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คำแนะนำกำรใช้รำยงำนกำรประเมิ นตนเอง
รายงานการประเมินตนเองสาหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ i) ผลลัพธ์ของบทนัน้ , ii)
บริบท, iii) กระบวนการ, iv) ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ, v) แผนการพัฒนา
i) ผลลัพธ์ของบทนัน้
ให้ระบุผลลัพธ์ของการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการในหมวดนัน้ ๆ โดยใช้ประเด็นสาคัญทีร่ ะบุไว้เป็ น
แนวทางพิจารณา ซึง่ รพ.สามารถเพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ตัววัดต่างๆ ควรระบุหน่ วยของตัววัดให้ชดั เจน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างมีนัยยะสาคัญ ควรอธิบาย
ไว้ในส่วน iii) กระบวนการด้วย
ii) บริบท
เป็ นการระบุขอ้ มูลสาคัญที่มผี ลต่อการออกแบบ การปฏิบตั ิ และการประเมินผลความสาเร็จ ซึ่งทีมสามารถ
ระบุขอ้ มูลสาคัญเพิม่ เติมจากหัวข้อทีใ่ ห้แนวทางไว้ได้
Iii) กระบวนกำร
ควรเขีย นสรุป ประเด็น ส าคัญ อย่ า งย่ อ ๆbullet ละไม่ เกิน 3-4 บรรทัด โดยยึด หลัก การเขีย นตามแนวคิด
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.......
* สถานพยาบาลไม่จาเป็ นต้องเขียนครบ bullet ทัง้ 4 อันข้างบน แต่ให้เขียนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่
ผ่านมา
iv) ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
ให้ระบุเฉพาะชื่อของการปฏิบตั ิ กระบวนการ ระบบงาน ผลการพัฒนา นวตกรรม ที่โดดเด่นและภาคภูมใิ จ
โดยรายละเอียดต่างๆ ควรอยู่ในหัวช้อiii) กระบวนการอยู่แล้ว
v) คะแนนและแผนกำรพัฒนำ
ในแต่ละหมวดจะมีหวั ข้อสาหรับการประเมินคะแนนตาม scoring guideline ซึ่งเป็ นการประเมินเพื่อหาโอกาส
พัฒนา
Score ให้ระบุคะแนนการประเมินตนเองตัง้ แต่ 1-5 ซึง่ อาจจะมีคะแนนในระดับ 0.5ด้วยก็ได้
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
ประเด็นที่จะพัฒนา เป็ นการระบุประเด็นสาคัญ ที่พบจากการวิเคราะห์และทบทวน (และควรสอดคล้องกับ
gap) ต่อไปนี้
• การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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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 ปั ญหา)
o กลยุทธ์/เป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
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I-1 กำรนำ
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:การสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับกาลังคนและผู้รบั ผลงาน การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมั ่น
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559
2560
2561
2562
2563
ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ
Accreditation
3
3
3
3
3
ขัน้ 3
อัต ราของความส าเร็จ ใน KPI ตาม
NA
85.12
82.45
85.71
80.95
≥80
แผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ITA
90%
NA
NA
7
100
100
ผ่าน
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์ Green and Clean
ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
Hospital
พืน้ ฐาน
ระดับพืน้
ระดับพืน้
ระดับดี
ฐาน
ฐาน
ระดับวิกฤตการเงิน (Risk Scorig)
<4
4
6
6
2
0
CMI (ค่ า เฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ
0.62
0.62
0.57
0.56
0.61
≥ 0.80%
โรงพยาบาล M2 = 0.8)
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
>85
89.96
89.62
91.12
94.76
95.55
อัตราความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
90.19
90.07
90.74
89.35
88.07
≥ 85%
ผูป้ ่ วยนอก
อัตราความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
90.50
88.68
88.87
90.07
86.88
≥80%
ผูป้ ่ วยใน
อั ต ร า ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
100 %
100
100
100
100
100
ตอบสนองในเวลาทีก่ าหนด
ii. บริบทโรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 ขนาด 90 เตียง กาลังขยายเป็ น 120 เตียงให้บริการ
ประชาชนในเขตอาเภอปากพนัง
โรงพยาบาลปากพนัง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทัวไป
่ และการรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง 3
สาขา คือ ด้านอายุรกรรม สูตนิ รีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม ทันตกรรมเฉพาะทาง ดังนี้ คือทันตกรรมเด็ก ทันตกรรม
ประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มีการจัดบริการ คลินิกเบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 20 แห่ง และศูนย์บริการสุขภาพในเขตเมือง ของโรงพยาบาล
ปากพนัง จานวน 1 แห่ง โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค มีการจัดบริการเชื่อมโยงทัง้ เครือข่าย งานบริการทัน ตกรรม มีบุคลากร
ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 3 แห่ง ส่วนการบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพในเขตเมืองและหน่ วย
บริการปฐมภู มิท่ีเป็ น แม่ ข่าย จะมีเจ้าหน้ าที่จ ากโรงพยาบาลไปจัด ให้บ ริก าร ด้านการดาเนิ น การส่งเสริม สุข ภาพ
ครอบคลุ มทุกกลุ่มวัย ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ เช่น คัดกรองสุขภาพและปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเครือข่ายผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุในชุมชน เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง เป็ นต้น
การบริการด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ มีระบบเครือข่ายการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง และผูพ้ กิ ารต่อเนื่องทีบ่ ้านในพื้นที่
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นศูนย์ขอ้ มูลในการติดตามเยีย่ ม รวมทัง้ เป็ นศูนย์วชิ าการของเครือข่าย
ในด้านการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่
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ด้านการควบคุมป้ องกันโรค มีการทางานร่วมกับ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตาบลบางพระ
เทศบาลตาบลเกาะทวด เทศบาลตาบลคลองน้อย เทศบาลตาบลชะเมาและองค์การบริหารส่ วนตาบล อีก 13 แห่ง ในแต่
ละตาบลจะมี SRRT ระดับตาบลทางาน ด้วยความเข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุน จาก SRRT ระดับอาเภอ
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ดาเนินงานร่วมกันกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอปากพนัง มีการตรวจแหล่งผลิตอาหาร
ตรวจร้านขายยา ตรวจคลินิกเอกชน ตรวจร้านขายเครื่องสาอาง และตรวจร้านชา ทุก ร้าน โดยการทางานเป็ นระบบ
เครือข่ายร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และกาลังขยายผลสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน โดยให้ผใู้ หญ่บา้ น
กานัน เข้ามามีบทบาท ตาม พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
วิสยั ทัศน์: เป็ นโรงพยาบาลคุณภาพ บริหารโปร่งใสและมีคุณธรรม คนทางานมีความสุข
พันธกิจ:
1. ให้บริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูมิ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. บริหารจัดการให้มมี าตรฐานและมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบบริการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพตาม service plan
4. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะ และทางานอย่างมีความสุข
ค่านิยม:
ค่านิยมกระทรวง MOPH
M : Mastery=เป็ นนายตนเอง คือเป็ นบุคคลที่หมั ่นฝึ กฝนตนเองให้มศี กั ยภาพยึดมั ่นในความถูกต้อง มีวนิ ัย ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ บนพืน้ ฐานของการมีสานึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality=เร่งสร้างสิง่ ใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิง่ ใหม่ทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ
P : People centered=ใส่ใจประชาชนคือต้องยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการทางานเพื่อประโยชน์อนั ดีแก่ประชาชน
โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึง่ ได้
H : Humility=ถ่ อ มตน อ่ อนน้ อม คือ มีสัม มาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับ ฟั งความเห็น เสีย สละเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม
ค่านิยมโรงพยาบาลปากพนัง
P = People center approach ยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
K = Knowledge based working ปฏิบตั งิ านบนฐานความรู้
N = Nobleness ปฏิบตั งิ านบนฐานคุณธรรม
H = Harmony and Humility ศาสตร์พระราชาพัฒนาองค์กร รูร้ กั สามัคคี อ่อนน้อมถ่อมตน
ระบบกากับดูแลองค์กร:: ผูน้ าระดับสูงและทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับผิดชอบในการกาหนดทิศทาง นโยบาย ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับอาเภอและเครือข่าย มีการติดตามตัวชี้วดั ติดตามประเด็นคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยและบุคลากร โดยมีการทบทวนทีมบริหาร ทีมนาระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงระบบงานภาพรวม
ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มอบและกระจายอานาจเพื่อลดขัน้ ตอนในการทางาน เปิ ด
ช่องทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารถึงผูน้ าระดับสูงโดยตรง มีการส่งมอบการนาองค์กรตามกลุ่มงานและ
หน่ ว ยงาน ด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ขับ เคลื่อ นประเด็น สาคัญ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ วิสัย ทัศ น์ ก ากับ ติด ตามการ
ดาเนิ นงานประเด็น สาคัญ ได้แ ก่ แผนพัฒ นาองค์กรตามแผนยุ ทธศาสตร์ และ Service Plan แผนการเงินการคลัง
แผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพและความเสีย่ ง การพัฒนาสารสนเทศ และการบริหารการจัดการในองค์กร
โดยติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานและตัวชีว้ ดั ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน
iii. กระบวนการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม:
(1) ผูน้ าชีน้ าองค์กร:
• การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสยั ทัศน์ขององค์กร:ผูน้ าระดับสูงมีการปรับวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ.
2562 ให้มุ่งเน้นให้เป็ นไปตามเป้ าหมายกระทรวงสาธารณสุข คือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพ
ยั ่งยืน โดยเน้นความปลอดภัยของผูร้ บั บริการและบุคลากร และการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ที่ ร่วมกับภาคี
เครือข่าย มอบหมายให้ทมี นาระบบงานสาคัญรับผิดชอบและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญตาม
นโยบาย วิสยั ทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาระบบบริการทีม่ มี าตรฐาน ทาให้คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลและทีมนาทบทวนความท้าท้าย จุดแข็ง จุดอ่อนสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและ
ร่วมกันกาหนดเป็ น จุดเน้ น เพื่อเป็ น แนวทางการดาเนินงานให้กับ คณะกรรมการต่ าง ๆ ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มงาน
หน่ วยงาน และบุคลากรทุกระดับ กาหนดนโยบาย เป้ าประสงค์ จัดลาดับการพัฒนาระบบบริการขององค์กรและอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน
• ระบบการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ท่มี ใิ ช่ยา วัสดุวทิ ยาศาสตร์ วัสดุทนั ตกรรม พัสดุและครุภณ
ั ฑ์การทางาน
ด้านพัสดุ ผ่านระบบ e-gpกรมบัญชีกลาง เพื่อควบคุมกากับ พบว่าไม่มปี ั ญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ความโปร่งใส
และเกิดความคล่องตัวในการทางาน
• ส่งเสริมและสนับสนุนกาหนดนโยบายความเสีย่ ง เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital เดือนกันยายน ปี 2561
ส่งผลปั จจุบนั ทีมดูแลผูป้ ่ วยและทีมสนับสนุ นบริการ มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ อุบตั กิ ารณ์ท่มี คี วามรุนแรง
และทา RCA เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการ เกิดความปลอดภัยกับผู้รบั บริการและบุคลากร ป้ องกันการเกิด
เหตุการณ์ซ้า และมีการต่อายุการเข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital อย่างต่อเนื่อง
• ผูน้ าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามค่านิยม:
- กาหนดค่านิยมร่วมกัน MOPHPKNH โดยอ้างอิงค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เพิม่ คุณค่าด้านการ
ทางานเป็ นทีม ทางานบนพืน้ ฐานความรูแ้ ละคุณธรรม ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พร้อม
ทัง้ สร้างขวัญกาลังใจเพื่อการทางานทีม่ คี ุณภาพผสมผสานกับคุณธรรม
- ผูน้ ากาหนดนโยบายคุณภาพและมุ่งมั ่นพัฒนาคุณภาพบริการทัง้ องค์กร โดยนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ผูน้ าระดับสูงเป็ นแกนนาในการติดตามผลการพัฒนา
ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและบุคลากรโรงพยาบาล โดยใช้หลัก 2P Safety เชื่อมกับระบบ
บริหารจัดการความเสีย่ งและPatient Safety Goals
(2)(3) ผูน้ าส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักจริยธรรม:
• ผู้น าก าหนดเป้ า ประสงค์ ท่ีจ ะท าให้อ งค์ ก รมีค วามเคารพต่ อ การปฏิ บ ัติต ามกฎหมายและจริย ธรรม โดย
สอดแทรกระเบียบข้อบังคับทีจ่ าเป็ นให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และมีการส่งเสริมให้มวี นิ ัยในองค์กร ตัวอย่างกิจกรรม
ได้แก่จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ทุกตาแหน่ ง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับเจ้าหน้าทีใ่ หม่ พร้อมคู่มอื การปฐมนิเทศเพื่อให้
ตระหนั ก ถึง วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ สร้า งค่ า นิ ย มร่ ว ม และแจ้ง ข้อ ปฏิบ ัติก ฎระเบีย บต่ า ง ๆ ตลอดจนผู้น าระดับ สู งให้
ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ด้วยการมาทางานตรงเวลากลับตรงเวลา ประชุมตามที่นัดหมาย การ
อ่อนน้ อมถ่อมตน การรู้ร ักสามัคคี การประกาศนโยบายขับขีป่ ลอดภัยโดยผู้นาพร้อมครอบครัวเป็ นแบบในแผ่นป้ าย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
• ด้านจริยธรรมในการบริหารงานการบริหารพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ดาเนินตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐด้านจริยธรรมการดูแลผูป้ ่ วยและการเคารพสิทธิผปู้ ่ วย ติดประกาศสิทธิผปู้ ่ วย ตามรอยระบบงานต่าง
ๆ ค้นหาความเสีย่ ง ด้านสิทธิผปู้ ่ วย มีคณะกรรมการเจราไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดกรณีความเสียหายเกิดขึน้ ปี 2559- 2563 ไม่
พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
• ผูน้ าประกาศนโยบายขับขีป่ ลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรอย่าง
พร้อมเพรียงกันผลลัพธ์ คือ บุคลากรไม่เกิดอุบตั เิ หตุและลดความเสีย่ งในการทางาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• ด้านการวิจยั และนวัตกรรม ผู้นาสนับสนุ นและส่งเสริมบุคลากรให้สร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานวิจยั ด้ าน
สุขภาพและนาเสนอในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ในปี 2563 มีงานวิจยั ในโรงพยาบาลจานวน 12 เรื่อง
I-1.1 ข. การสื่อสาร
(1) ผูน้ าสื่อสารและสร้างความผูกพัน:
• กับกาลังคน(สื่อสารการตัดสินใจทีส่ าคัญ/ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง, สร้างแรงจูงใจ):
- ผูน้ า/ ทีมนาสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบนโยบายและจุดเน้ นของโรงพยาบาลผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้า
งานมอบหมายหน้ าที่ให้ห น่ ว ยงานที่รบั ผิด ชอบ ด าเนิ น การ ก ากับ ติด ตามตัว ชี้ วดั ทุ ก เดือ น น าเสนอผ่ านที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเปิ ดโอกาสให้แลกเปลีย่ นความคิด และนาผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบตั ิ
- ประชุมทบทวนรายงานเหตุการณ์สาคัญร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับ การดูแลผูป้ ่ วย ค้นหา RCA
และประชุมหน่ วยงานทุกเดือน โดยกาหนดให้มวี าระด้านงานคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและเกิดการ
เรียนรู้
- จัดตัง้ คณะกรรมการ ทีมคร่อมสายงาน ทีมคุณภาพต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ด้ านการบริการและการบริหารทรัพยากร
ด้านการเงินและรายได้ของโรงพยาบาล และแต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการจานวน 5 คน มอบอานาจการตัดสินใจแก้ปัญหาและ
การดูแล รับผิดชอบหน่วยงาน
- ผูน้ าส่งเสริมบรรยากาศในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ โดยให้บุคลากรอบรมวิชาการ R2R และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจาปี ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ส่งผลงาน CQI และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดใน
ระดับจังหวัด ระดับเขต ทุก ปี โดยได้รบั ความร่วมมือและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด และระดับเขตอย่าง
ต่อเนื่อง
• กับผูร้ บั บริการ:
โรงพยาบาลปากพนัง มีการสารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการปี ละ 1 ครัง้ และเพิม่ ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหลาย
ช่องทางเช่น จดหมาย ตูร้ บั ความคิดเห็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ดังนี้

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจผูป้ ่ วยนอก
ความพึงพอใจผูป้ ่ วยใน

2559
90.19
90.50

2560
90.07
88.68

2561
90.74
88.87

2562
89.35
90.07

2563
88.07
86.88

I-1.1 ค. ผลการดาเนินงานขององค์กร
(1) ผูน้ าสร้างสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้องค์กระประสบความสาเร็จ:
• การบรรลุพนั ธกิจ:
ผูน้ าสูงสุดกาหนดเป้ าหมายชัดเจนและมีส่วนร่วมในการเป็ นประธานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ของโรงพยาบาล
มี Hospital Round โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่ วมกับทีมบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัย คณะกรรมการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อรับทราบข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั โิ ดยตรง
และติดตามความก้าวหน้า ปั ญหา อุปสรรค ในการพัฒนาร่วมวิเคราะห์สภาพปั ญหาด้านโครงสร้างสิง่ แวดล้อมร่วมกับทีม
บทเรียนทีท่ าให้เกิดการพัฒนา ได้แก่การปรับภูมทิ ศั น์รอบอาคารผูป้ ่ วยนอก 5 ชัน้ การปรับปรุงห้องน้าสาหรับผูป้ ่ วยนอก
การปรับปรุงหลังคาอาคารห้องคลอด ห้องผ่าตัด การปรับพืน้ ทีส่ งิ่ แวดล้อม โรงพักขยะ ปรับพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบบ่อบาบัด
ปรับ ปรุ ง เส้น ทางการจราจรในโรงพยาบาล ปรับ ปรุ ง โรงครัว และติด ตามควบคุ ม ก ากับ ในคณะกรรมการบริห าร
โรงพยาบาลทุกเดือน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• การเป็ นองค์กรทีค่ ล่องตัว:
- ผู้น าระดับ สู ง ปรับ โครงสร้า งบริห าร มอบและกระจายอ านาจเพื่ อลดขัน้ ตอนการท างาน โดยการแต่ ง ตัง้ รอง
ผูอ้ านวยการ 5 ด้าน บริหารจัดการ และพัฒนาแบบบูรณาการ เปิ ดช่องทางให้บุคลากรทุกระดับ สามารถสื่อสารถึงผูน้ า
ระดับสูงได้โดยตรงหลายช่องทาง เช่น ตู้รบั ความคิดเห็นโทรศัพท์สายตรง การสื่อสารทีเ่ ป็ นเอกสาร และการสื่อสารผ่าน
สื่อออนไลน์ พร้อมทัง้ แสดงออกถึงการรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านการตอบสนองด้วยการชีแ้ จงในทีป่ ระชุม
- ผู้น าให้ค วามสาคัญ และมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมกับ ทีม งานเสมอ เพื่อ ให้เกิด ความรู้สึก เป็ น ทีม งานเดีย วกัน เกิด
บรรยากาศที่ดตี ่อการทางาน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้ทมี งานมีโอกาสนาเสนอความก้าวหน้ าผลการพัฒนา
ตลอดจนเสนอปั ญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารร่วมทบทวนและแนะนาแนวทางในการแก้ปัญหา และเป็ น การเสริมสร้าง
กาลังใจให้แก่บุคลากร
• การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย:
-ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนและกาหนดเข็มมุ่งด้านความปลอดภัยทัง้ ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 2P Safety ประกาศและมอบนโยบายให้กบั ทีมคุณภาพต่าง ๆ สร้างวัฒนธรรมการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์โดยผูน้ าสูงสุดกาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ ุ กคนมีหน้าทีร่ ายงานความเสีย่ ง รวมทัง้ ให้หน่ วยงานทุกระดับต้องมีการ
ปรับปรุง Risk Profile ทุกปี เพื่อกระตุน้ ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการสื่อสารและถ่ายทอดสู่ผปู้ ฏิบตั ผิ ่านช่องทาง
ต่าง ๆได้แก่ โปรแกรมความเสีย่ ง คู่มอื บริหารความเสีย่ ง
-มอบหมายนโยบายการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรรมการจัดการความเสีย่ ง ปลูกฝั งวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กรเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพเมื่อเกิดปั ญหา โดยไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดของบุคคล ไม่มกี ารตาหนิ หรือ
ลงโทษ มีการติดตามผลผ่านตัวชี้วดั การดาเนินงานทีส่ าคัญรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และติดตามผลการทบทวน
ข้อร้องเรียนทุกช่องทาง ทุกข้อร้องเรียนได้รบั การแก้ไข
- มีทมี เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีเกิดความเสีย่ งทีเ่ ร่งด่วนสาคัญ กรณีความเสีย่ งระดับ E ขึน้ ไป Sentinel event กาหนดให้
รายงานผูอ้ านวยการผ่านสายบังคับบัญชาภายใน 24 ชัวโมง
่
กรณีนอกเวลาราชการกาหนดบทบาทให้ตรวจการด้านการ
พยาบาลเป็ นผูจ้ ดั การเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เบือ้ งต้น และรายงานผ่านสายบังคับบัญชาตามลาดับ
-ด้านกายภาพมีมาตรการป้ องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเชิงรุก โดยการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในจุดที่สาคั ญ ทัว่
โรงพยาบาล และจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ สีย่ งทัง้ ในและนอกเวลาราชการเพื่อสามารถให้การ
ดูแลให้ปลอดภัยอย่างทัวถึ
่ ง แต่ยงั พบว่ามีทรัพย์สนิ สูญหายเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มรี วั ้ รอบและมีประตูเข้าออกหลาย
ทาง
• กาหนดนโยบายสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็ นแบบอย่างเมื่อขับขีร่ ถมาปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาล
มอบหมายให้หวั หน้างานเป็ นผูก้ ากับดูแล ไม่พบบุคลากรเกิดอุบตั เิ หตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย
• ด้านอาชีวอนามัยมีการตรวจสุขภาพประจาปี ข องบุคลากร ผลการตรวจ ในปี 2559-2563 พบกลุ่มเสีย่ งร้อยละ
47.91,NA,31.35.,26.00 และ 37.09 ตามล าดั บ กลุ่ ม ป่ วยร้ อ ยละ 18.60, NA,31.35 ,26.20 และ 23.47
ตามลาดับ ได้จดั โครงการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมไม่ให้เป็ นกลุม่ ป่ วย
• ให้ค วามสาคัญ กับ ความปลอดภัย ของรถพยาบาล ปฏิบ ัติ ต ามข้อ บังคับ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ควบคุ ม
ความเร็วของรถพยาบาลติดเครื่องติดตามพิกดั (GPS) ทุกคัน โดยพบว่าในปี 2559-2563 ยังไม่พบอุบตั ิเหตุ
รุนแรงขณะส่งต่อผูป้ ่ วย
• การเรียนรู:้
- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนั บสนุ น ผลักดัน และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใช้ห ลัก 3P และ PDSA ลงสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ง านในงานประจ าและค้ น หา RCA กรณี เกิ ด
อุบตั กิ ารณ์ เน้นให้หวั หน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน ดาเนินกิจกรรมหัวหน้าพาทา และหัวหน้าพาทบทวน จัดทา
Quality Round โดยทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ENV, IC, RM และ MRS เพื่อติดตามปั ญหาที่เกิดขึน้ และให้การ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สนับสนุน
- เปิ ดโอกาสให้นาเสนอปั ญหาและทบทวน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจนโยบายสาคัญต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาล สื่อสารและนาผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบตั ิ หรือการประชุมสหวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง ประชุมทบทวนรายงาน
เหตุการณ์สาคัญ ร่วมกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์(กลุ่มในแอพพลิเคชัน่ LINE) ซึ่งการสื่อสารทีไ่ ด้ผลดี คือ การ
สื่อสารโดยหัวหน้ างาน จึงกาหนดให้มีการประชุมหน่ วยงานทุกเดือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรีย นรู้และการรับ รู้ของ
บุคลากรทุกระดับ
• การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม:
- ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดความรู้ ให้บุคลากรเข้าอบรม R2R ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั จัดประชุมวิชาการตามสมรรถนะของทีมดูแลผูป้ ่ วย อุบตั กิ ารณ์ โรคตามฤดูกาล เช่น โรค
ไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า ไวรัสโควิด-19 โรค RSV โรคมือ เท้า ปาก เป็ นต้น
- ให้บุ คลากรที่มีการจัด ท า R2R และ CQI เข้าร่วมมหกรรมงานคุณ ภาพร่วมกับ สานั ก งานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อประกวดผลงาน กรณีได้รบั รางวัลมีการยกย่องชมเชยให้เป็ น
ตัวอย่างของหน่วยงานอื่น ในปี 2563 มีงานวิจยั R2R จานวน 12 เรื่อง
• การสร้างความผูกพันกับผูร้ บั บริการ:
- โรงพยาบาลมีการสื่อสารด้านข้อมูลความรูด้ า้ นสุขภาพผ่าน Web site ของโรงพยาบาล รวมทัง้ แจกเอกสารแผ่นพับ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริม ป้ องกันสุขภาพ ตลอดจนการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้ความรู้ข้อมูลด้าน
สุขภาพภายในโรงเรียน ชุมชน เครือข่ายสุขภาพในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการ โดยได้รบั ความ
ความร่วมมือ จากสานั กงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนั ง คณะกรรมการพัฒ นาโรงพยาบาล
คณะกรรมการพัฒนาชีวติ ระดับอาเภอและคณะอนุกรรมการระดับตาบล ผูน้ าชุมชน และ อสม.
- โรงพยาบาลสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการโดยการรับฟั งความคิดเห็นผ่านตูร้ บั เรื่องร้องเรียน เสียงสะท้อน
ของชุมชนจากการเยีย่ มบ้าน ผ่านโทรศัพท์สายตรง และผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล นาเข้าสู่วางระบบเข้าสู่ร ะบบ
บริหารความเสี่ยงเพื่อป้ องกันการเกิดซ้า และนาข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผูป้ ่ วย ผูร้ บั บริการได้รบั การตอบสนองและไม่เกิดการฟ้ องร้อง
(2) ผูน้ ากาหนดจุดเน้นทีก่ ารปฏิบตั ิ (focus on action):
• จุดเน้นของโรงพยาบาลประกอบด้วยกระบวนการการให้บริการ 5 มิติ คือส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค เน้ นความปลอดภัยทัง้ ผู้ให้และผู้รบั บริการ และในปี 2562 โรงพยาบาลปากพนังเน้นการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยด้านโครงสร้างอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม การดูแลผู้ป่วยให้มคี วามปลอดภัยในกลุ่ม Stroke และ Sepsis
และการเรียกเก็บที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ผู้อานวยโรงพยาบาล
ประกาศนโยบายในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มอบผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างาน และประธานและ
เลขาทีมพัฒนาคุณภาพ โดยทีมคุณภาพแยกตามระบบงานสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการดูแลผู้ป่วย คณะกรรมการ
เภสัช กรรมและการบ าบัด คณะกรรมการป้ องกั น การติ ด เชื้อ ในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย
นอกจากนี้ยงั มีคณะทางานทีป่ ระสานงานกับภาคีเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ ชุมชน แต่ละทีมมีการประชุม อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการทางานประจา 3P และPDSA ทบทวน 12 กิจกรรมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา
โดยมีทมี นาคุณภาพเป็ นผูป้ ระสานงานทาให้การดาเนินงานมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการดาเนินกิจกรรม และยังพบ
ตัว ชี้ว ัด บางรายการยัง ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย และอาคารผู้ป่ วยนอก 5 ชัน้ ยัง ก่ อ สร้า งไม่ แ ล้ว เสร็จ ดัง นั น้ ในปี 2563
โรงพยาบาลปากพนั ง มีจุด เน้ น ระบบความปลอดภัย ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่แ ละสิ้ง แวดล้อม ผู้ป่ วยมีค วาม
ปลอดภัยในกลุ่มโรค STROKE การเรียกเก็บทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผูป้ ่ วย DM HT เพื่อป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
I-1.2 ก. การกากับดูแลองค์กร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(1) ระบบกากับดูแลองค์กร:
• การปรับปรุงระบบงานทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลองค์กร:
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ จี ากกระทรวงสาธารณสุข ผูต้ รวจราชการ
เขต 11 ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด และการนิ เทศ มี ก ารตรวจสอบภายในจากส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ส่งผลในโรงพยาบาลมีนโยบายยึดหลักธรรมาภิบ าลและโปร่งใส และปี 2563 ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ITA 100 %
• ให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในองค์กรตามระเบียบพัสดุ เปิ ดให้ผู้ใช้เข้ามีส่วนร่วมเป็ น
คณะกรรมการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพอย่างโปร่งใส มีการแข่งขันด้านราคาทีย่ ุตธิ รรมตามระเบียบ
มีระบบบริการหลังการขายที่ดี และมีระบบการดูแ ลเครื่องมือ วัสดุทางการแพทย์จากบริษัทภายนอกที่ได้ รบั
มาตรฐาน และมีก ารใช้ร ะบบการจัด ซื้อ จัด จ้างพัสดุ แ ละครุภัณ ฑ์ โดยจัด ท าเอกสารผ่ า นระบบ e-gpของ
กรมบัญชีกลาง
• มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ เพื่อเฝ้ าระวัง ติดตามผล การจัดเก็บรายได้ ประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทุน และติดตามดัชนีชว้ี ดั ทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ปี 2562 พบปั ญหาไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของผู้
มีสทิ ธิเบิกได้เนื่องจากการจัดส่งข้อมูลไม่ทนั เวลา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสารสนเทศและเวช
ระเบียน ได้ทบทวน และมีการกานดผู้รบั ผิดชอบที่ชดั เจน กาหนด time line ในการปฏิบตั งิ านของผู้ท่มี สี ่วน
เกื่ยวข้อง มีระบบการติดตามและการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มคณะกรรมการบริหารและองค์กรแพทย์ ทาให้ปี 2563
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของผูม้ สี ทิ ธิเบิกได้เพิม่ ขึน้ และทันเวลา
• มีคณะกรรมการควบคุ มภายใน เป็ นผู้ควบคุ มกากับให้หน่ วยงานมีการวางแผนควบคุม ภายในให้เป็ นไปตาม
ระเบียบสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยเน้นทุกเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเงิน การบัญชี การคลัง และมีการรายงานผล
ต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และปี 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
• ทีมบริหารทบทวนนโยบายเรื่องการพัฒ นาคุณภาพ พบว่ า บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้
เชื่อมโยงกับงานประจา จึงกระตุน้ โดยกระบวนการพีเ่ ลี้ยงคุณภาพจากทีมนา เพื่อวิเคราะห์ความเสีย่ ง ประเมิน
ผลลัพธ์ ระบบเวชระเบียนและนาข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาศักยภาพของกาลังคน
(2) การประเมินและปรับปรุงผูน้ าและระบบการนา:
• การปรับปรุงระบบการนาและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน:
- โรงพยาบาลมีการทบทวน และกาหนดบทบาทหน้าที่ของทีมนาระบบงานสาคัญทุกปี โดยมีการมอบหมายงาน
ตามความรูแ้ ละความสามารถ มอบหมายให้มเี จ้าภาพในแต่ละงานชัดเจนขึน้
- การคัดเลือกผูน้ าระดับต่าง ๆใช้หลักคุณธรรมเป็ นข้อพิจารณาอันดับแรกและพัฒนาบุคลากรด้านบริการโดยส่งเข้า
รับการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น ได้แก่หวั หน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุม
ขน หัวหน้างานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน หัวหน้างานควบคุมและป้ องกันการติดเชือ้
(3) ระบบกากับดูแลทางคลินิก:
• ระบบกากับดูแลทางคลินิกโรงพยาบาลปากพนังอยู่ภายใต้การกากับการดูแลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสุข และการกากับภายในองค์กรโรงพยาบาลปากพนังอยู่ ภายใต้คณะกรรมการการ
กากับดูแลทางคลินิกโดยมีประธานองค์กรแพทย์เป็ นประธาน และมีผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็ นที่ปรึกษา กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ กากับดูแลทางคลินิก
• ทีมผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกาหนดทิศทาง นโยบาย ติดตามประเด็นคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูป้ ่ วยทัง้ องค์กร ซึง่ ดาเนินการโดยคณะกรรมการดูแลผูป้ ่ วย ประกอบด้วยองค์การแพทย์ เภสัชกรกลุ่มการพยาบาล
สหสาขาวิชาชีพ
• ทีมดูแลผูป้ ่ วยสร้างและจัดการความรูข้ องบุคลากร จัดทาแนวปฏิบตั ิ CPGเพื่อเป็ นมาตรฐานในการดูแลผูป้ ่ วย มี
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ระบบทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย หรือการตรวจสอบทางคลินิก เพื่อให้เกิดคุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
• รายงานผลการดูแลทางคลินิกทัง้ ในด้านความสาเร็จและสิง่ ทีต่ ้องพัฒนา ผลลัพธ์การรักษา ภาวะแทรกซ้อนและ
อุบตั กิ ารณ์สาคัญในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามประเด็นคุณภาพ ความปลอดภัย
และตอบสนองอย่างเหมาะสม
• ทีม บริห ารความเสี่ย งมีก ารทบทวนการดู แ ลผู้ ป่ วยร่ ว มกัน กับ ทีม PCT เพื่อ วิเคราะห์ ห า Adverse Event
วิเคราะห์หาสาเหตุ (RCA) เพื่อนาไปสู่การวางมาตรการแก้ไข ป้ องกัน กรณีมีขอ้ ร้องเรียนมีคณะกรรมการเจรจาไกล่
เกลีย่ และจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล เข้ามาดาเนินการแก้ไข
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละปี ทผ่ี ่านมา แนวโน้มของข้อร้องเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับทีไ่ ม่รุนแรง ดังนี้ 1) พฤติกรรม
บริการ มีน โยบายของโรงพยาบาลปากพนังเน้ นพฤติกรรมบริการนาลงสู่การปฏิบ ัติทุ กระดับ โดยประชุมชี้แจง
ดาเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ และติดตามประเมินพฤติกรรมต่อไปเป็ นระยะ
I-1.2 ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม
(1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความห่วงกังวลของสาธารณะ:
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ:
- โรงพยาบาลปากพนัง มีเป้ าหมายทีจ่ ะทาให้องค์กรมีความเคารพต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรมทีด่ ี โดย
สอดแทรกระเบียบข้อบังคับทีจ่ าเป็ นให้บุคลากรทุกระดับทราบ มีการส่งเสริมให้มวี นิ ัย ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กรณี
รับเจ้าหน้าทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านใหม่ มีการปฐมนิเทศ ชีแ้ จง กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
- กาหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานให้บริการภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สมาคม วิชาชีพ สาขาต่าง ๆ
มีการกากับติดตามภายในองค์กร
- กาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีใบประกอบวิชาชีพทีอ่ อกให้โดยหน่ วยงาน องค์ก ร หรือสมาคมของวิชาชีพนัน้ ๆซึ่ง
เป็ นไปตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
• การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ผลกระทบเชิงลบ/ความห่วงกังวลของสาธารณะ:
- การปฏิบตั เิ รื่องการกาจัดของเสีย เช่น น้ าเสีย มีการตรวจคุณภาพน้ าเสีย ทุกวัน เพื่อปรับค่าน้ าให้ได้มาตรฐานก่อน
ปล่อยสู่สาธารณะ และกาหนดแผนการส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า 14 Parameter ทุก 6เดือน ในปี 2562 คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ได้มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบตรวจคุณภาพน้าเสียรายวัน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562
และเก็บตัวอย่างน้าส่งตรวจวิเคาะห์คณ
ุ ภาพน้าทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเดือน กรกฎาคม 2562 ผลการวิเคราะห์ยงั มี
น้าจากบ่อบาบัดงานซักฟอก พบปั ญหาค่า BOD เกินมาตรฐาน ทาให้ตอ้ งมีการมาตรการปรับลดความเข้มข้นของการใช้
น้ายาซักผ้าให้เหมาะสม บันทึกข้อมูลรายวัน และเก็บตัวอย่างน้ าบ่อบาบัดไปส่งวิเคราะห์ซ้า ในวันที่ 31 มกราคม 2563
ผลพบว่าผ่านมาตรฐานทุกตัวชีว้ ดั
- การจัดการขยะ ผ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน Green and Clean Hospital และมีการสุ่มติดตามรถขยะติดเชือ้ ปี ละ 1 ครัง้
จากการติดตามยังไม่พบการขนส่งออกนอกเส้นทาง รวมทัง้ มีการติดตามกระบวนการทาลาย และเทศบาลเมืองปากพนัง
มีการแจ้งกลับกรณีคดั แยกขยะผิดประเภท
- การปฏิบตั ติ ามสิทธิผปู้ ่ วย 9 ข้อ โดยการให้ความรูส้ ทิ ธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศใหม่ และติดป้ ายทุกแผนกทีใ่ ห้บริการ
ผูป้ ่ วย
- จัดทานโยบายจริยธรรมและแนวปฏิบตั ิในองค์กรได้แก่ การส่ งต่อ การยุติการฟื้ นคืนชีพ การสวมหมวกนิรภัยคาด
เข็มขัดขณะขับรถ และการไม่สบู บุหรีใ่ นโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลมีการจัดทาแนวทางการให้คาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อ Anti-HIV และมีระบบการ
ปกปิ ดและจากัดสิทธิในการเข้าดูผลการชันสูตร Lab Anti-HIV โดยรายงานผลในระบบ HOSxPว่า “ปกปิ ด” โดยให้สทิ ธิ
แพทย์ Counsellor และผูด้ แู ลผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วข้อง
- แพทย์ผสู้ ั ่ง Admit ให้ขอ้ มูลการนอนโรงพยาบาล ข้อมูลการทาผ่าตัด หรือทาหัตถการทีส่ าคัญทุกราย และลงชื่อในใบ
ยินยอมการรักษา
- การเข้าถึงเวชระเบียนสามารถยื่นคาร้องขอสาเนาประวัตกิ ารรักษาด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนทีก่ ลุ่มงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์กรณีผอู้ ่นื รับแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจ
-การเข้าถึงเวชระเบียนผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งรักษาความลับ เช่น Case OSCC และ Case คดี จัดให้มตี ูเ้ ก็บรักษาและจากัดสิทธิ
ผูเ้ ข้าถึงเวชระเบียน
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม:
• กาหนดนโยบาย 5 ส ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานการพัฒนาคุณภาพ ทุกปี เพื่อให้มกี ารสะสางและจัดเก็บ หน่ วยงานมีความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยลดการเบิกของมากเกินความจาเป็ น ช่วยประหยัดงบประมาณในการสารองวัสดุ และ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยมีศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ จ.สุราษฎร์ธานีมาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์จดั ทาบัญชีเครื่องมือทีใ่ ช้ตามหน่ วยงานต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงานเพื่อเรียนรูร้ ่วมกันในการดูแล
รักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้
- โครงการ Green & Clean Hospital นโยบายการคัด แยกขยะโดยนาถังขยะที่สามารถแยกขยะก่อนทิ้งตัง้ ไว้ตาม
หน่วยงาน นาน้าเสียทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดแล้วมาใช้รดน้าต้นไม้ มีระบบจัดการขยะrecycle
- นโยบายประหยัดพลังงานทัง้ ไฟฟ้ าและน้ ามันเชื้อเพลิง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายอนุ รกั ษ์พลังงานเพื่อให้
บุคลากรทุกระดับทราบ รายงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้คณะกรรมการบริหาร และรายงานผ่านการประชุมเจ้าหน้าทีท่ ุก
เดือน เป็ นการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร รณรงค์การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ต์ กาหนดเวลาปิ ด -เปิ ด
เครื่องปรับอากาศและเครื่องไฟฟ้ าและจัดทาตารางการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(2) การกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
• ดาเนินด้านจริยธรรมในการดูแลผูป้ ่ วย และการเคารพสิทธิผู้ป่วย ติดประกาศและปฏิบตั ิตามสิทธิผปู้ ่ วย มีทมี
เจรจาไกล่เกลีย่ เมื่อเกิดกรณีความเสียหายเกิดขึน้
(3) ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากลาบากในการตัดสินใจ:
• กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยในประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อ จริยธรรม เช่น การผูกยึดผู้ป่วย การดูแล
ผู้ป่วยที่ถูกละเมิดสิทธิทางเพศ การรายงานผล Lab Anti-HIV ต่อคู่สมรส การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการยุติการ
รักษา เป็ นต้น
I-1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ความรับผิดชอบต่อความผาสุกของสังคม (ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ):
• ทีมนาสนับสนุ นการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมจริยธรรมที่ดงี าม สร้างวัฒนธรรมการไหว้เคารพผู้ทม่ี อี าวุโส ร่วมพิธี
สาคัญทางศาสนา กิจกรรมบุญกฐิน ประเพณีแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ วันสาคัญของชาติ ของประเทศ
ร่วมกับ ชุ ม ชน กิจกรรมกีฬ า โรงพยาบาล กิจกรรมกีฬ าเทศบาลและศาลปากพนั ง การใช้ก ระดาษถ่ ายเอกสารซ้ า
(Reuse)
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ผลการพัฒนาศักยภาพการบริการ
• การผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขัน้ ที่ 3 วันที่ 26 พ.ค. 2563
• รางวัลระดับจังหวัดและระดับเขต การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั 2558 -2563
• รางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานวิชาการเภสัชกรรมระดับจังหวัด ปี 2562
• ผ่านการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพเขต 11 ปี 2563 ระดับดีมาก
• การดาเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ น้นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2563
• การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2563-2565
• ประกาศนียบัตรศูนย์เรียนรูง้ านบริการเภสัชกรรมปฐมภูมสิ ภาเภสัชกรรม 2562-2563
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• ผลงานงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีเด่นจากคณะกรรมการอาหารและยา / และดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563
v. แผนการพัฒนา
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
1. การชีน้ าองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง
3
L
- ปฏิ บ ัติต ามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนพัฒ นาระบบ
บริการService Plan
- เปิ ดโอกาสให้เครือข่ายในชุมชน ให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางในการพัฒ นา
โรงพยาบาลเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
- มอบหมายให้ ห ั ว หน้ า กลุ่ ม งาน หั ว หน้ า งาน
กระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความตระหนักในค่านิยม จน
เกิดผลการดาเนินงานทีด่ แี ละมีคุณภาพ
- สารวจ Patient Experience รับฟั งประสบการณ์
ผูป้ ่ วยเพื่อพัฒนาระบบบริการ
2. การสื่อ สาร สร้า งความผู ก พัน โดย
3
L
- สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการเรียนรู้ &การพัฒนา
ผูน้ า
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ก าหนดให้มีการประชุมประจาเดือน เดือนละ 1
ครัง้ (ผูบ้ ริหารพบผูป้ ฏิบตั งิ าน)
3. การสร้างสิ่งแวดล้อ มที่เอื้อ ต่ อ การ
L
พัฒนาสิง่ แวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
พัฒนา
4. ระบบกากับดูแลกิจการ การประเมิน
3
L
-ก าหนดให้มีก ารประเมิน ผลการด าเนิ น งานของ
ผูน้ า/ระบบการนา
ผูน้ าระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน
-เปิ ด โอกาสให้มีก ารประเมิน การด าเนิ น งานของ
ผูน้ า
ระดั บ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน และหั ว หน้ า งานจาก
หน่วยงานภายใน/นอก
- พัฒนาระบบตัวชี้วดั ระดับบุคคลมุ่งเน้นระดับทีม
นา
5. ระบบกากับดูแลทางคลินิก
3
L
- ทบทวนประเด็น จริย ธรรมที่ท่ีมีค วามเสี่ย งทาง
คลินกิ
-พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงวิกฤติ
โรคเรือ้ รัง โรคจากการประกอบอาชีพ และอุบตั เิ หตุ
จราจร
- พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพ โปรแกรม
COC
6. การปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมาย ความ
3
L
- น าประเด็น ทางจริย ธรรมที่ ย ากล าบากในการ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะและการ
ตัดสินใจมาเรียนรูร้ ่วมกัน และหาแนวทางปฏิบตั ิ
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
- ติดป้ ายการปฏิบตั ติ ามสิทธิผปู้ ่ วยให้ครอบคลุมทุก
แผนกบริการ
- ยึด ผู้ป่วยเป็ นศูน ย์กลาง ควบคุม กากับงานด้าน
จริยธรรม
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-2 กลยุทธ์
i. ผลลัพธ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4(1)]
ประเด็นสำคัญที่ ควรรำยงำน:ตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั การดาเนินงานขององค์กร
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559 2560 2561 2562
2563
ร้อ ยละของหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านได้ บ รรลุ
≥80
85
85
90
75
78
เป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนด
ร้อยละการดาเนินงานตามแผนงานประจาปี
>90
NA
85 76.12 100
100
ร้อยละการใช้งบประมาณตามแผนกลยุทธ์
NA 85.80 92.28 100
100
≥80
ร้อยละของการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
NA
100 100 100
100
ร้อยละ 100
ครอบคลุม ร้อยละ 100
ร้อ ยละของตัว ชี้ว ัด ของโรงพยาบาลที่สาคัญ
NA 85.12 82.45 85.71 80.95
≥80
ผ่านเกณฑ์
ii. บริบท
โรงพยาบาลปากพนัง มีการทบทวน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
ในปี 2562 ได้มกี ารกาหนด วิสยั ทัศน์ ขององค์กร คือ โรงพยาบาลคุณภาพ บริหารโปร่งใสและมีคุณธรรม คนทางาน
มีความสุข มีการนากลยุทธ์ของโรงพยาบาลไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลทราบเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านในทิศทางเดียวกัน
ปั ญหาและความต้องการด้านสุขภาพทีส่ าคัญ:
1.Stroke
2.MI
3.DM
4.HT
5.DHF
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
1.นโยบายจังหวัดสนับสนุนให้ขยายบริการเป็ น 120 เตียง
2.ชุมชนมีความเชื่อมั ่นในโรงพยาบาลปากพนัง
3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร
4.นโยบายโรงพยาบาลคุณภาพ HA
5.ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:
1.การลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง
2.การเพิม่ ความรวดเร็วในการเข้ารับบริการในกลุ่มโรคฉุกเฉิน เช่น Stroke,ACS
3.การบริหารจัดการ การเงินการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.การปรับโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยและเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย
5.เปิ ด unit intermediate care
6.การลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์:
1. เป็ นเครือข่ายใหญ่มปี ระชากรรับผิดชอบมาก
2. บุคลากรทางการแพทย์มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
3.ผูบ้ ริหารเป็ นคนรุ่นใหม่ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความมุ่งมั ่น
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4.ใช้หลักการรูร้ กั สามัคคี ผลักดันการดาเนินงานในองค์กร
สมรรถนะหลักขององค์กร: ส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ปั จจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ:

• มีผนู้ าระดับสูงที่มวี สิ ยั ทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพ ให้การสนับสนุ นทัง้ งบประมาณและโอกาส การ
ทาให้เป็ นตัวอย่าง การติดตามกากับ การให้กาลังใจ มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพทีช่ ดั เจน
• มีการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์องค์กร
• มีการวางแผนด้านการเงิน มีคณะกรรมการการเงิน เพื่อให้มกี ารบริหารการเงินทีด่ ี ลดปั ญหาหนี้สนิ
และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน
• หัวหน้ ากลุ่มงาน/หัวหน้ างาน มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ใช้กระบวนการหัวหน้าพาทาคุณภาพ
• บุคลากร มีประสบการณ์การทางานอันยาวนาน
• มีการทางานเป็ นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
iii. กระบวนกำร
I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
(1) กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
• องค์มกี ารจัดทบทวน และทาแผนยุทธศาสตร์ ทุกปี ด้วยวิธี SWOT Analysis โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ หลังจากนัน้ ได้ถ่ายทอดยุ ทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส่คู ณะกรรมการคุณภาพและหน่ วยงาน เพื่อให้มกี าร
จัดทาตัวชีว้ ดั ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลต่อไป
(2) การกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ การเลือกโอกาสพัฒนา และการส่งเสริมนว้ตกรรมในโอกาสทีเ่ ลือกดาเนินการ:
• จากการทบทวนปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกพบว่าจากการทีโ่ รงพยาบาลปากพนังได้รบั นโยบายจากจังหวัด
สนับ สนุ นให้เป็ นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง และชุม ชนมีความเชื่อมั ่นในโรงพยาบาล ได้รบั การสนับ สนุ น
งบประมาณทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน พร้อมบริจาคครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ จึงเป็ นโอกาสกลยุทธ์ท่สี าคัญ
เพื่อการขยายโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan
(3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์:
• จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและปั จจัยที่สาคัญพบว่า ปั ญหาสุขภาพทีส่ าคัญ คือ โรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเรื้อรังซึ่งเป็ นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและสาเหตุหลักที่จะนาไปสู่ โรคหลอดเลือดอื่นๆอีกมากมาย
ประกอบกับสภาพสังคมเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ จึงเป็ นทีม่ าของการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้
ครอบคลุม และมาตรฐาน
(4) การกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร:
• กาหนดสมรรถนะหลักจากจากพันธกิจของ โรงพยาบาล คือ การให้บริการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ บริการสนับสนุ นการจัดบริการสุขภาพ
ตาม Sevice plan
(5) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ ะให้ผสู้ ่งมอบหรือพันธมิตรทา:
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านบุคลากรและความเสี่ยง พบว่า จานวนบุคลากรในด้านการสนับ สนุ นบริการบางงาน ที่
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จาเป็ นที่ต้องมีการจ้าง เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับลัก ษณะ
ความเชีย่ วชาญ ช่วยลดภาระงาน ลดความเสีย่ ง และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบริการ เช่น การจ้างเหมากาจัด
ขยะ ระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์ จ้างเหมาทาอาหารผูป้ ่ วย
I-2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1)(2)(3) กลยุทธ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เป้ าหมายและ
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
กรอบเวลา
พัฒนาระบบการเข้าถึงเข้า เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพในการ มากกว่าร้อยละ ร้อยละความพึงพอใจรวมของ
รับ บริก าร เพิ่ม คุ ณ ค่ า ลด ดูแลผูป้ ่ วย
90
ผูร้ บั บริการ
ระยะเวลาและเพิ่ม ความ
พึงพอใจ
ผู้ป่ วยได้รบั การดูแลตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพและความ
100
ร้ อ ยละการผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐาน
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานทุ ก
ระบบ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ภ าพ การดู แ ล
ร้ อ ยละผู้ ป่ วยเบาหวานและ
≥40
ปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมใน ผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
ความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้
≥50
การดูแลสุขภาพตนเอง
ความท้าทาย

วัตถุประสงค์

I-2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ
(1) การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว:
• ในปี 2562 คณะกรรมการบริห าร และหัว หน้ างาน ร่ วมกัน ทบทวน วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ขององค์ก ร และได้
ปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์จากเดิม “เป็ นโรงพยาบาลระดับ M2 อย่างเต็มทีศ่ กั ยภาพเพื่อคนลุ่มน้ าปากพนังในปี 2566”
เป็ น “โรงพยาบาลคุณภาพ บริหารโปร่งใสและมีคุณ ธรรม คนทางานมีความสุข ” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาในพืน้ ทีแ่ ละได้จดั ทาเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล ซึง่ ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะสัน้ 1 ปี
(2) การถ่ายทอดประเด็นทีท่ า้ ทาย/ยาก ไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ ในองค์กร และร่วมกับผูส้ ่งมอบ/พันธมิตร:
• ชีแ้ จงนโยบายการประชุมในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน
เป็ นเวลาทุกเดือน เพื่อให้หวั หน้ากลุ่มงานนาไปถ่ายทอดกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
• ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เข็มมุ่ง ในวาระการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ทมี คุณภาพ
และคณะกรรมการต่างๆ นาไปจัดการตัวชีว้ ดั เพื่อตอบสนองตัวชีว้ ดั ขององค์กร
• ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ข องแต่ละหน่ วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรและนาไป
ปฏิบตั ใิ นงานประจา ทาให้มโี ครงการและตัวชีว้ ดั ติดตามผลการดาเนินงานครอบคลุมทุกหน่วยงาน
(3) การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
• จากการดาเนิ น งานที่ผ่ านมาพบว่ า มีก ารใช้ท รัพ ยากรไม่ คุ้ม ค่ า มี ค รุภัณ ฑ์ ท่ีเสื่อมสภาพจากการขาดการ
บารุงรักษา
จึงได้มกี ารวางแผนการซ่อมบารุง และมีการจ้างหน่วยงานจากภายนอกในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
• ในด้านทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการบริการทีม่ คี ุณภาพ ต้องเน้นทัง้ การอบรมภายในและภายนอก เพื่อให้
ทันการเปลีย่ นแปลง และความก้าวหน้าของแต่ละวิชาชีพ
• การบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ทรัพยากรเงินที่มีอยู่อย่างจากัด โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการ CFO เพื่อ
วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล วางแผนการเพิม่ รายรับ ลดรายจ่าย เพีอ่ ให้เกิดสมดุล
ระหว่างรายรับและรายจ่าย
(4) การจัดทาแผนและจัดการกาลังคนเพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการ หน่ วยงานจัดทาแผนปฏิบตั ิการ นาเสนอต่อหัวหน้ ากลุ่มงาน จากนัน้ หัวหน้ ากลุ่มงาน
รวบรวม นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาอนุ ม ตั ิ โดยมีเป้ าหมายการจัดท าแผน
งบประมาณให้สมดุล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• การจัดสรรบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร มีการจัดทาแผนสรรหาบุคลกรตาม FTE และตามภาระงาน รวมทัง้
แผนพัฒนาบุคลากร โดยทีมนากาหนดเป้ าหมายและมอบให้คณะกรรมการ HRD ดาเนินการตามระเบียบ
(5) การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการติดตามความก้าวหน้า:
• ทีม น าต่ า งๆเป็ นผู้ ติ ด ตามตั ว ชี้ว ัด ประเมิ น ผลการท างาน วิเคราะห์ ข้ อ มู ล เสนอแนะแนวทางผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาดาเนินการ มีทมี IM รวบรวมตัวชีว้ ดั ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อให้
สามารถเก็บข้อมูลได้สะดวกขึน้
• ทีมนาติดตามตัวชี้วดั ที่สาคัญของโรงพยาบาล โดยมีระบบการรายงานตัวชี้วดั รายเดือน รายไตรมาส ราย 6
เดือน และรายปี มีการติดตามตัวชี้วดั ผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อติดตามกากับให้บรรลุแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
I-2.2 ข. การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
การตอบสนองต่อผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์:
• ผลการดาเนินบางกิจกรรมบังไม่บรรลุเป้ าหมาย เนื่องจากการขาดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทีด่ ี และการ
นาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินปั ญหาของหน่วยงาน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• มี แ นวทางการดู แ ลผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน โรคค วามดั น โลหิ ต สู ง ครอบคลุ ม ทั ง้ การรัก ษา การประเมิ น
ภาวะแทรกซ้อน ทัง้ เครือข่ายบริการสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
• เกิดการเรียนรูร้ ่วมกันในการทบทวนยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ ดั ในการทางาน
• มีการสื่อสาร
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score
DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
7. กระบวนการจัด ท ากล
3.0
L
มีก ารวิเคราะห์ อ ย่ า งครอบคลุ ม น าผลการวิเคราะห์
ยุ ท ธ์ แ ละการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้รบั บริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทากล
ข้อมูล
ยุทธ์
8. วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กล
3.0
L
มีการปรับค่าเป้ าหมายให้ทา้ ทายผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ยุทธ์ท่ตี อบสนองความ
ท้ า ท าย ค รอ บ ค ลุ ม
คุ ณ ภ า พ ค ว า ม
ป ลอดภั ย การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ
9. การจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ
3.0
L
มีการประเมินความตระหนักในบทบาทและการมีส่วน
การ การถ่ายทอดสู่การ
ร่วมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ปฏิบตั ิ และการจัดสรร
ทรัพยากร
10. การกาหนดตัวชี้วดั และ
3.0
L
ติ ด ตามตั ว ชี้ ว ัด ทุ ก 3 เดื อ น และน าผลมาทบทวน
ใ ช้ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
ปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารและเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่
ความก้าวหน้า
กาหนด
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I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงำน
i. ผลลัพธ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็น ส ำคัญ ที่ ค วรรำยงำน:ความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ คุ ณ ค่ า การคงอยู่ การแนะน า การสร้า ง
ความสัมพันธ์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562 2563
ความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยนอก
≥ 85% 90.19 90.07 90.74 89.35 88.07
ความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยใน
≥ 80% 90.50 88.68 88.87 90.07 86.88
อัต ราข้อ ร้อ งเรีย นได้ ร ับ การตอบสนองในเวลาที่
100 %
100 100 100
100
100
กาหนด
ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยนอก
73
64
64
52
≤90 นาที 49
ii. บริบท โรงพยาบาลปากพนังมีการพัฒนาคุณภาพบริการทัง้ ด้านส่งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสภาพ การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีม่ ปี รอมาณมาก ได้แก่ ผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน Acute nasopharygitis ผู้ป่วยใน พบผู้ป่วย ติดเชื้อทางเดินอาหาร หอบหืด
ไข้เลือดออก ผู้ป่วยกลุ่ มเสี่ยงสูง ได้แก่ Stroke MI DHF PPH มีจุดเน้ นในการพฒนา ปี 2563 เน้นการดูแล
ความปลอดภัยในผูป้ ่ วยกลุ่ม Stroke และ Sepsis
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ:
• เพิม่ จานวนผูร้ บั บริการเบิกได้ (ข้าราชการ /เบิกต้นสังกัด)
• เพิม่ จานวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพเชิงรุก ในพื้นที่ รวมทัง้ ตรวจสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ (ระบุความต้องการสาคัญของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่มในวงเล็บ):
• กลุ่มผูป้ ่ วย NCD (DM HT COPD Asthma)
1.1 DM : ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
1.2 HT : ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
1.3 COPD/ Asthma : อาการไม่กาเริบ ทางานได้ปกติ
2. กลุ่มผูใ้ ช้บริการงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน (ACS, Stroke, Head injury, Appendicitis)
2.1 ACS : ได้รบั การตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัย ไม่เสียชีวติ
2.2 Stroke : ช่วยเหลือตัวเอง ไม่กลับมาเป็ นซ้า
2.3 Multiple trauma : ได้รบั การช่วยเหลือรักษารวดเร็วปลอดภัย
2.4 Appendicitis: ได้รบั การตรวจวินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
3. กลุ่มแม่และเด็ก (Preterm Delivery, PPH)
3.1 Preterm delivery : ไม่คลอดก่อนกาหนด ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
3.2 PPH : ปลอดภัย ไม่มภี าวะช๊อค
4. .กลุ่มผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทีต่ อ้ งควบคุม (TB , Sepsis , DHF,HIV)
4.1 TB : รักษาหายขาดจากโรค ไม่แพร่เชือ้
4.2 Sepsis : ไข้ลง หายจากการติดเชือ้
4.3 DHF : ไม่มภี าวะเลือดออกหรือช๊อค
4.4 HIV: ความเป็ นส่วนตัว และต้องการรักษาความลับ
5. กลุ่มสูงอายุ ผูพ้ กิ าร: สิง่ อานวยความสะดวก ช่องทางด่วนเฉพาะ และการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
6. กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย: ตายอย่างสมศักดิ ์ศรี ญาติพงึ พอใจ
7. กลุ่มผูป้ ่ วยยาเสพติด/จิตเวช/OSCC : ต้องการความเป็ นส่วนตัว และต้องการรักษาความลับ
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ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ):
1. กลุ่มข้าราชการ/เบิกได้ : ไม่ต้องสารองจ่าย ให้บริการนอกเวลาราชการ บริการและยาทีม่ คี ุณภาพสูง มี
ห้องพิเศษ มีระบบนัดหมายทีช่ ดั เจน
2. กลุ่มผูป้ ระกันตน : มีช่องทางด่วน ไม่เก็บค่าตรวจนอกเวลาราชการ
3. กลุ่มหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : เท่าเทียมกัน ได้รบั การรักษาตามสิทธิ
4. กลุ่มผูไ้ ม่มหี ลักประกันค่ารักษาพยาบาล(นอกเขตหลักประกันชาระเงินสด) : ต้องการใช้สทิ ธิฉุ์ กเฉิน,ไม่
ต้องจ่ายเงิน,ได้รบั บริการเท่าเทียมกับคนไข้อ่นื
5.กลุ่มแรงงานต่างด้าว/ต่างประเทศ : ต้องการสิทธิเท่าเทียม
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย:
1.รพ.สต.ในเครือข่าย (ต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการ การประสานงานทีด่ ี ระบบการส่งต่อ)
2.ชุมชน (ต้องการความปลอดภัยของขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย)
3.บุคลากรผู้ป ฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลปากพนั ง (: การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การป้ องกันความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน)
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ชุมชน สถาบันการศึกษา (ต้องการการประสานงานที่ดี พฤติกรรมการ
บริการทีด่ ี การสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ยา-เวชภัณฑ์ทจ่ี าเป็ น)
5.สสจ. สปสช. ( ต้องการระบบรายงาน ข้อมูล ทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
6.กลุ่มบริษัทผู้จาหน่ ายพัสดุ ยา เวชภัณฑ์ (ต้องการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสไม่เลือกปฏิบตั ิ,ได้รบั เงิน
ตรงเวลา,บริการทีเ่ ป็ นมิตร)
iii. กระบวนกำร
I-3.1 ก. การรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) การรับ ฟั งเสีย งจากผู้ป่ วย/ผู้รบั ผลงานอื่น ในปั จจุบ ัน ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับ กลุ่ม ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อ มูลที่ใช้
ประโยชน์ได้:
• การรับฟั งความต้องการและความคาดหวัง:
-ผ่านทางตูร้ บั ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล
-ผ่านทางแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
-ทางวาจา ณ จุดบริการและในชุมชน
-ผ่านทางโทรศัพท์โรงพยาบาล
-ผ่านศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรงผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
-ผ่านจดหมาย E-mail web board ของโรงพยาบาล
• การรับฟั งข้อมูลป้ อนกลับ หลังเข้ารับบริการ: มีแบบประเมินความพึงพอใจในหน่ วยงาน และสอบถาม
ความพึงพอใจในชุมขนโดยการเยีย่ มบ้าน
(2) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในอนาคต:
• มี website ของรพ.ในการให้ขอ้ มูลระบบบริการผูป้ ่ วยนอกและคลินิกพิเศษต่างๆ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
หน่ วยงานต่ างๆ มีป้ายประกาศเรื่องความเคลื่อนไหวในโรงพยาบาล สอบถามข้อมูลโดยตรงจากบุ คลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริการจากผู้ป่วยซึ่งจะมีการประเมินสภาพและสอบถามความ
ต้อ งการของผู้ป่ วยทุ ก วัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การตรวจเยี่ย ม การรับ –ส่ ง เวรของพยาบาล การ Round ward
ประจาวันของแพทย์ และการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยหลังจาหน่าย ผูป้ ่ วยสามารถทีจ่ ะใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
โรงพยาบาลได้ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ด ักจับคาพูดของผู้รบั บริการ และแจ้งแก่คณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนในเหตุการณ์ทด่ี กั จับได้ว่าผู้รบั บริการต้องการหรือไม่พงึ พอใจและให้เจ้าหน้าทีเ่ ขียนข้อแสดงความคิดเห็น
แทนผูร้ บั บริการ
I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
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(1) วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ:
• จัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจแบบมีแบบแผนโดยการตอบแบบสอบถามแยกตามจุดบริการต่างๆทุก
จุดบริการสอบถามแบบไม่เป็ นทางการของเจ้าหน้าทีเ่ ช่นพูดคุยขณะรอรับบริการต่างๆทัง้ ในโรงพยาบาลและสถาน
บริการอื่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ร ับบริการครอบคลุมหน่ วยบริการผู้ ป่วยนอก หน่ วยบริการผู้ป่วยใน
ภาพรวมความพึงพอใจผู้ป่วยนอกปี ปี 2559 = 90.19 ปี 2560= 90.07 ปี 2561 = 90.74 ปี 2562= 89.35 และปี
2563 = 88.07 ผลความพึงพอใจผูป้ ่ วยใน ปี 2559= 90.50 ปี 2560=88.51 ปี 2561= 88.69 ปี 2562 = 90.07 และ
ปี 2563 = 86.88 ได้มกี ารนาประเด็นทีไ่ ม่ได้รบั ความพึงพอใจน้อยมาปรับปรุง เช่น ความสะอาดของห้องน้ า ให้มี
พนังงานทาความสะอาดดูแลทุก 1ชม. ประเด็นความไม่เพียงพอและไม่มหี อ้ งน้ าผูพ้ กิ ารถือเป็ นโอกาสพัฒนาทีต่ ้อง
ดาเนินการต่อไป
I-3.2 ก. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและการอานวยความสะดวก
(1) การนาข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมากาหนดคุณลักษณะของบริการ:
• จากการวิเคราะห์อตั ราความพึงพอใจผูป้ ่ วยนอกพบว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกันทุกปี
เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางและมีคลินิกพิเศษ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์
ด้านการให้บริการ มีการให้ขอ้ มูล/คาแนะนาอยู่ในระดับดีมาก การให้ขอ้ มูล/คาแนะนาโดยพยาบาลได้คะแนนสูงสุด
รองลงมาเป็ นคุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน มีการปรับเวลาการขึน้ ปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ จุดคัดกรองและ
จุดซักประวัติข้นึ ปฏิบตั ิงานเวลา 07.00 น. จุดละ 1 คน แพทย์เริ่ มตรวจเวลา 08.00 น. รวมถึงปรับระบบการนัด
ตรวจสุขภาพโรงงาน เปลีย่ นเวลาตรวจสุขภาพเป็ น 13.00 น. เป็ นต้นไป ด้านพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าทีท่ ุก
ระดับ กิรยิ ามารยาทของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อ่นื อยู่ในระดับดี รองลงมาเป็ นการดูแลให้ความช่วยเหลือจาก
พยาบาลด้วยความมั ่นใจ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วม ได้คะแนนต่าสุด เป็ นโอกาส
พัฒนา มีการปรับปรุงโดยการติดพัดลมและพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าเพิม่ ขึ้น ควบคุมติดตามให้พนักงานทา
ความสะอาดทุก 1 ชัวโมง
่
มีการรับฟั งความคิดเห็นของผู้รบั บริการด้วยวาจา/แบบประเมินความพึงพอใจ/ผ่านตู้
แสดงความคิดเห็น และมีการตอบสนองข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการอย่างเหมาะสม
• จากการติดตามระยะเวลารอคอยผูป้ ่ วยนอก ปี 2559 – 2562 พบว่า ระยะเวลารอคอยผูป้ ่ วยนอกนาน 8090 นาที เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อ การดาเนินงานลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกทีมงานได้ มีการทบทวน และ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยใช้แนวคิด Lean 1) ปรับระบบบริการของแพทย์ 2) ปรับระบบการขึน้ ปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยพยาบาลคัดกรองและพยาบาลซักประวัตขิ น้ึ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 07.00 น. 3) ระบบตรวจ
สุขภาพโรงงานนัดมา เวลา 13.00 น. ทาให้ระยะรอคอยดีขน้ึ ในปี 2563 = 52 นาที
• อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยใน ผ่านเกณฑ์เป้ าหมายทุกปี ในปี 2560, 2561 เท่ากับร้อยละ 88.51, 88.69
ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 90.07 และปี 2563 = 86.88 เนื่องจากมีการรับฟั งข้อคิดเห็นจากผูร้ บั บริการด้วยวาจา/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ/ตู้แสดงความคิดเห็น พบว่ายังไม่ผ่านในเรื่อง ความสะดวกสบายในห้องทีผ่ ปู้ ่ วยนอนร้อยละ
73.6 เรื่องการมีโอกาสพูดคุยความรูส้ กึ กังวลใจกับพยาบาล ร้อยละ78.8 และ และเรื่องคุณภาพบริการพยาบาลที่
ท่านได้รบั ในภาพรวม 79.6 และได้มกี ารตอบสนองข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการอย่างเหมาะสม เช่น ความสะอาดของ
ห้องน้า น้าดื่ม เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้ ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รบั คาแนะนาและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนการรักษา การ
ปฏิบตั ติ วั จากพยาบาลและแพทย์ เน้นพฤติกรรมบริการผูใ้ ห้บริการทุกระดับ
(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
• จัดช่องทางด่วนให้ผรู้ บั บริการ ดังต่อไปนี้ 1)ผูท้ ม่ี สี ญ
ั ญาณชีพผิดปกติ 2)ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้บริการเปลนัง่ /นอน 3)
พระภิก ษุ สงฆ์ 4)ผู้พิก าร 5)ผู้สูงวัย 6)ผู้ติด เชื้อ ทางเดิน หายใจ 7)ผู้ป่ วยที่ส่ง ต่ อ มาจากศู น ย์สุข ภาพชุ ม ชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ได้รบั บริการทีร่ วดเร็วขึน้ พยาบาลแจ้งให้ผปู้ ่ วยและญาติรบั ทราบเป็ นระยะ
เพื่อสร้า งความเข้าใจต่ อ การรับ บริก าร มีทีม เยี่ยมบ้านและสนับ สนุ นอุ ป กรณ์ ในการดูแ ลต่ อเนื่ องให้กับ ผู้ป่ วยที่
จาเป็ นต้องดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน เช่น สายดูดเสมหะ ชุดทาแผล ฯลฯ จัดบริการ รถ EMS รับ/ส่งผูป้ ่ วยทีบ่ ้าน โดยใช้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เบอร์โทรศัพท์ 1669 โดยไม่คดิ ค่าบริการ
• โรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพหน่ วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย จานวน 26 แห่ง ให้การดูแลต่อเนื่องสาหรับ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่รบั ผิดชอบในด้านการสร้างเสริม ฟื้ นฟูสุขภาพ การเยี่ยมบ้าน และส่งต่อ ตามข้ อบ่งชี้ทไ่ี ด้
กาหนดไว้
• มีทมี เยีย่ มบ้านโดยสหวิชาชีพ และมีหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแลต่อเนื่องให้กบั ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องใช้
เช่น สายดูดเสมหะ ชุดทาแผล มีระบบการประสานงานกับศูนย์นเรนทรและหน่ วยกู้ชีพในพื้นที่ซ่งึ สามารถรับส่ง
ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ มายังโรงพยาบาลได้สะดวก รวดเร็ว ให้บริการนอกโรงพยาบาลประกอบด้ว ย หน่ วยปฐม
พยาบาล หน่ วยอาเภอยิ้ม หน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆ ให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ โดยจัดทีมสหวิชาชีพให้บริการใน
พืน้ ที่ ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยจิตเวช ผูพ้ กิ ารโดย อสม.และ รพ.สต. เพื่ อดาเนินการขึน้
ทะเบียน ค้นหากลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้การดูแลโดยสหวิชาชีพอย่างเหมาะสมต่อไป จัดกิจกรรม
รณรงค์ในหมู่บ้าน การคัดกรองโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง การรณรงค์ทาลายลูกน้ ายุงลาย เวทีประชาคม
หมู่บ้านในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก การรณรงค์การป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุจากการจราจรในชุมชน การจัดการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสาอาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับตาบล
(3) การกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีจ่ ะให้ความสาคัญ:
1. กลุ่มผูป้ ่ วย NCD (DM HT COPD Asthma)
2. กลุ่มผูใ้ ช้บริการงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน (ACS, Stroke, Head injury, Appendicitis)
3. กลุ่มแม่และเด็ก (Preterm Delivery, PPH)
4. กลุ่มผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทีต่ อ้ งควบคุม (TB , Sepsis , DHF,HIV)
5. กลุ่มสูงอายุ ผูพ้ กิ าร: สิง่ อานวยความสะดวก ช่องทางด่วนเฉพาะ และการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
6. กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย: ตายอย่างสมศักดิ ์ศรี ญาติพงึ พอใจ
7. กลุ่มผูป้ ่ วยยาเสพติด/จิตเวช/OSCC : ต้องการความเป็ นส่วนตัว และต้องการรักษาความลับ
I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น
• การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิม่ ความผูกพัน:
• มีพยาบาลวิชาชีพ คัดกรองด่านหน้า เพื่อคัดกรองประเมินอาการผูป้ ่ วยและอานวยความสะดวก/ให้ขอ้ มูล
ให้กบั ผูม้ าใช้บริการ มีเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์แจ้งขัน้ ตอนการเข้ารับบริการทุกเช้าเป็ นระยะๆ พยาบาลหลังตรวจให้
ข้อมูลกับผูป้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น การมาตามนัด และอาการผิดปกติทต่ี อ้ งมาพบแพทย์ก่อนนัด หรือให้
ข้อมูล เซ็นยอมรับการรักษากรณีนอนโรงพยาบาล/ส่งต่อ มีหวั หน้าเวร, หัวหน้างานและหัวหน้าพยาบาลติดตาม
พฤติกรรมบริการของผู้ปฏิบตั ิและสอบถามความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผู้รบั บริ การหน้างาน
พร้อมทัง้ แก้ไขข้อบกพร่องและข้อกังวลต่างๆทันที
• มีมุมหนังสือ บอร์ด เอกสารแผ่นพับความรู้ สาหรับผูใ้ ช้บริการได้อ่าน เพื่อผ่อนคลายระหว่างรอพบแพทย์
และรอรับยา มีมุมพัฒนาการเด็กทีค่ ลินิกสุขภาพเด็กดี และห้องเรียนพ่อแม่ทค่ี ลินิกฝากครรภ์
• นักโภชนาการให้ความรูเ้ กี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรค โดยการใช้ส่อื
โมเดลอาหาร ธงโภชนาการ แผ่นพลิกอาหารหวาน มัน เค็ม ตัวอย่างปริมาณน้ าตาลของอาหารแต่ละชนิด แผ่นพับ
อาหารสาหรับโรคต่างๆโดยการแสกน QR code เพื่อช่วยในการดูแลตนเอง ญาติ และครอบครัว ระหว่างรอพบ
แพทย์
• มีการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 แจกแผ่นพับและโปสเตอร์ให้กบั ผู้มาใช้บริการแนะนา
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งทีอ่ าจต้องใช้บริการ 1669 รายบุคคล
• ในคลินิกโรคเรื้อรัง มีทมี สหวิชาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การออกกาลังกายโดยการแกว่งแขน
• จัดอบรมหน่วยกูช้ พี เรื่องการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทีถ่ ูกต้องและการช่วยฟื้ นคืนชีพเบือ้ งต้นทุกปี
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มชมรมต่างๆ เช่น กลุ่มผูส้ งู อายุของโรงพยาบาลปากพนัง กลุ่มออกกาลังกาย
• เข้าประชุมในเวทีการประชุมหมู่บา้ น, หัวหน้าส่วนราชการ ,ผูน้ าท้องถิน่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตาบล ,เทศบาล
• มีโครงการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงร่วมกับ พชอ. โดยนายอาเภอ, อบต. และผู้น า

ชุมชน
(2) การจัดการคาร้องเรียน ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม และการนาไปปรับปรุง:
• จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละปี ทผ่ี ่านมา แนวโน้มของข้อร้องเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับทีไ่ ม่รุนแรง ดังนี้
1) พฤติกรรมบริการ มีนโยบายของโรงพยาบาลปากพนังเน้ นพฤติกรรมบริการนาลงสู่การปฏิบตั ิทุกระดับ โดย
ประชุมชีแ้ จง ดาเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ และติดตามประเมินพฤติกรรมต่อไปเป็ นระยะ
• ระยะเวลารอคอย จัดพยาบาลวิชาชีพขึ้นปฏิบตั ิงานจุดคัดกรองและจุดซักประวัติจุดละ 1 คน ตัง้ แต่เวลา
07.00 น. และแพทย์อ อกตรวจเวลา 08.00 น. มีก ารแยกคลินิก เฉพาะโรคเพิ่ม ขึ้น เช่ น คลินิ ก warfarin, CKD,
COPD
3) อาคารสถานที่ไม่สะอาด เนื่องจากอาคารผู้ป่วยนอกและอุบตั ิเหตุ 5 ชัน้ ก่ อสร้างไม่แล้วเสร็จ งานปูพ้ืน
บริเวณด้านล่างตึกยังไม่เรียบร้อย มีแผนดาเนินการปูพ้ืนในปี งบประมาณ 2562 ห้องน้ าไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น
ดาเนินการโดยการติดพัดลมและพัดลมระบายอากาศเพิม่ ควบคุมกากับให้พนักงาน ทาความสะอาดทุก 1 ชัวโมง
่
• มีคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและคณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับโรงพยาบาลและชุมชนในกรณีท่มี ี
ปั ญหาด้านบริการ
I-3.3 สิทธิผปู้ ่ วย
ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:
• ปฐมนิ เทศเจ้าหน้ าที่ใหม่ ทุ ก ระดับ เรื่อ งสิท ธิผู้ป่ วย สิท ธิร ับ รู้ข้อ มูล การรัก ษาความลับ ชื่อ สกุ ลของผู้
ให้บริการ
• การติดคาประกาศสิทธิผปู้ ่ วยทุกจุดบริการ
• สร้างความตระหนักและจิตสานึกในการพิทกั ษ์สทิ ธิแก่
์ เจ้าหน้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอ เช่น ให้เจ้าหน้าทีต่ ดิ ป้ าย
ชื่อประจาตัวทุกคน ทุกครัง้ ขณะทีป่ ฏิบตั งิ าน การไม่ expose ผูป้ ่ วยขณะให้บริการ การรักษาความลับผูป้ ่ วย
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
• ศูนย์พ่งึ ได้ (OSCC) เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือกลุ่ ม เด็กและสตรีท่ีถูกกระทารุนแรงหรือคดี
ความผิดทางเพศ และคลินิกให้คาปรึกษาวัยรุ่น เพื่อให้คาปรึกษาดูแลช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นและสตรีท่ตี งั ้ ครรภ์ไม่
พร้อมภายใต้โครงการ Refer For Save Abortion (RSA)
• สิทธิทจ่ี ะได้รบั การปกปิ ดข้อมูล กรณีตรวจเลือด เอช ไอ วี ผูร้ บั บริการได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิโดยต้
์ องได้รบั
ความยินยอมก่อนเสมอในการแจ้งผลตรวจเลือดแก่ค่สู มรส เพื่อวางแผนในการดูแลรักษา การป้ องกันตนเอง และ
การแพร่กระจายโรค
• การรักษาความลับของผูป้ ่ วยในเวชระเบียน โดยการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารของบุคลากรแต่ละ
ระดับ มีการใช้ Password & Username ส่วนบุคคล ในการเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน จัดทาแนวทางการขอสาเนา
เวชระเบียนให้เฉพาะตนเองและญาติสายตรงเท่านัน้
ข(7) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก:
• โรงพยาบาลสนับสนุ นการทาวิจยั ทางคลินิก ปี งบประมาณ 2559-2563 โรงพยาบาลปากพนังมีการจัดทา
วิจยั และงานวิจยั ทางคลินิก เช่น สนับสนุ นการทาวิจยั ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ าด้าน
นวัตกรรมของหัวหน้ าหอผู้ป่ วยโรงพยาบาลชุม ชน และของมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประสบการณ์ ของสตรี
ตัง้ ครรภ์เกีย่ วกับพัฒนาการด้านสมองของทารกในครรภ์
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ค การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ:
• ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย : มีทมี ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ผ่านการอบรม เน้นการดูแลครอบคลุมกาย จิต
สังคม โดยญาติมสี ่วนร่วมวางแผนการดูแล มีส่วนในการตัดสินใจต่อกระบวนการรักษาพยาบาล และจัดโซนที่เป็ น
สัดส่วนเพื่อให้ญาติได้ใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยในวาระสุดท้าย สนับสนุนในกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนาทุกศาสนา
• ผู้ป่ วยเด็ก : มีก ารป้ อ งกัน ตกเตีย งและภาวะแทรกซ้อ นจากการรัก ษาพยาบาล โรงพยาบาลจึง ได้จ ัด
กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะสาหรับเด็ก ได้แก่ การใช้ไม้กนั ้ เตียงหรือ
หมอนข้างเพื่อป้ องกันการตกเตียง มีระเบียบปฏิบตั ใิ นการเฝ้ าไข้สาหรับเด็ก ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อนได้รบั การ
ตรวจโดยกุมารแพทย์ ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ปี ั ญหาในการเจาะเลือด เช่น เด็กทีอ่ ว้ นมากหรือเด็กทารก ให้ผเู้ ชีย่ วชาญในการ
เจาะเลือดมาช่วย
• ผูส้ ูงอายุ : ผู้ป่วยนอก มีการจัดบริการช่องทางด่วนสาหรับผู้ป่วยอายุ 70 ปี ไม่มคี วิ ส่งผลให้ได้รบั บริการ
รวดเร็ว มีการใช้แบบประเมินพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุทงั ้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ผู้ป่วยนอกหากมีภาวะเสี่ยงให้
คาแนะนากับผูป้ ่ วยและญาติในการเฝ้ าระวัง สาหรับ ผูป้ ่ วยในหากพบภาวะเสีย่ งต้องขึน้ ไม้กนั ้ เตียงและให้มญ
ี าติเฝ้ า
ตลอด หากญาติมีภ ารกิจต้อ งแจ้งพยาบาลทราบ มีก ารประเมิน ความเสี่ยงต่ อการเกิด Bed Sore ในผู้สูงอายุ ท่ี
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยให้นอนทีน่ อนลมและช่วยพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัวโมง
่
• ผูพ้ กิ าร : มีบริการประเมินความพิการที่บ้านเพื่อลดขัน้ ตอนบริการโดยกลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและ
ชุมชน กรณีผพู้ กิ ารไม่สามารถมารับยาเองได้ ทีมเยีย่ มบ้านจะรับยาไปส่งให้ทบ่ี า้ น
• ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งแยกหรือผูกยึด : ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องแยกหรือผูกยึดผูป้ ่ วยมีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งผูกมัด
แจ้งข้อมูลให้ญาติทราบเหตุผลของการผูกมัด เช่น ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน เมาสุรา หรือไม่ได้สติ มีระบบเฝ้ า
ระวังผลข้างเคียงจากการผูกมัด เช่น การเกิดแผลบริเวณที่ผูกมัด กรณี มีความจาเป็ นต้องแยกผู้ป่วย อธิบายให้
ผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจถึงความจาเป็ นในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ เช่น ผูป้ ่ วยวัณโรค
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• การรับ ฟั ง/เรียนรู้ค วามต้องการและความคาดหวังของผู้รบั บริการแต่ ล ะกลุ่ม มีพ ยาบาลคัด กรอง และ
พยาบาลประจาหน่วยงานให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วยและญาติ มีหวั หน้าพยาบาล, หัวหน้างานติดตามพฤติกรรมบริการของผู้
ปฏิบตั แิ ละสอบถามความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผู้รบั บริการหน้างานมีประเมินความพึงพอใจ
อย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลป้ อนกลับในแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการ
• การสร้างความสัม พัน ธ์ ช่ อ งทางการติด ต่ อ การจัด การค าร้อ งเรีย น จัด ช่ อ งทางการสื่อ สาร ร้อ งเรีย น
หลากหลายช่องทาง เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น เวปไซต์ โทรศัพท์สายตรง มีการจัดตัง้ ทีมทางานเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อ
ติดตามการร้องเรียนและเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดข้อร้องเรียน
• การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยกาหนดการเข้าถึงข้อ มูลผู้ป่วยในระบบ Hos Xp ของระบบในโรงพยาบาล โดย
กาหนดใช้ Password & Username เฉพาะคน และ Sign Out หน้ าจอทุกครัง้ ที่ลุกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์จดั ระบบ
บริการให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยพิ การ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยHIV กลุ่มOSCC กลุ่มผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายปรับปรุงระบบบริการสอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังผูป้ ่ วย
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
ปรับปรุงวิธกี ารรับฟั งความคิดเห็นให้เหมาะสม
3.5
I
• การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการและ
สาหรับผูร้ บั ผลงานแต่ละกลุ่ม
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการแต่ละ
พัฒ นาระบบ IT พร้อ มทัง้ ประเมิน ปรับ ปรุ ง
กลุ่ม
กระบวนการรับฟั ง เพื่อมาปรับปรุงระบบบริการ
เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ กับ กลุ่ ม ผู้รบั บริก ารที่
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• การประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
ความผูกพัน

3.5

L

• การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและ
การอานวยความสะดวก

3

I

• การสร้างความสัมพันธ์และจัดการ
คาร้องเรียน

3.5

I

• การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย

3.5

I

สาคัญ
น าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ แ ละน ากลับ มาพั ฒ นา
ปรับปรุงระบบการทางานให้เป็ นรูปธรรม
จัดทาห้องให้คาปรึกษา
จัด ให้มีผู้ร ับ ผิด ชอบในการติด ตามการรับ ฟั ง
ข้อมูลป้ อนกลับหลังเข้ารับบริการต่อเนื่อง
นาข้อมูลความพึงพอใจในส่วนขาดมาพัฒนา
ขยายพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริก ารเพื่ อ ความสะดวกของ
ผูร้ บั บริการโดยย้ายห้องเอ็กซเรย์และห้องLabไป
อยู่ตกึ เดียวกับห้องฉุกเฉิน
สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ชุมชนผ่านผู้นาชุมชน
อสม อปท และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
เพิ่ม การประชาสัม พัน ธ์ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
โรงพยาบาล
พัฒ นาระบบการประเมิน และปรับ ปรุงวิธีก าร
สร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงานอย่างมี
ระบบ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
จัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบในการติดตามข้อร้องเรียน
จาก Website หรือ Social media
สร้า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นการ
คุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย ทุ ก ขั ้ น ต อ น ก ารดู แ ล
ครอบคลุมถึงครอบครัวและประเด็นอื่นๆ
• พัฒนาระบบการดูแลผูพ้ กิ ารในชุมชน
พัฒนารูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง
มีก ารก าหนดนโยบายกับ การใช้ส่ือ ออนไลน์
Social Media เพื่ อเป็ น แ นวท างป ฏิ บ ั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโดยคานึงถึงความลับ
ของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ
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I-4 กำรวัด วิ เครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
i. ผลลัพธ์
ประเด็น ส ำคัญ ที่ ค วรรำยงำน:alignment & integration, การใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อมูล, คุณ ภาพของข้อ มูลและ
สารสนเทศ, ความมั ่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ, การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูท้ ด่ี ี
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562
2563
อุ บ ั ติ ก ารณ์ การเกิ ด ระบบ HosXP ล่ ม ทุ ก
0
0
0
0
1
≤1ครัง้ /ปี
สาเหตุ
อัตราการส่งข้อมูล 43 แฟ้ ม ทันเวลา
100
≥100% 92.45 97.82 100 100

ความถูกต้องความสมบู รณ์ ของข้อมูล ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ของข้อมูล 43 แฟ้ ม
Information systems response time
(min)
- Back Office
- Front Office

> 95%

91.87

93.45

95.32 98.55

98.02

< 30
< 10

NA
NA

NA
NA

20.25 18.83
8.22 6.35

19.26
7.29

ค่า CMI
0.62
0.57 0.56
0.61
≥ 0.80% 0.62
ii. บริบท
มุ่งเน้ นให้มีก ระบวนการวิเคราะห์ข้อ มู ลสารสนเทศที่เอื้อต่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านบริก าร
บริห าร รวมถึง คุ ณ ภาพด้านงานวิช าการ งานวิจยั ต่ าง ๆ เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ มีแ ผน ในการพัฒ นางาน
สารสนเทศให้สอดคล้อง เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของทุกหน่ วยงาน สามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการดูแ ลผู้ป่ วย และประกอบการตัด สิน ใจ ด้านบริห าร การพัฒ นาคุ ณ ภาพบริก าร พัฒ นางานวิช าการ และ
การศึกษาวิจยั
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ:
1. ผูป้ ่ วย สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น ประวัตกิ ารรักษา ประวัตกิ ารใช้ยา ข้อมูลการนัดหมาย ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา
2. ผูป้ ฏิบตั งิ าน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สารสนเทศมีความน่ าเชือถือ สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ที ก่อให้เกิด
การนาไปใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านการบริการ การศึกษาวิจยั
3. ผู้บริหาร สามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการการเงิน บุคลากร เครื่องมือ
ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ:
- จากเป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั ในระบบ MIS และ HDC ของจังหวัดและกระทรวงทีก่ าหนดขึน้
- โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ:
โรงพยาบาลได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรม HOSxp มาช่วยในการบันทึกข้อมูลบริการตัง้ แต่ปี 2549 และ
ได้ พ ัฒ นาระบบรายงาน และโปรแกรมเสริม ระบบงานต่ า งๆ เช่ น การแจ้ง เตื อ นผู้ ป่ วยแพ้ ย า ที่ เชื่อ มโยงกับ
โปรแกรม HOSxp มีหอ้ ง Server จานวน 1 ห้อง มีการใช้ Server หลักในการเก็บข้อมูล 2 เครื่อง คือ master และ
slave โดยเครื่อง slave จะทาหน้าทีอ่ พั เดทข้อมูลจาก master อัตโนมัติ (replication) หากเครื่อง Server1 (Master)
ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสารอง (slave) จะทางานได้ภายใน 5-10 วินาที มีระบบอินเทอร์เน็ต จานวน 2 สาย
ป้ องกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม มีระบบอินทราเน็ตเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาล เช่น โปรแกรม Back
Office มีระบบ PACS ระบบ LIS และโปรแกรมการจัดการความเสีย่ ง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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iii. กระบวนกำร
I-4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชี้วดั , การมี alignment ทัวทั
่ ง้ องค์กร, การใช้ประโยชน์ เพื่อติดตามการ
ปฏิบตั งิ านประจาวันและความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ (ยกตัวอย่างการตัดสินใจทีเ่ ป็ นผลจากการติดตามตัวชีว้ ดั ):
โรงพยาบาลปากพนังมีการวัดผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลจากตัวชี้วดั ทีก่ าหนดร่วมกัน เพื่อใช้ตดิ ตาม
การปฏิ บ ัติง านประจ า ตัว อย่ า งตัว ชี้ว ัด โรคไข้เลือ ดออก ซึ่ ง แสดงให้ เห็น ถึง คุ ณ ภาพของการให้ บ ริก ารการ
รักษาพยาบาล
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

2559

2560

2561

2562

2563

1. อัตราตาย
< 10%
0
0
0
0
0
2. อัตราป่ วย
120:100000
81
165
201
224
87
3.อัตราการเกิดภาวะน้าเกิน
< 10%
0
0.30
1.15
0.4
0
อัตราตาย : ในปี 2559-2563ไม่มผี ปู้ ่ วยเสียชีวติ จากไข้เลือดออก เนื่องจากมีการพัฒนาแนวทางการรักษาและ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับตัวโรคให้กบั ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์ ทาให้ประชาชนรูว้ ธิ กี ารป้ องกันโรค มีการเฝ้ า
ระวังอาการเตือนทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาลส่งผลให้ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสม ช่วยลดอัตราการตาย
อัตราป่ วย : ในปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับตัวโรคให้กบั ประชาชนและ
บุคคลากรทางการแพทย์ ทาให้ประชนรูว้ ธิ กี ารป้ องกันโรค ช่วยลดอัตราการป่ วย
อัตราการเกิดภาวะน้ าเกิน : ในปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับตัวโรคให้กบั
ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์ มีการพัฒนาแนวทางการรักษา ทาให้ประชนมีการเฝ้ าระวังอาการเตือนที่
ต้องรีบมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยและรับการรักษาทีเ่ หมาะสมรวดเร็ว ส่งผลให้ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
(2) การเลือกและใช้ขอ้ มูล performance ขององค์กรทีม่ กี ารเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก:
จากข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (MRA)
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
2561 2562
2563
อัตราความสมบูรณ์ ของเวชระเบียนผู้ป่วย
>80%
92.47 79.30 83.15 87.66 72.43
ใน
พบว่า ผลการตรวจสอบ ปี 2561-2562 มีผลงานดีขน้ึ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบงาน มีการนาเสนอผล
การ Audit เวชระบียน ในส่วนทีไ่ ม่สมบูรณ์ และได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเพื่อให้สมบู รณ์ยงิ่ ขึน้ เช่น จัดทา Clinical
summary เพิม่ , การปรับปรุง Inform consent แต่ปี 2563 ลดลง เนื่องจากการบันทึก progess note ที่ไม่ต่อเนื่อง
Nurse note เขียนไม่ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ลายมือชื่ออ่านไม่ออก จึงได้ มีการปรับแบบฟอร์ม
progess note ,การใช้ตรายางชื่อ - สกุ ล ต าแหน่ งของแพทย์ และพยาบาล ปรับ เพิ่ม แบบฟอร์ม การสรุป clinical
summary และสแกนเข้าระบบ Hosxp เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
(3) การใช้ขอ้ มูลเสียงของผูป้ ่ วยเพื่อสร้างวัฒนธรรมทีม่ ุ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง (ยกตัวอย่าง):
• จากข้อมูลความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยนอก
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562 2563
ความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยนอก
≥ 85% 90.19 90.07 90.74 89.35 88.07
และระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยนอก
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562 2563
ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยนอก
73
64
64
52
≤90 นาที 49
• จากการวิเคราะห์อตั ราความพึงพอใจผูป้ ่ วยนอกพบว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกันทุกปี
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางและมีคลินิกพิเศษ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์
ด้านการให้บริการ มีการให้ขอ้ มูล/คาแนะนาอยู่ในระดับดีมาก การให้ขอ้ มูล/คาแนะนาโดยพยาบาลได้คะแนนสูงสุด
รองลงมาเป็ นคุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน ด้านพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กิรยิ ามารยาทของ
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีอ่ ่นื อยู่ในระดับดี รองลงมาเป็ นการดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมั ่นใจ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ความสะอาดของห้องน้า ห้องส้วม ได้คะแนนต่าสุด เป็ นโอกาสพัฒนา มีการปรับปรุงโดย
การติดพัดลมและพัดลมระบายอากาศในห้องน้าเพิม่ ขึน้ ควบคุมติดตามให้พนักงานทาความสะอาดทุก 1 ชัวโมง
่
มี
การรับฟั งความคิดเห็นของผู้รบั บริการด้วยวาจา/แบบประเมินความพึงพอใจ/ผ่านตู้ แสดงความคิดเห็น และมีการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการอย่างเหมาะสม
• จากการติดตามระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยใช้แนวคิด
Lean 1) ปรับระบบบริการของแพทย์ ข้นึ ปฏิบตั ิงานเวลา 08.00 น. 2) ปรับระบบการขึ้นปฏิบตั ิงานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยพยาบาลคัดกรองและพยาบาลซักประวัติข้นึ ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่เวลา 07.00 น. 3) ระบบตรวจสุขภาพ
โรงงานนัดมา เวลา 13.00 น.
(4) การปรับปรุงระบบวัดผลดาเนินการขององค์กร:
• การวัด ผลการดาเนิ นงานขององค์กร เดิม ใช้รายงานจากระบบโปรแกรม HOSxp ในการติด ตามตัวชี้ว ัด
ปั จจุบนั มีการใช้รายงานจาก HOSxp ร่วมกับโปรแกรม HDC ซึ่งเป็ นโปรแกรมสาหรับรวบรวมข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ทัง้ ประเทศ ท าให้ ส ามารถเปรีย บเทีย บผลการด าเนิ น งานตามตัว ตัว ชี้ว ัด ของ
โรงพยาบาลในระดับเดียวกันได้
I-4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินการขององค์กร (ความสาเร็จ/ความก้าวหน้า) ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา:
• อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทนั เวลา มีการกาหนดระยะเวลาในการ
ส่งคืนเวชระเบียนผูป้ ่ วยในตามลาดับขัน้ ตอน รวมถึงระยะเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บภายใน 20 วัน หลังจาหน่าย
ส่งผลให้อตั ราการเรียกเก็บทันเวลา 100% และได้รบั รางวัล Claim award ประจาปี 2563
• อัตราหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุต่ากว่า 20 ปี ในปี 2558 – 2560 ร้อยละ 26.25, 19.67 และ 15.94 ตามลาดับ
มีแนวโน้มลดลงแต่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงได้จดั ให้มกี ารให้ความรู้เพศศึกษาในโรงเรียน โครงการ 1 รพ.สต. All Scholl
ร่วมกับ อบต. มีสภาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ stop teen mom มีการการประชาสัมพันธ์สาย
ด่วน 1663, การคุมกาเนิดด้วยวิธกี ง่ึ ถาวร (ฝั งยาแบบ 1 หลอด ฟรี)และการคุมกาเนิดด้วยวิธอี ่นื ๆ ในมารดาคลอดที่
มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้อตั ราหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุต่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มลดลงและอัตราการตัง้ ครรภ์ซ้าใน
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่อง
•
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
• พัฒนาบริการปฐมภูมใิ น รพ.สต.เครือข่าย
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
• ระบบการบันทึกข้อมูลทีส่ ะดวก ไม่สร้างภาระงานให้ผรู้ บั ผิดชอบ
• การติดตาม ประเมินผล และนาเสนอผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
I-4.2 ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(1) การทาให้ม ั ่นใจในคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current):
• ใช้โปรแกรม HOSxP ระบบงาน Front Office
• ใช้ระบบ LIS รายงานผล LAB
• ใช้ระบบ PACS งาน X-ray
• งาน Back Office ใช้โปรแกรม Smart Office งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารจัดการคลัง ทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์ มีระบบ Datacenter เชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้บุคลากรเข้าใช้งานต่าง ๆ
• มี Website โรงพยาบาล เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ ข้อ มู ลโรงพยาบาลและเผยแพร่ ข้อ มู ล ความรู้ด้า นสุ ข ภาพแก่
ประชาชน
(2) การทาให้ม ั ่นใจในความพร้อมใช้ของข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบทีม่ ใี ช้งานในปั จจุบนั , ระบบทีก่ าลังพัฒนาหรือมี
แผนจะพัฒนา:
• มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ข้อมูลในเครื่องแม่ขา่ ย (Server) เพื่อป้ องกันข้อมูลสูญหาย
• ระบบ firewall และ antivirus ในการป้ องกันการโจมตีจาก Hacker
• มีระบบไฟฟ้ าสารอง มี UPS สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทุกเครื่อง
• มีเครื่องปั น่ ไฟสารองกรณีไฟฟ้ าดับ
• มีแผนพัฒนาระบบ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็ น Smart Hospital
• ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้
• โปรแกรม Back office ให้เป็ น Web Service
• ระบบป้ องกันเพลิงไหม้ smoke detector และเครื่องตรวจวัดความชืน้ ในห้อง server
I-4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
(1)(2) การทาให้ม ั ่นใจในความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล/สารสนเทศ:
• มีการติดตัง้ โปรแกรม Antivirus สาหรับ Server และ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
• มีการจากัดสิทธิในการเข้
์
าถึงข้อมูลในการใช้โปรแกรม HOSxP ระบบงาน Front Office
• มีการกาหนดรหัสบุคคลในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล
(3) การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผูป้ ่ วย:
• การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสื่ อสังคมออนไลน์ ปัจจุบนั โรงพยาบาลใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อข้อมูล ด้าน
การรักษาพยาบาล ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่ งได้มีการกาหนดรหัสของผูเ้ ข้าถึงข้อมูล และยังไม่พบรายงานความเสี่ ยง
เรื่ อง การรักษาความลับของผูป้ ่ วย
• การรายงานแพทย์ท างแอพพลิ เคชั่น LINE ด้วยกลุ่ ม ปิ ด และมี ก ารก าหนดรหั ส บุ ค ลากรในการเข้าระบบ
อินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต ของโรงพยาบาล
I-4.2 ค. ความรูข้ ององค์กร
(1) การสร้างและจัดการความรู:้
• มีเวทีการเผยแพร่ความรูจ้ ากการอบรมภายในและภายนอกหน่ วยงาน เช่น จัดประชุมวิชาการโดยองค์กร
แพทย์และกลุ่มการพยาบาล
• จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการนาเสนอผลงานคุณภาพ เรื่องเล่า CQI นวัตกรรม งานวิจยั และความรูท้ ไ่ี ด้
จาก การปฏิบตั งิ าน จากการอบรม และแหล่งค้นคว้า ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
(2) การระบุ good practice และขยายผล:
• การให้ความรูใ้ นคลินิก NCD ของงานโภชนาการ แต่เดิมมีการแจกแผ่นพับให้ความรู้ พบปั ญหา คนไข้ไม่
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สนใจ เนื่องจากเอกสาร ไม่ดงึ ดูดความสนใจ จึงมีแนวคิด นานโยบายประหยัดทรัพยากร และก้าวทันยุค 4.0 มา
ใช้ จึงสร้างนวัตกรรมใหม่ โดย ทาแผ่นพับอาหารสาหรับโรคต่าง แสกนผ่าน QR code หลังจากมีการทดลองใช้
พบว่ามีผปู้ ่ วยให้ความสนใจมากขึน้
(3) การทาให้การเรียนรูฝ้ ั งลึกในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร:
• การปลูกฝั งวัฒ นธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยกาหนดให้บุคลากรค้านหาความเสี่ยง และรายงาน
ความเสี่ยง เพื่อเป็ นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพให้เกิดปั ญหา โดยสร้างวัฒนธรรมการรายงาน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
ความผิดของบุคคล ไม่มกี ารตาหนิหรือลงโทษ ผลจากการสร้างวัฒนธรรมพบว่า ในปี 2563 มีจานวนหน่ วยงาน
ทีร่ ายงานความเสีย่ งมากขึน้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี พ.ศ.2558
• มีระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องสารองไฟ ระบบสารองข้อมูลและเจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัยของระบบ
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
11. การวัดผลการดาเนินงาน

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
L
-พั ฒ นาระบบการติ ด ตามตั ว ชี้ ว ั ด ตาม critical
success factor ขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน
L
-มีการถ่ายทอดการปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร

12. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทบทวน
ผลการดาเนินงาน และนาไปใช้
ปรับปรุง
13. คุ ณ ภ า พ ข อ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ

3

3

I

14. การจัดการระบบสารสนเทศ

3

I

15. ความรูข้ ององค์กร

3.5

I

-มี ก ารปรับ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศอยู่ในรูปแบบทีง่ า่ ยต่อการใช้งานและทัน
เหตุการณ์
-พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการมากขึน้
-พัฒนาความเชื่อมโยงข้อมูลบริการและเวชระเบียน
ระหว่างโรงพยาบาลกับ รพ.สต
ส่งเสริมการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจยั จาก
งานประจา นวัตกรรม
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I-5 กำลังคน
i. ผลลัพธ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-3]
ประเด็นสำคัญที่ ควรรำยงำน:ขีดความสามารถ อัตรากาลัง การรักษาไว้ ทักษะที่เหมาะสม บรรยากาศการทางาน
สุขอนามัย ความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ บริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562
2563
ร้อยละของหน่ วยงานที่มบี ุคลากรเพียงพอกับภาระ
>80
80.00 80.00 80.00 70.00 72.72
งาน
อัต ราการฝึ ก อบรมตาม learning need ไม่ ต่ า กว่ า
100
100 100 100
100
100
80%
อัตราความสุขในการทางานวัดจาก happinometer
>70
NA
NA 60.34 74.00 83.75
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน
63.11 64.36 76.71 81.25 73.50
≥75
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
>85
89.96 89.62 91.12 94.76 95.55
อัตราการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร
100
97.29 NA 97.66 98.10 94.24
33.49 NA 26.49 30.00 39.44
• กลุ่มปกติ
47.91 NA 42.16 44.00 37.09
• กลุ่มเสีย่ ง
18.60 NA 31.35 26.00 23.47
• กลุ่มป่ วย
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั อุบตั ิเหตุสมั ผัสเลือด สารคัด
0
5
2
1
4
0
หลัง/เข็
่ มทิม่ ตา/ของมีคมบาด
อัตราเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจาปี
100
53.57 41.42 40.74 60.37 84.00
ii. บริบท
กาลังคนประเภทต่างๆ ขององค์กร: โรงพยาบาลปากพนังเป็ น โรงพยาบาลขนาด M2 ให้การดูแล รักษา ส่งเสริม
ป้ องกัน และฟื้ นฟู
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปากพนังได้ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวหน้า
กลุ่มงานหัวหน้ างานบุคลากร ตัวแทนจากทีมสหวิชาชีพ และทีมคร่อมสายงานทาหน้ าที่ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเก่ง ดี มีความสุข เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานตามโรคเน้ นของโรงพยาบาล
บุคลากรทัง้ หมด 225 คน ประกอบด้วย แพทย์ 13 คน ประกอบด้วยอายุรแพทย์ 2 คน กุมารแพทย์ 1 คน สูตินารี
แพทย์ 1 คน แพทย์อนุมตั บิ ตั รสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนแพทย์ทวไป
ั ่ 8 คน ทันตแพทย์ 6 คน, พยาบาล 64 คน
, เภสัชกร 10 คน กายภาพบาบัด 4 คน แพทย์แผนไทย 4 คน นักรังสีเทคนิค 2 คน นักเทคนิคการแพทย์ 5 คน กลุ่ม
วิชาชีพอื่น 111 คน (ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
สมรรถนะหลักขององค์กร: โรงพยาบาลปากพนังมีวฒ
ั นธรรมการปฏิบตั ิงานโดยมีเป้ าหมายมุ่งเน้นให้บุคลากร เก่ง ดี
และมีความสุข เน้ นให้บุคลากรยึดแนวทางปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข ตามค่านิยมหลักและ
จุดเน้นขององค์กร (MOPH.PKNH ) โดยกาหนดกรอบโครงสร้างสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปากพนัง เพื่อธารง
ไว้ซง่ึ สมรรถนะของบุคลากรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยประเมิน 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย
การบริการทีด่ ี การยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทางานเป็ นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ และการสั ่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2) สมรรถนะตามตาแหน่ งหน้าที่ (Functional competency) ซึ่งแบ่งเป็ น สมรรถนะเชิง
วิชาชีพ (Professional competency) ประกอบด้วย ภาวะผูน้ า การวางแผนและจัดระบบงาน การคิดเชิงระบบและการ
มองภาพองค์รวม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และสมรรถนะเฉพาะสาขา (Specific competency) ตามความจาเป็ น
ในสาขาเฉพาะทาง
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของกาลังคน: โรงพยาบาลปากพนังมีการประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุขโดยใช้
Happinometer ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ตอบแบบสอบถาม 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.56 ค่าเฉลี่ย
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ความสุขภาพรวมร้อยละ 74 โดยพบว่า ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยน้อยสุด 3 ลาดับ ได้แก่ Happy Money (ร้อยละ 57.63)
Happy Relax (ร้อยละ 57.80) Happy Body (ร้อยละ 60.10) และด้านทีม่ คี ะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่Happy soul
(ร้อ ยละ 7.83) Happy Heart (ร้อ ยละ 70.16) Happy Family (ร้อ ยละ 66.67) ในปี 2562 คณะกรรมการได้ท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โครงการแข่งขันกีฬา ปากพนังเกมส์ในเดือนกันยายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความ
ผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร และแก้ไขปั ญหาบุคลากรด้าน Happy Money โดยการจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้าง ค่าทางาน
ล่วงเวลาให้ต รงเวลาและสม่ าเสมอทุ ก เดือ น และแก้ไข Happy Relax ที่มีค่ าคะแนนต่ าเป็ น ลาดับ ที่ 2 โดยการจัด
กิจกรรมสันทนาการ เพิม่ ความรักความผูกพันธ์ และลดความตึงเครียดในการทางาน ในปี 2563 ภาพรวมองค์กรแห่ง
ความสุสขที่มคี ุณภาพมาตรฐาน วัดโดยแบบประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุ ข ( Happy Public
Organization) ค่าคะแนนสุขภาวะองค์กร อยู่ท่ี 83.75 คือ ภาวะของคนในองค์กรน่าปลืม้ ทีส่ ุด
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน: โรงพยาบาลปากพนังกาหนดนโยบายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดย
1. มุ่งมั ่นพัฒ นาระบบการจัด การอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้อ งกับ
ข้อกาหนดของ HA และข้อกาหนดอื่นๆ
2. การดาเนินกิจกรรมของอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ถือเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากร
ทุกคน โดยมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
3. ดาเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้ องกันอันตรายจากการทางาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. โรงพยาบาลจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานด้าน

อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
5. จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางานตามปั จจัยเสีย่ งของเจ้าหน้าทีแ่ ละส่งเสริมสุขภาพ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลให้มสี ุขภาพดี
6. มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนโดย สร้างกระแสการเรียนรู้ สู่สร้างนาซ่อม เพื่อ
ลดการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อในกลุ่มบุคลากรทุกกลุ่ม
iii. กระบวนกำร
I-5.1 ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน
(1) ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน และการตอบสนอง:
• มีการบริหารจัดการบุคลากรจากการทบทวนอัตรากาลังและในสาขาที่ขาดแคลน ปี งบประมาณ 2559 ได้ส่ง
พยาบาลศึกษาต่อสาขาการพยาบาลเด็กในระดับปริญญาโท 1 คน/ปี 2560 ส่งพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรเวชปฏิบตั ิ
ฉุกเฉินระยะสัน้ 4 เดือน 1 คน/ ปี 2561 ได้ส่งพยาบาลศึกษาต่อสาขาพยาบาลวิสญ
ั ญี 1 คน เภสัชศึกษาต่อหลักสูตร
ระยะสัน้ 4 เดือนสาขาเภสัชกรรมครอบครัวและบริการปฐมภู มิ 1 คน/ ปี 2562 ได้ส่งพยาบาลศึกษาต่อสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิ บ ั ติ ค รอบค รัว 1 คน และฝึ กอบรมระยะสั น้ หลั ก สู ต ร Intermediate care 1 คน /ปี 2563
ไ ด้ ส่ ง แ พ ท ย์ ศึ ก ษ า ต่ อ ส า ข า อ า ยุ ร แ พ ท ย์ 1 ค น ส า ข า แ พ ท ย์ เว ช ป ฏิ บั ติ ค ร อ บ ค รั ว 1 ค น
และพยาบาลศึกษาต่อสาขาเวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน 1 คน
• จากการทบทวนพบว่า การพัฒนาบุคลากรยังขาดสมรรถนะในการดูแลผูป้ ่ วยรายโรค จากมีภาระงานมากขึน้
และจานวนโรคเรื้อรังทีม่ ากขึน้ โรงพยาบาลจึงได้ปรับแผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก ปี งบประมาณ
2558-2563 บุคลากรได้รบั การพัฒนาโดยการอบรม/ประชุมมากกว่า10 วัน ร้อยละ 100 พร้อมการติด ตามสมรรถนะ
หลังได้รบั การอบรม ตลอดจนการถ่ายทอดสู่ผรู้ ่วมงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งพยาบาลวิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบคลินิก
โรคเรือ้ รัง.เข้าอบรม mini case manager เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมทุกมิติ
• จากการวิเคราะห์ภาระงานของทุกหน่ วยงานของโรงพยาบาลตาม FTE ขนาดโรงพยาบาลขนาด M2 พบว่า
ในปี 2563 มี FTE ดังนี้
1. แพทย์ อัตรากาลังขัน้ ต่า 19 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 24 คน มีอตั รากาลังจริง 13 คน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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2.พยาบาลวิชาชีพ อัตรากาลังขัน้ ต่า 62 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 78 คน มีอตั รากาลังจริง 64 คน
3. นักเทคนิคการแพทย์ อัตรากาลังขัน้ ต่ า 6 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 8 คน. มีอตั รากาลังจริง 7 คน แบ่งเป็ น
นักเทคนิคการแพทย์ 5 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน
4. นักวิชาการสาธรณสุข อัตรากาลังขัน้ ต่า 10 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 12 คน อัตรากาลังจริง 4 คน
5. ทันตแพทย์ กรอบขัน้ ต่า 9 คน กรอบขัน้ สูง 11 คน อัตรากาลังจริง 6 คน
6. เภสัช อัตรากาลังขัน้ ต่า 10 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 13 คน มีอตั รากาลังจริง 10 คน
7 .กลุ่มงานรังสีวทิ ยา อัตรากาลัง 2 คน มีอตั รา กาลังจริง 2 คน
8.นักกายภาพบาบัด อัตรากาลังขัน้ ต่า 6 คน อัตรากาลังขัน้ สูง 8 คน มีอตั รากาลังจริง 4 คน
9.แพทย์แผนไทย อัตรากาลัง 4 คน มีอตั รา กาลังจริง 4 คน
10.งานโภชนาศาสตร์ อัตรากาลัง 2 คน มีอตั รากาลังจริง 2 คน
• วิเคราะห์ภาระงานและความต้องการในการดูแลช่วยเหลือเพื่อวางแผนความต้องการการจัดอัตรากาลังให้
เพียงพอเหมาะสม วางแผนการจัดอัตรากาลังทัง้ ในภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิน จัดอัตรากาลังทดแทนบุคลากรที่ขาด
มีแผนเสริมอัตรากาลังในกรณี ฉุ ก เฉิน หรือเพิ่มในหน่ วยงานที่มีภาระงานเกิน ความจาเป็ น รวมทัง้ พิจารณาเฉลี่ย
อัตรากาลังในแต่ละเวร แต่ละหน่วยงาน การจัดอัตรากาลังเวรผลัด ในการให้บริการผูป้ ่ วยกลุ่มงานพยาบาลทุกแผนก
มีการวางแผนและจัดอัตรากาลังเวรผลัดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและช่วยเหลือ ผู้ป่วย และกาหนด
เกณฑ์การจัดอัตรากาลังเสริมกรณี ท่ภี าระงานเกินเกณฑ์ท่กี าหนดและมีแผนจัดอัตรากาลังสารองในภาวะฉุ กเฉิน
เพื่อให้บริการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
- กรณีฉุกเฉินหอผูป้ ่ วยในชายให้เรียกอัตรากาลังจากหอผูป้ ่ วยในหญิง
- กรณีฉุกเฉินหอผูป้ ่ วยในหญิงให้เรียกอัตรากาลังจากหอผูป้ ่ วยในกุมารกรรม
- กรณีฉุกเฉินหอผูป้ ่ วยในกุมารกรรมให้เรียกอัตรากาลังจากหอผูป้ ่ วยในชาย
- กรณีทม่ี ผี ปู้ ่ วย Admitted เกิน 30 คนในแต่ละหอผูป้ ่ วยเรียกอัตรากาลังเสริมเพิม่ อีก 1 คนในเวรผลัดบ่าย และ
Admitted เกิน 25 คนในผลัดเวรดึก ให้เรียกอัตรากาลังเสริมอีก 1 คน
- แผนกห้องผ่าตัดกรณีมผี ่าตัดใหญ่ (ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง) ตามอัตรากาลังจากห้องคลอด 1-2 คน
- แผนกห้องคลอดเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเรียกอัตรากาลังจากหอผูผ้ ปู้ ่ วยในหญิง/ถ้ามีผู้ป่วยคลอดทางช่องคลอดพร้อม
กัน 2 คน ตามอัตรากาลังเสริมอีก 1 คน
(2) การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษากาลังคน:
• โรงพยาบาลมีการจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนความต้องการบุคลากรทุกปี มีการทบทวนเป็ นระยะโดยคณะ
กรรมการบริห ารโรงพยาบาลและคณะกรรมการ HRD เพื่อ วิเคราะห์ ภ าระงานและความเพีย งพอ กรณี
เจ้าหน้ าที่เกษียณอายุ ย้าย หรือลาออกจะมีการทบทวนและจัดอัตรากาลังทดแทน หากเป็ นข้ าราชการจะเสนอขอ
อัตรากาลังทดแทนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนทีเ่ ป็ นลูกจ้างจะมีการสรรหา โดยการประกาศ
รับสมัครและคัดเลือกอย่างเปิ ดเผย เป็ นธรรมและมีคณะการคัดเลือก สรรหาเข้ามา ละมีการสอนงานและติดตามผลการ
ดาเนินงาน รวมทัง้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดค่าจ้างตามประเภทการจ้าง ตามระเบียบทีเ่ ป็ นธรรมการจ่าย
ค่าจ้างตรงเวลา และดูแลด้านสวัสดิการรวมทัง้ สิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจและเป็ นการ
รักษาคนขององค์กร
(3) การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความต้องการและการเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับ:
• องค์กรได้มีการปรับ แผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิท ธิภ าพ ภายใต้ข้อจากัด ด้านบุ คลากร เช่น การบริห ารโครงสร้างภายในให้ส ามารถตอบสนองการ
เปลีย่ นแปลงขององค์กร การกาหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรทีช่ ดั เจน การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั
ผูร้ ่วมงาน/ผูบ้ ริหาร สร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจน การ
จัดภาระงานทีเ่ หมาะสมและการพัฒนาบุคลากร มีการสร้างแรงจูงใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทุกกลุ่ม
พร้อมกันครบถ้วนตรงเวลา
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(4) การจัดระบบการทางานและบริหารกาลังคนเพื่อให้งานขององค์กรประสบความสาเร็จ:
• สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าเจ้าหน้าทีผ่ ่านการประเมินด้านสมรรถนะทีก่ าหนดของ กพ. โดยมีการประเมินปี ละ 2 ครัง้
• องค์กรได้มกี ารปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิท ธิภ าพ ภายใต้ ข้อ จ ากัด ด้า นบุ ค ลากร การก าหนดทิศ ทางการพัฒ นาศัก ยภาพองค์ ก รที่ช ัด เจน การสร้า ง
สัมพันธภาพที่ดกี บั ผูร้ ่วมงาน/ผู้บริหาร สร้างความก้าวหน้ าในสายงานอาชีพ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน การจัดภาวะงานทีเ่ หมาะสมและการพัฒนาบุคลากร สร้างแรงจูงใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทุกกลุ่มกัน
ครบถ้วนตรงเวลา
• องค์กรปรับระบบการทางาน โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ มีการมอบหมายตัวชีว้ ดั เป็ นรายบุคคล/
รายกลุ่ม มีการกากับติดตามตัวชีว้ ดั อย่างต่อเนื่องรายไตรมาส
I-5.1 ข. บรรยากาศการทางานของกาลังคน
(2) นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:
• โรงพยาบาลได้สร้างบรรยากาศการท างาน มีกิจกรรมสร้างสัม พัน ธ์ภ ายในองค์ก ร การประชุ ม เจ้ าหน้ าที่
ประจาเดือน เพื่อสื่อสารทิศทาง นโยบาย และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบ ตั งิ าน, การสนับสนุ น
ให้บุคลากรได้รบั การอบรมทัง้ ภายในและภายนอก, การจัดงานขึน้ ปี ใหม่, งานเลีย้ งรับส่งเจ้าหน้าที,่ กิจกรรมกีฬาภายใน
เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง , มีการอานวยความสะดวกแก่บุลากร ได้แก่ ลานกีฬาเปตอง, มีการสนับสนุ นอุปกรณ์
กีฬ า, ลานวิ่งออกกาลังกาย, บ้านพัก เจ้าหน้ าที่, สวัสดิก ารรัก ษาพยาบาลแก่ บุ คลากรทุ ก ระดับ การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี การให้วคั ซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบบีในกลุ่มเสีย่ งทุกคน สวัสดิการพักห้องพิเศษ
ทัง้ ตัวบุคลากรและญาติสายตรง การประกันภัยอุบตั เิ หตุหมู่รถพยาบาล
• มีแนวทางในการจัดการบุ คลากร มีการมอบหมายงานในหน่ วยงานที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายในกลุ่ม
บุคลากรทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ จัดให้พยาบาลวิชาชีพทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพไม่สามารถปฏิบตั งิ านเวรผลัดบ่ายดึกได้ป ฏิบตั งิ าน
เวรเช้าแทน
I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน
(1) การป้ องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ (สิง่ แวดล้อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจากการปฏิบตั ิงาน
ความรุนแรง) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการให้ภูมคิ มุ้ กัน:
1. โรงพยาบาลปากพนังได้จดั ให้ มี เสื้อผ้าและอุปกรณ์ ป้องกันตัวสาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ชุดและอุ ปกรณ์
ป้ องกันการติดเชื้อสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานทุกระดับชัน้ เช่นเสื้อกาวน์ หมวก ถุงมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์
ป้ องกันความเสีย่ งในการทางาน เครื่องวัดรังสีประจาตัวบุคคล และกาหนดให้มกี ารตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ จากการดาเนินการในปี 2562-2563 พบว่า อุปกรณ์ เพียงพอและพร้อมใช้ ร้อยละ 100 และไม่พบ
อุบตั ิการณ์ บุคลากรติดเชื้อ/เจ็บป่ วยจากการทางาน นอกจากนี้มีการส่งเสริมสุขภาพโดยการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ป้ องกันอันตรายจากการปฏิบตั งิ าน เช่น การติดเชื้อ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย และมีแนวทางปฏิบตั ิ ท่ถี ูกต้องเมื่อเกิดอันตรายจากการทางาน เช่น ถูกเข็มทิ่มตา จัดให้มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่และฟื้ นฟูความรูใ้ ห้บุคลากรขณะปฏิบตั ิงานเรื่อง การเสริมสร้างความรูแ้ ละการป้ องกันตนเองจากความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการทางาน เช่น การล้างมือให้ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความเสี่ยงจากการทางาน การป้ องกัน
อันตรายจากของมีคม/เข็มตา ไม่พบอุบตั ิการณ์การติดเชื้อ/เจ็บป่ วย จากการทางาน แต่ยงั พบอุบตั ิการณ์ บุคลากรที่
ได้รบั อุบตั เิ หตุสมั ผัสเลือดสารคัดหลังจากการท
่
างานปี 2560-2562 และในปี 2563 ไม่พบอุบตั การณ์ของมีคมบาด/เข็ม
ตาในบุคลากร
2. สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีการประเมินประเด็นความเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยเช่น ห้องปฏิบตั กิ าร มีการ
สอบเทียบและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือทีอ่ าจมีการแพร่กระจายเชือ้ แผนกรังสีเทคนิคได้รบั การตรวจ
ปริม าณรัง สีอ ย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ ไม่ เกิ น มาตรฐาน และไม่ พ บอุ บ ัติ ก ารณ์ ก ารแพร่ ก ระจายเชื้อ ในการท างาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานในคลังเวชภัณฑ์ ได้รบั การสนันสนุ น support สาหรับรัดหลัง ในการยกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมี
น้าหนักมาก เพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุจากการยกของ และได้รบั คาแนะนาการหยิบยกของหนักจากงานกายภาพบาบัด
3. จากการทบทวนและประเมินอัตรากาลังคนต่อภาระงาน ได้มีการจัดทาแผนและดาเนินการหาอัตรากาลัง
ทดแทน ทัง้ ในระยะสัน้ โดยการจัด หาบุ คลากรตามความจ าเป็ น เร่งด่ วน ได้แ ก่ พยาบาลวิช าชีพ และนั ก วิช าการ
สาธารณสุข สาหรับแผนระยะยาว โดยการให้ทุนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เรียนเฉพาะทาง เมื่อเรียนจบให้
กลับมาปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนทีโ่ รงพยาบาลปากพนัง
(2) การสร้างเสริมสุขภาพของกาลังคน:
• โรงพยาบาลกาหนดให้มกี ารส่งเสริมสุขภาพด้านการป้ องกัน โรคต่างๆ ที่สาคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ได้แก่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้ องกันโรคหัดมื่อมีโรคหัดระบาดในพืน้ ที่
• ผลการตรวจสุขภาพประจาปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังที่จดั อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีกิจกรรมพบแพทย์ นัก
โภชนากร แนะนาการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย มีกิจกรรมออกกาลังกายร่วมกัน การแข่งขัน กีฬาร่วมกับ
องค์กรอื่นๆ
(3) การประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าและการตรวจเป็ นระยะ:
• บุคลากรทุกคนได้รบั การประเมินสุขภาพแรกเข้าทางาน มีการจัดทาข้อมูลสุขภาพพืน้ ฐานบุคลากรและบุคลากร
ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีการตรวจเป็ นระยะเพื่อประเมินการเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน รวมทัง้
การติดเชื้อ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่ วยและบุคลากรอื่นๆ หากพบบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจะดาเนินการหา
แนวทางป้ องกัน/แก้ไข โรงพยาบาลปากพนังไม่พบบุคลากรติดเชือ้ จากการปฏิบตั งิ าน
• ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรในปี 2561 -2563 พบว่าบุคลากรอยู่ในกลุ่มปกติรอ้ ยละ 26.49 ร้อยละ 30.00 และ
ร้อยละ 39.44 ซึ่งมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น และในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 42.16 ร้อยละ 44.00 และร้อยละ 37.90 ซึ่งมี
แนวโน้มลดลง ส่วนในกลุ่มป่ วยร้อยละ 31.35 ร้อยละ 26.33 และร้อยละ 23.47 มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
บุคลากรรพ.ปากพนังให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากการสนับสนุ นของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้รบั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการออกกาลังกายในแต่ละวัน ตามความถนัด และใน
เจ้าหน้าที่กลุ่มป่ วยที่มภี าวะไขมันและน้ าตาลในเลือ ดสูง ได้รบั การรักษาต่อเนื่ องที่เหมาะสมกับโรคและเฝ้ า
ระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มปกติ โดยการจัดหาสถานทีอ่ อก
กาลังกาย เครื่องออกกาลังกายให้บุคลากรในบ้านพักเจ้าหน้าที่
(4) การดูแลกาลังคนทีเ่ จ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทางาน:
• การติดตามนิเทศการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุเข็มทิม่ ตาขณะปฏิบตั งิ าน และปรับปรุง
แนวทางการปฏิบตั กิ รณีบุคลากรได้รบั อุบ ตั เิ หตุสมั ผัสเลือด สารคัดหลัง/เข็
่ มทิม่ ตา/ของมีคมบาด ให้ทนั สมัยและเข้าใจ
ง่าย สามารถนาไปปฏิบตั ิได้กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ หลังการดาเนิ นการติดตาม ปี 2560-2563 พบอุบตั ิการณ์ บุคลากรที่
ได้ร ับ อุ บ ัติเหตุ สัม ผัสเลือ ด สารคัด หลัง่ /เข็ม ทิ่ม ต า/ของมีค มบาด 2,1 และ 0 ครัง้ ตามลาดับ มีแ นวโน้ ม การเกิด
อุบตั ิการณ์ บุคลากรที่ได้รบั อุบตั ิเหตุสมั ผัสเลือด สารคัดหลัง/เข็
่ มทิ่มตา/ของมีคมบาด เนื่องจากรพ.ปากพนังเน้ นให้
บุคลากรเห็นถึงความสาคัญ one hand technique ทีม่ กี ารนิเทศผ่านหัวหน้างาน
• การป้ องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล มีการนานโยบายและจัดการให้มรี ะบบในการรายงานเหตุ
ความรุนแรงในโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องความปลอดภัยและการบริหารความเสีย่ งในสถานพยาบาล
• มีก ารปฏิบ ัติต ามกฎหมายและกฎระเบีย บที่เกี่ย วข้อ งในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ไม่ ใช่ ข้าราชการ โดยก าหนดให้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนทาประกันสังคม และมีสวัสดิการตามความเหมาะสม
I-5.2 ก.ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ านของกาลังคน
(1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทีม่ ผี ลงานทีด่ :ี
• ผูน้ า/ ทีมนาสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบนโยบายและจุดเน้นของโรงพยาบาลผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และ
หัวหน้ างาน มอบหมายหน้ าที่ให้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ดาเนินการ กากับติดตามตัวชี้วดั ทุกเดือน นาเสนอผ่านที่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเปิ ดโอกาสให้แลกเปลีย่ นความคิด และนาผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบตั ิ
• ประชุมทบทวนรายงานเหตุการณ์สาคัญ ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย ค้นหา
RCA และประชุมหน่วยงานทุกเดือน โดยกาหนดให้มวี าระด้านงานคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและเกิด
การเรียนรู้
• จัดตัง้ คณะกรรมการ ทีมคร่อมสายงาน ทีมคุณ ภาพต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ด้านการบริการและการบริหาร
ทรัพยากร ด้านการเงินและรายได้ ของโรงพยาบาล และแต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการจานวน 5 คน มอบอานาจการตัดสินใจ
แก้ปัญหาและการดูแล รับผิดชอบหน่วยงาน
• นาผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชี้วดั ทีร่ บั ผิดชอบของบุคลากรและหน่วยงาน ไปใช้ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ 2 ครัง้ ต่อปี
• ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร พัฒ นางานประจาสู่งานวิจยั นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลงาน
เข้าร่วมระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ
(2)(3) การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกาลังคน:
• โรงพยาบาลปากพนั งมีก ารประเมิน ความสุ ขของบุ คลากรสาธารณสุ ขโดยใช้ Happinometer ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข มีผตู้ อบแบบสอบถาม 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.56 ค่าเฉลีย่ ความสุขภาพรวมร้อยละ
74 โดยพบว่า ด้านที่มคี ะแนนเฉลี่ยน้ อยสุด 3 ลาดับ ได้แก่ Happy Money (ร้อยละ 57.63) Happy Relax
(ร้อ ยละ 57.80) Happy Body (ร้อ ยละ 60.10) และด้านที่มีค ะแนนสูงสุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ Happy soul
(ร้อยละ 7.83) Happy Heart (ร้อยละ 70.16) Happy Family (ร้อยละ 66.67) ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทา
แผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โครงการแข่งขันกีฬา ปากพนั งเกมส์ในเดือนกันยายน 2562 เพื่อสร้าง
ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กรและแก้ไขปั ญหาบุคลากรด้าน Happy Relax ที่มคี ่าคะแนนต่ า
เป็ นลาดับที่ 2 และในปี 2563
• มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทัง้ ในด้านศักยภาพการทางานและบรรยากาศในการทางาน พร้อมทัง้ เสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในองค์กร ภายใต้เข็มมุ่ง รูร้ กั สามัคคี 90 ปี โรงพยาบาลปากพนัง ผล
การทบทวนพบว่าอัตราการคงอยู่ของบุคลากร เพิม่ ขึ้น จากปี 2559-2560 (ร้อยละ 89.96 และ 89.62) เป็ น
ร้อยละ 91.12 และร้อยละ 94.76 ในปี 2561-2562 ตามลาดับ
• การสร้างขวัญ กาลังใจ การยกย่องชมเชย คนทาดี หน่ วยงานทีม่ ผี ลงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล และยกย่องชมเชยผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็ นการชื่นชมให้กาลังใจบุคลากรทีม่ ผี ลงานเป็ นต้น
• จัดให้มรี ะบบอัตรากาลังสารองในทุกหน่วยงาน
(4) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน:
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรในโรงพยาบาล
เป็ นรูปธรรม และได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคบากรตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ที่รบั ผิดชอบ 70 %
และเกณฑ์สมรรถนะ 30 % ปี ละ 2 ครัง้ มีการ feedback ผลการประเมิน เผยแพร่ผลการประเมิน ให้เจ้า หน้ าที่
รับทราบ เพื่อเป็ นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
• ทีมนามีระบบการติด ตามตัวชี้วดั ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เปิ ด
โอกาสให้แลกเปลี่ย นความคิด และนาผลการตัดสิน ใจไปสู่ก ารปฏิบตั ิ และมอบหมายให้ห ัวหน้ ากลุ่มงาน
ติดตามกากับตัวชีส้ ดั ในแต่ละกลุ่มงาน

I-5.2 ข. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
(1) learning need ทีส่ าคัญของกาลังคนกลุ่มต่างๆ และวิธกี ารพัฒนา/เรียนรูท้ จ่ี ดั ให้:
กลุ่มกาลังคนและผูน้ า
Learning need ทีส่ าคัญ
วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้
กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง
การบริห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการจัด ท าแผน ก า ร ป ร ะ ชุ ม /อ บ ร ม
ยุทธศาสตร์
เกี่ย วกับ การบริห าร/การ
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พัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ า

จัดทาแผน
อบรมผู้บ ริห ารระดับ ต้น /
ผูบ้ ริหารระดับกลาง

กลุ่มผูบ้ ริหารระดับกลาง

พัฒนาด้านภาวะผูน้ า(หัวหน้างาน)

กลุ่มวิชาชีพ

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรูท้ กั ษะในการปฏิบตั งิ านที่
รับผิดชอบ
เวชศาสตร์ครอบครัว
(นโยบาย รพ.เน้น Primary Care)
ทุกหลักสูตร ตาม
หลักเกณฑ์ สสจ.
(ทันตกรรมประดิษ ฐ์รกั ษาราก,ศัลยศาสตร์ช่องปาก
,ปริทนั ตวิทยา)
เภสัชกรรมครอบครัวและปฐมภูมิ
เภสัชกรด้านจิตเวช
เภสัชกรรมด้านคุม้ ครองผูบ้ รืโภค
- การดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
- CPR ในเด็กทารก
- หัตถการงานสูตกิ รรม
- แนวทางปฏิบตั อิ ย่างปลอดภัยในครรภ์เสีย่ งสูง
- การพยาบาลมารดาและทารก
- การใช้ยาผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
- การใช้ยาผูป้ ่ วยจิตเวช
- คลินิกหมอครอบครัว
- การดูแลผูส้ งู อายุระยุระยะยาว
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
- การดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
- การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต
กายภาพบาบัดชุมชน

แพทย์

ทันตแพทย์
เภสัชกร

พยาบาล

กายภาพบาบัด

การประชุม/อบรมวิชาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
-อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร เว ช
ศาสตร์ครอบครัว

-ศึกษาต่อ
อบรมระยะสัน้
อบรมระยะสัน้
อบรมระยะสัน้
อบรมระยะสัน้
-ประชุม
-อบรม
-ศึกษาต่อ

ประชุม อบรม
ศึกษาต่อเนื่อง

(2) การประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู:้
โรงพยาบาลปากพนัง ได้มกี ารพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น จากการประเมินทักษะการ
ช่วยเหลือแพทย์ทาหัตถการทางสูตินารีเวช พบว่าบุคลากรห้องคลอดยังขาดทักษะ ได้มกี ิจกรรมทบทวนและอบรม
พัฒนาทักษะโดยสูตนิ ารีแพทย์ ส่งผลให้มารดาคลอดมีความเสีย่ งลดลง
• บุคลากรห้องคลอดหลังได้รบั การอบรมเพิ่มทักษะการช่วยเหลือแพทย์ทาหัตการทางสูติ มีหตั ถการทางสูติ
ศาสตร์เพิม่ ขึน้
หัตถกำร
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
คลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
มารดาคลอดทีม่ ภี าวะความเสีย่ งสูง(จาก
กรรมการแพทย์)

2559
0
6
115

2560
5
4
136

2561
2
3
27

2562
34
4
32
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(3) การจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและแผนการสร้างผูน้ าเพื่อสืบทอดการดาเนินงาน:
• คณะกรรมการพัฒ นาบุ ค ลากรโรงพยาบาลปากพนั ง มีร ะบบติด ตามความก้าวหน้ าในการเลื่อนระดับ ของ
บุคลากรทุกวิชาชีพในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้จดั ทาผลงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
• มีแผนพัฒนาบุคลากรตาม service plan เพื่อพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพ ความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับหน้าทีท่ ่ี
รับผิดชอบ
• การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน มีส่วนร่วมในทีมคุณภาพต่างๆใน
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เรียนรูก้ ารทางาน สืบทอด ต่อยอด พัฒนาระบบงาน
• มีระบบการเตรียมบุคลากรทดแทนกรณีเจ้าหน้าทีเ่ กษียณอายุราชการในตาแหน่งสาคัญ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• บุคลากรทุกระดับได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีการประเมินและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของบุคลากรให้
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสู่สุขภาพดี
• สนับสนุนผลงานวิชาการ ผลงานพัฒนาคุณภาพระบบงาน
• ผลงานจิตเวชชุมชนดีเด่น
• ผลงานงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีเด่นจากคณะกรรมการอาหารและยา / และดีเด่นระดับจังหวัด
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
21. มำตรฐำน
22. ขี ด ค วาม สาม ารถ แ ละค วาม
เพียงพอ

Score
Score
3

23. สุข ภาพและความปลอดภัย ของ
กาลังคน

3

24. ก า รส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ ข อ ง
กาลังคน

3

25. ความผูกพันและระบบการจัดการ
ผลการปฏิบตั งิ าน

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
DALI Gap ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
I
-จัดระบบงานทีด่ เี พื่อสนับสนุนการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย
-การเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
-การประเมิ น และปรับ ปรุ ง ระบบการบริห ารขี ด
ความสามารถและอัตรากาลัง
I
-ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจาปี ครบร้อย
L
ละ 100
-จัดทาฐานข้อมูลสุขภาพของบุคลากร และการน า
ผลการตรวจสุขภาพไป วิเคราะห์เพื่อประเมินและ
ปรับ ปรุ ง การดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น
ระบบ ท าให้องค์กรเป็ น ตัว อย่างที่ดี บุ คลากรเป็ น
ผูน้ าในการสร้าง สุขภาพ
•มีระบบกากับติดตามบุคลากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่ วย
เพื่อการดูแลรักษา อย่างต่อเนื่อง
I
-ส่งเสริมให้บุคลากรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
-จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายให้ กั บ
เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
I
- จัด กิ จ กรรมสร้า งความผู ก พัน ของก าลัง คนที่ มี
ความเฉพาะในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มผี ลงานทีด่ ี
-ใช้ PMS เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจ
เป้ าหมายและความคาดหวังขององค์กรร่วมกัน"
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26. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า

3

I
L

-จัดสิง่ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
-สร้างแรงจูงใจให้พฒ
ั นาตนเอง
-การจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและ
แผนสร้างผูน้ าเพื่อสืบทอดการดาเนินงาน
-พั ฒ น าระบ บ ก ารป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ลแ ล ะ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
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I-6 กำรปฏิ บตั ิ กำร
i. ผลลัพธ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-5 ในส่วนทีม่ ไิ ด้รายงานไว้ในหมวดอื่นๆ]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการสาคัญ, ประสิทธิผล
ของระบบความปลอดภัยขององค์กร, การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน, ผลด้านห่วงโซ่อุปทาน
2562
2563
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 (มี.ค.
62)
อัตราของความสาเร็จใน KPI ตามแผนยุทธศาสตร์
NA 85.12 82.45 85.71 80.95
≥80
จ านวนแผนที่ ต อบสนองต่ อ ภั ย พิ บ ั ติ แ ละภาวะ
3
3
3
3
2
3
ฉุกเฉิน
งานวิจยั R to R นวัตกรรม
10เรื่องต่อปี
8
8
10
11
12
ii. บริบท
ข้อกาหนดของบริการสุขภาพสาคัญ:โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 ทีใ่ ห้บริการสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตอาเภอปากพนั ง มีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา คือ อายุรกรรม สูติกรรม และกุม ารเวชกรรม มี
แผนพัฒนาศักยภาพให้สามารถให้ บริการได้เต็มรูปแบบให้มแี พทย์เฉพาะทาง 5 สาขา ซึ่งแพทย์ศลั ยกรรมและ
ออโธปิ ดกิ ส์ อยู่ในช่วงศึกษาต่อ มีบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่อง
ปากและแม็กซิโลเฟเชียลมีบริการเภสัชกรรมปฐมภูมแิ ละการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ผูส้ ่งมอบและพันธมิตรสาคัญ:
ผูส้ ่งมอบ :โรงพยาบาลใช้บริการจ้างเหมาเอกชนในระบบการสนับสนุ นบริการผูป้ ่ วย ได้แก่ อาหารผูป้ ่ วย การกาจัด
มูลฝอยติดเชือ้ จ้างเหมาทาความสะอาด
พันธมิตรสาคัญ :
1.องค์การเภสัชกรรมและบริษัทยา เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา บริษัทจาหน่ ายครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ :ยาและเวชภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
2.กฟภ. กสท.:การไฟฟ้ าและโทรคมนาคม การสื่อสาร
3.สปสช.,กองทุนสวัสดิการข้าราชการ, สานักงานประกันสังคม: สนับสนุนงบประมาณ
4.สสจ.: ควบคุม กากับผลงานและนโยบาย
5.รพ.มหาราช, รพ.สวนสราญรมย์ ,:รับส่งต่อผูป้ ่ วย
6.พชอ. พชต. สสอ.ปากพนัง, รพ.สต.25 แห่ง, PCU 1 แห่ง:ประสานความร่วมมือดูแลผูป้ ่ วย
7.อสม. :ดูแลผูป้ ่ วยในชุมชน
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
1. เป็ นเครือข่ายใหญ่มปี ระชากรรับผิดชอบปริมาณมาก
2. บุคลากรทางการแพทย์มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
3.ผูบ้ ริหารเป็ นคนรุ่นใหม่ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความมุ่งมั ่น
4.ใช้หลักการรูร้ กั สามัคคี ผลักดันการดาเนินงานในองค์กร
การเป็ นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอน: โรงพยาบาลปากพนังเป็ นแหล่งฝึ กงานให้แก่สหวิชาชีพหลาย
สาขา
ได้แก่
• นศ.แพทย์ จาก ม.สงขลานครินทร์
• นศ.เภสัช จาก ม.วลัยลักษณ์ ม. สงขลานครินทร์ และนศ.เภสัช ส่วนกลาง ด้านงานเภสัชกรรมคลินิก งาน
บริบาลเภสัชกรรมระบบยา
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• งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม
• นศ.พยาบาล จาก ม.วลัยลักษณ์ /วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช
• นศ.สาธารณสุขศาสตร์ จาก ม.ทักษิณ
• นศ.ทันตสาธารณสุข ม.ทักษิณ
• นักเรียนอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณ

ปั จจุบนั โรงพยาบาลปากพนังยังคงเป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรสาธารณสุขและสายวิชาชีพ
สนับสนุนบริการอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับสถาบันปรับปรุงพัฒนากลวิธใี นการฝึกปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ภัยพิบตั ิและภาวะฉุ กเฉินที่มีโอกาสเผชิญ : อัคคีภัย วาตภัยอุบตั ิเหตุหมู่ ไฟดับ น้ าประปาไม่ไ หล การลักขโมย
ทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วย
iii. กระบวนกำร
I-6.1 ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ
(1) การระบุขอ้ กาหนดของบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:
• ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพประชาชนครอบคลุม 3 สาขาหลัก ได้แก่อายุ
รกรรม สูตกิ รรม และกุมารเวชกรรม ให้บริการทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง
(2) การระบุกระบวนการทางานทีส่ าคัญ และข้อกาหนดของกระบวนการ:
โรงพยาบาลปากพนัง มีแผนการพัฒนาระบบบริการตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงทุตยิ ภูมโิ ดยมีการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ ไ ปตาม service plan พั ฒ นาแพทย์ เ ฉพาะทางให้ ค รบ 5 สาขา บริก ารการแพทย์ แ ผนไทย บริก าร
กายภาพบาบัด บริการทารกแรกเกิด งานบริการปฐมภูมิ มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
• พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคสาคัญได้แก่ กลุ่มโรคเรื้อรังกลุ่มโรคอุบตั กิ ารณ์ใหม่ และกลุ่มผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน
(DM,HT, Stroke, STEMI, MI,CKD) มะเร็ง ผู้ป่วยติดตียงโรคระบาด เช่ น วัณโรค ,ไข้เลือดออกคุณภาพ
มารดาและทารกท้องไม่พร้อม โดยกาหนดแนวทางทีช่ ดั เจนในแต่ละกลุ่มโรค
• พัฒนาระบบ Fast track เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และลดอัตราตายในกลุ่มโรค
สาคัญ
• พัฒ นาศักยภาพบุ ค ลากร เตรีย มทรัพ ยากร เครื่องมือ สถานที่ให้สอดคล้อ งกับ Core Competency ของ
องค์กร และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูข้ องบุคลากร เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การอบรมความรูท้ กั ษะตามส่วนขาด
อย่างครบถ้วน และให้ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องตามอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ ซ้า และมี
เครื่องมือเพียงพอและพร้อมใช้
• พัฒ นาคุ ณ ภาพบริก ารในกลุ่ ม โรคส าคัญ ร่ ว มกับ เครือ ข่ า ย โดยร่ ว มมือ กับ โรงพยาบาลศู น ย์ ม หาราช
นครศรีธรรมราช ด้านจิตเวชจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีการประชุมพัฒนาระบบริการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตาม service plan แต่ละสาขา
• การประสานความร่วมมือกับสสอ. ในรูปแบบ คปสอ. และพชอ. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยวิเคราะห์จากปั ญหาในพืน้ ทีใ่ นกลุ่มผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านติดเตียง พัฒนาการดูแลต่อเนื่องใน
ชุ ม ชนและเครือ ข่ า ยด้ ว ยบริก ารCOC เชื่อ มโยงการบริก าร เช่ น COPD, Stroke และ Palliative งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
(3) การออกแบบบริการและกระบวนการทางานโดยใช้แนวคิดต่างๆ:
โรงพยาบาลปากพนัง ได้ออกแบบระบบการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการดูแลผูป้ ่ วย โดย
- มีการใช้ CPG, Work Instruction ในการดูแลผูป้ ่ วย
- ส่งเสริมการทาผลงานวิจยั CQI และนวัตกรรมต่าง ๆ
- การจัดการปั ญหาเพื่อลดความแออัดของผู้ รบั บริการในโรงพยาบาล โดยให้บริการเชิงรุก เพื่อกระจายผู้ป่วยสู่
ชุมชนจัดระบบคลินิกหมอครอบครัว PCC (1แห่ง ทีศ่ ูนย์สุขภาพชุมชนฝั ง่ ตะวันตก) โดยโรงพยาบาลร่วมสนับสนุ น
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ทีมแพทย์ เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ โรงพยาบาลสนับสนุ นแพทย์ให้บริการโรคเรือ้ รังหน่ วย
บริการสาธารณสุขเทศบาลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก สนับสนุนเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมให้บริการคลินิกโรค
เรือ้ รังที่ รพ.สต. จานวน 20 แห่ง
- จัดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันทาการ เวลา 16.00 - 20.00น.วันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.
และ 16.00 – 20.00 น. เพื่อให้บริการแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวนมาก
- ออกแบบระบบการนัดเป็ นช่วงเวลางานผูป้ ่ วยนอก เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานนัดพบแพทย์ช่วงเช้า ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง นัดพบแพทย์ช่วงบ่าย ระบบวันนัดแยกคลินิกโรคต่างๆและงานทันตกรรมเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย
- เสริม สร้างแรงจูงใจด้วยกระบวนการบริการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริก ารให้คาปรึกษาด้า นสุขภาพ เช่น การ
ส่งเสริมความรูส้ ุขภาพ โภชนาการและฟื้ นฟูสภาพ
- จัดสิง่ แวดล้อมในการเยียวยาผูร้ บั บริการ ได้แก่ สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาล บริเวณอาคารทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย
นอก เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงพยาบาล
- จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้ าที่และผู้ร ับบริการ เช่น ที่อ อกกาลังกายบริเวณหน้ า
อาคารผูป้ ่ วยใน
- ส่งเสริมและสนับสนุ นกาหนดนโยบายความเสีย่ ง นาโปรแกรมความเสีย่ ง2 P safety มาใช้ทาให้ปัจจุบนั ทีม
ดูแลผูป้ ่ วยและทีมสนับสนุนบริการ มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ อุบตั กิ ารณ์ทม่ี คี วามรุนแรง
- ใช้ข้อมูลจากอุบตั ิการณ์ และความเสี่ยงเพื่อพัฒ นาระบบการบริก าร เกิดความปลอดภัยกับผู้รบั บริก ารและ
บุคลากรป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้า
- จัดทาแผน/การเตรียมความพร้อม/ซ้อมแผน ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน
- ใช้ระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อ ผ่านกลุ่มไลน์เพื่อประสานการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ า้ นกับเครือข่ายชุมชน
- ใช้ระบบสนั บ สนุ น บริก ารดูแ ลผู้ป่ วยและเจ้าหน้ าที่จากบริก ารเอกชนและหน่ วยงานภายนอก ได้แก่ งาน
โภชนาการงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พนักงานทาความสะอาด ทีต่ รงกับลักษณะ/ความเชีย่ วชาญในงานช่วยลดภาระ
งาน เพิม่ ความคล่องตัวและศักยภาพในการให้บริการ
• หลักฐานทางวิชาการ แนวทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ:
- โรงพยาบาลปากพนัง มีการใช้ CPG, Work Instruction ในการดูแลผูป้ ่ วยทัง้ ในการบริการภายในโรงพยาบาล
และ CPG สาหรับให้บริการผูป้ ่ วยในหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย
- มีการจัด ทาคู่มือ แนวทาง มาตรฐานที่ใช้สาหรับ ให้บริการผู้ป่วย ครอบคลุม การให้บริก ารทุกวิชาชีพ และ
ครอบคลุมการบริการผูป้ ่ วยทุกกลุ่มวัย เช่น CPG แพทย์แผนไทย คู่มอื การป้ องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ คู่มอื
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง แนวทางการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง แนวทางการใช้ยากลุ่ ม NASIDs แนวทางการใช้
ยาในผูป้ ่ วยโรคไต แนวทางการใช้ยาในหญิงตัง้ ครรภ์ หญิงให้นมบุตร คู่มือการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพคู่มือ
การบริการกายภาพบาบัด
• เทคโนโลยี: โรงพยาบาลปากพนั ง มุ่งเน้ น ให้มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อ มูลสารสนเทศที่เอื้อ ต่อ การพัฒ นา
คุณภาพด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านบริการ บริหาร รวมถึงคุณภาพด้านงานวิชาการ งานวิจยั ต่าง ๆ เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีแผนในการพัฒนางานสารสนเทศให้สอดคล้อง เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทาง Digital Transformation เพื่อก้าวสู่ก ารเป็ น Smart Hospital เช่ น การใช้ระบบ HOSXP แบบ
paperless สาหรับงานบริการผูป้ ่ วยนอก โปรแกรม DRUG ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนาระบบริการ เช่นใช้ระบบ PACS งาน X-ray ระบบการตรวจห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย ข้อมูล
ถูกต้องแม่นยา
• ความรูข้ ององค์กร:
• โรงพยาบาลปากพนังพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกวิชาชีพ ตาม service planการให้บริการเฉพาะทางด้าน
อายุรกรรม สูติกรรม และกุมารเวชกรรม และเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาศักยภาพแพทย์เฉพาะ
ทาง 5 สาขา
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• มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต ติดดาว เป็ นการเรียนรูร้ ่วมกัน
ระหว่างแม่ขา่ ยและลูกข่ายในพืน้ ที่
• คุณค่าในมุมมองของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น:ได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพ มีความประทับใจในบริการ สถานบริการเป็ น
ทีย่ อมรับ ได้รบั ความเชื่อมั ่นจากชุมชน
• ความคล่องตัว:
• มีการพัฒนาระบบบริการให้รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน ระบบนัดหมายทีส่ ะดวก การบริการคีนิกเฉพาะโรคแบบ one
stop service
• การกระจายอานาจทางการบริหาร ให้รองผู้อานวยการ 5 ภารกิจ เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
• นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบริการ ระบบริหารจัดการ
• ความปลอดภัย:
• โรงพยาบาลปากพนัง มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัวโมง
่
มีระบบกล้องวงจรปิ ดตามจุดสาคัญๆต่างๆใน
โรงพยาบาล
• มีระบบป้ องกันอัคคีภยั การซ้อมแผนอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั
• ระบบการสารองทรัพยากร ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉิน ระบบการสารองข้อมูล
• ระบบการรายงานความเสีย่ งและการตอบสนองความเสีย่ ง
• ระบบการป้ องกันและแก้ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการทางานและของมีคมบาด/ทิม่ ตา
• มิตคิ ุณภาพอื่นๆ:
(4) การควบคุมเอกสาร:
โรงพยาบาลมีระบบการควบคุมเอกสารโดย
1) เอกสารคุณภาพมีการควบคุมเอกสารโดยทีมคุณภาพ และอนุมตั โิ ดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
2) เวชระเบียนผู้ป่วย ผู้ป่วย OSCC และผู้ป่วยคดีมีระบบควบคุมเอกสารโดยเก็บเป็ นความลับควบคุมโดย
เจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียน
3) เวชระเบียนผู้ป่วยกรณี น าออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่ วยหรือญาติย่ืนความจานงขอเอกสารที่งานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4) ผลการตรวจ Anti-HIV และผล CD4 กาหนดให้แพทย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ห้องคลอด สามารถดู
ผลได้
และไม่อนุ ญาตให้พิมพ์ กรณีผู้ ป่วยต้องการผลเป็ นเอกสารต้ องยื่นแสดงความจานงขอเอกสารที่งานเทคนิค
การแพทย์ตามขัน้ ตอน
5)มีแนวทางปฏิบตั ขิ ออนุมตั เิ ผยแพร่เอกสารก่อนเผยแพร่ผ่านเวบไซด์ของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างรายเดือน(สขร.1) ระเบียบปฏิบตั ิ วิธปี ฏิบตั ิ คู่มอื แนวทางการปฏิบตั งิ าน
I-6.1 ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
(1)(2)(3) การทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกระบวนการ การใช้ตวั ชีว้ ดั การปรับปรุงกระบวนการ
• บทเรียนจากการใช้ 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา:
- จากนโยบายและความมุ่งมั ่น ผูน้ าสูงสุดและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเน้นให้ทางานประจาอย่างมี
คุณภาพ หัวหน้าพาทาคุณภาพ ตรวจเยี่ยมหน้างานโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และนอก
เวลาราชการมอบหมายให้พยาบาลผูต้ รวจการ นิเทศการทางานและพัฒนาคุณ ภาพทาให้บุคลากรมี
ความตื่นตัวในการพัฒ นางานประจาให้ดีข้นึ เน้ นให้มีการประเมิน ตนเอง วิเคราะห์ปัญ หา และน า
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

41

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

ประเด็นความเสีย่ งมากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ ติดตามตัวชี้วดั เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพทัง้ ทีม
- ปี งบประมาณ 2560 พบอุ บ ั ติ ก ารณ์ ผู้ ป่ วยร้ อ งเรีย นจากการรอคอยนานที่ ง านบริก ารผู้ ป่ วยนอก
คณะกรรมการดูแลผู้ป่ วยได้ท บบทวน และปรับ ระบบการท างานเพื่อลดระยะเวลารอคอย โดยจัด
พยาบาลวิชาชีพ ขึ้นปฏิบ ตั ิงานจุ ดคัดกรองและจุดซักประวัติจุด ละ 1 คน ตัง้ แต่ เวลา07.00 น. และ
กาหนดให้มแี พทย์ออกตรวจเวลา 08.00 น. มีการแยกคลินิกเฉพาะโรคเพิ่มขึ้น เช่น คลินิก warfarin,
CKD, COPD ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีความพึงพอใจในการบริการมากขึน้ และระยะเวลารอคอยลดลง จาก 73
นาที เป็ น 64 นาที และเป็ น 52 นาที ในปี 2563
- ผลการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลพบว่า ในการบันทึกทางการพยาบาล ปี 2559-2563 การ
ประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับ ผลลัพธ์ 90.45 , 89.45 ,95.00,95.00 และ 90.00 ตามลาดับ และในปี
2561 ได้เปลีย่ นระบบการประเมินและการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง จากการใช้ MEWS มาใช้ SOS Score
เช่นเดียวกับการประเมิน Sepsis มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมิน SOS Score ทาให้
การประเมินและการเฝ้ าระวัง มีค วามละเอียด ดักจับความผิด ปกติได้ดี ข้นึ คะแนนปี 2559-2563
เท่ากับ 90.0%,70.05 %,65.00 %,68.50 % และ 77.16 % ตามลาดับ
• บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่ วยงานเพื่อบรรลุเ ป้ าหมาย และการติดตามกากับงาน
ประจาวัน:
มีการประชุมติดตามตัวชี้วดั ระดับหน่ วยงานและระดับองค์กร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และในการประชุมทีมคุณภาพต่างๆ เช่น
จากการประชุมทบทวนตัวชีว้ ดั การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลปากพนัง พบว่า ยังมี
ปั ญหาการใช้ยาปฏิชวี นะไม่ผ่านเกณฑ์ใน 3 โรค ได้แก่ URI AD และแผลสะอาดทาให้ ตัวชีว้ ดั การส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลปากพนัง ได้ระดับ 1 คณะกรรมการมีมติให้เร่งดาเนินการติดตามตัวชีว้ ดั อย่าง
เข้มข้นเป็ นรายสัปดาห์ แจ้งแพทย์เป็ นรายบุคคล รายงานผูบ้ ริหารทราบ ผ่านระบบไลน์ และมีระบบการทบทวน
การสั ่งใช้ยาบางรายการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้สั ่งใช้เท่านัน้ ส่งผลให้ ตัวชี้วดั ทัง้ 3 รายการ ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานในปี งบประมาณ 2563
บทเรีย นจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็น เชิงกลยุท ธ์ หรือการปรับ เปลี่ยนวิธีก ารจัด บริการสุขภาพที่
สาคัญ:
• กลุ่มโรคเรือ้ รัง: มีจานวนมากขึน้ จึงปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ระบบบริการผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โดยเน้ นเชิงรุกเพิม่ ขึน้ มี
การเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) สร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม เกิดนวัตกรรม เน้น
ให้บริการในชุมชนเช่น รพ.สต. PCC และการคัดกรองเชิงรุก เพื่อสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมแซมและผูป้ ่ วย
เข้าถึงบริการได้งา่ ยและรวดเร็วมากขึน้
• กลุ่มผูป้ ่ วยเสีย่ งสูง: กลุ่มโรคสาคัญมีการพัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้ CPG และ Warning Sign ในการดูแล
ผูป้ ่ วยพัฒนาระบบการส่งต่อแบบ Fast Track ร่วมกันทัง้ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 มีรปู แบบและวิธกี าร
ทีช่ ดั เจน ใช้แอพพลิเคชันLINE
่
ในการส่งต่อผูป้ ่ วย (เน้นการรักษาความลับและระบุตวั ผูป้ ่ วยถูกต้อง)
• กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง / ผู้พกิ ารในชุมชน: พัฒนาการดูแลต่อเนื่องไปยังชุมชน มีระบบการให้ยมื เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์เพื่อ ใช้ท่บี ้าน เน้ นเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแล Care Giver (CG)อสม. รพ.สต. และ
เจ้าหน้ าที่ท้องถิ่นให้มสี ่วนร่วมดูแลผู้ป่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ Long
term care
• กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย: พัฒนารูป แบบการดูแลแบบประคับประคอง การลดปวด และการตอบสนองความ
ต้องการทุกมิติ โดยให้ญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษา และเลือกการเสียชีวติ อิ ย่างสมศักดิ ์
ศรี กรณีท่ผี ปู้ ่ วยและญาติต้องการนาผูป้ ่ วยกลับบ้าน โรงพยาบาลมีระบบสนับสนุ นเครื่องมือและอุปกรณ์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ทางการแพทย์เพื่อใช้ทบ่ี า้ น
- การเชื่อมโยง นวัตกรรม การแลกเลีย่ นเรียนรู:้
1) จากอุบตั กิ ารณ์การการคัดลอกคาสั ่งใช้คลาดเคลื่อน ของงานบริการเภสัชกรรมผูป้ ่ วยใน ทาให้คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบาบัดร่วมกับคณะกรรมการดูแลผูป้ ่ วย และคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน พัฒนา
ระบบการพิมพ์ใบ PMP จากโปรแกรม HOSXP เพื่อลดความเคลื่อน และระยะเวลา ในการคัดลอก Drug Profile
ในหอผูป้ ่ วยใน และลดความซ้าซ้อนของการปฏิบตั งิ านซึง่ ต้องคียร์ ายการยาใน Drug Profile ซ้า
2) การเสริมพลังความรูแ้ ละทักษะการดูแลตัวเองในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังในคลินิกบริการโดยสหวิชาชีพ
3) จากอุบตั กิ ารณ์พบบุคลากรติดเชื้อวัณโรคปอด 1 ราย ทาให้เกิดการพัฒนาระบบบริการผูป้ ่ วยสงสัยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
- ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
1) กลุ่มผูป้ ่ วยโรคสาคัญได้รบั การประเมิน:
1. ผู้ป่วย ACS - ผู้ป่วย dyspepsia ในกลุ่มเสีย่ ง NCD และมี CVD risk อายุมากกว่า 35ปี ให้ซกั ประวัติประเมิน
ตาม CPG ACS เจาะ Trop T EKG12 lead และส่ง film chest
- ปรับปรุง CPG ACS โดยปรับเพิม่ กรณี Atypical Chest pain ดังนี้
- ติดตามประเมินซ้าหลังสังเกตอาการประมาณ1/2-1ชัวโมง
่
หากผู้ป่วยอาการไม่ทุเลาหรือญาติ วติ ก กังวล ให้
รายงานแพทย์ซ้า เพื่อadmit observe และเจาะ trop-t *3 ครัง้
- หลังติดตาม Trop-T ครบ 3 ครัง้ แล้ว แล้วผูป้ ่ วยมี chest pain อีกหลังจากนัน้ ให้รายงานแพทย์เพื่อเจาะ trop-t
*2 ครัง้
-ทา EKG ให้รายงาน EKG เดิม พร้อม EKG ใหม่
-กรณีอาการดีขน้ึ ให้กลับบ้าน นัด F/U เช้าและแนะนาอาการทีต่ อ้ งรีบกลับมาพบแพทย์ก่อนนัด
- การประเมิน ,ทักษะการอ่านEKG และการวางแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง
-การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะวิกฤต โดยใช้ Early warning signs ร่วมกับ SOS score (เดิมใช้MEWS)
-ปรับการให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยในคลินิก NCD เน้นการใช้ยา การปฏิบตั ติ วั อาการสาคัญทีต่ อ้ งกลับมาพบแพทย์
-กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัย STEMI แต่ไม่ได้มาด้วยอาการเฉพาะ ผู้ป่วยมาด้วยอาการเวียนศีรษะ การซักประวัติให้เพิ่ม
เรื่องอาการคลื่นไส้อาเจียน ใจสั ่น แน่ นหน้าอก และประเมิน V/S หากพบว่า PR<60ครัง้ /นาที,PR>120ครัง้ /
นาที ให้ปฏิบตั ติ าม CPG การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม ACS และส่งผูป้ ่ วยเข้าER
หมายเหตุ CVD risk : DM, HT, อายุมากกว่า 60 ปี , smoking, obesity, มีประวัติ stroke, MII
2. ผูป้ ่ วย stroke มีการประเมินผูป้ ่ วยตามCPG และส่งตรวจ CT scan ทีร่ .พ.ศูนย์ และการรับกลับมาดูแลต่อ มีการ
ประเมินเป็ นระยะ อาการทรุดลง ส่ง referไปร.พ.ศูนย์ซ้า
2) กลุ่มผูป้ ่ วยโรคสาคัญได้รบั การประเมินและคัดกรอง
-อัตรา Door to EKG ผูป้ ่ วย ACS < 10 นาที ในปี 2559 -2563 ตามลาดับดังนี้ 93.5,98.00 และในปี 2562-2563
สามารรถทาได้ครอบคลุม 100 %
-อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รบั การช่วยเหลือภายใน 4 นาที ผลการดาเนินงาน ในปี 2559-2563 พบว่าผู้ป่วยstroke
ได้รบั การช่วยเหลือภายใน 4 นาที 100 %
- อัต ราการจ าแนกประเภทผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ถู ก ต้ อ ง พบว่ า ในปี 2559-2563 ผลการด านิ น งานตามล าดับ ดัง นี้
96.2,96.7,99.32,98.5 และในปี 2563 เพิม่ ขึน้ เป็ น 99.2 %
--อัตราที่ผู้ป่วย Sepsis ได้รบั Hemoculture ก่อนให้ ATB ในปี 2560 ผลการดานินงาน 93.33 % คณะกรรมการ
pct จึงได้ท บทวน และก าหนดแนวทางในการดู แ ลผู้ป่ วย เพื่อ ให้ป ฏิบ ัติเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ผลการ
ดาเนินงานในปี 2561-2563 พบว่า ผูป้ ่ วย Sepsis ได้รบั Hemoculture ก่อนให้ ATB ทุกราย
- หญิงตัง้ ครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รบั การคัดกรอง โรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ของโรงพยาบาลปาพนัง ตัง้ แต่ปี 25592563 ผลการดาเนินงานพบว่า มีการคัดกรองหญิงตัง้ ครรภ์กลุ่มเสีย่ งทุกราย (100 %)
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-6.1 ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
โรงพยาบาลปากพนังมีการจัดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความมั ่นใจในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ มีคณะกรรมการ
ใน
เรื่องต่าง ๆ โดยผูบ้ ริหารสูงสุดมอบนโยบาย ดังนี้
- การคัดเลือก มีเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยกาหนดรายละเอียดคุณสมบัตใิ ห้ชดั เจน และตามระเบียบพัสดุจดั ซื้อจัด
จ้าง
- การส่งมอบต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
- การประเมินผลการดาเนินงานของผูส้ ่งมอบ และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อปรับปรุง
- ก าหนดให้มีค ณะกรรมการท าสัญ ญาและข้อ ตกลงร่วมกับ คู่สญ
ั ญา และมีการจัด การกับ ผู้ส่งมอบที่มีผ ลการ
ดาเนินงานไม่ตรงตามข้อกาหนดทีต่ กลงไว้
- มีการตามรอยเส้นทางการเดินทาง การจัดการ การจัดเก็บ ที่โรงงานกาจัดขยะของบริษัท เอกชนผลจากการ
ติดตามงาน พบว่า การกาจัด การขนส่งของมูลฝอยติดเชือ้ ของบริษทั เป็ นไปตามมาตรฐาน
- การจัดบริการอาหารผูป้ ่ วยใน พบว่า จัดอาหารไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด มีการทบทวนและปรับปรุงร่วมกัน ไม่พบ
ปั ญหาเกิดซ้า และมีนักโภชนากร คอยกากับดูแล ประเมินอาหารผูป้ ่ วยให้เหมาะสมตามกลุ่มโรค
- โรงพยาบาลมีคณะกรรมการประเมินพนักงานทาความสะอาด ทุกเดือน
I-6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
• โรงพยาบาลปากพนังมีนโยบายในการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแลผูป้ ่ วย โดยทากิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง
• มีการส่งเสริมให้แต่ละงานสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน จัดการประกวดนวัตกรรมภายในโรงพยาบาลและส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปแบบการทางานทีพ่ ฒ
ั นาจากเดิม เช่น
- พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยตาม CPG ในกลุ่มโรคสาคัญและระบบ Fast Track ที่ ER
- พัฒนาการใช้ Early Warning Sing ในการประเมินและการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคสาคัญ
- ทีม ER ได้พฒ
ั นาระบบการประเมินผูป้ ่ วย Organize Plate for Priority Setting
- งานผูป้ ่ วยนอกพัฒนาระบบลดขัน้ ตอนและระยะรอคอยของผูป้ ่ วยนอก
- งานผูป้ ่ วยในพัฒ นาการบริหารยาโดยการพิมพ์ใบบันทึกการให้ยา จากเดิมพยาบาลเป็ นผู้ลอกยาลงใบ
บันทึกการให้ยา และการพิมพ์ใบ PMP จากโปรแกรม HOSXP เพื่อลดความเคลื่อน และระยะเวลา ในการ
คัดลอก Drug Profile ในหอผูป้ ่ วยใน
- งานวิสญ
ั ญีพฒ
ั นาระบบการแนวทางการประเมินความพร้อมและตรวจสอบความถูกต้องของผูป้ ่ วยที่รบั
การผ่าตัด
- พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยตาม CPG ในกลุ่มโรคสาคัญในหน่วยบริการปฐมภูมิ
- ใช้ระบบ PACS งาน X-ray
I-6.1 จ. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก
โรงพยาบาลปากพนังเป็ นเครือข่ายของแหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านให้กบั บุ คลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนามิตกิ ารเรียนรู้
คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ เพื่อให้การเรียนการสอนมีการดาเนินงานเป็ นขัน้ ตอนและมีโครงสร้าง
บริหารทีช่ ดั เจนการปฏิบตั กิ ารดูแล/รักษา โดยนักศึกษาและผูเ้ ข้ารับการฝึกเป็ นไปตามด้านนโยบายด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาล ผู้นาสูงสุดมอบหมายให้มผี ู้รบั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และมี
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) มอบหมายให้ห ัวหน้ างานแต่ละงานกาหนดและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนตามวิชาชีพ เฉพาะ เพื่อ
คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละจานวนของนักศึกษาทีป่ ระสงค์จะฝึกปฏิบตั งิ าน
2) สถาบัน การศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะรับ การฝึ ก ปฏิบ ัติงานต้อ งได้รบั การเห็น ชอบและมีก ารก ากับ ติด ตามจาก
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปากพนัง โดยหน่ วยงานที่จะส่งนักศึกษาฝึ กงานต้องทาหนังสือแสดงความ
จานง ขอส่งนักศึกษาฝึ กงานและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลปากพนังกับสถาบันการศึกษา โดย
กาหนดการปฏิบตั ิทอ่ี นุ ญาตให้นักศึกษา/ผูร้ บั การฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ภายใต้การกากับควบคุมจากบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความชานาญของโรงพยาบาล
3) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและหัวหน้ างานมีหน้าที่คดั เลือกอาจารย์ผู้สอน/ครูพ่เี ลี้ยงที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและจานวนเพียงพอกับผู้ฝึกปฏิบตั งิ าน จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ สถานที่ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ น
การเรียนการสอนตามลักษณะผูร้ บั บริการทีห่ ลากหลาย
4) เจ้าหน้าทีท่ ุกคนของโรงพยาบาลสร้างเจตคติทด่ี เี รื่องคุณภาพและความปลอดภัยแก่ นักศึกษาและผูร้ บั การฝึ ก
ปฏิบ ัติงานเป็ น ต้นแบบที่ดีของระบบคุ ณ ภาพ ส่งเสริม ให้ผู้ฝึก ปฏิบ ัติงานเข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ ของระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย
5) หัวหน้างานแต่ละงานเป็ นผู้การติดตามประเมินผลการเรียนการสอนทางคลินิก และมีการประเมินผลร่วมกับ
สถาบันการศึกษานัน้ ๆ โรงพยาบาลมีนักศึกษาฝึกงานหลากหลายสาขาวิชาชีพจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้
- นศ.แพทย์ จาก ม.สงขลานครินทร์
- นศ.เภสัช จาก ม.วลัยลักษณ์และนศ.เภสัช ส่วนกลาง ด้านงานเภสัชกรรมคลินิ ก งานบริบาลเภสัชกรรม
ระบบยา
- งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม
- นศ.พยาบาล จาก ม.วลัยลักษณ์ /วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช
- นศ.สาธารณสุขศาสตร์ จาก ม.ทักษิณ
- นศ.ทันตสาธารณสุข ม.ทักษิณ
- นักเรียนอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณ
I-6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) การควบคุ ม ต้น ทุ น โดยรวม การลดค่ า ใช้จ่ ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรับ ปรุง ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล:
• PCT ร่วมประชุมทบทวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารที่จาเป็ นในการวิจยั ในกลุ่มโรคสาคัญและกลุ่มโรค
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
• คณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้งบประมาณประจาปี เพื่อควบคุมรายการเบิกจ่ายให้เกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุดตามนโยบายบริการ และสมดุลกับรายได้ของโรงพยาบาลเน้ นลดค่าใช้จ่าย หารายได้เพิม่ ติดตาม
ความครบถ้วนของการเรียกเก็บเงินงบประมาณหมวดต่างๆ
• คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล
• ทีมเวชระเบียนมีการทบทวนและปรับระบบการเบิกจ่ายตามค่า DRG
ทบทวนความทันเวลาในการส่งเบิกสิทธิขา้ ราชการผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในผูป้ ่ วยประกันสังคม
• ทีม PTC ทบทวนนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพบริการ
อาเภอปากพนัง
• การดาเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต ปี 2563 ร้อยละของการจัดซื้อยา
ร่วมระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 39.03 (มากกว่าร้อยละ 30)
I-6.2 ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั ซึง่ จะตอบใน II-3)
(1) การทาให้สภาพแวดล้อมของการปฏิบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย การป้ องกันอุ บตั เิ หตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การ
ฟื้ นฟู:
• โรงพยาบาลปากพนังมีนโยบายในการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย โดยให้มีการจัดทา 5 ส
อย่างต่อเนื่อง
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• มีระบบการรักษาความปลอดภัย มีการปรับพืน้ ทีส่ งิ่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยา
(2) การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน:
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุ กเฉินทีโ่ รงพยาบาลมีโอกาสเผชิญ ได้แก่ อัคคีภยั วาตภัยอุบตั เิ หตุหมู่ ไฟดับ น้ าประปาไม่
ไหล การลักขโมยทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วย ทีผ่ ่านมา โรงพยาบาลยังไม่มแี ผนการการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะ
ฉุ กเฉินครบทุกสถานการณ์ เช่น การลักขโมยทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วย และยังไม่เคยซักซ้อมแผนนอกเวลาราชการ ผูน้ า
สูงสุดจึงมอบหมายให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการจัดทาแผนและซักซ้อมให้ครอบคลุมทุกแผน ทัง้ ในและนอก
เวลาราชการ
• บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการฝึกซ้อมครัง้ ล่าสุด และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ :
- มีแผนการซ้อมแผนอัคคีภยั โดยในปี 2563 1 ครัง้ ในเดือนตุลาคม 2562
- แผนสาหรับวาตะภัย และอุทกภัย หลังจากมีการรายงานสถานการณ์พายุปาบึก ขึ้นฝั ง่ ทีแ่ หลมตะลุมพุก ใน
วันที่ 4 ม.ค. 2562 คณะกรรมการ EOC จึงได้มีการประชุมทัง้ ระดับจังหวัด อาเภอ และเครือข่าย มีการ
ฝึ ก ซ้อ มแผน การเคลื่อ นย้ายผู้ป่ วย การเตรียม ไฟ น้ า อาหาร น้ ามัน เชื้อเพลิง ระบบออกซิเจน มีก าร
ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็ นระยะๆ ทาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์มคี วามเสียหายน้อย
- กรณีเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) คณะกรรมการ EOC จึงได้มกี ารประชุมทัง้ ระดับจังหวัด อาเภอ
และเครือข่าย มีการประสานงาน 24 ชัวโมงในการเตรี
่
ยมความพร้อมทัง้ ด้านทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ห้องแยกโรค ระบบสารสนเทศ การรายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั การประสานงาน
ระหว่างเครือข่าย ระหว่างหน่ วยงาน ทาให้อาเภอปากพนังพร้อมสาหรับการให้บริการ และการป้ องกันโรค
และไม่พบผูป้ ่ วย
• ความพร้อมใช้ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ:
โรงพยาบาลมีระบบบริการอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตมีหอ้ ง Server จานวน 1 ห้อง มีการใช้ Server หลักในการเก็บ
ข้อมูล 2 เครื่อง มีระบบอินเทอร์เน็ต จานวน 4 สาย ป้ องกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม มีระบบอินทราเน็ตเพื่อ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาล เช่น โปรแกรม Back Office มีระบบ PACS ระบบ LIS และโปรแกรมการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อบูรณาการข้อมู ลทัง้ ระบบบริการหน้างานและสนับสนุ นบริการ โปรแกรม DRUG สาหรับ
งานคลังเวชภัณฑ์การติดตามตัวชี้วดั ปั จจุบนั มีก ารใช้รายงานจาก HOSxpร่วมกับโปรแกรม HDC ระบบ LIS
รายงานผล LAB งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารจัดการคลัง ทะเบียนครุภัณฑ์ มีระบบ Datacenter
เชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้บุคลากรเข้า ใช้งานต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการสารองข้อมูล (Back Up) เพื่อป้ องกัน
การสูญหายของข้อมูล สามารถติดตาม ประเมินผลและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเว็บไซต์และ
Facebookโรงพยาบาลเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสุขภาพกับประชาชน
มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อป้ องกันข้อมูลสูญหายระบบไฟฟ้ า สารอง มี
UPS สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทุกเครื่องมีเครื่องปั น่ ไฟสารองกรณีไฟฟ้ าดับ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• การดาเนินงานโครงการ R2R และนวัตกรรม ตัง้ แต่ ปี 2559 – 2562 จานวน 49 เรื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็ น KM แก่โรงพยาบาลอื่น
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
26. ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
I
พัฒนาระบบการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
3
กระบวนการท างาน การจัด การ
ท างาน การจั ด การ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลและ
และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
27. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
L
พัฒนาระบบประเมินและปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่
3
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28. การจัดการนวัตกรรม

3

I

29. การจัดการด้านการเรียนการสอน
ทางคลินิก

3

L

30. ความพร้อมสาหรับภาวะฉุ กเฉิน
และภัยพิบตั ติ ่างๆ

3

I

อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับ สนุ น ให้เกิด นวัต กรรมทุ ก หน่ วยงาน
และสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ย นนวัต กรรม
หรือ CQI
พัฒ นาระบบการประเมิ น ผลในทุ ก วิช าชี พ การ
เรียนรูค้ ุณภาพ และความปลอดภัย ทุกโปรแกรมใน
ทุกมิติ
พัฒนาระบบการเตรียมแผนและการซ้อมแผน ความ
พร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ติ ่าง ๆ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

47

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

II-1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัย และคุณภำพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:บรรยากาศทีส่ ่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ประสิท ธิภ าพของระบบบริห ารความเสี่ย งและกระบวนการบริห ารความเสี่ย ง (risk
register)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559 2560 2561 2562 2563
จานวนความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั รายงาน
>5,000เรื่อง 5,458 4,100 3,659 2,467 1,460
อัตราการรายงาน near miss
>70 %
72.00 76.00 87.00 90.00 56.00
อัตราของอุบตั กิ ารณ์ ระดับ E – I ทีไ่ ด้รบั การ
100 %
72.60 84.30 83.00 83.30 65.69
แก้ไข
อัตราของอุบตั กิ ารณ์ระดับ 3 – 4 ได้รบั การแก้ไข
100 %
100
100
100 100% 100
อัตราการเกิด AE : 1,000วันนอน
<5:1,000
2.16 3.56 3.58 2.67 1.90
ii. บริบท
โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย:
โรงพยาบาลปากพนังดาเนินการวางแผน กากับดูแล ระบบบริหารความเสีย่ งตามนโยบายความปลอดภัยและ
การบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากสหวิชาชีพ เพื่อให้บุคลาการเห็น
ความสาคัญ ของการค้น หาความเสี่ยง และรายงานอุบ ั ติก ารณ์ โดยไม่ ถือเป็ น ความผิด ป้ องก้น โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ต่ อผู้รบั บริการ ผู้ ให้บริการ ประชาชน ตลอดจนลดความรุนแรงและความสูญ เสียจาก
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ผรู้ บั บริการ บุคลากร และผูม้ าเยือน
ได้รบั การดูแลความปลอดภัย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย:
1. ระบบบริการมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
2. ประชาชนมี health literacy and self health care
3. ระบบการบริหารจัดการทีม่ คี ุณภาพ
จุดเน้นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภัย: โรงพยาบาลปากพนัง กาหนดเข็มมุ่งด้านการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย คือมีระบบความปลอดภัยด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม มีระบบความปลอดภัยใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค Stoke ACS DHF PPH โดยมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตามหลัก 2 P
Safety และ Community responsibility
เป้ าหมายความปลอดภัย: โรงพยาบาลปากพนังมีระบบการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เพื่อการจัดการ
ความเสีย่ งและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผปู้ ่ วย ผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ทม่ี าเยือน
โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: Stroke MI DHF PPH
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
- การเจาะเลือด การให้สารน้าและยาทางหลอดเลือดดาในเด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี
- หัตการเจาะปอด เจาะท้อง เจาะน้าไขสันหลัง
- ผ่าตัดคลอด

iii. กระบวนกำร
II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
(1) การนาระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช้:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• พัฒ นาตามบริบทและมาตรฐาน โดยสนั บสนุ นให้บุ คลลากรเรียนรู้ร่วมกัน และกากับ ติดตามโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) บทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
• สนับสนุนการเข้าร่วมโรงพยาบาล 2P safety
• กาหนดนโยบาย สนั บสนุ นทรัพยากรต่างๆในการดาเนินการ ติดตามการดาเนินการตามแนวทางการ
ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการทาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์:
• พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละความปลอดภัย และกาหนดอยู่ในแผนกลยุทธ์
(4) การทางานเป็ นทีม
• ทีมนาระดับกลางทาหน้าทีด่ ูแลภาพรวมของการพัฒนาแต่ละมาตรฐาน ได้แก่ ทีม PCT, ทีม PTC, ทีมIC,
ทีมทรัพยากรบุคคล( HRD ), ทีมสิง่ แวดล้อม( ENV ), องค์กรแพทย์ องค์การพยาบาล และทีมทางานร่วมกับชุมชน
• โครงสร้างของแต่ละทีม ประกอบด้วย คณะกรรมการกากับดูแล กากับทิศทางการพัฒนาตามมาตรฐานและ
คณะทางานจากทุกหน่ วยงาน เป็ นเครือข่ายการพั ฒนาลงสู่การปฏิบตั ิ และกระตุ้นให้มสี ่ว นร่วมกับทีมนา มีการ
ประชุมคณะทางาน เพื่อติดตามงานและทบทวนปั ญหาอย่างน้อยเดือนละ1 ครัง้
• ทีมดูแลความปลอดภัยทางคลินิก (PCT) ประสานข้อมูลตามความเสีย่ งทางคลินิก ร่วมกับทีมจัดการความ
เสีย่ ง จัดทาบัญชีความเสีย่ งทางคลินิก นาความเสีย่ งทางคลินิกและความเสีย่ งสาคัญมาวางมาตรการป้ องกันความ
เสีย่ งระดับโรงพยาบาล และมีการติดตาม ประเมิน เฝ้ าระวัง ความเสีย่ ง และทบทวนมาตรการป้ องกันเชิงระบบ
• ประชุมทบทวนรายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี ป็ นความเสีย่ งสาคัญร่วมกับทีมนทางคลีนิค โดยมีคณะทางานบริหาร
ความเสีย่ งประจาหน่ วยงานและคณะกรรมการทีด่ ูแลระบบรายงานของหน่ วยงานเข้าร่วมทบทวน แก้ไขปั ญหาและ
วางระบบร่วมกัน รวมทัง้ มีการติดตามประเมินการดาเนินการ ตามระบบทีว่ างไว้เพื่อป้ องกันการเกิดซ้า
(5) การประเมินตนเอง:
• ประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ร่วมกับการประเมินตัวชี้วดั ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ และservice plan เน้ น การวิเคราะห์ ผ ลลัพ ธ์ แ ละเชื่อ มโยงกับ การพัฒ นามาตรฐานความเสี่ย งเป็ น
ภาพรวม การกระตุ้นการเรียนรู้กบั หน่ วยงาน บุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน และการเรียนรูร้ ่วมกับหน่ วยงานประเมิน
ภายนอกต่างๆ
(8) การทาแผนพัฒนาคุณภาพ:
• ประชุมทีมนาร่วมกับทีมจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ โอกาสพัฒนาของการดาเนินงานคุณ ภาพ มาจัดทา
แผนพัฒ นาการบริห ารความเสี่ย ง โดยการจัด อบรมแกนน าหน่ ว ยงานเรื่อ งการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ให้ทุ ก
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งทุกๆด้านได้ไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) การดาเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล:
• ทีมดูแลความปลอดภัยทางคลินิก (PCT) ร่วมกับทีมจัดการความเสีย่ ง โดยคัดเลือกความเสี่ยงสาคัญมา
วางมาตรการป้ องกันความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล นาสู่การปฏิบตั ิ ติดตามประเมิน และเฝ้ าระวังแนวโน้มการเกิด
ความเสีย่ ง
• ประชุมทบทวนรายงานอุบตั กิ ารณ์สาคัญ ร่วมกับทีมนาและคณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาล วางระบบ
การแก้ไขปั ญหาร่วมกัน เฝ้ าติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีว่ างไว้และการเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้า
(10) การประเมินตนเอง การทาแผนพัฒนาคุณภาพ การดาเนินการตามแผน:
• จากการประเมินตนเอง พบว่าเจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ และทักษะในการบริหารความเสีย่ ง บางหน่วยงานพบ
ปั ญหาแต่ไม่ทราบ/ไม่กล้ารายงานอุบตั ิการณ์ จึงจัดทาแผนการให้ความรูก้ ารบริหารจัดการความเสีย่ งแก่ แกนนา
หน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลและกาหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยจัดทาคู่มอื บริหารความเสีย่ ง
II-1.1 ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(1) การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วย:
• มีการทบทวนเวชระเบียนในหน่ วยงาน ทบทวน12กิจกรรมในหน่ วยงาน ทบทวน case ทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์
ร่วมกันในทีม PCT และ PTCทบทวนใช้ยากับเภสัชกรและแพทย์ผทู้ าการรักษา ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยเสียชีวติ
การส่งต่อ และ กับทีมสหวิชาชีพ
(2)(3) การกาหนดเป้ าหมายและการติดตามตัวชีว้ ดั การดูแลผูป้ ่ วย:
มีการกาหนดเป้ าหมายการดูแลผูป้ ่ วย และติดตามตัวชีว้ ดั ผูป้ ่ วยในกลุ่มผูป้ ่ วยดังนี้
• กลุ่มผูป้ ่ วยอายุรกรรม ACS, Stroke, Sepsis มีระบบการทางด่วนให้ได้รบั การเข้าถึงในการประเมิน และ
รักษาอย่างรวดเร็ว
• กลุ่มผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ได้รบั การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ ใน 10 km ภายใน 10 นาที
• กลุ่มผู้ป่วยทางศัลยกรรมต้อ งได้รบั การดูแล ณ ห้องฉุ ก เฉิ นและส่งต่ อ รพ แม่ข่ายภายใน 1ชม. ได้แ ก่
Multiple trauma ,ผู้ ป่ วยtrauma on ICD, Head injury ที่ CT brain พบ intracerebral hemorrhage ส่ ง รัก ษาต่ อ
รพ.มหาราชทุกราย เนื่องจากไม่มศี ลั ยแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
• กลุ่มผูป้ ่ วยทางสูตกิ รรม ได้แก่ PPH, PIH , preterm labor โดยมีสตู แิ พทย์ดแู ลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
• กลุ่มผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม ได้แก่ ไข้เลือดออกทีม่ ภี าวะ Shock ,โดยมีกุมารแพทย์ในการดูผปู้ ่ วยต่อเนื่อง
(4) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย:
• กลุ่มผู้ป่วย STEMI พัฒนาการเข้าถึงการให้ยาละลายลิม่ เลือดโดยการขอคาปรึกษาจาก รพ แม่ข่าย ก่อน
ขณะให้ยาละลายลิ่ม เลือดและขณะส่งต่ อ รวมถึงการพัฒ นาแนวทางการรักษา การส่งต่ อข้อ มูลที่ เป็ น แนวทาง
เดียวกันทัง้ จังหวัด ผลลัพธ์ ในปี 2559- 2563 ผู้ป่วย STEMI ได้รบั SK / PCI ร้อยละ 23.08, 60, 60.86,83.33
และ 87.25 พัฒนาการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดภายใน 30 นาที พบปั ญหาใช้ระยะเวลานานในผูป้ ่ วยสูงอายุ , ญาติท่ี
ร่วมตัดสินใจยู่ต่างจังหวัด และปั ญหาระยะเวลาในการ consult รพ แม่ข่าย ก่อนให้ยานาน ทบทวนและปรับโดย
แพทย์ให้ขอ้ มูลแก่ผู้ป่วย ส่วนญาติใ ห้ขอ้ มูลแนวทางการรักษาทางโทรศัพท์ และส่วนของ รพ แม่ข่ายปรับโดยให้
โทรศัพท์แทนการรอคาตอบทาง line และเก็บข้อมูลระยะเวลา consult สะท้อนกลับข้อมูลเมื่อใช้เวลานาน ผลลัพธ์
Door to
Needle time เป้ าหมายภายในเวลา 30 นาที ในปี 2559- 2563 NA , 43.14 ,52.64 , 47. และ 38 นาที ปี 2564
มีก ารปรับ ระบบการให้ค าปรึกษาจาก รพ แม่ ข่า ย โดยให้ป ระสานศู น ย์ส่งต่ อ และขอค าปรึก ษาแก่ แพทย์ staff
โดยตรงเพื่อลดระยะเวลาการขอคาปรึกษา
• กลุ่มผู้ป่วยStroke พัฒนาการเข้าถึงโรงพยาบาลช้ากว่า 3 ชัวโมง
่
พบว่ามีสาเหตุจ ากความเชื่อเรื่องการ
นวดอาการจะดีข้นึ ,ผู้ป่วยอยู่คนเดียว ,ไม่ทราบอาการที่ต้องมาโรงพยาบาล ,ไม่มรี ถมาโรงพยาบาล ทบทวนและ
ปรับโดย ในคลินิกเรื้อรังและ รพสต เครือข่าย ให้ความรู้อาการของโรคที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล ช่องทาง 1669
และติดเอกสารอาการในสมุดประจาตัว ผลลัพธ์ การเข้าถึง Onset to Door ปี 2559 - 2563 ร้อยละ 22.93 , 30.63,
38.95, 30 และ 36.40 ยังพบปั ญหาผู้ป่วย มาโรงพยาบาลช้ามากกว่า 3 ชัวโมง
่
ปี 2563 ทบทวนและปรับโดย
แจกเอกสารอาการสาหรับติดในบ้านเพื่อการรับรู้อาการที่ต้องไปโรงพยาบาลแก่ ทุกคนในครอบครัว ให้ความรู้
อาการของโรค ช่องทางการแจ้งเหตุ 1669 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ ผู้นาชุมชน อสม ในทุก รพ สต และ
แจกเอกสารช่องทางแจ้งเหตุในผู้ป่วยทุกรายที่รบั บริการทีห่ ้องอุบตั ิเหตุ ฉุ กเฉิน พบว่าผู้ป่วยฉุ กเฉินมาด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 13 ปี 2564 มีแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุ
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ น อาเภอปากพนัง
• กลุ่มผูป้ ่ วย Sepsis พัฒนาการเข้าถึงการได้รบั ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชัวโมงหลั
่
งการวินิจฉัย พบปั ญหาการ
ได้รบั ยาปฏิชีว นะล่า ช้า ในปี 2560 ทบทวนและปรับ โดย ให้ย าปฏิชีว นะที่ห้องฉุ ก เฉิ น ผลลัพ ธ์ การได้รบั ยา
ปฏิชวี นะภายใน 1 ชัวโมง
่
ปี 2559 - 2563 ร้อยละ 91.9, 94.5, 93.33, 100 , 97.32 และ 100 ตามลาดับ
• กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานและการเกิดภาวะแทรกซ้อน พัฒนาการให้ขอ้ มูลการเสริมพลัง ในการดูแลตนเอง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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พบปั ญหา เรื่องการใช้ยาไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการบริโภคไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ทราบอาการทีต่ ้อง
มา โรงพยาบาล ทบทวนและปรับโดย จัดกลุ่มผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง ให้ความรูเ้ รื่องอาหาร การปฏิบตั ติ น และการสังเกต
อาการทีเ่ ป็ นภาวะแทรกซ้อน ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยเบาหวานมีภาวะน้าตาลสูง /น้าตาลต่า ปี 2559 - 2563 ร้อยละ 2.61 ,
2.05 , 0.58 ,1.72 และ1.67
• กลุ่มผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยให้เป็ นแนวทางเดียวกันทัง้ เครือข่าย ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยความ
ดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี 2559 - 2563 ร้อยละ 51.26 , 52.66 , 58.59 และ 53.73
• กลุ่มผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด พบสาเหตุการตกเลือดเกิดจาก
รกค้าง การฉีกขาดช่องคลอด uterine atony และการประเมินปริมาณเลือดคลาดเคลื่อน ในปี 2560 มีนวตกรรมทา
ถุงตวงเลือด ทาให้ประเมินปริมาณเลือดถูกต้องจึงทาให้ได้จานวนผูต้ กเลือดทีส่ ูง ขึน้ ทบทวนและปรับโดยให้มกี าร
ประเมินความเสี่ยงตกเลือดตัง้ แต่ตอนฝากครรภ์ เพิม่ การดูแลผูต้ กเลือดหลังคลอดโดย ให้ ยา oxytocin ทันทีหลัง
คลอดทารก , คลึงมดลูก รวมทัง้ ซ้อมการตามทีมแพทย์และพยาบาล ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด
ปี 2559 – 2563 ร้อยละ 3.52 , 5.29 , 2.86 , 2.11 และ 2.5 ตามลาดับ
• ผูป้ ่ วย COPD พัฒนาการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโดยให้ขอ้ มูลเสริมพลัง พบปั ญหา ผูป้ ่ วยใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง
ยังสูบบุหรี่ สัมผัสสิง่ กระตุน้ ทบทวนและปรับโดย จัดกลุ่มผูป้ ่ วยทีห่ อบบ่อย ให้ความรูก้ ารปฏิบตั ติ น การใช้ยาพ่นที่
ถูกวิธี และหากพ่น 3 ครัง้ อาการไม่ดขี น้ึ ให้มาโรงพยาบาล ส่งผูท้ ย่ี งั สูบบุหรีเ่ ข้าคลีนิคสูบบุหรี่ ติดตามผูป้ ่ วยขาดนัด
รวมทัง้ ประเมินความรูผ้ ปู้ ่ วย พบว่าผูป้ ่ วยรับยาแล้วไม่ไปคลินิกสูบบุหรี่ ปี 2564 ปรับให้ส่งคลินิกสูบบุหรีห่ ลังจาก
ซักประวัติ ก่อนพบแพทย์
• ผูป้ ่ วยไข้เลือดออก มีกุมารแพทย์ ปี 2561 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก ป้ องกัน การเกิดภาวะน้ า
เกิน ผลลัพธ์ อัตราการเกิดภาวะน้าเกินลดลง ปี 2560- 2563 ร้อยละ 0.3 ,1.15 , 0.4 และ 1.2 ตามลาดับ
II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสีย่ ง
(1) องค์ประกอบสาคัญและโครงหลักของการบริหารความเสีย่ ง (PDSA ของระบบบริหารความเสีย่ ง):
• ผู้น าองค์ ก รก าหนดให้ การบริห ารความเสี่ย งเป็ นนโยบายด้ ว ยความปลอดภัย และคุ ณ ภาพระดับ
โรงพยาบาลที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ผู้รบั บริการ และผู้ม าเยือน โดยมีส่วนร่วม
ดาเนินการบริหารความเสี่ยง ตามองค์ประกอบสาคัญ และกระบวนการหลัก ดังนี้ คือการค้น หาความเสี่ยง การ
ประเมินความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ ง และติดตามประเมินผล
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยตัวแทนจากสหวิชาชีพของทุกหน่ วยงาน ร่วมกัน กาหนด
นโยบายของการบริหารความเสีย่ ง กาหนดขอบเขตการประเมินความเสีย่ ง วัต ถุประสงค์ และบทบาทหน้าทีใ่ นการ
บริหารความเสีย่ งของบุคลากรทุกระดับ และกาหนดขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง เน้นการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก
จากเครื่องมือต่างๆ เช่น Trigger tool , 12 กิจกรรมทบทวน บันทึกอุบตั ิการณ์ ในโปรแกรม NRLS เริม่ ใช้ในปี
2562 แต่ยงั ใช้ไม่ครบทุกหน่วยงาน ปี 2563 กาหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกอุบตั กิ ารณ์ในโปรแกรม NRLS
(2)(3) แผนการบริหารความเสีย่ ง ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการบริหารความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง และ risk
register:
• ผูน้ าองค์กรกาหนดนโยบายความปลอดภัย ให้ทุกหน่ วยงานมีการบริหารความเสีย่ ง โดยการประกาศใช้
และสื่อสารแก่เจ้าหน้าทุกระดับในการประชุมประจาเดือน และมีการแก้ไขวางระบบในอุบตั ิการณ์ สาคัญที่เกิดขึ้น
และติดตามปฏิบตั ติ ามแนวทาง และการเกิดซ้า ผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รวมทัง้ ส่งเสริมการ
ค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกร่วมกับทีมนา และเป็ นประธานทีมความปลอดภัยทางคลินิก ร่วมทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยทาง
คลินิกทุกสัปดาห์ ทาให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย เน้ น ให้บุ ค ลากรรายงานอุ บ ัติ ก ารณ์ เมื่อ เกิด อุ บ ัติก ารณ์ ห รือ รายงานทางวาจา และทบทวนกรณี เกิด
อุบ ัติการณ์ สาคัญ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ส่วนกรณี อุบ ัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป มีการทบทวน และ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ติดตามผลในทีป่ ระชุม PCT
• การสนับสนุ นและการกระตุ้นของผู้นา เป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญให้บุคลากรในองค์กร เห็นความสาคัญ
ของการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง และวัฒ นธรรมความปลอดภั ย โดยมี ก ารทบทวนอุ บัติ ก ารณ์ ส าคัญ ใน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เน้นให้บุคลากรตระหนักในการรายงานอุบตั กิ ารณ์ ค้นหาความเสีย่ ง และทบทวน
กรณีเกิดอุบตั กิ ารณ์
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ทุกหน่ วยงานทางคลินิค ทีมระบบงานสาคัญ เช่น IC ,
ENV , HR , PTC , IM , NSO และ MSO กลุ่มงานปฐมภูมแิ ละองค์รวม และหน่วยงานสนับสนุน ดาเนินการค้นหา
ความเสีย่ งจากกระบวนการหลัก วิเคราะห์ความเสีย่ ง ประเมิน พร้อมทัง้ หาแนวทางป้ องกันและแก้ไข จัดทาเป็ น
บัญ ชีค วามเสี่ย ง( Risk Profile )ประจาหน่ ว ยงาน ทีม ต่ า งๆ เมื่อ เกิด อุ บ ัติก ารณ์ หน่ วยงาน ทีม ต่ างๆ บัน ทึก
อุบตั กิ ารณ์ในโปรแกรมความเสีย่ ง NRLS ทบทวนเหตุการณ์ และหาแนวทางป้ องกัน แก้ไข คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งโรงพยาบาล ทบทวนแนวทางแก้ไข วิเคราะห์ผลกระทบ หรือความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ์ ประเมินความ
รุน แรงโดยให้ค ะแนน 1-5 แล้ว น าคะแนนทัง้ สองมาคูณ กัน น าผลคูณ มาก าหนดระดั บ ความเสี่ย ง(Risk Level)
พิจารณาจัดความสาคัญของ Risk ทัง้ หมด เพื่อวางแผนการจัดการความเสีย่ งด้วยกิจกรรม ป้ องกันการเกิดความ
เสีย่ ง หรือทุเลาความเสีย่ งเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์ขน้ึ และติดตามการเกิดอุบตั กิ ารณ์อย่างต่อเนื่อง (Risk Register )
- ปี 2561 พบอุบตั กิ ารณ์ Adverse Event จากการให้ยาปฏิชวี นะขนาดความแรงปกติในผูป้ ่ วยโรคไต ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยชักต้องส่งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อ รพ แม่ข่าย และรับกลับมารักษาต่อเมื่ออาการดีขน้ึ จากการทบทวนปรับโดย
ให้มกี ารซักประวัตโิ รคประจาตัวทุกครัง้ และลดความแรงของยาปฏิชวี นะตามค่าไต (ระเบียบปฏิบตั ิ )
- ปี 2562 พบอุบตั กิ ารณ์ Adverse Event จากการใช้ยา KCI Elixer จากคาสั ่งการใช้ยาใน order one dayไม่
ระบุ จานวนครัง้ ของการให้ยา จึงให้ยาครบ 4 ครัง้ ใน 24 ชัวโมง
่
ส่งผลให้ผู้ป่ วยมีภาวะ hyperkalemia ผลการ
ทบทวน กาหนดแนวทางการรักษาภาวะ Hypokalemia โดยให้ order ยา KCI Elixer ระบุจานวน 2-3 dose แล้ว
ตรวจ K+ ซ้าเปรียบเทียบกับค่าเดิมของผูป้ ่ วย
-ปี 2563 พบอุบตั กิ ารณ์ Adverse Event ผูป้ ่ วย admit ด้วย NSTEMI หลังจาหน่ ายนัดติดตามอาการ ผูป้ ่ วย
ไม่ได้รบั ยาโรคประจาตัวหลังจากนัน้ 8 วัน ผูป้ ่ วย admit CHF
- อุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บมากทีส่ ุดของปี 2559-2563 คือ ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับเกือบพลาด ทีม PTC กาหนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านยา ดังนี้
1.การป้ องกันการแพ้ยาซ้า โดยมีระบบสัญญาณเตือน (Pop Up ) ในระบบ HosXP , ติดสัญลักษณ์บตั รแพ้ยา
ในใบประเมินแรกรับ ใบorder และใบลงยาในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา และมีการทบทวนรายการยาในห้องฉุกเฉินให้มี
เฉพาะยาช่วยชีวติ ยกเลิก การ stock ยาไม่ฉุกเฉินทีเ่ สีย่ งต่อการแพ้ยาซ้า เช่น Diclofenac , Ceftriazone
2.การป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา ทบทวนยาทีม่ ชี อ่ื พ้องมองคล้าย(LASA) , แยกเก็บยา HAD อย่าง
ชัดเจนทุกๆจุด , ปฏิบตั ติ ามแนวทางในการบริหารยาตามหลัก 10R และใช้ Emergency Box สาหรับใช้ช่วยชีวติ
ในทุกหน่วยงาน
ในปี 2557-2558 พบอัตราความคลาดเคลื่อนในการสั ่งใช้ยาสูงถึง ร้อยละ 25.46 และ 31.90 เนื่องจาก มี
การนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ตรวจสอบปฏิกิรยิ าระหว่างกันของยา ทาให้ สามารถดักจับปั ญ หาการสัง่ ใช้ยาที่
เกิด ปฏิกิริย าระหว่ างกัน ได้ม ากขึ้น นอกจากนี้ ย ังพบปั ญ หาการสัง่ ใช้ย าที่พ บบ่ อย คือ การไม่ สัง่ พิม พ์ sticker
รายการยาเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงคาสั ่งใช้ยา และการใช้คาย่อ ทีไ่ ม่อยู่ในมาตรฐานในการสั ่งใช้ยา จึงได้ ประสานขอ
ความร่ว มมือจากองค์กรแพทย์ การปฐมนิเทศแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใหม่ ผลลัพธ์ อัตราความคลาด
เคลื่อนทางยา ปี 2559 – 2563 ร้อยละ 19.32 ,18.31 ,17.89 ,16.9 และ13.99
• ความคลาดเคลื่อ นจากการจ่ ายยา(Dispensing error)ของแผนกผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยในผ่ า นเกณฑ์ ท่ี
กาหนด เนื่องจาก มีการรณรงค์ให้เภสัชกรปฏิบตั ติ ามแนวทางการจ่ายยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ซึง่ ได้แก่
การให้เภสัชกรรับคาสั ่งใช้ยาจากแพทย์โดยตรงในหอผูป้ ่ วย การจ่ายยาตาม prime question การ double check ยา
โดยเภสัชกร การใช้ copy order ประกอบการจ่ายยา การให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมจัดยาตาม copy order โดยตรง
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เพื่อเป็ นการ double check กับการพิมพ์รายการยาโดยเภสัชกรในปี 2562 ได้พฒ
ั นาระบบการพิมพ์ใบ PMP จาก
โปรแกรม HOSXP เพื่อลดความเคลื่อนในขัน้ ตอนการคัดลอกรายการยา Drug Profile ในหอผู้ป่วยใน และช่วย
สามารถปฏิบตั งิ านได้เร็วขึน้
• ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา(Administration error)พบว่า เกิดจากการฉีดผิดวิธไี ม่ตรงกับทีค่ าสั ่งแพทย์
จึงได้ กาหนดให้มกี ารสั ่งยาผ่านระบบ HosXp (OPD), ปรับระบบบริหารยา โดยยึดหลัก 10 R, เพิ่มการ double
check และการ cross check ระหว่างหน่วยงานกับห้องยา, ปรับปรุงฉลากยาฉีดและสารน้า โดย ฉลากยาฉีดระบุวธิ ี
และขนาดยาทีฉ่ ีด และฉลากสารน้าระบุชนิดและปริมาณของสารน้ าทีใ่ ห้ออกมากับฉลากยา, จัดทาแนวทางการผสม
ยาฉีด สาหรับยาฉีดที่เป็ น small dose ผลลัพธ์ อัตรา Administration error แผนกผู้ป่วยในร้อยละ 1.38 , 0.77,
2.35 0.58 และ 0.68 และ อัตรา Administration error แผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 0.01 ในปี 2562 จากอุบตั ิการณ์
ผสมยา
Heparin ในน้ ายาล้างไตขนาดคลาดเคลื่อน ไม่มอี ันตรายแก่ผปู้ ่ วย ทบทวนและปรับโดย กรณีผปู้ ่ วยนายามาจากที่
อื่นให้ผ่านห้องยาทุกราย หลังจากนัน้ ไม่พบอุบตั กิ ่รณ์ซ้า
• การระบุ ผู้ ป่ วยผิด พลาด เกิด Identification Error ในผู้ป่ วยเด็ก พี่ น้ อ งฝาแฝด และผู้ป่ วยที่มีช่ือ -สกุ ล
เดียวกัน จึงได้กาหนดแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ ภาพถ่าย ถ้าเป็ นฝาแฝดจะระบุแฝดพี่ แฝด
น้อง กรณีมชี ่อื -สกุลและอายุเท่ากันให้ถามชื่อพ่อแม่ และทาPop-upในระบบHosXP เจ้าหน้าทีห่ ้องบัตรสอบถาม
ยืนยันอีกครัง้ ก่อนการบันทึก เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้อง สอบถาม ชื่อ-สกุล อายุ ซ้าทุกครัง้ ของการให้บริการ และ
ก่อนทาหัตถการต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ บั บริการนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงทุกครัง้
• การส่งตรวจสิง่ ส่งตรวจเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการสิ่งส่งตรวจไม่ครบ สิง่ ส่งตรวจผิด ระบุช่อื -สกุล
สิง่ ส่งตรวจไม่ถูกต้อง สิง่ ส่ งตรวจไม่ได้ตามปริมาณที่ Label ของ Tube ปี 2562 พบอุบตั ิการณ์ 83 ครัง้ ทบทวน
แนวปฏิบตั กิ ารเก็บสิง่ ส่งตรวจ ปรับเน้นขัน้ ตอน การลงรายการส่งตรวจ การตรวจสอบหลังเจาะเลือด และก่อนนาส่ง
(ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่อง การส่งสิง่ ส่งตรวจ) ปี 2563 ยังคงเกิดอุบตั กิ ารณ์ 65 ครัง้ จากเจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการตรวจสอบ
• ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือ ปี 2561 เกิดอาการ Burn จากการใช้แผ่นร้อนในผู้ป่วยทากายภาพบาบัด
ระดับ E จานวน 1 ครัง้ ทบทวนและปรับให้มีการประเมินความรู้สกึ ก่อนวางแผ่นร้อนทุ กครัง้ โดยเฉพาะผู้ป่ วย
เบาหวาน ผูส้ งู อายุ ในปี 2562 และ ปี 2563 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ซ้า
(4) การรายงาน การเรียนรูป้ รับปรุง จากอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาด:
• มีก ารรายงานอุ บ ัติก ารณ์ ค วามเสี่ย งผ่ า นระบบโปรแกรมความเสี่ย ง NRLS ปี 2559-2563 จ านวน
อุบตั กิ ารณ์ 5458, 4100, 3,659 , 2,467และ 1640 ครัง้ ตามลาดับ ช่องทางการค้นหาอุบตั กิ ารณ์ เช่น หน้า web
โรงพยาบาล , ตูค้ วามคิดเห็น หรือรายงานแก่ผอู้ านวยการโดยตรง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรตระหนักถึงวัฒนธรรม
ความปลอดภัย แต่มแี นวโน้มลดลง จากการร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ พบโอกาสพัฒนาในเรื่องการใช้โปรแกรม
การรายงาน, บางหน่ วยงานไม่มคี อมพิวเตอร์, เจ้าหน้าทีไ่ ม่คุน้ ชินการใช้โปรแกรม ,ไม่มเี วลา และบางหน่ วยงาน
เก็บรายงานนอกโปรแกรม แต่บุคลากรมีการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งโรง
จอดรถ มีจุดเสีย่ งเนื่องจากไม่มไี ฟ จึงให้เขียนและแจ้งหัวหน้างานลงอุบตั ิการณ์ในคอมพิวเตอร์ให้ ทาให้มกี าร
ปรับปรุงโดยติดไฟโรงจอดโรงพยาบาลให้สว่าง
ในปี 2562 มีก ารลงอุ บ ัติก ารณ์ ในระบบ NRLS เนื่ อ งจากเป็ น การใช้โปรแกรมใหม่ และมีก ารก าหนดรหัส
อุบตั ิการณ์ ตาม 2 P safety เจ้าหน้ าที่ไม่คุ้นชินในการหารหัสอุ บตั ิการณ์ จึงทาให้การรายงานอุบตั ิการณ์ ลด
น้อยลง ทบทวนและปรับโดยจัดประชุมการลงบันทึกอุบตั ิการณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ,
ในทีป่ ระชุมประจาเดือน กลุ่มการพยาบาล ร่วมกับการลงแนะนาในแต่ละหน่ วยงานทางคลินิก และผู้นาองค์กร
กระตุน้ ให้มกี ารลงอุบตั กิ ารณ์เมื่อมีการรายงาน ผลลัพธ์ ยังคงมีรายงานอุบตั กิ ารณ์น้อย
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ปี 2563 กาหนดให้ทุกหน่ วยงานลงอุบตั กิ ารณ์ในโปรแกรม NRLS เพื่อให้ทุกหน่ วยงานได้รบั ทราบอุบตั กิ ารณ์ท่ี
เป็ นปั จจุบนั
• การรับรูเ้ หตุการณ์ทม่ี โี อกาสเกิด(เชิงรุก) โดยการ Round ของทีมต่างๆ
- Hospital Round โดยผูบ้ ริหารระดับสูง ในเรื่องโครงสร้าง กายภาพ สิง่ แวดล้อมทีม่ โี อกาสจะเกิดอุบตั ิเหตุจาก
รถสวนกันเนื่องจากพืน้ ทีแ่ คบ , มีสตั ว์เลื่อยคลานในกอหญ้า ได้มกี ารปรับสภาพแวดล้อมรอบตึก 5ชัน้ และ 4ชัน้
โดย จัดเป็ นสวนหย่อม แบ่งโซนจอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และตัดแต่งกิง่ ไม้
- ENV Round โดยคณะกรรมการ ENV สารวจสิง่ แวดล้อมรอบโรงพยาบาล สารวจระบบป้ องกันอัคคีภยั และ
สิง่ แวดล้อมให้ปลอดภัยแก่ผรู้ บั บริการ และบุคลากร มีการปรับปรุงแสงสว่ าง และติดกล้องวงจรปิ ด ทุกจุดเสีย่ งใน
โรงพยาบาล เช่น OPD , ER , ทางเชื่อมต่อในโรงพยาบาล , โรงซักฟอก , จุดรับ-ส่งผูป้ ่ วย
- IC Round โดยคณะกรรมการ IC พบปั ญหาเรื่อง การแยกขยะของหน่ วยงาน , การจัดโซนสาหรับการคัด
กรองผูป้ ่ วยไอ 2 สัปดาห์บริเวณ opd ปรับเปลีย่ นบริเวณคัดกรองให้มฉี ากกัน้ ไม่เปิ ดเผยผูป้ ่ วย
- RM Round พบปั ญ หาการใช้โปรแกรม NRLS ในบางหน่ วยงาน ปรับโดยให้ความรู้การใช้โปรแกรมแก่
เจ้าหน้าทีใ่ นทีป่ ระชุม ลงหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงานนิเทศเจ้าหน้าที่
• บทเรียนการวิเคราะห์ RCA/ การกาหนดมาตรฐานการป้ องกันความเสีย่ งทีร่ ดั กุม การใช้ Human Factor
Engineering
-ปี 2561 เกิดปั ญหา Unplaned CPR ในผูป้ ่ วย Anaphylaxis พบการประเมินผูป้ ่ วยและการรักษาไม่ครอบคลุม
ที่ER เกิดภาวะ acute respiratory failure และ Cardiac arrest หลัง admit 4 ชัวโมง
่
ผลการทบทวน จัด ท า
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Anaphylaxis ในผูใ้ หญ่และเด็ก ปี 2562 -2563 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ซ้า
-Missed Diagnosis ในผูป้ ่ วย Appendicitis ในผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่ ทาให้ส่งตัวรักษาต่อล่าช้า เกิด
Appendix Ruptured ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย โดยกาหนดให้มกี ารประเมิน โดยใช้ใบAlvarado score
ผูป้ ่ วยทีม่ าด้วยอาการปวดท้อง และประเมินต่อเนื่องขณะ Admit หากประเมินได้ 5-6 คะแนนให้NPO และ Referใน
กรณีประเมินได้ 7 คะแนน ปี 2563 พบอุบตั กิ ารณ์ซ้า 1 ครัง้ ทบทวนและปรับโดยหลังจากซักประวัติผปู้ ่ วยให้ใส่ใบ
ประเมิน Alvarado score ก่อนพบแพทย์ตรวจ
- มีการวางระบบให้ทบทวนโดยใช้ RCA ในกรณีทเ่ี ป็ นอุบตั กิ ารณ์ ระดับ G-I และในรายทีเ่ กิด Adverse Event
ทีม่ รี ะดับความรุนแรง E-I ในปี 2563 เกิดอุบตั กิ ารณ์ ระดับ H 18 ครัง้ และ I 9 ครัง้
(5) การจัดการเพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (PSG):
• กาหนดจุ ดเน้ น นโยบายความปลอดภัย โรงพยาบาลปากพนั ง (2P Safety) ผู้ป่ วยปลอดภัย บุ ค ลากร
ปลอดภัย เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาล 2P Safety ในเดือ นกรกฎาคม2561 โดยเริ่ม น าระบบการรายงานใน
โปรแกรม NRLS
( National Reporting and Learning System ) เลือกรายงานแบบ Real time ในเดือนมีนาคม 2562 ปรับปรุงคู่มือ
บริหารความเสีย่ งและแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ Safety Goal : Simple โดยกาหนดจุดเน้นของโรงพยาบาลปากพนัง
มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการนาไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. Patient Safety Goals เน้น เรื่องหลัก S-I-M-P-L-E คือ
1.2 Safe Surgery: Surgical Safety Checklist / SSI
1.2 Infection Control: การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ เน้นการล้างมือ, CAUTI
1.3 Medication Safety: ความป ลอดภั ย ในการใช้ ย า เน้ น High Alert Drug และ Medication Error
Medication Reconciliation, RDU , Blood Transfusion Safety
1.4 Patient Care Process: Patient Identification ,Critical Test Result , Prevention Pressure Ulcer ,
Prevention Patient Fall
1.5 Line , Tube and Catheter / Right and Accurate Laboratory Results
1.6 Emergency Response: การตอบสนองต่อภาวะเร่งด่วนในกลุ่มโรงเสีย่ งสูง เน้น Stroke, ACS, PPH ,
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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Birth asphyxia และ ER Safety
2. Personnel Safety Goal เน้นเรื่องหลัก S-I -M-E คือ
2.1 Social Media and Communication: การใช้ส่อื ออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.2 Infection and Exposure การป้ องกันการติดเชือ้ ทางอากาศขณะปฏิบตั งิ าน , การสัมผัสเชื้อผ่านของ
มีคม
2.3 Mental Health and Mediation: การดูแลความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยของบุค ลากรจากการถูกคุกคาม ทาง
ร่างกายและจิตใจ
2.4 Ambulance and Referal Safety ,Workplace Violance
• ปลูกฝั งบุคลากรเรื่องค่านิยมองค์กรในเรื่องการทางานเป็ นทีม และให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง
น าไปปฏิบ ัติในชีวิต ประจ าวัน น าเสนอข้อ มู ลอุ บ ัติก ารณ์ ค วามเสี่ย งส าคัญ ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
โรงพยาบาล ผู้นาให้คุณค่า และใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ร ับบริการ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเน้ นย้าในทุก
โอกาสทีม่ กี ารประชุม
(6) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
• ประสิทธิภาพในการค้นหา (เป้ าหมาย สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ Near Miss › Miss) มีแนวโน้ม
สูงขึน้
• ประสิท ธิภ าพการรายงาน (เป้ าหมายเพิ่ม ขึ้น )การรายงานความเสี่ย งมีแ นวโน้ ม ลดลง เนื่ อ งจาก
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมในการรายงานอุบตั ิการณ์ ได้มกี ารกระตุ้นการรายงานอุบตั ิการณ์ แนะนาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายให้ผู้ จดั การความเสี่ยงระดับหน่ วยงาน
ผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่บุคลากรในหน่ วยงาน สนับสนุนการรายงานความเสีย่ งด้วยการใช้โปรแกรมความเสีย่ ง
คอมพิวเตอร์
• ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณ์ความรุนแรง ระดับ G-I ได้รบั การทา RCA
ภายใน 7 วัน เป้ าหมายร้อยละ 100 (เดิมกาหนดให้ทา RCA ภายใน 3 วัน เนื่องจากมีการประชุมทีมสหวิชาชีพทุก
สัปดาห์ จึงปรับเป็ นภายใน 7 วัน ) แต่พบปั ญหาบันทึกการแก้ไขในโปรแกรม NRLS ล่าช้า
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา(Dispensing error)ในแผนกผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
เนื่องจาก มีการรณรงค์ให้เภสัชกรปฏิบตั ติ ามแนวทางการจ่ายยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ซึง่ ได้แก่ การให้
เภสัชกรรับคาสั ่งใช้ยาจากแพทย์โดยตรงในหอผูป้ ่ วย การจ่ายยาตาม prime question การ double check ยาโดย
เภสัชกร การใช้ copy order ประกอบการจ่ายยา การให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมจัดยาตาม copy order โดยตรง
เพื่อเป็ นการ double check กับการพิมพ์รายการยาโดยเภสัชกรในปี 2562 ได้พฒ
ั นาระบบการพิมพ์ใบ PMP จาก
โปรแกรม HOSXP เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการคัดลอกรายการยา Drug Profile ในหอผู้ป่วยใน และ
ช่วยสามารถปฏิบตั งิ านได้เร็วขึน้ ผลลัพธ์ ความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา ปี 2559 – 2563 ร้อยละ 1.79 ,0.82 ,0.82
0.68 และ 0.51
• ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา(Administration error)พบว่า เกิดจากการฉีดผิดวิธไี ม่ตรงกับทีค่ าสั ่งแพทย์
จึงได้ กาหนดให้มีการสั ่งยาผ่านระบบ Hosxp (OPD), ปรับ ระบบบริห ารยา โดยยึดหลัก 10R, เพิ่มการ double
check และการ cross check ระหว่างหน่วยงานกับห้องยา, ปรับปรุงฉลากยาฉีดและสารน้า โดย ฉลากยาฉีดระบุวธิ ี
และขนาดยาทีฉ่ ีด และฉลากสารน้าระบุชนิดและปริมาณของสารน้ าทีใ่ ห้ออกมากับฉลากยา, จัดทาแนวทางการผสม
ยาฉีด สาหรับยาฉีดที่เป็ น small dose ผลลัพธ์ อัตรา Administration error ผู้ป่วยใน ร้อยละ 0.77, 2.35, 0.58
,0.64 และ 0.76 อัตรา Administration error ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 0.01และ 0.14 ในปี 2562 ปี 2563 สาเหตุจาก
การไม่ ไ ด้ให้ย าจากห้ อ งฉุ ก เฉิ น ก่ อ น admit และการให้ส ารน้ า ผิด ชนิ ด ทบทวนและปรับ โดยก าหนดให้มีก าร
ตรวจสอบแผนการรักษาก่อนจาหน่ายพร้อมบันทึกในใบตรวจสอบ
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v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
31. ระบบบริหารงานคุณภาพ การ
ประสานงานและบูรณาการ
การทางานเป็ นทีม

Score
3

32. การประเมินตนเองและจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
33. การทบทวนการให้บริการและ
การดูแลผูป้ ่ วย
34. การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย

3

35. ระบบบริหารความเสีย่ งและ
ความปลอดภัย

3

36. กระบวนการบริหารความเสีย่ ง

3

37. การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์

3

3
3
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DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
L
จัดประชุมร่วมกับทีมอื่นๆ เพื่อจัดทาทะเบียนและ
ระบบความเสีย่ งทัง้ เชิงรับและรุก กระตุน้ แต่ละทีมใน
การรายงานอุบตั กิ ารณ์และจัดระบบพัฒนาป้ องกัน
การเกิดซ้า
L
ประชุมคณะกรรมการความเสีย่ งทุกเดือนเพื่อร่วมกัน
จัดระบบความเสีย่ งให้พฒ
ั นายิง่ ขึน้
I
ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ทางคลินิกและทบทวนจาก
Trigger tool เพื่อค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก
I
จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์และการค้นหาความเสีย่ ง
เชิงมาวางระบบการดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละโรคหรือแต่ละ
อุบตั กิ ารณ์เพื่อป้ องกันการเกิดซ้า
L
Quality Round ในกลุ่มงานทีย่ งั ขาดความรู้ จัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องความเสีย่ งแก่บุคลากร เพื่อกระตุน้
การดักจับ ค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกและเชิงรับ
L
สอดแทรกแนวคิดความปลอดภัยลงสู่การทางาน
ประจาผ่านหัวหน้าพาทากิจกรรมคุณภาพด้านความ
เสีย่ งและความปลอดภัยในหน่วยงาน รวมทัง้ เพิม่ การ
นาเสนอข้อมูล
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งในวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารเพื่อเกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทีย่ ั ่งยืน
L
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนาผลจากการทบทวน
อุบตั กิ ารณ์สาคัญมาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อร่วมกันวาง
แนวทางพัฒนาคุณภาพ นาไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อ
ป้ องกันการเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้า รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินผลในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
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II-2.1 กำรกำกับดูแลวิชำชีพด้ำนกำรพยำบำล
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน : ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ ผลลัพธ์ของปฏิบตั ิการพยาบาลที่มตี ่อผู้ป่วย
(เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
2562
2563
ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล
1.ร้อ ยละของหน่ ว ยบริก ารพยาบาลที่ผ่ า น
50%
100
100
100
100
100
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
2.จานวนผลงานวิชาการ นวัตกรรมทีน่ ามาใช้ 4 เรื่อง/ปี
7
6
8
8
9
ในหน่วยบริการพยาบาล
การใช้กระบวนการพยาบาล
>80%
3.ร้ อ ยละผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลในหน่วยบริการพยาบาล
(ผูป้ ่ วยใน)
90.81
91.44
83.85
76.66
72.58
-Internal
NA
80.09
75.88
71.11
66.94
-External
(ผูป้ ่ วยนอก)
>80%
94.70
93.70
86.36
86.15
88.28
-External
4.ผลการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล
>80%
81.76
80.18
83.33
83.39
77.16
ความปลอดภัย
0
168
244
254
127
239
5.อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณ์ ระดับ E ขึน้ ไป
ความสามารถในการดูแลตนเอง
>40%
38.29% 37.24% 36.99% 33.07% 27.28
6.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ วบคุมน้ าตาล
ในเลือดได้ Hb A1C <70%
>50%
47.60 48.65% 52.63% 57.06
53.73
7.ร้อยละของการควบคุมระดับความดันโลหิต
BP < 140/90 mmHg.
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล
>85%
88.67
83.76
86.98
88.25
87.75
8.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
>85%
91.50
88.95
88.00
86.16
85.65
9.อัต ราความพึงพอใจของผู้ป่ วยอุ บ ัติเหตุ –
ฉุกเฉิน
>85%
87.69
87.40
87.00
90.45
86.17
10.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยห้องคลอด
>85%
90.40
97.50
97.24
93.64
93.95
11.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยห้องผ่าตัด
>85%
92.80
89.64
89.73
88.59
80.90
12.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วย
ในหญิง
>85%
91.03
89.00
87.41
90.25
92.21
13.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วย
ในชาย
>85%
N/A
88.00
90.64
91.00
89.13
14.อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วย
ในเด็ก
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ii. บริบท
กลุ่มการพยาบาล มีหวั หน้าพยาบาลเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุด แบ่งการบริหารตามลักษณะงาน บริหารออกเป็ น 8 งาน ประกอบด้วย
1) งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 2) งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตั ิเหตุฉุก เฉินและนิติเวช 3) งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด 4) งานการ
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดและวิสญ
ั ญีพยาบาล 5) งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในหญิง 6) งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในชาย 7) งานการพยาบาล
ผู้ป่วยในเด็ก (รับผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี และหลังคลอด) 8) งานการพยาบาลหน่ วยควบคุมการติดเชื้อ งานจ่ายกลางและ
ซักฟอก และมีงานโภชนาการขึน้ อยู่กบั กลุ่มการพยาบาลด้วย
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ: กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผูใ้ ช้บริการงานอุ บตั เิ หตุและฉุ กเฉิน กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ กลุ่มผู้
พิการ สูงอายุ
กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่มึค วามเสี่ย งสูง : ผู้ป่ วยที่มีค วามเสี่ย งสูง ที่ม ารับ บริก าร ได้แ ก่ ผู้ป่ วย ACS Stroke COPD Multiple trauma และ
Preterm delivery
จานวนกาลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน:
พยาบาลวิชาชีพ จานวน 58 คน
ข้าราชการ 55 คน
ลูกจ้างเงินบารุง 3 คน
อายุการปฏิบตั งิ าน 1-5 ปี
จานวน 11 คน คิดเป็ น 18.96%
อายุการปฏิบตั งิ าน 6-10 ปี
จานวน 13 คน คิดเป็ น 22.41%
อายุการปฏิบตั งิ าน 11 ปี ขน้ึ ไป จานวน 34 คน คิดเป็ น 58.62%
อายุเฉลีย่ 38.5 ปี
เวชกิจฉุกเฉิน
2 คน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
19 คน
พนักงานธุรการ 1 คน
พนักงานเปล
5 คน
พนักงานบริการ 5 คน
โภชนาการ
1 คน
พนักงานซักฟอก 5 คน
รวมจานวนบุคลากรกลุ่มการพยาบาลทัง้ หมด 97 คน
จาการประเมินความเพียงพอของอัตรากาลังและภาระงาน พบว่าอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน
ตามกรอบอัตรากาลังของโรงพยาบาล ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลปากพนัง ควรมีพยาบาลวิชาชีพ อัตรากาลังขัน้ ต่ าเท่ากับ 62 คน อัตรากาลังขัน้ สูงเท่ากับ 78 คน
ปั จจุบนั กลุ่มการพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ 58 คน (ตุลาคม 2563)
สาขาที่มพี ยาบาลเชี่ยวชาญ: สาขาที่มคี วามเชีย่ วชาญ เป็ นสาขาการดูแลผูใ้ หญ่ การดูแลมารดา – ทารก การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (การรักษาเบือ้ งต้น)
ลำดับ
คุณวุฒิของพยำบำลวิชำชีพ
จำนวน (คน)
1.
ปริญญาโท (ด้านการพยาบาล)
2
- ด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่
1
- ด้านการพยาบาลมารดา – ทารก
1
2.
ปริญญาตรี
56
3.
เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
- การพยาบาลอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
2
- เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (การรักษาเบือ้ งต้น)
6
- การพยาบาลวิสญ
ั ญี
2
iii. กระบวนกำร
II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล
(1) การจัดทีมผูบ้ ริหาร:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูน้ าทีมการพยาบาลโรงพยาบาลปากพนังทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหาร ดังนี้
• หัวหน้าพยาบาล มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็ นเวลา 27 ปี ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งหัวหน้าพยาบาล
เป็ นเวลา 10 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรผูบ้ ริหาร
สาธารณสุขระดับต้นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
• ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทุกระดับ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอทัง้ ด้านการพยาบาลและด้านบริหาร
การพยาบาล ได้รบั การอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารสาธารณสุขระดับต้นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 100%
• มีการจัดทาวิธกี ารสรรหา คัดเลือกหัวหน้ างาน โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม งานการพยาบาลร่วมกับผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
(2) การจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือขาดแคลนบุคลากร:
• หน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงของโรงพยาบาลปากพนัง ได้แก่ ER และ LR คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล จึงได้
กาหนดคุณสมบัตขิ องพยาบาลทีจ่ ะจัดให้อยู่ประจา 2 หน่วยงานนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านอย่างน้อย 2 ปี
และการจัดเวรต้องอยู่ควบคู่กบั พยาบาลรุ่นพีท่ ุ กเวร แต่ในรอบ 1-2 ปี ทผ่ี ่านมา พบว่ามีการสอบเพื่อบรรจุเป็ นข้าราชการใหม่ลงใน
รพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ขอ้ กาหนดเรื่องประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน จะต้องยืดหยุ่น มีความ
จาเป็ นต้องจัดพยาบาลใหม่ไปประจาในหน่วยงาน ER และ LR แต่ต้องอยู่เวรควบคู่กบั พยาบาลรุ่นพีท่ ุกเวร โดยหัวหน้างาน มีการ
นิเทศ ประเมิน ติดตาม การปฏิบตั หิ น้างานอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ การสอนฝึกทักษะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ
• มีการกาหนดเกณฑ์การจัดอัตรากาลังเสริม กรณีท่ภี าระงานเกินเกณฑ์ทก่ี าหนด และมีแผนจัดอัตรากาลังสารองในภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
• ในกรณีมกี ารลาหรือเจ้าหน้าทีไ่ ปประชุม ได้ให้อานาจหัวหน้างาน เรียกอัตรากาลังเสริมได้ทนั ทีตามความเหมาะสม เพื่อให้
การทางานมีความคล่องตัวตลอดเวลา
(3) โครงสร้างและกลไกกากับดูแลการกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
• การกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ต้องมีวุฒพิ ยาบาลศาสตร์ พร้อมใบประกาศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ 1 กาหนดให้
บุคลากรทางการพยาบาลต้องได้รบั การพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลอย่ างต่อเนื่องและได้รบั คะแนน CNEU 50 หน่ วยคะแนน
ภายใน 5 ปี ผลการดาเนินการปี 2559 – 2563 พบว่า พยาบาลวิชาชีพได้รบั การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครบ 100%
กลุ่มงานการพยาบาลกาหนดนโยบายหลักให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน มีพฤติกรรมบริการที่ดี ยึดมั ่นในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในปี 2563 พบข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการของพยาบาลเวรบ่าย – ดึก 1 ครัง้ ได้ว่ากล่าวตักเตือน จาก
การทาแบบสอบถามประเมินการปฏิบตั เิ พื่อพิทกั ษ์สทิ ธิผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล ในปี 2563 พบว่า มีการปฏิบตั เิ พื่อพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย
ร้อยละ 95.08 มีการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลโดยผูร้ บั บริการ คิดเป็ นร้อยละ 91.35
• การนิเทศ กากับดูแลปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
มีการกาหนดการนิเทศของกลุ่มงานการพยาบาล 3 ระดับ คือ ระดับกลุ่มงานการพยาบาล ระดับหน่วยงานและระดับทีมการ
พยาบาล ระดับกลุ่มงานการพยาบาล มีหวั หน้าพยาบาลเป็ นผูน้ ิเทศ โดยทาแผนนิเทศหน่วยงานละ 1 ครัง้ /เดือน
ระดับหน่ วยงาน มีหวั หน้างานทาหน้าที่เป็ นผู้นิเทศเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกวัน เพื่อให้คาปรึกษา สอนงานหน้างาน และทาการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทุก 6 เดือน รวบรวมผลการประเมินส่งหัวหน้าพยาบาล
ระดับทีมการพยาบาล มีหวั หน้าเวรเป็ นผู้นิเทศเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ลงไป นิเทศวันละ 1-2 ครัง้ เพื่อให้คาปรึกษา แก้ไข
ปั ญหา และเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผลกำรนิ เทศ พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลยังมีจุดอ่อนในเรื่องการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วย
โดยเฉพาะการค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วย การประเมินอาการผูป้ ่ วยแรกรับและการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ครอบคลุมทางด้าน
จิตวิญ ญาณ สังคม และมีจุดอ่ อนในเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาลจึงนาเรื่องนี้มาเป็ นจุดเน้ น ปรับปรุง
รูป แบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยประเมินผู้ป่วยแรกรับ ตามกรอบแนวคิด 11 แบบแผนของกอ ร์ด อน ปรับ nursing
progress note ให้ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ ตอน สอดคล้องกับเกณฑ์ สปสช.มีการกาหนดแผนการพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ตามข้อวินิ จฉัย ตามเข็ม มุ่ งของโรงพยาบาล 5 โรค ได้แ ก่ MI , Stroke , COPD , DM , HT มีก ารตรวจสอบบัน ทึก ทางการ
พยาบาลโดยการทา One day one chart และตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลโดยทีม Audit chart เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง ได้ปรับระบบโดยนาคะแนน SOS Score มาใช้ในการประเมินอาการแรกรับและเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง
• การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
- ส่งเสริมการนา 3P มาใช้ในการพัฒนางานในการดูแลผู้ป่วย โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้ าหมายขององค์กรในเรื่อง
ความปลอดภัย
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวน เช่น ทบทวนอุบตั ิการณ์ ทบทวนเวชระเบียน การปฏิบตั ิงานประจาวันและการ
ป้ องกันควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล มีการรณรงค์การล้างมืออย่างถูกวิธี การลดอัตราการเกิดภาวะ PPH
ผลกำรดำเนิ นงำน
-การติดเชื้อในโรงพยาบาล เท่ากับ 0.07,0.06,0.05,0.04 และ 0.04 ต่อพันวันนอน ในปี 2559,2560,2561,2562 และปี 2563
ตามลาดับ
-อัตราการตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีแนวโน้มลดลง คือ ร้อยละ 35.72,30.0,14.28,2.11และ 2.5 ในปี
2559,2560,2561 และปี 2563 ตามลาดับ
• การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม:
- กลุ่มการพยาบาลสนับสนุนให้หน่วยงานมีการนาข้อมูลเชิงประจักษ์ มาพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลในหน่วยงาน ได้แก่
การนวดเต้านมในมารดาหลังคลอดวันแรกในกรณีมารดาน้ านมไม่ไหล การใช้แบบประเมิน Fall risk score เพื่อประเมินผูป้ ่ วยตก
เตียง และใช้ Pain management มาจัดการความปวดเป็ นต้น
- จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศ (Vaccuum) เพื่อใช้ทาคลอดกรณีการคลอดล่าช้า จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่อง NIBP เพื่อติดตามการทางานของหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร และความอิม่ ตัวของออกซิเจน จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องวัดความอิม่ ตัวของออกซิเจน เพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่อง Drop tone เพื่อความแม่นยาในการตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องรักษาเด็กตัวเหลืองชนิดหลอด LED (Intensive Photo) เพื่อลดระดับบิลริ บู นิ ในกระแสเลือด จานวน 1 เครื่อง
-กลุ่มการพยาบาลกาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลทีม่ าปฏิบตั งิ านใหม่ ทุกคน 100%
-มีก ารติด ตามนิเทศการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรทางการพยาบาลที่อยู่ระหว่า งการฝึ กอบรม โดยหัวหน้ างาน และหัวหน้ า
พยาบาล
-จัดให้มพี ยาบาลรุ่นพีร่ บั ผิดชอบน้องเป็ นรายบุคคล ทาหน้าที่ กากับ ดูแล สั ่งสอน ชี้แนะ การปฏิบตั งิ านและกาหนดไม่ให้น้อง
จบใหม่แลกเวรมาอยู่ดว้ ยกัน
-กาหนดให้หวั หน้างานและพยาบาลวิชาชีพทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรครูพ่เี ลี้ยงและหัวหน้าเวรเป็ นผู้นิเทศ กากับ ดูแลการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษาพยาบาล
-ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรอบ ๆ นาผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• การจัดการความรูแ้ ละส่งเสริมการวิจยั :
- จัดตัง้ คณะกรรมการวิชาการกลุ่มงานการพยาบาล เพื่อสารวจความต้องการและความรูท้ ่จี าเป็ นในงานของกลุ่มงานการ
พยาบาล รวมถึงความรูท้ จ่ี าเป็ นของพยาบาลวิชาชีพ ใน รพ.สต.เครือข่าย
- จัดท า Specific clinical risk ในกลุ่ม โรคสาคัญ เช่น เบาหวาน ความดัน โลหิต สูง โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่ วยติด เชื้อ
ในกระแสเลือด ผูป้ ่ วยบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก
- จัดประชุมวิชาการของกลุ่ มงานการพยาบาลและเครือข่ ายตามแผนพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาล
ปากพนัง
- ส่งเสริมแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ชิ าการจากการไปประชุมวิชาการนอกหน่วยงานทุกครัง้ ในการประชุมประจาเดือน กลุม่ งานการ
พยาบาล
- สนับสนุ นบุคลากรร่วมเก็บข้อมูลโครงการวิจยั กับหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุทป่ี ่ วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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- สนับสนุ นบุคลากรในกลุ่มงานการพยาบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ณ. โรงแรมทวินโลติส นครศรีธรรมราช
(4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
• กลุ่ ม งานการพยาบาลมีก ารประสานความร่ ว มมือ กับ คณะกรรมการต่ า ง ๆ ของโรงพยาบาลและเครื อ ข่า ยสุ ข ภาพ
โรงพยาบาลปากพนัง เช่ น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการการใช้ยา สารสนเทศและเวชระเบียน สิง่ แวดล้อม
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมการติดเชื้อ คณะกรรมการ คปสอ.ปากพนัง โดยการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทา
CPG การติดตาม นิเทศ ควบคุมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย
(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ กับภาพรวมขององค์กร:
• จัด ตัง้ คณะกรรมการความเสี่ย งของกลุ่ ม งานการพยาบาล โดยเลขานุ ก ารความเสี่ย งของกลุ่ ม งานการพยาบาลเป็ น
เลขานุการความเสีย่ งของโรงพยาบาลด้วย ให้การสนับสนุน กระตุน้ การพัฒนาคุณภาพ และติดตามประเมินผล
• ใช้โปรแกรมรายงานความเสีย่ งระบบเดียวกับโรงพยาบาล ซึง่ การรายงานอุบตั กิ ารณ์และการค้นหาความเสีย่ ง ยังไม่ได้ตาม
เป้ าหมาย
• กาหนดให้ทุกหน่วยงานทา Risk Profile เพื่อเป็ นแนวทางในการเฝ้ าระวังและดูแลความปลอดภัยให้กบั ผูร้ บั บริการ
(6) การประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
• กลุ่มงานการพยาบาลได้กาหนดเป้ าหมายการปฏิบ ัตกิ ารพยาบาลด้านความปลอดภัย ของผู้ป่วย โดยการเฝ้ าระวังภาวะ
การพลัดตกหกล้มของผูป้ ่ วยในทุกหน่ วยงาน ผลการปฏิบตั ิ ปี 2561 มี 3 ราย ปี 2562 ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์การพลัดตกหกล้ม และในปี
2563 มี 1 ราย
• ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม มีการวางแผนการดูแลต่อเนื่องตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่าย เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ผู้ป่วย/ครอบครัว โดยใช้รูปแบบ D-METHOD มีการประสานงานกับทีม Home Health Care และเครือข่ายสุขภาพใกล้
บ้าน ในการติดตามดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น จากการดาเนินการพบว่าการวางแผนการจาหน่ ายโดยทีมสหวิชาชีพมีคะแนนในปี 2559 –
2563 เท่ากับ 90 , 70.05 , 65.0 , 68.5 และ 70.00 ตามลาดับ
• ความพึงพอใจของผู้ป่ วยต่อบริการพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอก มีการปรับเวลาขึน้ ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ จุดคัด
กรองและจุดซักประวัติ ขึน้ ปฏิบตั ิงานเวลา 07.00 น. จุดละ 1 คน แพทย์เริม่ ตรวจเวลา 08.00 น. เพื่อประเมิน คัดแยกผูร้ บั บริการ
ลดระยะเวลารอคอยและประเมินระดับความพึงพอใจ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 88.25 และ
ร้อยละ 87.75 ในปี 2563 และพบประเด็นห้องน้า มีกลิน่ อับ ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ ได้ควบคุม กากับ ให้พนักงานทาความสะอาดทุก
1 ชัวโมง
่
ติดพัดลมเพิม่ ขึน้ เพื่อระบายอากาศ ส่วนในประเด็นกิรยิ า มารยาทของเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ และการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความมีน้าใจ มีคะแนนจาก ร้อยละ 92.80 เป็ นร้อยละ 92.90
• งานบริก ารฝากครรภ์ ให้บ ริก ารสัป ดาห์ละ 2 วัน โดยแยกประเภทของผู้ ม ารับ บริก าร วัน อังคารเป็ น ANC รายใหม่
วันพฤหัสบดี ANC รายเก่า เพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อน high risk ในหญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่ให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
• การดูแลผูป้ ่ วยประคับประคอง เป็ นการดูแลผูป้ ่ วยทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยให้ญาติมสี ่วนร่วมใน
การวางแผนการดูแลรักษา เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ตามความเชื่อและศรัทธา และดูแลให้ผปู้ ่ วย
เสียชีวติ อย่างสมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ จากการสอบถามความพึงพอใจของญาติในการดูแลผูป้ ่ วยประคับประคอง
ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 90
II-2.1 ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) สิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ:
• ทุกหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโดยคานึง “สิทธิ” และ “ข้อพึงปฏิบตั ”ิ ของผูป้ ่ วยตามคาประกาศ
สิทธิผู้ป่วย โดยมีการติดคาประกาศสิท ธิไว้ในทุกหน่ วยงาน ปฐมนิเทศเจ้าหน้ าที่จบใหม่ทุกคน และให้ผู้ปฏิบ ัติงานติดป้ ายชื่อ
ตาแหน่ ง ต้อนรับผูร้ บั บริการด้วยอัธยาศัยอันดี แนะนาให้ขอ้ มูลก่อนให้บริการทุกครัง้ การเสนอทางเลือกให้ผปู้ ่ วยมีโอกาสเลือกให้
การช่วยเบือ้ งต้นตามความเหมาะสม และข้อมูลความลับจะได้รบั การปกปิ ด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อสารให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาลรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
• มีช่องทางรับความคิดเห็นจากผูร้ บั บริการ จากการตรวจเยีย่ มในหน่วยงาน จากตูร้ บั ความคิดเห็นนามาปรับปรุง
• ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์จากการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีล่ ะเมิดสิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ประเมินการปฏิบตั เิ พื่อพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย
• ประเมินบุคลากรทางการพยาบาลด้านพฤติกรรมบริการโดยผูร้ บั บริการ
(2) การใช้ขอ้ มูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ:
กลุ่มการพยาบาลมีนโยบายให้พยาบาลทุกคน ให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยให้ครอบคลุม กาย
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยการ
1.เสริมความรูแ้ ละทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล โดยการส่งพยาบาลเข้าร่วมอบรมการใช้กระบวนการพยาบาล และพูด
ให้พยาบาลทุกคนฟั งในการประชุมประจาเดือน
2.มีแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลและติดตามประเมินผลการบันทึกอย่างต่อเนื่อง
3.นาผลการ Audit เวชระเบียน แจ้งให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนทราบ พร้อมแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
4.ติด ตามประเมิน ผลการปฏิบ ัติก ารพยาบาลอย่ างเป็ น ระบบ โดยติ ด ตามตัวชี้วดั คุ ณ ภาพบริก ารพยาบาลและรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ในภาพรวม
5.จัดทาแผนการประชุมวิชาการทุก 1-2 เดือน และส่งเสริมให้มกี ารนาผลการประชุมวิชาการมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น การ
รักษาและการดูแลผู้ป่ วยผู้ป่ วยไข้เลือดออก ผู้ป่ วย Stroke , ACS , การดูแลครรภ์เสี่ยง การป้ องกัน และควบคุ ม การติด เชื้อใน
โรงพยาบาล การช่วยฟื้ นคืนชีพ เป็ นต้น
6.ส่งเสริมการใช้องค์ความรูใ้ นการพัฒนางานบริการ เช่น การใช้เทคนิคการนวด การหายใจ เพื่อลดปวดในระยะรอคลอดของ
หญิงตัง้ ครรภ์ การนวดเต้านมเพื่อกระตุน้ การหลังของน
่
้านมในมารดา หลังคลอด
(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลทีเ่ ป็ นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม:
• กลุ่มการพยาบาลมีนโยบายจัดบริการพยาบาลทีม่ คี วามสอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม
ของผูป้ ่ วยทุกราย โดยให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัว มีความรูแ้ ละทักษะในการดูแลตนเอง มีการเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว โดย
ใช้รูปแบบ D-METHOD ซึ่งมีการประเมินและ วางแผนการจาหน่ ายร่วมกับทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยเน้น
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง มีพยาบาลเป็ นผูป้ ระสานงานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล รวมทัง้ มีระบบในการส่ง
ต่อเครือข่ายบริการสุขภาพให้สถานบริการใกล้บา้ น โดยมีการประสานงานกับทีม Home Health Care เพื่อการติดตามดูแลต่อเนื่อง
ทีบ่ า้ น มีการจัดทาแบบฟอร์มติดตามการเยีย่ มบ้าน และติดตามผลการตอบกลับของข้อมูล
จากการติดตามการพัฒนาระบบบริการพยาบาลทีส่ อดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชน ผลการวางแผนการจาหน่าย
โดยการสอบถามความเข้าใจ และเก็บรายงานตัวชี้วดั พบว่า วางแผนการดูแลต่อเนื่อง ตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่ าย การตอบกลับของ
ข้อมูลยังมีน้อย
• กลุ่มการพยาบาล กาหนดให้บุคลากรทางการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาลทุกขัน้ ตอน เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย
โดยใช้แนวคิด 11 แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน เพื่อประเมินผูป้ ่ วยแต่ละราย นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินกาหนดเป็ นข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล ครอบคลุมปั ญหาทีเ่ กิดและความเสี่ยงทีม่ โี อกาสเกิดมาใช้ในการวางแผนการพยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาล
และการประเมินผล
จากการตรวจสอบคุ ณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ผู้ป่วยในปี 2559 – 2563 พบว่า คุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลผูป้ ่ วยในลดลง ร้อยละ 80.09 , 75.88 , 71.11 และในปี 2563 เท่ากับ 66.94 ตามลาดับ ส่วนคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลผูป้ ่ วยนอก ในปี 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 93.70 , 86.36 , 86.15 และในปี 2563 เท่ากับ 88.28 ตามลาดับ
• กลุ่ม งานการพยาบาลในงานห้องคลอด ได้ทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงแรกรับของผู้คลอดพบว่า ไม่ครอบคลุ มใน
ประเด็นการเกิดภาวะ PPH และ Birth asphyxia จึงได้ร่วมกันปรับปรุงให้มกี ารประเมินครบถ้วน และจัดลาดับความรุนแรง โดย
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จัดทาแบบประเมินความเสีย่ งแรกรับ Intrapartum risk score
• กลุ่มงานการพยาบาลในงานผูป้ ่ วยใน ได้ปรับแบบบันทึกความก้าวหน้าในการรักษาไว้กบั Doctor order sheet ใช้ร่วมกัน
ในสหวิชาชีพ (แพทย์,เภสัชกร,พยาบาล,แพทย์แผนไทย,โภชนากร) ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าของผูป้ ่ วย
(4) บันทึกทางการพยาบาล:
• กลุ่มการพยาบาลมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการพยาบาล ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม โดยนากระบวนการพยาบาลไป
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ผลการประเมินมีดงั นี้
ผลการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล
ข้อมูล
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
การประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ
90.45
89.45
95.0
95.0
90.0
การวินิจฉัยทางการพยาบาล
79.5
81.5
82.50
82.7
80.0
การวางแผนการพยาบาล
75.2
80.0
82.50
83.0
72.5
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
80.2
81.30
85.0
85.5
77.5
การประเมินผลการพยาบาล
75.25
78.8
90.0
85.67
72.5
การวางแผนการจาหน่าย
90.0
70.05
65.0
68.5
70.0
รวม
81.76
80.18
83.33
83.39
77.16
• ผลการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ในการบันทึกทางการพยาบาล คะแนนลดลงและมีคะแนนรวมเฉลี่ย 77.16
จากการนิเทศทางการพยาบาล พบว่า มีการใช้ SOS Score ในการประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ แต่การนาผลคะแนน SOS Score มาใช้
ในการเฝ้ าระวังดูแลยังมีน้อย สาหรับการวางแผนการจาหน่ าย ปี 2559 – 2563 เท่ากับร้อยละ 90.0 , 70.05 , 65.0 , 68.5 และ
77.16ตามลาดับ เนื่องจากการวางแผนการจาหน่ ายตัง้ แต่แรกรับ รวมทัง้ การบันทึกกิจกรรมการพยาบาล คาแนะนา ข้อมูลอาการ
ผูป้ ่ วยที่รบั และส่งต่อมีน้อยจากการประชุมร่วมกับทีมสารสนเทศและเวชระเบียนของโรงพยาบาล ได้มีการกาหนดให้มกี ารบันทึก
ตัง้ แต่แรกรับลงในแบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลทุกราย
กำรบันทึกทำงกำรพยำบำลที่ผ่ำนมำพบว่ำ
1. การประเมินอาการและการบันทึกแรกรับไม่ครอบคลุม อาการสาคัญ ขาดการประเมินสภาพร่างกายในระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเจ็บป่ วย เช่น ผูป้ ่ วย Sepsis จากแผล DM แรกรับไม่ได้ประเมินแผล DM ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิด Sepsis ทาให้การ
กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อนามาสู่ของการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน
2. การซักประวัตปิ ระจาเดือนในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และซักประวัตพิ ฒ
ั นาการ การได้รบั วัคซีนในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
3. การเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญในผูป้ ่ วยหลังทาหัตถการไม่เหมาะสม การ Record Vital Signs ก่อนและหลังทา
หัตถการ ไม่มกี ารบันทึกผลการตรวจทีส่ าคัญ เช่น ลักษณะน้ าคาวปลา การเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการทาหัตถการ
ต่าง ๆ เช่น การให้ PRC การเจาะปอด การให้ยาความเสีย่ งสูง
4. ไม่ระบุวนั และเวลาทีช่ ดั เจนในการบันทึกแต่ละเหตุการณ์ทส่ี มั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลง
5. การลงลายมือชื่อผูบ้ นั ทึกไม่ชดั เจน ซึง่ การบันทึกทางการพยาบาล ต้องบันทึกทัง้ ชื่อและนามสกุล อ่านออก ชัดเจน
6. การวางแผนการจาหน่ ายตัง้ แต่แรกรับ มีน้อย รวมทัง้ การประเมิน ความพร้อมของผู้ป่วย ผู้ดูแล กิจกรรมการพยาบาล
คาแนะนา การดูแลต่อเนื่อง และการนัดตรวจครัง้ ต่อไป
จากปั ญหาที่พบ ทีมบริหารการพยาบาลและทีม Audit เวชระเบียน แจ้งให้ทุกหน่ วยบริการพยาบาลรับทราบ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
• กาหนดการส่งเวรด้วยการส่งความเสีย่ ง หรืออาการสาคัญทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง Specific Clinical Risk
• วางระบบป้ องกันความเสีย่ งในการประเมินอาการสาคัญ Early warning signs , Pre arrest signs
• ส่งพยาบาลวิชาชีพเป็ นตัวแทนของหน่ วยงาน เข้ารับการอบรม การใช้กระบวนการพยาบาลการบันทึกทางการพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

63

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

และการ Audit เวชระเบียน
• ส่ ง เสริม การท า One day one chart โดยใช้ C 3 THER ในการรายงาน มีก ารทบทวน 12 กิจ กรรม เพื่ อ เชื่อ มโยง
สหวิชาชีพ
• จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน CPG กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยรายโรคสาคัญ สื่อสารให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ทราบและทาความเข้าใจ
โดยมีหวั หน้างานเป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
• กาหนดตัวชีว้ ดั ทางการพยาบาลและผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อนามาทบทวนและหาแนวทางแก้ไขเบือ้ งต้น
• จัดทาคู่มอื การ Audit เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน ไว้ประจาหน่วยงาน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
กำรพัฒนำกำรบริหำรพยำบำล
• การจัดอัตรากาลัง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลปากพนังและจานวนผู้รบั บริการในปั จจุบนั ให้ได้รบั บริการ
ตามความคาดหวัง พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านมีความสุข โดยการกาหนดประเภทผูป้ ่ วยและจานวนผู้ ป่วย หากผู้ป่วยเกินกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนด หรือกรณีมคี นลา/ประชุม/อบรม สามารถเรียกพยาบาลมาเสริมได้ตามแนวปฏิบตั ิ
กำรพัฒนำปฏิ บตั ิ กำรพยำบำล
• กาหนดให้การรับส่งเวร ให้ส่งความเสีย่ ง อาการทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง (Specific clinical Risk) ในแต่ละเวร และให้บนั ทึกข้อมูลลง
ในสมุดรับส่งเวร เพื่อส่งให้ทมี พยาบาลและทีมสหวิชาชีพรับทราบ
• จัดทา CPG ในโรคสาคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score
DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
38. ระบบบริหารการพยาบาล
3
L
-พัฒนาศักยภาพหัวหน้างานด้านการบริหาร
-พัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล
-สนั บ สนุ น การน าผลงานวิช าการ เช่ น CQI
นวัตกรรม การทาวิจยั จากงานประจา/การใช้
ความรู้ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ ในการปฏิ บ ั ติ ก าร
พยาบาล
39. ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล
3
L
นิ เทศการใช้ก ระบวนการพยาบาลและการ
บันทึกทางการพยาบาล โดยเฉพาะประเด็น
D/C Plan เพื่อการดูแลต่อเนื่องตัง้ แต่แรกรับ
จนจาหน่ ายและต่อเนื่องถึงทีม Home Health
Care
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II-2.2 กำรกำกับดูแลวิชำชีพแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐาน
และจริยธรรม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561 2562 2563
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
>80%
(แพทย์)
- Discharge summary : Dx , OP
NA
NA 81.61 94.01 85.80
- History
NA
NA 53.89 80.15 62.50
- Physical exam
NA
NA 67.78 82.58 76.90
- Progress note
NA
NA 46.67 69.62 44.70
- Consultation record
NA
NA
100 94.54 N/A
- Operative note
NA
NA 92.06 97.16 N/A
ร้อยละการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
-อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ระบบทางเดิน
26.98 21.18 23.15 32.00 13.90
≤20%
หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผูป้ ่ วยนอก
-อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วง
24.48 27.03 25.50 28.81 15.50
≤20%
เฉียบพลัน
-อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ
60.53 67.93 60.87 59.16 38.30
≤40%
-อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในหญิงคลอดปกติครบ
12.70 12.02 12.24 5.06 2.00
≤10%
กาหนดทางช่องคลอด
ร้อยละแพทย์สรุปเวชระเบียนไม่ทนั (ภายใน 7 วัน)
7.4
9.4 17.6 15.7
43
≤5%
ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมขององค์กรแพทย์
0%
0
0
0
0
0
ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยนอก
49
73
64
64
52
≤90 นาที
ii. บริ บ ท เป็ นองค์กรแพทย์เป็ น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง ประกอบด้วยรักษาการผู้อานวยการ 1 คน
แพทย์ประจา 9 คน แพทย์ใช้ทุน 4 คน มีแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม 2 คน , สูตินรีเวช 1 คน , กุมารเวช 1 คน
รับผิดชอบการส่งเสริมและกากับดูแลมาตรฐานและจริย ธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ รวมทัง้ ให้คาปรึกษา
วางแผนเกีย่ วกับการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ:
กลุ่มโรคเรือ้ รัง (DM HT CKD Asthma และ COPD)
กลุ่มโรคเฉียบพลัน ( ACS และ Stroke)
กลุ่มโรคติดเชือ้ และโรคระบาดในชุมชน (TB DHF HIV Pneumonia Sepsis และ AGE )
กลุ่มแม่และเด็ก (Birth asphyxia, Preterm delivery, PPH)
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คึ วามเสีย่ งสูง:
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ
iii. กระบวนกำร
(1)(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละวิธกี ารทางานขององค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์มบี ทบาทหลัก 3 บทบาท คือ
• บทบำทด้ำนบริ หำร โดยรักษาการผู้อานวยการเป็ นตัวแทนขององค์ก รแพทย์ในการบริห ารงานของ
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โรงพยาบาล
• บทบำทด้ำนกำรบริ กำร ให้การรักษาดูแลผู้ป่วย กาหนดนโยบาย ข้อปฏิบตั ิของสมาชิกองค์กรแพทย์
ปฏิบตั ติ ามนโยบายของโรงพยาบาล มีหน้ าทีด่ ูแลผูป้ ่ วยอย่างเท่าเทียมกัน มีการหมุนเวียนให้การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
ผูป้ ่ วยนอกทัวไป
่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีการปรึกษาปั ญหาผู้ป่วยกันตามความเหมาะสม การจัดตารางการทางานใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ การปฏิบตั งิ านยึดหลักตามระเบียบราชการและระเบียบทีก่ าหนด
• บทบำทด้ำนวิ ชำกำร เป็ นประธานทีมนาต่าง ๆเช่นทีม PCT,RM , IM ,ICมีการให้ความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
ช่วยฟื้ นคืนชีพทารกแรกเกิด เด็ก และผูใ้ หญ่ให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ การพัฒนาระบบ
การดูแ ลผู้ป่ วยในกลุ่ ม โรคต่ า งๆโดยเฉพาะโรคตามบริบ ทในพื้น ที่ให้ดีข้นึ ได้แ ก่ กลุ่ ม โรคเรื้อรัง (DM HT CKD
Asthma และ COPD) กลุ่มโรคเฉียบพลัน (ACS และ Stroke) กลุ่มโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน (TB DHF
HIV Pneumonia Sepsis และ AGE ) งานอนามัยแม่และเด็ก (Birth asphyxia Preterm delivery PPH) ทบทวน
การดูแลผูป้ ่ วยและอุบตั กิ ารณ์ระดับ E-I ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปรับปรุง CPG ให้เหมาะสม
(5) การทาหน้าทีข่ ององค์กรแพทย์
• การกาหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์แต่ละคน:
โรงพยาบาลปากพนังมีแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 10 คน ซึง่ จะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันปฏิบตั งิ านอย่างเท่าเทียม
ในทุกแผนก เช่น OPD , ER , คลินิกพิเศษต่าง ๆ โดยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม ส่วนแพทย์
เฉพาะทางรับผิดชอบดูแลคลินิกพิเศษต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มคี วามสลับซับซ้อน , ผู้ป่วยหนัก , งานวิชาการตามความ
ถนัดของตัวเอง
• การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และการแลกเปลีย่ นเรียนรู:้
เป้ าหมายเพื่อให้แพทย์ทุ กคนได้รบั การศึกษาต่อเนื่ อง พัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ มาพัฒนางาน ผู้อานวยการจึง
สนับสนุ นให้แพทย์ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างน้อย 2ครัง้ /ปี ในเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและ
ฟื้ นฟูวชิ าการใหม่ ๆ โดยทางโรงพยาบาลสนับสนุ นค่าใช้จ่าย โดยหลังจากประชุมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ต่อ
ภายในโรงพยาบาล เพื่อจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิในแต่ละเรื่องให้เป็ นปั จจุบนั เช่น การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ,
การดูแลผูป้ วดหลอดเลือดหัวใจ, การดูแลผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมอง เป็ นต้น
• การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา:
จัดให้มแี พทย์พเ่ี ลีย้ ง ดูแล/กากับการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาแพทย์/แพทย์เพิม่ พูนทักษะ มีระบบการประเมิน
การทางานของนักศึกษาแพทย์/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยประธานองค์กรแพทย์ ส่วนใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์คอย
สังเกตุการปฏิบตั งิ านของแพทย์พเ่ี ลีย้ งตามจุดบริการทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด ฉุกเฉิน รวมถึงการ
เยีย่ มบ้าน การออกตรวจที่ รพ.สต. หากมีกรณีให้ซกั ประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วยจะให้แพทย์พเ่ี ลี้ยงได้ตรวจซ้าเซ็น
กากับทุกครัง้ และไม่อนุญาตให้ทาหัตถการกับผูป้ ่ วยโดยลาพัง
ส่วนแพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจานัน้ ทางโรงพยาบาลปากพนังไม่มี เนื่องจากมีอตั รากาลังแพทย์ประจาของ
โรงพยาบาลเพียงพอทีจ่ ะจัดเวรได้
• การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
มีการนาข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของแพทย์มาทบทวน โดยมีผอู้ านวยการเป็ นประธาน โดยในปี ทผ่ี ่านมาไม่
มีขอ้ ร้องเรียนของแพทย์ดา้ นจริยธรรม
• การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลปากพนังประสบปั ญหาขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา เนื่องจากแพทย์โยกย้ายบ่อย
แต่ในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา มีแพทย์เฉพาะทางมาปฏิบตั ิงาน และเป็ นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแล
ผู้ป่วย ทาให้มีศกั ยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ลดจานวนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราช เช่น
NSTEMI , CKD , Clinic warfarin, ผ่าตัดคลอด, DHF grade III, close fracture, asthma ในเด็ก
• การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
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มีการทบทวนและตรวจสอบความสมบู รณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผูป้ ่ วยในเป็ นประจาทุก 3 เดือนร่วมกับ
ทีมเวชระเบียนในการทบทวนแบบฟอร์มและพัฒนาแบบฟอร์มบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและใน เช่น แบบฟอร์ม
การซัก ประวัติ การตรวจร่ า งกาย แบบ Inform Consent , Summary Discharge เพื่อ ให้ เกิด ความสะดวกและ
เหมาะสมตามมาตรฐาน MRA ในการบันทึกเวชระเบียนจากการทบทวนเวชระเบียน ประเด็นทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ได้แก่
การวินิจฉัยโรคไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลต่อการได้รบั การจัดสรรงบประมาณน้ อยกว่าความเป็ นจริง ประเด็นการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย และ Progress note ไม่ครบถ้วน ได้มกี ารพูดคุยและสร้างความตระหนักในองค์กรแพทย์
เพื่อให้แพทย์เห็นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุ งการบันทึกเวชระเบียน เช่น พบว่ามีการบันทึกเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยใน ยังมีการลืมเขียนProgress note และไม่ได้ลงลายมือชื่อ รวมถึงไม่ได้บนั ทึกเวลาทีส่ ั ่งการรักษา มี
การปรับโดยเพิม่ ในวาระของการประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อเติมเต็มในการบันทึกให้ครบ และให้ทมี พยาบาลช่วย
เตือนหากแพทย์ลมื ลงชื่อในตอนท้ายการบันทึก ทาให้การบันทึกสมบูรณ์ มากขึน้ และได้ปรับปรุง doctor’s order
and progress note ใหม่ เพื่อให้เอือ้ ให้การเขียน progress note ได้สะดวกและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และได้ร่วมกับทีม IM
จัดทาแบบฟอร์ม clinical summary เพื่อให้การนัดตรวจติดตามอาการของผูป้ ่ วยได้สะดวกและเป็ นสื่อกลางในการ
สื่อสารในทีมสหวิชาชีพ และได้มกี ารทบทวนเวชระเบียนทีพ่ ยาบาลเวรดึกตรวจแทนแพทย์ในรายอาการไม่ซบั ซ้อน
(ทบทวนโดยผูช้ านาญกว่า) ยังไม่พบปั ญหาและเป็ นการเพิม่ โอกาสพัฒนาความรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยของทีมพยาบาล
เวรดึกในการดูแลผูป้ ่ วยในเคสกลุ่มดังกล่าวข้างต้น
• การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มีก ารน าเทคโนโลยีม าปรับ ใช้ ใ ห้ เหมาะสม โดยให้ ค าปรึก ษากับ เจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. ทางโทรศัพ ท์ แ ละ
application line , ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลปากพนังและแพทย์ท่โี รงพยาบาลมหาราช เช่น ผล
EKG , CT ผ่ า นทาง application line , ส่ ง ต่ อ ผู้ป่ วยไปโรงพยาบาลมหาราช โดยใช้ Program Thai refer ซึ่ ง
สามารถส่งต่อข้อมูลย้อนหลังของผูป้ ่ วยได้ 3 เดือน โดยอัตโนมัติ และในกลุ่มผูป้ ่ วยกระดูกหัก มี group line ortho
service plan เพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง รพ มหาราช ซึ่งช่วยให้ลดอัตตราการส่งต่อผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ล งได้มากและ
การเพิม่ ความมั ่นใจให้กบั แพทย์ในการรักษา มีการปรึกษากับ CCU มหาราชผ่านทาง application line ในกลุ่มโรค
STEMI เพื่อให้มคี วามมั ่นใจในการรักษาและสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว
• การกาหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วย
มีตวั แทนแพทย์เป็ นประธานทีมนาทางคลินิก รับผิดชอบร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ในการกาหนดนโยบาย และ
กากับดูแลกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย จัดทา CPG ในโรคทีส่ าคัญ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องทีม และมีบทบาท
เป็ นผูช้ ท้ี ศิ ทางเรื่องคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยโดยกระตุ้น ติดตาม สนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพ
ผลลัพธ์ ของการชี้นาพบว่า หน่ วยงานสามารถพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยไปในทิศทางเดียวกัน บทเรียน
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ท่อี ยู่ระหว่ างการฝึ กอบรม แพทย์เวรที่ไม่ใ ช่แพทย์ประจา
แพทย์จบใหม่มาปฏิบตั งิ านครัง้ แรกจะได้รบั การปฐมนิเทศจากแพทย์รุ่นพีก่ ่อนการปฏิบตั งิ านและในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านสามารถขอคาปรึกษาจากแพทย์รุ่นพีแ่ ละแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลา
(6) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและแนวปฏิบตั :ิ
• พบว่ายังมีแพทย์บางท่านไม่ได้ปฏิบตั ิตาม CPG เนื่องจากพบว่าแนวปฏิบตั ิบางอย่างไม่เหมาะสมกับ
ความรูใ้ นปั จจุบนั โรงพยาบาลปากพนังจึงได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์มาจัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วย
ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และดูแลผู้ป่ วยได้อย่างต่ อเนื่อ ง โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ การปรับ เปลี่ย นCPG ACS,
Stroke,appendicitis , Preterm dilivery, DHF, Febrile convulsion, Sepsis,PPH
(7) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
• มีตวั แทนแพทย์ร่วมเป็ น คณะกรรมการในทีมคร่อมสายงานของโรงพยาบาล ได้นาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
แพทย์มาร่วมแก้ปัญหาในการประชุมองค์กรแพทย์(ทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
• ส่ง เสริม ให้แ พทย์เข้าร่ ว มทบทวนการดูแ ลรัก ษา มีตัว แทนองค์ก รแพทย์ร่ วมในทีม PCT round และ
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นามาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ทาให้ตวั ชี้วดั การดูแ ลกลุ่มโรคต่างๆดีข้นึ อย่างชัดเจน เช่น stroke fast
tract door to refer 30 นาที ทาได้ 100% อัตราผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั SK/PCI/CAG เพิม่ ขึน้ จาก 36 เป็ น 90% อัต
ตราการตกเลือดหลังคลอด ลดลงจาก 2.6 เป็ น 1.4% ถ้าในการรักษาไม่เป็ นไปตามCPG พยาบาลจะโทรปรึกษา
แพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญกว่าอีกครัง้ ว่าจะยืนยันให้ทาตามทีแ่ พทย์เวรสั ่งหรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วย แพทย์ท่เี ชีย่ วชาญกว่าจะ
โทรปรึกษากับแพทย์ทอ่ี ยู่เวรอีกครัง้ ในเรื่องของแนวทางการรักษา
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• พัฒ นาการดูแลผู้ป่ วย ACS ด้ว ยการประชาสัม พัน ธ์ อาการสาคัญ ของโรคผ่านสื่อ , แผ่น พับ , อสม. ,
รพ.สต. พัฒนาเครือข่าย EMS ประชาสัมพันธ์เบอร์ 1669 ทาให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ได้รบั การส่งต่อที่
รวดเร็ว (Stoke fast tack , MI fast tack) , ลดอัตราการเสียชีวติ โดยไม่คาดคิด , พัฒนาศักยภาพในการรักษาผูป้ ่ วย
โดยลดการส่งต่อผูป้ ่ วยในกลุ่ม NSTEMI โดยสามารถรักษาโดยการฉีด enoxaparin ทีโ่ รงพยาบาลปากพนังได้ และ
STEMI สามารถฉีดยา streptokinase ทีโ่ รงพยาบาลปากพนังก่อนส่งต่อได้ ส่วนผูป้ ่ วยกลุ่ม stroke ทีร่ สู้ กึ ตัวดีมกี าร
ประสานงานกับทาง รพ มหาราชเพื่อ ส่งผู้ป่วยไป CT และรอรับกลับมารักษาต่อ ที่ รพ ปากพนังได้ในผู้ปวยกลุ่ม
ischemic stroke
• พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย HIV โดยการจัดเป็ น clinic one stop service ในสถานทีท่ เ่ี ป็ นสัดส่วน มีการดูผลโดย
ทีมสหวิชาชีพ ทาให้ผปู้ ่ วย HIV สามารถเข้าด้วยได้มากขึน้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
• พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย DM โดยการจัดให้มี clinic DM 4 วัน/สัปดาห์ , ผู้ป่วย DM ทีม่ ผี ลแทรกซ้อนรุนแรง
จะได้รบั การดูแลจากอายุรแพทย์ , มีการกระจายผูป้ ่ วยทีส่ ามารถควบคุมน้ าตาลได้ดไี ปสู่ รพ.สต. โดยมี CPG เป็ น
แนวทาง เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• สามารถผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในเวลาราชการในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่าได้
• พัฒนาการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วย fracture และลดการส่งต่อไปยัง รพ มหาราช
• พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม palliative care ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ มีอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ท่ี
บ้านเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุด
• สามารถให้บริการ CT ได้ ทาให้ดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองได้มากและรวดเร็วขึน้ ลดการส่งตัวไปยัง
รพ มหาราช รวมถึงกลุ่มผูอ้ ่นื ๆทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การตรวจ CT
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
40. องค์กรแพทย์
3.0
l
-ขอตาแหน่ งแพทย์เฉพาะทางให้ครบ 4 สาขาหลัก
คือ สูตกิ รรม , ศัลยกรรม , กุมารเวชกรรม
-เปิ ด ICU เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต
และผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งใช้เครื่องช่วยหายใจ
-พั ฒ นาการดู แ ลในกลุ่ ม โรคส าคัญ ลงสู่ เ ครือ ข่ า ย
บริการ รพ.สต.และชุมชน
-เปิ ดให้บริการห้องล้างไตทางเส้นเลือด
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II-3 สิ่ งแวดล้อมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความเอือ้ ต่อ
สุขภาพและการเรียนรู้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559 2560 2561 2562 2563
1.อัตราของเครื่องมือทีส่ อบเทียบแล้วผ่านเกณฑ์
100
100
100
100
100 N/A
2.จานวนครัง้ การฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภยั
1
1
1
1
1
1
3.อัตราของเครื่องมือความเสีย่ งสูงถูกซ่อมแซมให้
100%
100
100
100
100
100
พร้อมใช้งาน (ภายใน 1 เดือน)
4.ระยะเวลาทีเ่ ครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสารองสามารถ
ภายใน 5
5
4
5
5
5
ทางานได้ในกรณีทไ่ี ฟฟ้ ากระแสหลักดับ
วินาที
5.ผลการตรวจน้าประปาไม่พบเชือ้ E-Coli
ผ่าน 100%
100
100
100
100
100
6.อุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบออกซิเจน
0 ครัง้
0
0
0
0
0
7.อัตราการกาจัดขยะทัวไป
่ ขยะติดเชือ้ และขยะ
100
100
100
100
100
100
อันตราย อย่างได้มาตรฐาน (มีการจ้างเหมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มารับขยะไปกาจัดทีไ่ ด้
มาตรฐาน)
8.อัตราการบาบัดน้าเสียอย่างได้มาตรฐาน ก่อน
100
NA
NA
NA
100
100
ปล่อยออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ผลการตรวจ
คุณภาพน้าทิง้ ตามมาตรฐาน 14 พารามิเตอร์
(2ครัง้ /ปี )
9.ตรวจคุณภาพน้าใช้
ผ่านเกณฑ์ทุก NA
NA
NA
ผ่าน
ผ่าน
ตัว
10.ตรวจคุณภาพน้าดื่ม
ผ่านเกณฑ์ทุก NA
NA
NA
ผ่าน
ผ่าน
ตัว
ii. บริบท
โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง มีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสาขาวิช าชีพ ผู้อานวยการเป็ น ประธาน โดยมี
หัวหน้ ากลุ่ ม งานการจัด การทัว่ ไปเป็ นเลขานุ ก าร โรงพยาบาลตั ง้ อยู่บ นพื้น ที่ท่ีเป็ น ดิน อ่อ นยุ บ ตัวง่าย อาคารของ
โรงพยาบาลแบ่ ง เป็ นสองส่ ว น ส่ ว นผู้ป่ วยนอกและงานอุ บ ัติเหตุ – ฉุ ก เฉิ น และส่ ว นผู้ป่ วยใน อาคารสนั บ สนุ น
โรงพยาบาลมีระบบบาบัดน้าเสียเพียงพอสาหรับการรองรับปริมาณน้าเสีย
ลักษณะสิง่ ก่อสร้าง:โรงพยาบาลปากพนังเป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง มีอาคารตึกผูป้ ่ วยนอก 5 ชัน้ ปั จจุบนั เปิ ดใช้
1ชัน้ มีอาคารผูป้ ่ วยใน4 ชัน้ ใช้อาคารผูป้ ่ วยในเดิม 2 หลังเป็ นจุดให้บริหารหน่วยงานต่างๆ เช่น LAB ,X-Ray ,
ทันตกรรม ,ห้องผ่าตัด ,ห้องคลอด ,งานส่งเสริมสุขภาพ ,งานสนับสนุ น มีอาคารให้บริการผู้ป่วย TB และ ARV แยก
ต่างหาก อาคารซักฟอก อาคารจ่ายกลาง อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ มีอาคารแพทย์แผนไทย กายภาพ อยู่ฝัง่ ถนน
ตรงข้ามโรงพยาบาล(ฝั ง่ บ้านพัก)
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เครื่องมือและเทคโนโลยีสาคัญ:
เทคโนโลยีและอุปกรณ์
1.โปรแกรม Hos-xp
2.ระบบ paperless ในผูป้ ่ วยนอก
3.โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์(RMC.)
4.โปรแกรม LIS (laboratory information system)
5.โปรแกรม thai refer
6.เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็ นระบบดิจติ อล
7.ระบบ PACS (ระบบกระจายและเก็บภาพเอกซเรย์)
8.เครื่อง defibrillator
9.เครื่อง EKG
10.Central monitor
11.เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ :NIBP
12.เครื่อง Infusion pump
13.เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก
14.เครื่องดมยาสลบ
15.เครื่อง Ultrasound :วินจิ ฉัย
16.เครื่อง Ultrasound :รักษา
17.เครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นสัน้
18.เครื่องนึ่งฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์
19.เครื่องอบแก๊ส
20.ยูนติ ทาฟั นระบบไฟฟ้ า
21.เครื่องสเปรย์หวั กรอ
22.ด้ามกรอฟั นแบบเร็วชนิดป้ องกันการดูดกลับของน้า
23.เครื่องฉายแสงสาหรับอุดฟั น
24.เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
25.เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
9 เครื่อง
10 เครื่อง
1ชุด/4เครื่อง
17 เครื่อง
24 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
6 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
4 ยูนิต
1 เครื่อง
12 ด้าม
4 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง

หน่วยงาน
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ+lab
สารสนเทศ
รังสี
รังสี
ER3/ช.2/ญ.2/ด.1/LR1
ER1/ช.2/ญ.2/ด.2/OPD3
ช.
ER4/ช.5/ญ.4/LR2/OR2
ER2 /ช.8/ญ.5/ด.5/LR4
LR2
OR
ER1 / ช.1 / LR4
กายภาพ
กายภาพ
จ่ายกลาง
จ่ายกลาง
ทันตกรรม
ทันตกรรม
ทันตกรรม
ทันตกรรม
OPD (ห้องตรวจสุขภาพ)
OPD

iii. กระบวนกำร
II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย เอือ้ ต่อความปลอดภัย/
ประสิทธิภาพ
• อาคารและสิง่ ก่อสร้างใช้แบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข
• มีระบบบารุงรักษาลิฟท์ ให้สามารถใช้งานได้ มีปัญหาติดขัดตามช่างภายในได้ตลอด 24 ชม.
• มี สบส.เขต 11 สุราษฎ์ธานี มาตรวจสอบ ให้ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมและความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
(2) การกากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
• มีระบบรายงานความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
• ติดตัง้ กล้อง CCTV จานวน 33 ตัว ในจุดเสีย่ งทัวโรงพยาบาล
่
และติดป้ าย ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ารับบริการ
ระวังภัย เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั งิ าน ตลอด 24 ชัวโมงเพื
่
่อช่วยสอดส่องความปลอดภัย
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(3) การตรวจสอบความเสีย่ ง/การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิง่ ทีพ่ บ การปรับปรุง)
• ENV มีระบบ Round ทุก 1 เดือน พบว่า
- อาคารสนันสนุนบริการ ทีม่ อี ายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีหลังคาและฝ้ าชารุด ได้รบั การแก้ไขเปลีย่ นหลังคา
ใหม่ เมื่อมีนาคม 2562
-อาคารอนามัยแม่และเด็ก ห้องคลอด ผ่าตัด และX-ray ปรับปรุงเปลีย่ นหลังคาใหม่ เมื่อ เมษายน 2562
- ทางเชื่อมระหว่างอาคารผูป้ ่ วยนอกผูป้ ่ วยในไม่มหี ลังคา เป็ นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในหน้าฝน จึง
ได้ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อม
-โรงครัว มีการระบายอากาศไม่ดี ได้ปรับปรุงโดยการติดตัง้ ลูกหมุนระบายอากาศและพัดลม
-ติดตัง้ รัว้ รอบหม้อแปลงไฟฟ้ าเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร และป้ องกันไม่ให้ผูไ้ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในบริเวณ
อันตราย
ในปี 2563 ยังพบปัญหาหลังคารั ่วในหลายจุดบริการ โดยเฉพาะอาคาร OPD 5 ชัน้ เช่น ห้องน้า OPD ห้อง
ยา ห้องฉุกเฉิน กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการซ่อมแซม และก่อสร้างอาคาร
(4) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน
• การระบายอากาศ
-อาคารผูป้ ่ วยในมีหอ้ งแยกโรค ตึกละ 1 ห้อง
-อาคารผูป้ ่ วยนอก มีระบบคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งโรคระบบทางเดินหายใจ จัดมุมสาหรับให้บริการผูป้ ่ วย
กลุ่มเสีย่ ง เป็ น One Stop Service
-งานทันตกรรม: คัดกรองคนไข้ทส่ี งสัยว่าเป็ นวัณโรค ก่อนเข้าทาหัตถการ
(5) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
วันที่
เนื้อหา
กรกฎาคม 2562 การจัดการระบบสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล โดย สบส.
กรกฎาคม 2562
มาตรฐาน Green &Clean Hospital โดย สสจ
2563
ไม่มกี ารประชุมอบรมจากสถานการณ์โรคระบาด

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
30 คน
20 คน

II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) วัสดุและของเสียอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกัน การจัดการเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์
• การจัดการขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ปรอท
• การจัดเก็บและการกาจัด ได้อย่างถูกวิธี เหมาะสม โดยมีการเบิกแบบคืนซากทีง่ านพัสดุ และมีการจัดเก็บใน
บ่อ secure
II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ การนาแผนไปปฏิบตั ิ
• มีคณะกรรมการ EOC ระดับอาเภอมีหน้าที่ บัญชาการ สั ่งการ กาหนดนโยบาย ประสานงาน และถ่ายทอด
ข้อมูล กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ แบ่งกรรมการเป็ นชุดรับผิดชอบตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เช่น
ฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายยุทธศาสตร์ มีแผนอุบตั เิ หตุหมู่ การจัดการโรคระบาด ภัยจากพายุปา
บึก อุทกภัย
(2) การจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ และการนาแผนไปปฏิบตั ิ
• ร่วมประชุมซ้อมแผนฉุ กเฉินในกรณีท่เี กิดภาวะโรคระบาด และแนวทางปฏิบตั ิการรองรับกับสถานการณ์ ท่ี
อาจจะเกิดขึน้
(3) การฝึกซ้อมแผน
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• แผนสาหรับวาตะภัย และอุทกภัย หลังจากมีการรายงานสถานการณ์พายุปาบึก ขึน้ ฝั ง่ ทีแ่ หลมตะลุ มพุก ใน
วัน ที่ 4 ม.ค. 2562 คณะกรรมการ EOC จึงได้มีก ารประชุ ม ทัง้ ระดับ จังหวัด อาเภอ และเครือ ข่าย มีก าร
ฝึกซ้อมแผน การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การเตรียม ไฟ น้ า อาหาร น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบออกซิเจน มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเป็ นระยะๆ ทาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์มคี วามเสียหายน้อย
• มีแผนการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่ แผนอัคคีภยั ติดลิฟท์ ในเดือน ตุลาคม 2562
II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) แผนป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
• จัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาลที่ ครอบคลุม การตรวจสอบจุดเสี่ยง และวิธีการ
ปฏิบ ัติท่ีเสี่ย งต่อ การเกิด อัค คีภัย การลดปริม าณวัสดุ ท่ีอาจจะเป็ น เชื้อเพลิงเมื่อ ก่อ เกิด อัค คีภัย การดับ เพลิงการ
จัดลาดับความสาคัญ การเคลื่อนย้าย/ขนย้าย คนสิง่ ของออกจากอาคาร รวมทัง้ การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้ว
• มีแผนการซ้อมแผนอุบตั ิเหตุหมู่ อัคคีภัยบนโต๊ ะ เดือนสิงหาคม 2562 ซ้อมการอพยพหนีไฟสถานการณ์
เสมือนจริง และสรุปแผนหลังการซ้อมอพยพอัคคีภยั เพื่อหาข้อผิดพลาด และนามาปรับปรุงแก้ไขในครัง้ ต่อไป
• มีแผนงานโครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ด ับเพลิงเทศบาลเมือง
ปากพนัง มาอบรมเรื่องการดับเพลิง เบื้องต้น ฝึ กซ้อ มการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และฝึ กการใช้ถังดับเพลิง บุคลากรใน
โรงพยาบาล ในเดือน กันยายน 2562 เพื่อให้ บุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงได้ รู้จกั วิธปี ้ องกันการเกิดอัคคีภยั
และรูห้ น้าทีเ่ มื่อเกิดเพลิงไหม้
(2)การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรับปรุง การประเมินผลระบบ
• มีคณะกรรมการ ENV กาหนด นโยบาย และถ่ายทอดแผนป้ องกันอัคคีภยั ให้กบั เจ้าหน้าที่ทงั ้ องค์กร ในการ
ประชุมประจาเดือนของเจ้าหน้าที่ และประชุม หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน เพื่อติดตาม และมีแผนซ้อมอัคคีภยั ในเดือน
กันยายน 2562 และมีการประเมิน ติดตามผลของระบบป้ องกันอัคคีภยั โดยคณะกรรมการ นาเสนอในทีป่ ระชุม
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบและเครื่องมือในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
• มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงโดยช่างซ่อมบารุงเป็ นประจาทุกเดือน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือน
เหตุฉุกเฉิน เป็ นประจา ทุก 1 เดือน
• ทดสอบระบบ alarm (smoke detector) rระบบไฟฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน
• ตรวจสอบป้ ายบอกทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ใฟ้ มสี ภาพพร้อมใช้งาน
• มีระบบ ENV Round โดยคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยทุก 3 เดือน
II-3.2 ก. เครื่องมือ
(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา
• เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้จดั ทาแผนการจัดหาเครื่องมือแพทย์ทุกปี โดยการสารวจความต้องการจากทุก
หน่วยงาน และมีระบบสารองเครื่องมือแพทย์กบั หน่วยงานทีอ่ ยู่ใกล้กนั (ยกเว้นห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉินจะไม่เป็ นจุดสารอง
ของหน่ วยงานใด) ส่วนการจัดหาทางโรงพยาบาลมีการได้มาของเครื่องมือแพทย์ 2 ช่องทาง คือ ทางงบประมาณของ
ทางราชการและจากการบริจาค ซึ่งมีการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ไม่พบอุบตั ิการณ์ ด้านเครื่องมือแพทย์ไม่
เพียงพอ
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้มเี ครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้
• มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ และบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดย user และโดยช่างเครื่องมือแพทย์ มีการ
สอบเทียบเครื่องมือโดยสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพ เขต 11 เครื่องมือแพทย์ความเสีย่ งระดับสูง ได้รบั การสอบ
เทียบ 100 % เครื่องวัดอุณหภูมิต้องส่งไปสอบเทียบที่ สานักงานสนับ สนุ นบริการสุขภาพ เขต 11 ซึ่งต้องใช้เวลา
หลายวันทาให้ไม่มใี ช้งานอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องมือแพทย์บางรายการต้องส่งสอบเทียบหน่ วยงานเอกชน เช่น
เครื่องมือของงานกายภาพบาบัด มีระบบซ่อมและยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์
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(3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบบริหารเครื่องมือ
• การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพ เขต 11 ไม่สามารถดาเนินการสอบเทียบให้
ได้ทุกรายการ ทางโรงพยาบาลต้องหาหน่ วยงานเอกชนซึ่งหายาก ราคาค่าบริการสูง และมักไม่มาให้บริการเนื่องจาก
ไม่คมุ้ ค่าใช้จ่าย เมื่อกาหนดมาตรฐานควรมีมาตรการรองรับโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
• การซ่อมเครื่องมือแพทย์ ควรมีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขการสารองเครื่องมือขณะส่งซ่อม
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค
แผนภูมแิ สดงค่าสาธารณูปโภค โรงพยาบาลปากพนัง ปี 2559-2563
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โรงพยาบาลมีระบบการควบคุมระบบสาธารณู ปโภค ลดการใช้น้ า ประปา มีการกาหนดมาตรการประหยัด
เช่ น เปิ ดแอร์ 25 องศา ก าหนดเวลาเปิ ดปิ ด เครื่อ งปรับ อากาศ ตรวจสอบจุด รัว่ ของน้ า รณรงค์การใช้น้ า อย่ าง
ประหยัด ให้เห็นคุณค่าของน้ า และค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ าและน้ ามีแนวโน้มลดลง ในปี 2560-2562 แต่ในปี 2563 มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ มาก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงได้กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้นต่อไป
(2) ระบบไฟฟ้ าสารองและระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์
• ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง:
- ในระบบปกติไฟฟ้ าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าจะส่งผ่านเข้าระบบ ATS หลังไฟฟ้ าดับ ไม่เกิน 6 วินาที
- ความครอบคลุม และระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง : มีแผนรองรับเมื่อไฟฟ้ าดับ มีเครื่อง
ปั น่ ไฟสารอง สามารถปั น่ ไฟได้ไม่น้อยกว่า 8 - 10 ชัวโมง
่
และมีระบบน้ามันสารองสาหรับเครื่องปี่ นไฟ
• ระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์:
- แก๊สออกซิเจนเหลว ของบริษทั Kinaxx
- ช่างประจาโรงพยาบาล ตรวจสอบเบือ้ งต้นประจาวัน เมื่อปริมาณแก๊สออกซิเจนเหลวต่ากว่า ร้อยละ 30 จะมีการ
แจ้งเตือนไปทางบริษัทให้เข้ามาเติม เมื่อเกิดเหตุขดั ข้องจะติดต่อบริษทั Kinaxxแก้ปัญหา ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
มีการ
บารุงรักษาโดยบริษทั 1 ครัง้ /ปี
- ระบบสารองแก๊สออกซิเจน ทีอ่ าคารซ่อมบารุง จานวน 40 ถัง สามารถจ่ายก๊าซได้อย่างน้อย 12 ชม.
- ระบบสุญญากาศ (Vacuum)ตรวจสอบเบือ้ งต้นประจาวัน และทาการ Test Leak
• การบารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ:การตรวจสอบโดยช่างซ่อมบารุงเป็ นประจาทุกสัปดาห์
(3) การติดตามข้อมูลระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน
• ระบบน้าประปา: มีการจดบันทึกมิเตอร์น้าประจาเดือน เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้น้ารายเดือนว่ามีการรั ่วหรือมี
ท่อแตกไหม ส่งตรวจน้าประปาหลังจากนามาใช้ผลิตน้าดื่มทุกเดือน กรณีฉุกเฉิน น้าประปาไม่ไหลมีระบบการสารองน้า
ทีต่ กึ ผูป้ ่ วยในจานวน 1,000 ลิตร ตึกผูป้ ่ วยนอก 3000 ลิตร มีแผนปรับปรุงระบบสารองน้ าบริเวณฝั ง่ บ้านพัก จานวน
2000ลิตร
II-3.3 ก. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(1) สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
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• มีพ้ืนที่บริเวณบ้านพักโรงพยาบาลสาหรับ การออกกาลังกายของเจ้าหน้ าที่ สถานที่ออกก าลังกาย ได้แก่
สนามวอลเลย์บอล สนามบาส สนามเปตอง ทางวิง่ รอบสระน้ า พบว่าบุคลากรใช้บริการเป็ นอย่างมากในช่วงหลังเลิก
งาน
• จัดสวนหย่อมบริเวณข้างตึกผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน สาหรับเป็ นมุมพักผ่อนของผูร้ บั บริการ
• โรงพยาบาลมีนโยบายเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100%
(2) สิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
• แจกแผ่นพับให้ความรูต้ ามหน่วยงานต่างๆ
• บอร์ดให้ความรูต้ ามจุดต่างๆ
(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
• โรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ไม่ใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑืทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพบรรจุอาหาร โดยมีนักโภชนาการ
ดูแลภาชนะบรรจุอาหารของโรงครัว
• โรงครัวโรงพยาบาลมีการเลือกผลิตภัณฑ์ผกั ปลอดสารพิษ มีการใช้ขา้ วกล้องในการหุงอาหารผูป้ ่ วย เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ
II-3.3 ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดกล้อม
(1) ระบบบาบัดน้าเสีย:
• ระบบบาบัดน้าเสียโรงพยาบาลปากพนังใช้ระบบถังบาบัดแบบเติมออกซิเจน
มีการตรวจสอบประจาวัน ดังนี้
1.ระบบปัม๊ เติมอากาศ
2.ตรวจคลอรีนตกค้าง
3.ตรวจค่า PH
4.ตรวจเช็คปัม๊ น้า
5.บ่อบาบัดบริเวณโรงครัวมีการตักเศษอาหาร ล้างตะแกรง ดักเศษขยะทุกวัน และตักไขมันและเศษอาหารทุก
วัน
การส่งตรวจคุณภาพน้า 14 พารามิเตอร์ทุก 6 เดือน กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี งบประมาณ 2562 ได้ส่ง
ตรวจเดือนกรกฎาคม 2562 ผลการวิเคราะห์ยงั มีน้าจากบ่อบาบัดงานซักฟอก พบปั ญหาค่า BOD เกิน
มาตรฐาน ทาให้ตอ้ งมีการมาตรการปรับลดความเข้มข้นของการใช้น้ายาซักผ้าให้เหมาะสม บันทึกข้อมูล
รายวัน และเก็บตัวอย่างน้าบ่อบาบัดไปส่งวิเคราะห์ซ้า ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ผลพบว่าผ่านมาตรฐานทุก
ตัวชีว้ ดั
(2) การลดปริมาณของเสีย:
• การนากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ซ้า(Reuse) ทุกหน่วยงาน
• เปลีย่ นแบตเตอรีเ่ ครื่องสารองไฟ คอมพิวเตอร์(UPS)เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ จานวน 12ตัว
(3) การกาจัดขยะ:
• มีการกาหนดรายการขยะของเสียอันตรายของโรงพยาบาล ได้แก่ ถ่านไฟฉาย , หลอดไฟ , แบตเตอรี่ ,
กระเบือ้ งสเปรย์บรรจุสหี รือสารเคมี , ตลับหมึกพิมพ์ , ขวดบรรจุน้ายาลบคาผิด, ภาชนะบรรจุน้ามันเครื่อง
กาหนดให้เก็บใส่ถุงแยกส่งเก็บในถัง
• กาหนดวิธกี ารเก็บรักษา การใช้ การทาลายทีถ่ ูกวิธี และการแก้พษิ เบือ้ งต้นจากการสัมผัสสารเคมีแต่ละชนิด
จัดทาบัญชีขยะอันตราย
(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้ องสิง่ แวดล้อม:
• รณรงค์ให้นาถุงผ้ามาใส่ ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกมีการประชาสัมพันธ์ผบู้ ริจาคถุงผ้าสาหรับการใส่ยาผูป้ ่ วย
ผ่านเวบไซด์โรงพยาบาล ให้ผู้ป่ วยมีส่ว นร่ว มในการบริจาคเงิน เพื่อ จัด หาถุ งผ้าให้บ ริก าร ทัง้ ในโรงพยาบาลและ
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เครือข่ายสุภาพอาเภอปากพนัง
• มีโครงการรณรงค์กาจัดขยะติดเชื้อในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่ว ยล้างไต ทาแผล ฉีดยาอินซูลนิ โดยนาขยะติด
เชือ้ มาส่งทีร่ พ.สต.เพื่อส่งให้โรงพยาบาลส่งต่อให้บริษทั เอกชนกาจัดต่อไป
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาล Green&Clean Hospital ระดับพืน้ ฐาน
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน

Score

41. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของโครงสร้างและสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ การจัดการกับวัสดุ
และของเสียอันตราย

3

DALI
Gap
I,L

42. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน และ
การป้ องกันอัคคีภยั

3

I

43. ระบบการบริหารเครื่องมือและ
สาธารณูปโภค
44. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ
45. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

3

L

3

I

3

I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
-มีการจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
-พัฒนาระบบการประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมเชิง
รุก
-ระบบการกากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหาร
อาคารสถานที่
การซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉืนและอัคคีภยั ครอบคลุม
ทุกสภาวะการณ์และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอก
โรงพยาบาล
พัฒนาระบบข้อมูลเครื่องมือแพทย์
ส่งเสริมการเข้าถึงผลิดภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพที่
เหมาะสม
-ติดตามและประเมินระบบบาบัดน้าเสียให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
-มีนโยบายลดการใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม
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II-4 กำรป้ องกันและควบคุมกำรติ ดเชื้อ
i. ผลลัพธ์
เป้ ำหมำย/ประเด็นคุณภำพที่สำคัญ:เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559 2560 2561
1.อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล(:1000 วัน
2:1000
0.07 0.06 0.05
นอน)
20
0
0
0
2.อัตราการเกิด CaUTI(:1000cath day)
0
0
3.อัตราการเกิด Phlebitis (:1000 iv. day)
0
0
0%
0
0.4
0.4
4.อัตราการเกิดติดเชือ้ แผลฝีเย็บ
0%
0
0
0
5.อัตราการเกิดติดเชือ้ ทีต่ าทารก
0%
0.3
0
0
6.อัตราการเกิดติดเชือ้ ทีส่ ะดือทารก
7.อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัดสะอาด
0%
0.98
0
0
NA
NA
NA
8.อัตราการเกิด HAP
0.5 %
9.ประสิทธิภาพการเฝ้ าระวัง
80%
100
100
100
10.ประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชือ้
100%
100
100
100

11.การตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
ภาชนะ และผูส้ มั ผัสอาหาร
12.จานวนอุบตั กิ ารณ์บุคลากรได้รบั บาดเจ็บ
จากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลัง่
13.อัตราการได้รบั การดูแลตามแนวทางเมื่อ
ได้รบั บาดเจ็บจากของมีคม
14.การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน

2562

2563

0.04

0.04

0
0
0
0
0
0
0.04
50

0
0
0
0
0.2
0

0
75
94.24
0

0 ครัง้

0

0

0

100
0

0 ครัง้

5

2

1

4

0

100

100

100

100

100

100

80%

90.90

89.54 90.19

86.7 88.70

ii. บริบท
จานวนเตียง จานวนผูร้ บั บริการ: โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลทุ ตยิ ภูมิ ขนาด M2 120 เตียง ให้บริการ
จริง 90 เตียง ผูป้ ่ วยนอก เฉลีย่ ในปี 2559-2563 จานวน 427, 445 , 440 , 458, 422 ราย/วัน ตามลาดับ โรคติด
เชื้อที่อยู่ใน Top 5 OPD ได้แก่ URI ผู้ป่วยในเฉลี่ย ในปี 2559-2563 จานวน 46 , 47 , 56 , 73 ,65 ราย/วัน
ตามลาดับ โรคติดเชือ้ ทีอ่ ยู่ Top5 IPD ได้แก่ diarrhea และ Pneumonia
บริการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และลักษณะของการติดเชือ้ : บริการในโรงพยาบาลปากพนังทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ ได้แก่ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง , excision , ทาหมันหญิงเสีย่ งต่อการติดเชือ้ แผลผ่าตัดสะอาด การทา
คลอดเสีย่ งต่อการติดเชื้อแผลฝี เย็บในมารดา ส่วนทารกเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ตาและสะดือ การทาหัตถการต่างๆ
เช่น การคาสายสวนปั สสาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการคาสายสวนปั สสาวะ การคาสาย
สวนหลอดดาเลือดส่วนปลายเสีย่ งต่อการเกิด Phlebitis การผ่าตัดฟั นคุดเสีย่ งต่อการติดเชือ้ จากการผ่าตัด การฉีด
วัคซีนใน well baby clinic เสีย่ งต่อการติดเชื้อจากการฉีดวัคซีน การเย็บแผลทีห่ อ้ งอุบตั เิ หตุฉุกเฉินเสีย่ งต่อการติด
เชื้อแผลเย็บ กลุ่มผูป้ ่ วยที่เสีย่ งต่อการติดเชื้อ ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมติ ้านทานต่า ผูป้ ่ วยเด็ก
ผู้ป่วยBed ridden ARV Clinic ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนาน เสี่ยงต่อการเกิด HAP กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อ เช่น ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ในส่วนบุคลากรผู้ให้บริการเสีย่ งต่อการติดเชื้อจากการ
ได้รบั บาดเจ็บจากของมีคม ,การติดเชือ้ วัณโรคจากการปฏิบตั งิ าน
การติดเชือ้ สาคัญ: จากการเก็บข้อมูลการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล พบการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ไม่เกิน
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เกณฑ์ (2: 1000 วันนอน) ในแต่ละปี พบการติดเชื้อปี ละ 1 ครัง้ ในปี 2559และ ปี 2563 พบ ติดเชื้อทีส่ ะดือทารก
จานวน 1 ครัง้ คิดเป็ น 0.07,0.02 : 1000 วันนอน ปี 2560 , 2561 พบติดเชื้อแผลฝี เย็บปี ละ 1 ครัง้ คิดเป็ นอัตรา
การติดเชื้อในรพ.0.06 : 1000 วันนอน และ 0.05 : 1000 วันนอน ตามลาดับ ปี 2562 พบ HAP จานวน 1 ครัง้
คิดเป็ น 0.04: 1000 วันนอน
โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น: โรงพยาบาลปากพนังรับผูป้ ่ วยจากสถานพยาบาลอื่นๆมาดูแลต่อเนื่อง
เช่น ผูป้ ่ วยกลุ่ม airborne ทีร่ บั มาจากหน่ วยบริการปฐมภูมเิ พื่อการตรวจรักษา ผู้ป่วย sepsis / ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา
กลับจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมาให้ยา antibiotic ต่อ
การติดเชื้อดื้อยา: เดิมเมื่อพบเชื้อดื้อยา มีการรายงาน ICN และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทันที พบว่า บางครัง้ มีการ
รายงานแต่ไม่ได้รบั รายงานทันที ในปี 2561 ได้พฒ
ั นาการการงานและการเก็บข้อมูลการเฝ้ าระวังการแพร่ กระจาย
เชือ้ ดื้อยามาเป็ นการบันทึกข้อมูลออนไลน์ และใช้ line notify ในการช่วยเตือนให้ ICN รับทราบทันทีทร่ี ายงาน อีก
ทัง้ ยังทาให้ไม่ตอ้ งทางานซ้าซ้อนเพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน google sheet สามารถนาไปใช้ประมวลผลได้ ซึง่ พบว่า
ในปี 2561 พบผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา 42 ครัง้ ปี 2562 พบผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยา 78 ครัง้ ปี 2563 พบผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อ
ยา 120 ครัง้ มีการรายงานให้ ICN และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีร้อยละ 100 พบมากในอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
คิดเป็ น ร้อยละ 61.2 specimen ทีพ่ บส่วนใหญ่เป็ นปั สสาวะคิดเป็ นร้อยละ 78 พบเพศชายร้อยละ 56.4 เชื้อที่
พบส่วนใหญ่เป็ น E. coli ร้อยละ 71.79
จานวน ICN และการศึกษาอบรม: มี ICN 1 คน(ใหม่) รับงานมา 7 เดือน ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้ องกัน
และควบคุมการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีแผนส่งอบรม 4 เดือน ในปี 2564 มี ICWN 7 คน ผ่านการอบรม
หลักสูตร 2 สัปดาห์ 1 คน อีก 5 คนมีแผนส่งอบรม 2 สัปดาห์ ปี ละ 2 คน ทัง้ ICN และ ICWN ได้รบั การอบรม IC
ประจาปี จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ /คน
iii. กระบวนการ
II-4.1 ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(1) คณะกรรมการกากับดูแล การตัดสินใจทีส่ าคัญ
• งาน IC ดาเนินงานโดยคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC.) มีกุมารแพทย์เป็ นประธาน มีสห
วิชาชีพทีเ่ ป็ นตัวแทนของแต่ละหน่ วยงานเป็ นกรรมการ และมีห ัวหน้างานป้ องกันและควบคุมการติด เชื้อเป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร มีห น้ า ที่ในการออกแบบระบบ ก าหนดนโยบาย ซึ่งมีเป้ าหมายให้ผู้รบั บริการ ผู้
ให้บริการ สิง่ แวดล้อมและชุมชนปลอดภัยจากการติดเชื้อ มีการประชุมร่วมกันเป็ นระยะในกิจกรรมสาคัญ เช่น
การสารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล การหาประสิทธิภาพการเฝ้ าระวัง การทบทวนกรณีพบการ
ติดเชื้อหรือปั ญหาอุปสรรคในการทางาน การทบทวนระเบียบปฏิบ ัติ ฯลฯ
ส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสารทาง
line group ชื่อ ICC. Pakphanang 2017 มีการรายงานผลการเฝ้ าระวัง การติดเชือ้ ในแต่ละหน่ วยงานทาง
intranet เพื่อให้คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ และคณะกรรมการบริหารสามารถดูขอ้ มูลเบือ้ งต้น
ได้
• จากการสารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลปากพนั งเดือนตุลาคม 2561 จานวน 545 chart พบ
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล Hospital Acquired Pneumonia 1 ครัง้ ความชุกของการติดเชื้อคิดเป็ นร้อยละ 0.2
จากการทบทวนพบว่ า เป็ น ผู้ป่ วยสูงอายุ COPD ให้อ อกซิเจน พ่ น ยาเป็ น ระยะ นอนรพ. 6 วัน จากนั น้ มี
Pneumonia จากการทบทวนได้ปรับเปลี่ยนการดูแลชุดกระป๋ องน้ าให้ออกซิเจนจากการทาความสะอาดอย่าง
เดียว เป็ นการทาให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊สก่อนการนาไปใช้ซ้า และด้วยชุดกระป๋ องน้ า มีน้อยและราคา
สูงหากใช้การอบแก๊ส ต้องซื้อชุดประป๋ องน้ าเพิม่ ประมาณ 3 เท่าตัวซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงและกระบวนการอบ
แก๊สต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันจึงจะนามาใช้ได้ จึงมีแผนขอปรับไปใช้กระป๋ องน้ าแบบ sterile และ single use
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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และในปี 2563 กาลังดาเนินการทบทวน เพื่อออกแบบระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
ให้ครอบคลุม ใน กลุ่มโรคปอดอักเสบ การเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด การเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
(2) การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อกาหนดการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
• จากข้อมูลการเฝ้ าระวังแบบ target surveillance พบการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ แต่จากการ
สารวจความชุกพบการติดเชือ้ HAP ซึง่ ยังขาดการเฝ้ าระวัง จึงได้กาหนดให้เป็ นจุดเน้น
• จากการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ดื้อยา พบทัง้ ในชุมชนและส่งกลับจาก
โรงพยาบาลมหาราชมีจานวนมากขึ้น เป็ นเชื้อดื้อยาทัวไป
่ ESBL MDR อีกทัง้ เชื้อดื้อยาเป็ นนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดให้เป็ นจุดเน้น
• จากเกณฑ์ ก ารประเมิน รพ.สต.ติดดาว 62 ของจังหวัดนครศรีธ รรมราช ได้ก าหนดให้ก ระบวนการท าให้
ปราศจากเชื้อให้ท า central supply ที่โรงพยาบาลเท่ านั น้ จึงได้กาหนดให้การทาให้ป ราศจากเชื้อ central
supply เป็ นจุดเน้น
(3)(4) การนาความรูท้ างวิชาการมาใช้ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ การกาหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ิ
• ใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อของสานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ และ
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสหรัฐอเมริกา CDC ฉบับแปลล่าสุดปี 2018 ล่าสุดจากการประชุม IC update
2019 ได้ใช้ค่มู อื การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล ฉบับพฤษภาคม 2561 พิมพ์โดยสถาบันบาราศนราดูร
เป็ นนิยามการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตรงกัน และสามารถเปรียบเทียบอัตรา การติดเชื้อใน
หน่ วยงานเดียวกันในเวลาทีเ่ ปลี่ยนไป และเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในระหว่างโรงพยาบาลได้ จัดทาโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มอื แนวทางการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ แห่งชาติ และกรมควบคุมโรค
• น า SIMPLE Patient safety goal มาจัด ท าแนวทางปฏิบ ัติ การคาสายสวนปั สสาวะ โดยใช้ CAUTI Care
bundle
• การปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ จากการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย นาPVC Care bundle มาใช้
• การปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยาใช้เอกสารการประชุม IC update มาใช้
• จัดทาระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ โดยใช้เอกสารทางวิชาการอ้างอิงทีม่ อี ายุไม่เกิน 5 ปี เช่น หลักและแนวปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาและแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล หลักและแนวปฏิบตั ใิ นการทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชื้อ คู่มอื แนวทางการพัฒนา
สถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ (ฉบับปรับปรุง)
(5)(6) การประสานงาน IPC ทัวทั
่ ง้ องค์กร ความครอบคลุ มพื้นที่ การเชื่อมประสานระบบงาน IPC กับระบบงาน
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
• การแต่ งตัง้ คณะกรรมการป้ องกัน และควบคุ มการติด เชื้อ ประกอบด้วย สหวิชาชี พ และตัวแทนของแต่ละ
หน่ วยงานเช่ น กุ ม ารแพทย์ เภสัช กร พยาบาลวิช าชีพ นั ก วิช าการสาธารณสุ ข นั ก เทคนิ ค การแพทย์ นั ก
กายภาพบาบัด นักโภชนาการ เพื่อให้การประสานงานได้สะดวก ครอบคลุมทุกหน่วยงานทัวทั
่ ง้ องค์กร
• ทีม IC. รับรายงานอุบตั กิ ารณ์ดา้ น IC. จากทีม RM เพื่อนามาทบทวนและหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้า
• ICN เป็ นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล Patient Safety Goal ได้นาเสนอตัวชีว้ ดั ด้าน IC Hand hygiene เป็ นจุดเน้นของโรงพยาบาล
ใช้ในการวางแผนพัฒนางานIC
(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การสนับสนุ นบุคลากร ICN , ICWN ได้รบั การสนับสนุ นให้เข้าร่วมประชุม อบรมด้าน IC นอกโรงพยาบาล
อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อคนต่อปี มีแผนให้ ICN อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ICWN อบรม หลักสูตร 2
สัปดาห์จนครบทุกคน
การสนับสนุนสิง่ ของในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในปี 2561 งายจ่ายกลางเครื่องนึ่งไอน้าชารุดบ่อย
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ได้รบั เครื่องนึ่งไอน้ าขนาด 700 ลิตรจากงบค่าเสื่อม 1 เครื่อง เครื่องอุ่นเชื้อติดๆดับๆ
อายุงานเกิน 10 ปี ได้รบั เครื่องอุ่นเชือ้ จากงบค่าเสื่อม 1 เครื่อง การซีลซองซีลเดิมใช้แบบ manual เครื่องชารุด
ได้รบั เครื่องซีลซองจากงบค่าเสื่อม 1 เครื่อง ปี 2562 งานซักฟอกได้รบั ผลกระทบจากพายุปาบึกหลังคาปลิว
บางส่วน ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณในการปรับปรุงหลังคาและโครงสร้างให้เป็ นระบบ one way ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ าระบบน้ าในระบบซักฟอก อีกทัง้ ยังได้รบั การอนุ มตั ิให้ปรับปรุงเรือนพักขยะซึ่งเดิมมี 2 ห้องคือขยะ
ทัวไป
่ และขยะติดเชือ้ ให้เพิม่ ห้องขยะอันตรายมาอีก 1 ห้อง
การสนับสนุ นระบบสารสนเทศ ในปี 2562 งานจ่ายกลางเครื่องยิงฉลากวันผลิตวันหมดอายุชารุด ได้รบั การ
อนุมตั ใิ ห้ใช้โปรแกรมฉลากหน้าชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อซึง่ มีรายการเครื่องมือในห่อบรรจุ วันผลิตวันหมดอายุ
ผู้ห่อผู้น่ึง autoclave tape รวมกันในแผนเดียว ลดความยุ่ง ยากในการทางานและลดอุบตั ิการณ์ การระบุวนั
หมดอายุผิดพลาด งานป้ องกัน และควบคุมการติดเชื้อได้เพิ่มความรวดเร็วและลดขัน้ ตอนของการรายงาน
ข้อมูลเชื้อดื้อยาแก่ ICN โดยพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเชื้อดื้อยาโดยใช้ line notify อีกทัง้ พัฒนาการ
รายงานข้อมูลการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ของหน่วยงานต่างๆในระบบ intranet ของโรงพยาบาล
การสนับสนุ นระบบการจัดการขยะติดเชื้ ออาเภอปากพนัง โดยสนับสนุ นให้มีรถออกเก็บ ขยะติดเชื้อจาก
หน่วยบริการปฐมภูมทิ งั ้ 21 หน่วย สัปดาห์ละ 1 ครัง้ /หน่วยบริการ
การสนับสนุ นระบบการทาให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้ได้มาตรฐาน งานจ่ายกลางจึงเป็ น central supply เพื่อ
บริการชุดเครื่องมือปราศจากเชือ้ แก่หน่วยบริการทัวทั
่ ง้ อาเภอปากพนัง
มีแผนสนับสนุนห้องแยกโรคแรงดันลบ ในปี 2563

(8) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป้ ่ วย
•
การปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ เป็ นหนึ่งในหัวข้อในการใช้ปฐมนิเทศ
•
มีการฟื้ นฟูความรูแ้ ละทักษะเจ้าหน้าทีป่ ี ละ 1 ครัง้ ปี 2559 ใช้การทา IC walk rally ซึง่ มี 5 ฐาน คือ การล้าง
มือ การปฏิบตั ิเมื่อได้รบั บาดเจ็บจากของมีคม เชื้อดื้อยา การคัดกรองและการทาให้ปราศจากเชื้อ ปี 25602562 อบรมในห้องประชุม ปี 2563 plan ใช้ส่อื ออนไลน์ในการสอนและทดสอบ เริม่ เรื่องแรกคือการล้างมือ ได้
จัดทาคลิบการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน 5 moment สื่อให้เจ้าหน้าทีท่ ราบทางไลน์กลุ่มและยูทบู จากนัน้ ประเมินผลโดย
การให้เจ้าหน้าทีส่ ่งคลิบล้างมือของตนเองส่ง พบว่า ร้อยละ 91.11 ล้างได้ครบ 7 ขัน้ ตอนและล้างถูกต้อง ยังพบ
การล้างไม่ถูกต้องคือการไม่ถอดแหวน และการปิ ดก๊อกน้ าด้วยมือสะอาด ได้ช้แี จงเป็ นรายบุคคลและล้างซ้าได้
ถูกต้อง
•
การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติเรื่องการล้างมือ เน้นในกลุ่ม contact precaution มือเท้าปาก เชือ้ ดือ้ ยา ฯลฯ
และติดโปสเตอร์ทจ่ี ุดล้างมือทุกจุด
•
การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติเรื่องการใส่ mask เน้นในกลุ่ม droplet / airborne precaution เช่น TB และ
ติดป้ ายวิธกี ารใส่ mask ในห้องแยกและล็อค droplet
•
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีต่ อ้ งฉีดอินซูลนิ งานเภสัชกรรมและงาน NCD ได้จดั หากระป๋ องยาไว้ไห้ผปู้ ่ วยใส่เข็มฉีดยา
หรือแนะนาให้ผปู้ ่ วยหาภาชนะเองเป็ นกระป๋ องพลาสติกหนาทีเ่ ข็มไม่สามารถแทงทะลุได้ เมื่อใกล้เต็มคือ 3
ใน 4 ส่วนให้นามาทิง้ ทีโ่ รงพยาบาลในวันนัด เพื่อไม่เป็ นอันตรายกับคนในครอบครัวและชุมชน
(9)(10) ICN กลไกการดาเนินงานและประสานงาน
•
การดาเนินงานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี ICN เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก เป็ น
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูป้ ระสานงานระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ รวบรวมผลการเฝ้ าระวัง การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวัง
การสอบสวนการระบาด การติดตามการปฏิบตั ิตามระเบีย บปฏิบตั ิต่ างๆ การสนับสนุ นทรัพ ยากร การให้
ความรู้ ฯลฯ
II-4.1 ข. การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ้
(1) การเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted surveillance
•
ทีม IC ได้ออกแบบระบบโดยมีการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ แบบ targeted surveillance เช่น เฝ้ าระวัง CaUTI ใน
ผูป้ ่ วยทีค่ าสายสวนปั สสาวะ เฝ้ าระวัง Phlebitis ในผูป้ ่ วยทีค่ าสายสวนหลอดเลือดดาส่วนปลาย เฝ้ าระวังการติด
เชื้อทีแ่ ผลฝี เย็บในมารดาหลังคลอด เฝ้ าระวังการติดเชื้อทีต่ าและสะดือในทารกหลังคลอด เฝ้ าระวังติดเชื้อแผล
ผ่ าตัด สะอาดในผู้ป่ วยหลัง C/S , Excision ,ท าหมัน หญิ ง ซึ่ง เป็ น การเฝ้ าระวังในขณะที่ผู้ป่ วยพัก รัก ษาใน
โรงพยาบาล เพื่อให้สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ครอบคลุมในการวิเคราะห์ปัญหาการติดเชือ้ นัน้ ๆ ในปี 2562
ได้มกี ารประชุม IC update ซึง่ กาหนดให้ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชือ้ โดยอ้างอิงตามคู่มอื วินิจฉัยการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล สถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2561
(2) การวินิจฉัยและยืนยันการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ได้ทา active prospective surveillance
•
กลุ่มทีไ่ ม่ได้อยู่ในกลุ่ม Targeted ทีเ่ ฝ้ าระวัง ประสานกับทีม IM ค้นจาก Hos-xp เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน ดู
ICD10 โรคแทรกซ้อน ในกลุ่มโรคทีส่ งสัยว่าจะมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น 2 ไตรมาสแรกของปี 2562
ค้นหาผูป้ ่ วย Pneumonia พบว่าจานวนผูป้ ่ วย Pneumonia เท่ากับ 61 ราย ได้นาเวชระเบียนมาทบทวน พบ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล HAP เท่ากับ 1 ราย จึงได้กาหนดให้ผู้ป่วยทีน่ อนพักรักษาในโรงพยาบาลตัง้ แต่ 3 วัน
ขึ้นไปให้มีการเฝ้ าระวัง HAP ทุกราย วันนอนทัง้ ปี รวม 26,444 วัน คิดอัตราการติดเชื้อ HAP ปี 2562 เป็ น
0.04 :1000 วันนอน ในปี 2563 พบจานวนผูป้ ่ วย Pneumonia เท่ากับ 61 ราย
ไม่พบ HAP
(3) การใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง และเพื่อปรับปรุงระบบงาน
• การรายงานผลการเฝ้ าระวัง ก าหนดให้รายงานภายในวัน ที่ 5 ของทุ ก เดื อ น เพื่อ การทบทวนและปรับ ปรุง
ระบบงานไม่ให้เกิดการติดเชือ้ ซ้า
• การคัดกรองผู้ป่วย airborne ผิดพลาด ในปี 61 พบ 5 ครัง้ เกิดจากการย้ายอาคารผู้ป่วยนอกไปใช้อาคารใหม่
ไม่มปี ้ ายแจ้งอาการที่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ในปี 2562 พบ 8 ครัง้ พบว่าเป็ นเวลาก่อน 07.00 น . ซึ่งเป็ นรอยต่อ
ของการคัดกรอง ได้ปรับเปลี่ยนโดยให้เวรเปลเป็ นผู้คดั กรองโดยมี การ training การคัดกรองให้ ปี 2563 พบ 1
ครัง้
(4)(5) การบ่งชีก้ ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรียนในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา)
• ในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา โรงพยาบาลปากพนังไม่พบการระบาดของการติดเชื้อ ในการนี้ทางงาน IC ได้ออกแบบ
ระบบเมื่อมีการติดเชื้อชนิดเดียวตัง้ แต่ 2 รายขึ้นไปให้รายงาน ICN เพื่อสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดให้
เร็วทีส่ ุด
II-4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
(1) มาตรการป้ องกันการติดเชือ้ และทาให้ปราศจากเชือ้
• Hand hygiene: กาหนด Hand hygiene เป็ น PSG ขององค์กร มีมาตรการส่งเสริมการล้างมือ โดยจุดล้างมือ
มีเพียงพอเพื่อให้เข้าถึงง่าย อุปกรณ์ของใช้พร้อม ให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีต่ งั ้ แต่วนั ปฐมนิเทศและฟื้ นฟูปีละครัง้ มี
โปสเตอร์เตือนใจและแสดงวิธกี ่ลี า้ งมือ 7 ขัน้ ตอนและ 5 moment และติดตามประเมินผล พบว่าอัตราการล้าง
มือ 7 ขัน้ ตอน ปี 2559-2563 ร้อยละ 90.90 89.54 90.19 , 86.7และ 88.70 ตามลาดับในปี 2562 ได้เพิม่ การ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยใช้รปู ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้มี
การล้างมือ
• Isolation precautions: มีระเบียบปฏิบตั ิการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ การใช้ Standard precautions ควบคู่
กับ Isolation precautions โดยคานึงถึงวิถกี ารแพร่กระจายเชื้อ ทัง้ Airborne Droplet Contact มีบตั ร AP DP
CPเพื่อใช้ส่อื สารระหว่างวิชาชีพ เริม่ ตัง้ แต่จุดคัดกรองผู้ป่วย กาหนดโซนรอตรวจในแต่ละกลุ่ม หากเป็ นกลุ่ม
Airborne ให้บริการทีจ่ ุด one stop service กลุ่ม Airborne ที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลจัดให้นอนห้อง
แยกหอผู้ป่วยหญิงและห้องแยกหอผู้ป่วยชาย ในหอผู้ป่ วยมีการจัดแยกโซนให้กลุ่ม DP และ CP แยกของใช้
ส่วนเครื่องผ้าใช้แล้วแยกใส่ถุงแดง มีการทาความสะอาดประจาวัน
โซนดังกล่าวหลังสุด ได้มกี ารเก็บข้อมูล
การคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่ม Airborne ผิดพลาดในปี 2561 พบ 5 ครัง้ เนื่องจากการย้ายไปอาคารใหม่ ไม่มปี ้ ายอาการ
ทีค่ วรแจ้งเจ้าหน้าที่ ปี 2562 พบ 8 ครัง้ เหตุเกิดช่วง 07.00- 08.00 น. ไม่ผ่านการคัดกรอง แก้ไขโดยให้
เวรเปลคัดกรองและ training ให้ ปี 2563 พบ 1 ครัง้
Standard precaution อื่นๆ:
• การได้รบั บาดเจ็บจากของมีคมและการสัมผัสสารคัดหลัง่ ปี 2559-2562 พบ 5 ราย 2 ราย 1 ราย และ
4 รายตามลาดับ ได้มกี ารทบทวนหาสาเหตุพบว่าเกิดจากสวมปลอกเข็มคืน เย็บแผลในโพรงลึก ฉีด
ยาในทีแ่ สงสว่างไม่พอ เข็มติดมากับผ้าเปื้ อน ได้ทบทวนและหามาตรการการป้ องกันการเกิดซ้า
• การจัดการขยะ : มีระเบียบปฏิบตั ิการจัดการขยะ และได้พฒ
ั นาระบบการจัดการขยะติดเชื้ออาเภอ
ปากพนัง ได้รวบรวมขยะติดเชื้อจากบ้านเรือนมาสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ จากนัน้ ทางโรงพยาบาลออก
เก็บ ขนย้ายมาสู่เรือนพักขยะของโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครัง้ มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
ขณะขนย้ายขยะขึน้ -ลงจากรถ ส่วนขยะติดเชื้อจากคลินิกเอกชนทางคลินิกนาถุงแดงใส่ภาชนะทีป่ ิ ด
มิดชิดและล็อคได้นามาส่งที่เรือ นพักขยะติดเชื้อ มีการชังน
่ ้ าหนักขยะจากทุก หน่ วยบริการ จากนัน้
บริษทั ไฟศอลอีเนอร์จี จากัด มารับไปกาจัดสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ น้าหนักขยะติด
เชือ้ ประมาณ 1,100 กิโลกรัม/เดือน
• การจัดการผ้าเปื้ อน: มีการคัดแยกผ้าเปื้ อนจากหน่ วยงาน เป็ นผ้าเปื้ อนมาก/ติดเชื้อ ผ้าเปื้ อนทัวไป
่
และผ้าเจ้าหน้าที่ เพื่อนามาซักในเครื่องซักผ้าสาหรับซักผ้าติดเชือ้ ผ้าเปื้ อนทัวไป
่ และผ้าเจ้าหน้าที่ ปี
2561 งานซักฟอกได้รบั เครื่องซัก ผ้า 200 ปอนด์ จากงบค่าเสื่อม เมื่อน ามาติดตัง้ ทาให้ไฟไม่พ อ
เครื่องทางานพร้อมเครื่องอื่นๆไม่ได้ อีกทัง้ สายไฟไม่เป็ นระเบียบและอายุการใช้งานสายไฟร่วม 20
กว่าปี ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าในอาคารซักฟอกเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพร้อมๆกันได้ และยังเป็ น
การบารุงรักษาเครื่องไปด้วย
• การจัดการผ้า เปื้ อน:เดิมการ Flow ในหน่ วยซักฟอก ไม่เป็ นระบบ one way และผลจากพายุปาบึก
เมื่อมกราคม 2562 ทาให้น้ าท่วมอาคารซักฟอก หลังคาปลิว เป็ นโอกาสให้งานซักฟอกได้รบั การ
อนุมตั ปิ รับปรุงโครงสร้างใหม่บางส่วนให้ได้มาตรฐานมากขึน้
• การท าความสะอาด ท าลายเชื้อ ท าให้ป ราศจากเชื้อ : การท าให้ป ราศจากเชื้อ เครื่อ งมือ และอุ ป กรณ์
การแพทย์มี 2 วิธี คือการนึ่งไอน้ า และการอบแก๊ส ได้พฒ
ั นาเป็ นระบบCentral supply ทัง้ เครือข่าย มีการควบคุม
ประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชื้อทุ กกระบวนการ ทัง้ เคมีภายนอก -ภายใน ทา Spore test 3 ครัง้ /สัปดาห์ ที่
ผ่านมาตัง้ แต่ปี2559-2563 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชือ้ ผ่านเกณฑ์ 100%
• การ reprocess กล้องส่องอวัยวะ: ในโรงพยาบาลปากพนัง ไม่มกี ารใช้กล้องส่องอวัยวะ
• การจัดการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: วัสดุทเ่ี ป็ นเครื่องสายต่างๆชนิด singleประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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use ที่ห มดอายุ ก่ อนใช้งาน reprocessing โดยการน ามาอบแก๊ ส เช่น oral airway , สาย ICD , สาย N/G สาย
ออกซิเจน mask และ canular ผูใ้ หญ่ ฯลฯ หากใช้กบั ผูป้ ่ วยแล้วไม่นากลับมาใช้ซ้า ส่วนเครื่องสายทีน่ ากลับมาใช้
ซ้าได้ คือ ชุดพ่นยา และสายออกซิเจน canular ของเด็ก โดยนามาอบแก๊ส
(2) การปรับปรุงและควบคุมสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ โรคและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม
• โรงพยาบาลปากพนังได้เปิ ดใช้อาคารผูป้ ่ วยในใหม่ 4 ชัน้ เมื่อปี 2559 ซึ่งยังไม่มหี อ้ งแยกโรคแรงดันลบ ทางงาน
ic ได้ขออนุ มตั ิใช้โคมไฟยูวซี ี ติดตัง้ ในห้องแยกโรคขณะผู้ป่วยนอนพักรักษาเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค
ลดความ
เสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ กลุ่ม airborne
• ผูป้ ่ วยกลุ่ม droplet และ contact ใช้วธิ กี ารแยกโซนห่างจากผูป้ ่ วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
• อาคารเรือนพักขยะ เดิมมี 2 ห้อง คือห้องขยะทัวไป
่ และห้องขยะติดเชื้อ ซึ่งขยะอันตรายไม่มที พ่ี กั ได้นาไปฝาก
เก็บในห้องขยะติดเชื้อ อีกทัง้ ประตูเรือนพักขยะชารุดทาให้สตั ว์พาหะนาโรคเข้าไปในอาคารได้ และพื้นชารุด
เป็ นหลุมทาให้น้าขัง เป็ นแหล่งสะสมเชือ้ โรคทาความสะอาดยาก จึงได้ขออนุมตั ปิ รับปรุงโครงสร้างเพิม่ เติมมาอีก
1 ห้องให้เป็ นสัดส่วน และปรับปรุงพืน้ และซ่อมประตูให้ได้มาตรฐานเรือนพักขยะ
(3) การลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ
• งานผูป้ ่ วยนอก มีการคัดกรองผูป้ ่ วยทัง้ ด้านความรุนแรงและด้านความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ ทัง้ 3 กลุ่ม
• ห้องคลอดและห้องผ่าตัด มีการปรับปรุงเส้นทางผ้าเปื้ อน โดยส่งออกไปยังจุดพักผ้าทางหน้าต่างซึง่ ถังผ้ามีฝาปิ ด
มิดชิด และงานซักฟอกนาถังใหม่มาเปลี่ยนและเก็บ ขนย้ายตามเวลาที่กาหนด โดยเป็ นเส้นทางทีไ่ ม่ผ่านผู้คน
ลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้
• งานจ่ายกลาง เมื่อหน่ วยงานใช้ชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อแล้วเช็ดคราบน้ายาต่างๆออกให้มากทีส่ ุด ใส่ในถังทีม่ ี
ฝาปิ ดมิดชิด ไม่นับเครื่องมือทีห่ น่วยงาน เจ้าหน้าทีจ่ ่ายกลางนาถังใหม่ไปเลีย่ นตามเวลาและเส้นทางทีก่ าหนด
• งานกายภาพ มีการทาความสะอาดและการทาลายเชื้ออุปกรณ์ ทุกครัง้ หลังใช้งานกับผู้ป่วยแต่ละราย และการ
ล้างมือก่อน-หลังให้บริการผูป้ ่ วย
II-4.2 ข. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุม่ เฉพาะ
(1) การดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร
• จากข้อมูลการเฝ้ าระวังพบอัตราการเกิด Phlebitis เกรด 2 ขึน้ ไป 1 ครัง้ ในปี 2559 ซึ่งพบในผูป้ ่ วยตัดไต
on prednisolone นาแนวทางการปฏิบตั ติ าม PVC Bundle มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยคาสายสวนหลอดเลือดดาส่วน
ปลาย เพื่อลดการเกิด Phlebitis ในปี 2560-2563 ไม่พบ Phlebitis
• การเกิด Episiotomy wound Infected พบในปี 2561 จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.4 เกิดจากความ
เสี่ยงด้านแผลทีฉ่ ีกขาดลึก และ wound care ได้ใช้ด่างทับทิมในการแช่แผลและในแผลที่ tear ลึก มีการประเมิน
แผลทุกเวร ในปี 2562-2563 ไม่พบ Episiotomy wound Infected
• การเกิด CaUTI ไม่พบนานเกิน 5 ปี เนื่องจากมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและ ใช้ CaUTI Bundle มา
ใช้ในการป้ องกันการติดเชือ้ CaUTI
(2) การดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมติ า้ นทานต่า การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและเชือ้ อุบตั ใิ หม่
• ผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งติดต่อได้ทางโลหิต เช่น HIV มี ARV Clinic ให้บริการ one stop service ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวังในการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันไม่ให้เจ้าหน้าทีต่ ดิ เชือ้ จากการทางาน และป้ องกันไม่ให้ผปู้ ่ วยแพร่เชื้อ
ไปให้ผอู้ ่นื ตลอดจนคานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วยด้วย
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• การดูแลผูป้ ่ วยที่มภี ูมต้านทานต่า เช่น HIV ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ระหว่างให้เคมีบาบัด ผูป้ ่ ว ยโรคเลือด เด็กอายุน้อย
กว่า 1 ปี ในกรณีท่โี รงพยาบาลรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ไว้ดูแล เน้นการล้างมือแบบ hygienic handwashing ก่อนสัมผัส
ผูป้ ่ วย การเข้าเยีย่ มของญาติตอ้ งล้างมือก่อน หลังการเข้าเยีย่ ม ห้ามผูท้ เ่ี ป็ นโรคติดเชื้อและแพร่เชื้อเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วย
การแยกแยกโซนห่างจากผูป้ ่ วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
• ผูป้ ่ วยดื้อยา มีการรับ Refer case มาจากรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และกรณีท่พี บเองในรพ. ต้องให้รู้
ว่าเป็ นเชื้อดื้อยาให้เร็วที่สุด และเริม่ มาตรการป้ องกันแบบ contact precaution ตัง้ แต่ OPD ER และ Admitted
โซนห่างจากเตียงอื่นอย่างน้อย 1 เมตร การแยกของใช้ การจากัดผูเ้ ยีย่ ม มีส่อื กระตุน้ เตือนการสื่อสารในการดูแล มี
ป้ าย MDR หน้า chart และหัวเตียง ยังไม่พบการการระบาดหรือแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาไปยังเจ้าหน้าที่หรือ
ผูป้ ่ วยรายอื่น
• กลุ่มผูป้ ่ วยอุบตั ิใหม่ SARS MERS COVID-19 ทีผ่ ่านมายังไม่พบ SARS MERS COVID-19 ในการนี้
ทางงาน IC ได้ติดตามสถานการณ์ การระบาดของเชื้ออุบตั ิใหม่อ ยู่เสมอ และมีแนวทางตัง้ แต่การคัดกรอง แยก
ผู้ป่ วย เน้ น การใช้อุป กรณ์ ป้อ งกัน ( PPE ) ประสานทีม หน่ วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อ สอบสวนโรคหาสาเหตุ
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน ประสานโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อส่งต่อผูป้ ่ วย
(3) การดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/สารคัดหลัง่ หรือเจ็บป่ วยจากการทางาน
• มีแนวทางปฏิบตั เิ มื่อได้รบั บาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลัง่ และสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ทงั ้ เครือข่าย
ทราบ ในปี 2559-2562 พบว่าเจ้าหน้าทีท่ งั ้ เครือข่ายปากพนัง ได้รบั บาดเจ็บจากของมีคม จานวน 5 ราย 2 ราย 1
ราย และ 4 รายตามลาดับ ได้มกี ารทบทวนหาสาเหตุพบว่าเกิดจากสวมปลอกเข็มคืน เย็บแผลในโพรงลึก ฉีดยาใน
ทีแ่ สงสว่างไม่พอ เข็มติดมากับผ้าเปื้ อน และได้หามาตรการการป้ องกันการเกิดซ้า
• ดูแลให้บุคลากรได้รบั วัคซีน ได้แก่ วัคซีน HBV บุคลากรกลุ่มเสีย่ งมีการตรวจหาภูมติ า้ นทานต่อตับอักเสบ
บี หากยังไม่มภี ูมแิ ละไม่ตดิ เชื้อตับอักเสบบี พิจารณาให้วคั ซีนตับอักเสบบี 3 dose ในปี 2559-2563บุคลากรกลุ่ม
เสี่ย งได้รบั วัคซีน มากกว่าร้อ ยละ 80 ส่ว นวัค ซีน Influenza vaccine งาน IC ร่วมกับ งานเวชศาสตร์ค รอบครัว
รณรงค์ ในปี 2562 บุคลากรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่รอ้ ยละ 60.4
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• ระบบการจัดการขยะติดเชือ้ ทัง้ เครือข่าย
• ระบบการทาความสะอาด และการทาให้ปราศจากเชือ้ เป็ นระบบ Central Supply ทัง้ เครือข่าย
v. แผนการพัฒนา
Score
DALI
มำตรฐำน
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
Gap
L
46. ระบบป้ องกันและควบคุมการ
3
พัฒนาศักยภาพ ICN ส่งอบรมหลักสูตร 4 เดือน
ติดเชือ้
/ICWN ส่งอบรม 2 สัปดาห์ปีละ 2 คน
L
47. การเฝ้ าระวังและควบคุมการ
3
พัฒนาระบบรายงานการเฝ้ าระวัง

ติดเชือ้
48. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
49. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่ม
เฉพาะ

3
3

L
L

สร้างห้องแยกโรคแรงดันลบ
พัฒนาระบบการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้
ยา
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II-5 ระบบเวชระเบียน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาทีจ่ าเป็ น(สาหรับการสื่อสาร การดูแล
ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ) ความปลอดภัย การรักษาความลับ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
2561
2562
2563
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
> 80%
94.70 93.60 97.42 97.81 88.28
นอก
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
>80%
92.47 79.30 83.15 87.66 72.43
อัตราการสูญหายของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
0%
0
0
2
0
0
ค่า CMI
0.62
0.62
0.57
0.56
0.61
≥0.80%
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
2561
2562
2563
ii. บริบท
ปริมาณผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน:
ผลกำรปฏิ บตั ิ งำน

หน่ วยนับ

2559

2560

2561

2562

2563

จานวนผูป้ ่ วยนอก
คน
35,568
38,394
38,218
39,921
36,892
จานวนผูป้ ่ วยนอก
ครัง้
155,938 162,337 160,558 167,228 147,812
จานวนผูป้ ่ วยใน
คน
5,065
5,490
6,856
8,927
8,185
จานวนผูป้ ่ วยใน
วัน
16,608
17,064
20,587
26,762
23,714
อัตราครองเตียง
%
72
74.32
60.54
79.65
67.12
หมายเหตุ :ปี 2563 คิด 94 เตียง
ขอบเขตการใช้ digital technology ในระบบเวชระเบียน: ระบบ Hospital Information System (HIS) โดยโปรแกรม
HOSxP โดยให้บริการตัง้ แต่ การลงทะเบียน การส่งตรวจรักษา การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการติดตาม
แฟ้ มเวชระเบียน โดยการแสกนเอกสารสู่อเิ ล็กทรอนิกส์ไฟล์
iii. กระบวนกำร
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) (2) การกาหนดเป้ าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบียน การประเมินส่วนขาด/ความซ้าซ้อน/การไม่ได้ใช้
ประโยชน์:
• ทีม IM ก าหนดเป้ าหมายการจัด ท าเวชระเบี ย นที่มีป ระสิท ธิภ าพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายโดยยึดตามแนวทางของ สปสช.,สภาการแพทยืและการพยาบาล และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เวชระเบียนมีความครอบคลุมการสื่อสาร ความต่อเนื่องในหารดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ
• มีการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกอย่างเป็ นระบบมากขึ้น 3 ครัง้ ต่อปี ครัง้ ละ 40 ราย ครอบคลุมทุ ก
แผนก แลพนาผลมาเปรียบเทียบกับ Extrenal Audit สปสช.
• การเชื่อมโยงข้อมูล Admission note ,การซักประวัติ ,การตรวจร่างกายใน Electronic file และสามารถ
print ออกแทนการเขียนด้วยมือ
(3) การประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียน:
• เวชระเบียนมีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และไม่สูญหายง่าย เพื่อสนับสนุ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย การบันทึกเวชระเบียนควรเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
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- การกาหนดผูม้ สี ทิ ธิบนั ทึกในเวชระเบียน:การแบ่งกลุ่มเข้าถึงระบบ HOSxP
- การใช้สญ
ั ลักษณ์และคาย่อทีเ่ ป็ นมาตรฐาน:.ใช้หลักเกณฑ์ของ WHO เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- การรับรองคาสั ่งการรักษาด้วยวาจา ให้ลงวันทีแ่ ละเวลาเมื่อรับคาสั ่ง ชื่อผูส้ ั ่งให้ชดั เจน อ่านทบทวนคาสั ่งการ
รักษาให้แพทย์ทราบอีกครัง้ เพื่อยืนยันความถูกต้องมีก ารเซ็นรับคาสั ่งปกติ ติดตามแพทย์เซ็นกากับคาสั ่ง
ภายใน 24 ชม.
- การใช้รหัสวินิจฉัยโรคและรหัสหัตการทีเ่ ป็ นมาตรฐาน:.ใช้หลักเกณฑ์ของ WHO โดยมีเจ้าพนักงานเวชสถิติ
เป็ นคนให้รหสโรคและตรวจสอบความถูกต้องในกรณีทแ่ี พทย์ให้รหัสผูป้ ่ วยนอก
- การแจ้งเตือนข้อมูลสาคัญ:มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ HOSxP เช่น การแพ้ยา ,ยื่นเอกสาร พรบ.ครบ ,ค้าง
ชาระ
(4) การประมวลผลจากเวชระเบียนและการนาข้อมูลทีป่ ระมวลได้ไปใช้:
• สรุป ผลการจัด ท ารายงานเป็ นสถิติเกี่ย วกับ ข้อ มูล จานวนผู้รบั บริก าร รายงานผลการวินิ จฉัยกลุ่ม โรค
รายงานหัตการและอุบตั กิ ารณ์เกิดโรค เป็ นรายเดือน รายไตรมาส และรายงานประจาปี นาเสนอทีมนาคุณภาพ และ
ทีมทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน:
• มีการนาเสนอผลการ Audit เวชระบียน ในส่วนทีไ่ ม่สมบูรณ์ และได้ปลับเปลี่ยนแบบฟอร์มเพื่อให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ เช่น จัดทา Clinical summary เพิม่ , การปรับปรุง Inform consent
II-5.1 ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) การจัดเก็บเวชระเบียน ความปลอดภัย:
• ยกเลิกการใช้เวชระเบียนในผูป้ ่ วยนอก เก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม HOSxP ในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้รหัสผ่าน
ในการเข้าถึงข้อมูล
• เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน เนื่องจากโรงพยาบาลยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการสร้างตึก ห้องจัดเก็บอาจยังไม่
เหมาะสม แต่มกี ารควบควบดูแล โดยผูป้ ฏิบตั งิ านเวชระเบียนตลอด 24 ชม.
• การท าลายเวชระเบียนที่ไม่ ได้ใช้งานเกิน 5 ปี งานเวชระเบียนจพท าการตรวจนั บ และตรวจสอบ ยื่น
เอกสารขอทาลายต่องานสารบรรณ งานสารบรรณยื่นเอกสารขอทาลายเวชระเบียนไปยัง สสจ.นครศรีธรรมราช เพื่อ
อนุญาตทาลายเวชระเบียนต่อไป จานวนอุบตั กิ ารณ์/อัตรา การสูญหายของเวชระเบียน ปี 2561 – 63 = 2,0,0 ครัง้
(2) (3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน:
- จากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งได้รบั บัญชีผใู้ ช้เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าถึงระดับข้อมูลที่
แตกต่างกันผ่านระบบ HOSxP แพทย์และพยาบาลกากับดูแ ลไม่ให้บุคลากรในทีมรักษาเปิ ดเผยข้อมูลหรือละเมิด
สิทธิของผูป้ ่ วยโดยมีการติดคาประกาศสิทธิผปู้ ่ วย 10 ประการ ไว้ทบ่ี ริเวณงานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก และหอผูป้ ่ วย
เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
- เพื่อบรรลุเป้ าหมายการรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน ได้ดาเนินการ (1)มีPR มาตรการพิเศษเวช
ระเบียนที่ถูกละเมิดและ HIV (2) กาหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูลในระบบ HosXp (3)MSO,NSO ควบคุมกากับการ
เปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย (4)มีPR การเข้าถึงเวชระเบียนของตนเอง (5)มีPR สิทธิของผูป้ ่ วย ทาให้เกิดผลลัพธ์ อัตราการ
ร้องเรียนเรื่องการเปิ ดเผยประวัตคิ วามลับของผูป้ ่ วย ร้อยละ 0
(4) การให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน:
• เพื่อบรรลุเป้ าหมายการให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียนได้อย่างเหมาะสม ได้ดาเนินการ (1)มี
WI การเข้าถึงเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน (2)มีการนิเทศหน้างาน ทาให้เกิดผลลัพธ์ จานวนผูป้ ่ วยร้องเรียน
เรื่องการถูกเปิ ดเผยข้อมูล ปี 61,62,63 = 0,0,0 ครัง้
II-5.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วย
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อให้บนั ทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอตามข้อกาหนด
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• เวชระเบียนต้องประกอบด้วย ข้อมูลประจาตัวผูป้ ่ วย มีการระบุโรคและการแพ้ยา บันทึกการตรวจร่างกาย
มีการวินิจฉัยโรคและการรักษา มีการเก็บรักษาประวัตทิ งั ้ หมดไว้ เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง เจ้าพนักงานสถิตเิ ป็ น
ผูล้ งรหัสโรค โดยการวินิจฉัยทีถ่ ูกตามหลัก WHO
(2) การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาที่
กาหนด):
• การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน (MRA)โดยใช้เกณฑ์ของ สปสช.โดยการสุ่มเวชระเบียน
ปี ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 40 ฉบับโดยแยกรายตึกเท่าๆกัน
• ตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก มีการทบทวนปี ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 40 ฉบับ รวม 120 ฉบับตามแบบของ สปสช.
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
•
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
50. ระบบบริหารเวชระเบียน
3.0
L
-ปรับปรุงข้อมูลให้มคี ุณภาพเป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง
-จัด ให้มีสถานทีจ ัด เก็บ เวชระเบีย นผู้ป่ วยในอย่ า ง
ปลอดภัย สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา
51. การทบทวนและความสมบูรณ์
3.0
L
-พัฒนาความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
ของการบันทึก
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II-6 ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559
2560
2561
Medication error OPD
- Prescribing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000 18.31 17.89 16.90
ใบสั ่งยา
-Transcribing error
<3 ครัง้ ต่อ1,000
0
0
0
ใบสั ่งยา
- Pre-dispensing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000
3.92
3.56
3.29
ใบสั ่งยา
- Dispensing error
<1 ครัง้ ต่อ1,000
0.04
0
0
ใบสั ่งยา
- Administrating error
<1 ครัง้ ต่อ1,000
0
0
0
ใบสั ่งยา
Medication error IPD
- Prescribing error
<30 ครัง้ ต่อ1,000
29.50 21.82
5.75
วันนอน
-Transcribing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000
7.93
6.63
2.19
วันนอน
- Pre-dispensing error
<30 ครัง้ ต่อ1,000
26.22 15.66
9.16
วันนอน
- Dispensing error
<10 ครัง้ ต่อ1,000
1.79
0.82
0.82
วันนอน
- Administrating error
<5 ครัง้ ต่อ1,000 วัน 0.77
2.35
0.58
นอน
Adverse drug event (ADE)
-จานวนครัง้ การเกิดแพ้ยาซ้า
0 ครัง้
0
0
0
-อัตรา ADE ทีม่ คี วามรุนแรงระดับ E
0 ครัง้
0
0
0
ขัน้ ไป
-อัตรา ADE ทีม่ คี วามรุนแรงระดับ
GHIจากยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
0 ครัง้
0
0
0
> 95%
96.35 96.03 91.34
-อัตราการเฝ้ าระวังตามแนว

2562

2563

13.99

6.39

0

0.51

2.30

2.88

0.02

0.34

0.01

0.14

4.04

1.98

2.60

0.17

7.58

5.73

0.68

0.51

0.64

0.76

0
1

0
0

0
89.52

0
92.36

3.75

5.73
(B=9 ใน
157)

0

0

ทางการติดตามการใช้ยา HAD
-ร้อยละความคลาดเคลื่อนในการสัง่
ใช้ยา HAD
Adverse drug event Type A
-จานวนครัง้ ของการเกิด ADR Type
A ระดับ G-I

<1%

9.13

6.35

0 ครัง้

0

0

3.84

0
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อัตราการเกิด medication error
ในระดับอันตราย(G-I)จาก
ร้อยละ 0
0
0
0
0
0
กระบวนการทา Medication
Reconciliation
Adherenceยาต้านไวรัส ARV Clinic
98.24 98.65 98.70 97.88 97.43
≥ 95%
(%)
ความพึงพอใจในงานบริการจ่ายยา
- อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วย OPD
>ร้อยละ 80
93.40 94.00 95.20 95.30 95.00
- ระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ของผูป้ ่ วย
<20 นาที
12.87 12.02 11.27 11.20 11.30
OPD
- อัตราผูป้ ่ วย OPDทีร่ อรับยาเกิน 20
<ร้อยละ 20
7.30
5.20
4.55
4.25
5.50
นาที
บริหารเวชภัณฑ์ยา
-อัตราการสารองคลัง
< 2.0 เดือน
1.57
1.24
0.76
1.21
1.27
งานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
ระดับ 3
1
1
1
2
3
เหตุผล
ii. บริ บทระบบการจัดการด้านยา โรงพยาบาลปากพนัง ดาเนินงานในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดระบบ
การจัดการด้านยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสม และได้ผล ทัง้ ภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงชุมชน โดย
แต่งตัง้ ในรูปของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) ทาหน้าทีก่ ากับดูแลระบบการจัดการด้า นยาให้มี
ความปลอดภัย มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ.
ยาที่ต้องระมัดระวังสูง :คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลปากพนัง ได้ประชุมทบทวนรายการยา
ความเสีย่ งสูงที่ต้องติดตาม เพื่อสร้างความมั ่นใจในความปลอดภัยสาหรับผู้ป่วยซึ่งใช้ยาที่มคี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้สงู ด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการจัดหา เก็บรักษา สั ่งใช้ ถ่ายทอดคาสั ่ง จัดเตรียม จ่ายยา
บริหารยาบันทึกข้อมูล และติดตามกากับการใช้ยา จานวน 11 รายการ ในบัญชียาโรงพยาบาล ดังนี้
1. Dopamine in
2. KCl inj. (20 mEq/10 ml)
3. Morphine inj.
4. Pethidine inj
5. Magnesium sulfate 10 % inj
6. Magnesium sulfate 50 % inj
7. Amiodarone inj. (150 mg/3ml)
8. Enoxaparin inj
9. Norepinephrine inj
10. Streptokinase 1,500,000 IU
11. Fondaparinux inj
iii. กระบวนกำร
II-6.1 ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) การทาหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด จัดทาบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจากัดให้มรี ายการยาเท่าที่จาเป็ นมีการ
ทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปี ละ2 ครัง้ โดยนาข้อมูลความปลอดภัยด้านยาและความคุม้ ค่ามาประกอบการพิจารณาและ
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ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายด้ านยาในเครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง ติดตามตัวชี้วดั เชิงกระบวนการและผลลัพ ธ์
ประเมิน และปรับ ปรุงระบบจัด การด้านยา มีก ารทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ วิธีป ฏิบ ั ติท่ีป ระสบความสาเร็จ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการด้านยาอย่างสม่าเสมอ.
• บทบาททีโ่ ดดเด่นของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด เพื่อให้มกี ารใช้ยาทีเ่ ป็ นไปอย่างสมเหตุผลและ
ผู้ ป่ วยปลอดภั ย จากการใช้ ย า ได้ มีก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ย าในบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ ผลการด าเนิ น งาน
ปี งบประมาณ 2560 – ปี งบประมาณ 2563 พบว่าร้อยละรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เท่ากับ 97.19: 2.81 , 98.26 : 1.74 , 98.26 : 1.74 และ 96.33 : 3.67 ตามลาดับ และร้อยละมูลค่าการ
จัด ซื้ อ ยาในบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ : ยานอกบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ ผลการด าเนิ น งานปี งบประมาณ 2560 –
ปี งบประมาณ 2563 เท่ากับ 97.09 : 2.90 , 97.35 :2.65 , 96.79 :3.21 และ 97.66: 2.34 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าทัง้
จานวนรายการยาและมูลค่าการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 90
• การดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดได้
กาหนดนโยบายและกากับดูแล ให้มกี ารสั ่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้
ยาปฏิชวี นะ ผลการการดาเนินงานในการควบคุมกากับการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอกผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2560 เท่ ากับร้อยละ 21.18 ในปี งบประมาณ 2561
ร้อ ยละ 23.15 และในปี งบประมาณ 2562 ร้อ ยละ 32.00 ผลการด าเนิ น งานในโรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลัน
ปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 27.03 ในปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 25.50 และในปี งบประมาณ 2562 ร้อยละ 28.81
และผลการดาเนินงานในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ ปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 67.93 ในปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ
60.87 และปี งบประมาณ 2562 ร้ อ ยละ 59.16 ซึ่ง ผลการดาเนิ น งานมีแ นวโน้ ม ในการใช้ย าปฏิชีวนะที่ลดลงใน
บาดแผลสดจากอุบตั ิเหตุ และได้มกี ารปรับกระบวนการทางาน โดยมีการติดตามตัวชี้วดั รายสัปดาห์ การทาความ
เข้าใจและร่วมรับผิดชอบตัวชี้วดั ระหว่างองค์กรแพทย์และทีมงานระบบยา ทีม่ กี ารติดตามและ feedback ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง นาตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่รบั บการทบทวน การสื่อสารตัวชี้วดั แบบ real time ทาให้ในปี งบประมาณ
2563 โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านเกณฑ์ RDU ระดับ 3 คือตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
• การดาเนิ น งานด้ านการส่ งเสริม การใช้ย าสมุ น ไพรในโรงพยาบาลเพื่อ ให้มีก ารใช้ย าที่สมเหตุ ผ ล ผลการ
ดาเนินงานปี งบประมาณ 2560 – 2563 พบว่ารายการยาสมุน ไพรในบัญ ชีโรงพยาบาลปากพนัง มีท งั ้ หมด 31
รายการ และมู ลค่ าการจัด ซื้อ ยาสมุ น ไพรมีมูลค่ าที่เพิ่ม ขึ้น ตามลาดับ ดังนี้ 1,116,465.40 บาท (ร้อ ยละ 5.59) ,
1,217,633.20 บาท (ร้อ ยละ 6.02) , 1,051,957.20 บาท (ร้อ ยละ 5.43) และ 1,733,589.50 (ร้อ ยละ 8.41)
ตามลาดับ
• การดาเนินงานด้านการจัดซื้อ จัด หาเวชภัณ ฑ์ร่วมกันในระดับ เขต ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ ราคาสมเหตุผล ผลการดาเนินงาน ร้อ ยละการจัดซื้อร่วมในปี งบประมาณ 2560 -2563 แยกตามประเภท
เวชภัณฑ์ดงั นี้ เวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 19.50 , 24.46 , 30.77 และ 39.03 ตามลาดับ เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ร้อยละ 15.04
,15.37 ,13.19 และ 38.20 ตามลาดับ พบว่าผลการดาเนินงานทาให้เกิดการประหยัดแยกตามประเภทเวชภัณฑ์
ดังนี้ เวชภัณฑ์ยา มูลค่าประหยัด 1,001,273.10.- บาท , เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา มูลค่าประหยัด 228,102.35 บาท
(2) การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสาคัญ จานวนยาในบัญชี
• ปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีจานวนรายการยาทัง้ หมด 503 รายการ เป็ นยาใน
บัญ ชีย าหลัก แห่ งชาติ (ED) 492 รายการ และรายการยานอกบัญ ชีย าหลัก แห่ งชาติ (NED) 11 รายการ
รายละเอียดดังนี้
รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาล 503 รายกร
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
จานวน 492 รายการ
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
จานวน 11
รายการ
ยาสามัญประจาบ้านและยาสมุนไพร
จานวน 43
รายการ
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ยาสนับสนุนจาก สปสช.

จานวน 48

รายการ

• นโยบายสาคัญ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นยา เช่น
- การมีระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่ชดั เจน โดยการดาเนินการจัดซื้อร่ วมทัง้ ระดับเขตและ
ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ทีม่ คี ุณภาพ ราคาเหมาะสม
- มาตรการกากับในการใช้ยา ประกอบด้วยมาตรการการดาเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน
ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ โดยสามารถผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ระดับ 3 ในปี งบประมาณ 2563
การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาในรายการยาเฉพาะทางโดยแพทย์เฉพาะทาง การใช้ยาในคลินิก
เฉพาะโรค
- มาตรการการติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา
- ระบบการติดตามยาเดิมผูป้ ่ วย
- การเฝ้ าระวังยากลุ่มเสีย่ งสูง
- การติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การป้ องกันการแพ้ยาซ้า
- มาตรฐานระบบยาหน่วยบริการปฐมภูมิ
- มีการจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ ่านการรับรอง มีกระบวนการในการจัดการกับปั ญหายาขาดแคลนและ
ยาที่จาเป็ น เร่งด่ วนและเจ้าหน้ าที่พ ัสดุแ จ้งให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องทราบในกรณี ท่ียาขาด พร้อมแจ้งแนวทางการ
แก้ปัญหา รวมถึงการใช้ยาทดแทน
1. ไม่มกี ารจัดหายาทีอ่ ยู่นอกเหนือบัญชียาโรงพยาบาล
2.ในรอบปี ทผ่ี ่านมา มีปัญหายาขาดแคลนในยาบางรายการ
- ยาโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตศูง ไม่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ จากสถานการณ์ โรค
ระบาดไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) เช่น ENALAPRIL GLIPIZIDE METFORMIN เนื่องจากเหตุระบาดของโรค
ส่งผลต่อบริษทั ผูผ้ ลิตและระบบการขนส่งยาและเวชภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ทาให้ยาและเวชภัณฑ์หลายรายการ
ขาดตลาด ราคาสูงขึน้ ไม่มสี ตั ถุดบิ สาหรับการผลิต โรงพยาบาลปากพนัง แก้ปัญหาโดยการ นาเจ้าทีป่ ระชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด มีระบบการนัดผูป้ ่ วยทีส่ อดคล้องกับอัตราคงคลังยา คือปรับเหลือไม่
เกิน 2 เดือน ระบบการช่วยเหลือกันภายในระดับจังหวัด ผ่านการรายงานข้อมูลระบบจังหวัด
- รายการยาและเวชภัณฑ์ท่จี าเป็ นต้องใช้ในสถานการณ์ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ า เช่น ถุง มือ
dispose mask mask n-95 ชุ ด ป้ อ งกัน alcohol 70 % alcohol gel ขาดตลาด โรงพยาบาลมีก ารสะท้อ น
ปั ญ หาสู่ระดับจังหวัด มีระบบการรายงานระดับ จังหวัด ระดับประเทศ มีระบบการจัด สรรทรัพ ยากรตาม
ปริมาณงาน ทาให้สามารถลดปั ญหาจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ในชาวงดังกล่าวได้
- rabie vaccine ขาดตลาด มีการปรับระบบการจัดส่งยาโดย สปสช. ทาให้สามารถแก้ปัญหาวัคซีนพิษ
สุนขั บ้าขาดสตอคได้
โรงพยาบาลปากพนั ง ได้มีร ะบบการยืม ยาจากโรงพยาบาลศู น ย์ ม หาราชและโรงพยาบาลในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีระบบการรายงานยาคงเหลือผ่านกลุ่มไลน์ห ัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อ รายงาน
สถานการณ์ยาของแต่ละโรงพยาบาลและมีการยืมยาจากโรงพยาบาลทีย่ งั มีสตอคอยู่
3. มีเหตุการณ์/สถานการณ์ทท่ี าให้ปริมาณความต้องการใช้ยาบางประเภทเพิม่ สูงอย่างฉับพลัน
3.1 กลุ่มยาสาหรับเด็ก เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มาประจาทีโ่ รงพยาบาลปากพนัง
3.2 การพัฒนางานการแพทย์แผนไทย งานเวชกรรมไทย ทาให้การใช้ยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
สมุนไพรทีเ่ ป็ นสูตรตารับสาหรับผูป้ ่ วย
3.3 ห้อ งฝากครรภ์ เปิ ด ให้บ ริก ารการป้ อ งกัน ไวรัสตับ อัก เสบจากแม่ สู่ลูก ท าให้ต้ อ งมีก ารสารอง
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Hepatitia B immunoglobulin สาหรับแม่ทม่ี เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
3.4 สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ทาให้ตอ้ งมีกาปรรับแผนการใช้เวชภัณฑ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย หน้ากาก n-95 แอลกอฮอล์เจลสาหรับ ล้างมือ แอลกอฮอล์ 70 % สาหรับฆ่าเชือ้ โรค
ทาให้ต้องมีการปรับแผนการใช้ยา โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ได้ขออนุ มตั ิปรับ
แผนการจัดซื้อผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มยี าเพียงพอสาหรับการให้บริการ
ผูป้ ่ วยเด็ก การแพทย์แผนไทย คลินิกฝากครรภ์ และสถานการร์โรคระบาด
(3) ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE
• อุบตั กิ ารณ์ แพทย์ไม่ได้ป รับขนาดยา Penicillin ในผูป้ ่ วย CAPD ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รบั การช่วยชีวติ จาก
อุบตั ิการณ์ น้ีได้มกี ารทบทวนในทีม PCT และทา root cause analysis จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ดงั กล่าว
ได้มกี ารจัดทาระเบียบปฏิบตั เิ รื่องการใช้ยาในผูป้ ่ วยไตบกพร่ อง โดยกาหนดรายการยาทีต่ ้องปรับขนาดตาม
การทางานของไต และระบุไว้ทฉ่ี ลากยาว่าต้องปรับขนาดยาเมื่อไหร่ พร้อมทัง้ อบรมให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยา
ในผูป้ ่ วยโรคไตบกพร่องแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง จากการเก็บข้อมูลพบว่าผูป้ ่ วยในทุกราย ได้รบั การปรับขนาด
ยาตามการทางานของไต
จากข้อมูล Medication Error มีขอ้ มูลการสั ่งใช้สารน้ า ที่ผสมไม่เหมาะสม มีการสื่อสารทบทวนร่วมกับองค์กร
แพทย์ในคณะกรรมการ PTC และ PCT และมีการจัดทาข้อความสารน้ าเพิม่ เติมในฉลากยา ปั จจุบนั ไม่พบความ
คลาดเคลื่อนนี้
• พบอุ บ ัติการณ์ ความคลาดเคลื่อ นทางยา ในระดับ A จานวน 2 เหตุ การณ์ ของงานบริก ารผู้ป่ วยใน แต่ มี
แนวโน้ มหากเกิดเหตุการณ์ จะมีค วามรุนแรง คือ Fondaparinux injปนอยู่กบั Enoxaparin injในเดือนมกราคม 2562
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดจึงได้ มกี ารทบทวนระบบและวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าเกิดจากการคื นยา
เข้าลอคยา จึงได้มกี ารวางระบบการคืนยา และปรับการรายงานอุบตั กิ ารณ์ medication error โดยแยกเหตุการณ์ near
miss ออกจากรายงานอุบตั ิการณ์ ระดับ A-B เพื่อนามาทบทวน และในเดือนมีนาคม 2562 พบ Levophedปนอยู่ใน
Clindamycin injสาเหตุเนื่องจากมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากจุดอื่นมาช่วยปฏิบตั งิ าน กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จึง
ได้มกี ารประชุมทบทวนวิธปี ฏิบตั กิ ารคืนยาให้เจ้าหน้าในหน่วยงานทัง้ หมด
(4) ผลการติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
• มีการปรับปรุงระบบการจ่ ายยา Enoxaparin injโดยก่อนจ่ายยาเภสัชกรต้องดูค่า pltและ ClCrก่อนทุกครัง้ ถ้า
Plt<100000 ให้โทรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครัง้ (ไม่จ่ายยาก่อนค่า lab ออก) และถ้า ClCr<30 ให้แจ้งแพทย์เพื่อ
ปรับขนาดยา เนื่องจากก่อนหน้านี้แพทย์สั ่งยาก่อนผล lab ออก ทาให้ผปู้ ่ วยไตเสื่อมไม่ได้รบั การปรับขนาดยา
(5) ผลการดาเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผลและแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ:
ตัวชีว้ ดั RDU โรงพยาบาลปากพนัง ปี งบประมาณ 2559 -2563
ลาดับ
ตัวชีว้ ดั
เกณฑ์ 2559 2560
1
ร้อยละการสั ่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
≥ 85 95.29 95.42
2
ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ผ ล ก ารด าเนิ น งาน ข อ ง
3
3
3
คณะกรรมการ PTC ในการชี้นา สื่อสารและ
ส่ ง เสริม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3
ก ารด าเนิ น งาน ใน ก ารจั ด ท าฉ ล าก ย า
3
3
3
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยา
ใน 13 กลุ่ม ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน
4
จานวนรายการยาที่ค วรพิจ ารณาตัด ออก 8 ≤ 1 0
0

2561
94.91
3

2562
95.04
4

2563
94.99
4

4

4

4

0

0

0
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รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ รายการ
โรงพยาบาล
5
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการ 3
3
3
3
4
4
จัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
6
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในระบบการหายใจ ≤ 20
26.98 21.18 23.15 30.44 13.91
ช่ ว งบนและหลอดลมอัก เสบเฉี ย บพลั น ใน
ผูป้ ่ วยนอก
7
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุ จจาระร่วง ≤ 20
24.84 27.03 25.5 27.43 15.57
เฉียบพลัน
8
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสดจาก ≤ 40
60.53 67.93 60.87 59.16 38.34
อุบตั เิ หตุ
9
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในหญิงคลอดปกติ ≤ 10
12.70 12.02 12.24 4.64
2.00
ครบกาหนดทางช่องคลอด
10
ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ใช้ RAS blockage 2 = 0
0.16 0.08 0.08
0
0
ชนิดร่วมกันในการรักษาความดันโลหิตสูง
11
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานประเภท 2 ทีใ่ ช้ย า ≤ 5
0
0
0
0
0
glibenclamideในผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปี
12
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานประเภท 2 ทีใ่ ช้ยา ≤ 5
0
0
0
0
0
glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ า กับ 65 ปี และมี eGFR < 60 มล./นาที/
1.73 ตารางเมตร
13
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีใ่ ช้ MFM เป็ นยา ≥ 80
82.98 82.89 81.55 83.53 84.95
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น้าตาลและมี eGFR ≥ 30 ml/min/1.73 m2
14
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ≤ 5
0.04 0.05
0.1
0.06
0.04
ซ้าซ้อน
15
ร้อ ยละผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ระดับ 3 ขึ้น ไปที่ ≤ 10
1.56 2.07 1.76
1.56
1.67
ได้รบั NSAIDs
16
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคหืดทีไ่ ด้ ICS
65.77 73.95 77.05 83.85 84.46
≥ 80
17
ร้อ ยละผู้ ป่ วยนอกสู ง อายุ ท่ี ใ ช้ ย ากลุ่ ม long ≤ 5
0.99 0.85 0.77
1.19
0.67
acting BDZ
18
จานวนสตรีตงั ้ ครรภ์ท่ไี ด้รบั ยาที่ห้ามใช้เมื่อรู้ = 0
0
0
0
0
0
ว่าตัง้ ครรภ์แล้ว
419 ร้อยละการได้รบั ยาต้านฮีสตามีน ชนิด non- ≤ 20
3.14 2.67 2.86 10.21 11.90
sedative ในเด็ก ที่ได้ร ับ การวินิ จ ฉัยเป็ นโรค
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ผลการดาเนินงาน Service plan สาขา RDU ปี งบประมาณ 2560 -2563 อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติด
เชื้อทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอก และอัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น ในปี งบประมาณ 2560 2561 และ 2562 แต่อตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสด
จากอุบตั ิเหตุ มีแนวโน้มลดลง คือในปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 67.93 ปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 60.87 และ ใน
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ปี งบประมาณ 2562 ลดเหลือร้อยละ 59.16 ซึ่งเป็ นแนวโน้มทีด่ ีขน้ึ โรงพยาบาลปากพนังมีเป้ าหมาย ต้องผ่าน RDU
ขัน้ 2 และจากตัวชีว้ ดั ทัง้ 3 ตัว ของ RDU ซึง่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทางคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ได้กาหนด
แนวทางดังนี้ ดังนี้
1. ให้มกี ารวินิจฉัยทีถ่ ูกต้อง ครอบคลุม สมเหตุผล ในการสั ่งใช้ยาและสั ่งการรักษา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการส่งเสริม แนะนา การสั ่งการวินิจฉัย การสั ่งการรักษา และการ
สั ่งใช้ยา ให้สมเหตุผล
3. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็ นยาทางเลือก เช่น ฟ้ าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง โดย ประธานคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบาบัด เสนอให้ตงั ้ รหัสยาเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการพิมพ์สั ่งใช้ยาในระบบ Hos-xp
4. ทีมการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง Asthma COPD วิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทีม่ อี ยู่ พัฒนาข้อมูลทีม่ อี ยู่ให้ถูกต้องตามโรค
และการวินิจฉัย และให้เป็ นปั จจุบนั รวมถึงศึกษาและพัฒนาระบบการลงวินิจฉัย การสั ่งใช้ยาทีส่ มเหตุผล
5. กลุ่มงานเภสัชกรรม กาหนดเภสัช กรผู้รบั ผิดชอบที่ชดั เจน รายงานผลการดาเนิ นงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุก
สัปดาห์ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานต่อไป
6. พัฒ นาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้ าที่ รพ.สต.
ปฐมนิเทศแพทย์และบุคลากรใหม่ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการใช้ยาสมุนไพร
ผลลัพธ์ ในปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพนัง สามารถผ่านเกณฑ์ RDU ระดับ 3 (ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชีว้ ดั )
(6) การติดตามตัวชีว้ ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา:
• การปรับปรุงระบบการคัดลอกคาลังใช้
่ ยาของแพทย์ในระบบยาผูป้ ่ วยใน โดยก่อนหน้านี้ เภสัชกรคัดลอกคาสั ่ง
ใช้ยา continue ลงใน PMP ซึ่งพบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการคัดลอกรายการยาลง PMP . 22.2
% ของความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกยาทัง้ หมดปี งบประมาณ 2561 จึงปรับระบบเป็ นการพิมพ์ใบ Patient
profile จากโปรแกรม Hox-XP
• จากการทบทวนการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผ ล พบว่า 5 ปี ยอ้ นหลัง เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง ผ่าน
ระดับ 1 ซึง่ เป้ าหมายในการดาเนินงานคือผ่านระดับ 3 ในปี งบประมาณ 2562
เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง ได้มกี ารประชุมทบทวน นาแนวทางจากหน่วยงานทีป่ ระสบความสาเร็จ เช่น
รพ.ท่าศาลา รพ.จุฬ าภรณ์ มาใช้ปรับปรุงการติดตามตัวชี้วดั มาตรการและแนวทางในการทางาน เช่น การ
feedback ตัวชีว้ ดั รายสัปดาห์ แจ้งแพทย์รายคน ทบทวนวิชาการ บุคลากรทัง้ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการเตือน การกาหนดรายการยาทีแ่ พทย์ สามารถสั ่งใช้ได้
พบว่า ตัวชี้วดั การใช้ยาปฏิชวี นะใน 3 โรค คือ URI AD และแผลสะอาด ในไตรมาสที่ 3/2562 ร้อยละ 23 ,24
และ 42 ตามลาดับ และสิน้ ปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพนังสามารถผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลระดับ 3
II-6.1 ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
• การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ:
• ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การประเมินและฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบยาการใช้ยาที่
เหมาะสมและปลอดภัยก่อนเริม่ ต้นปฏิบตั งิ านและเป็ นประจาทุกปี
เภสัชกรโรงพยาบาลปากพนัง ได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพิม่ เติม ดังนี้
• หัวหน้ากลุ่ม ผ่านการอบรมการบริหารระดับต้น สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริหาร และปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ และหลักสูตรวุฒบิ ตั รเชีย่ วชาญด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ จากสภาเภสัชกรรม
• เภสัชกรในกลุ่มงาน จานวน 5 ราย สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร
• เภสัชกร ผ่านการอบรมระยะสัน้ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน และระบาดวิทยา จานวน 2 ราย เพื่อพัฒนา
งานเภสัชกรรมปฐมภูมใิ นเครือข่ายและการดูแลต่อเนื่องผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• เภสัชกร ผ่านการอบรมหลักสูตรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จานวน 2 คน เพื่อพัฒนางาน
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพในพืน้ ที่
• เภสัชกรที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบงานและคลินิกต่างๆ ได้ รบั การพัฒนาศักยภาพ การเข้ารับการฝึ กอบรมตรงกับ
ภาระงานที่รบั ผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รอบปี ท่ผี ่านมา มีการอบรมการดูแลผู้ป่วยหอบหืด การดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยเอดส์ คลินิก NCD คุณภาพ การรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
• เภสัชกรทุกคนเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างน้อย 10 หน่วยกิตต่อปี และครบ 100 หน่วยกิตในระยะ
เวลา 5 ปี 100 %
• เจ้าหน้าที่อ่ืนๆในหน่ วยงาน ได้รบั การอบรมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การช่ วยฟื้ นคืนชีพ
การป้ องกันอัคคีภยั ทบทวนวิชาการในหน่ วยงานเดือนละ 1 ครัง้ การทบทวนความรูห้ น้า งาน การพูดคุย
ตอนเช้าก่อนเริม่ งานและสรุปปั ญหาอุปสรรคก่อนเลิกงาน

(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย:
•

โปรแกรม HOSXP ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วย ทาให้แพทย์ เภสัชกรและสหสาขาวิชาชีพ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผูป้ ่ วยเฉพาะราย ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการจ่ายยา ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต การสินิจฉัย
โรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าเป็ น ข้อมูลการแพ้ยาและการนัดหมาย
• ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าเป็ นสาหรับแต่ละโรค เช่น ค่า INR สาหรับผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยา warfarin

(3) การเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น:
• บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่จาเป็ น ดังนี้ บัญชียาโรงพยาบาล ราคายาทัง้ ราคาต้นทุน
และราคาขาย ขนาดยา จานวนยาทีส่ ามารถสั ่งใช้ได้ คาเตือนต่างๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal
drug interaction ข้อมูลการแพ้ยา ประวัตกิ ารใช้ยาเดิม กลุ่มยาความเสีย่ งสูง สิทธิการชาระเงิน เหตุผลประกอบการ
สั ่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการกาหนดการเข้าถึงการสั ่งใช้ยาสาหรับแพทย์เฉพาะทาง
• มีค่มู อื บัญชียาโรงพยาบาล คู่มอื ยาความเสีย่ งสูง ยาทีห่ า้ มใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร ขนาดยาในเด็ก
คู่มอื การใช้ยาโรคเรื้อรัง การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ การใช้ยาสมุนไพร การเผ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วย
โรคไต การเผ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสู งอายุ สาหรับบุค ลากรทางการแพทย์ก ลุ่มอื่นๆในโรงพยาบาลและหน่ วย
บริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย ทัง้ แบบรูปเล่มและเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาล
3.1 การเข้าถึงข้อมูลยาของแพทย์
แพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล บัญชียาโรงพยาบาล ราคายาทัง้ ราคาต้นทุนและราคาขาย ขนาดยา คา
เตือนต่า งๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal drug interaction กลุ่มยาความเสี่ยงสูง สิท ธิ
การชาระเงิน เหตุผลประกอบการสัง่ ใช้ยานอกบัญ ชียาหลักแห่ งชาติ มีการกาหนดการเข้าถึงการสั ่งใช้ยา
สาหรับแพทย์เฉพาะทาง
3.2 ข้อมูลทีเ่ ภสัชกรเข้าถึงได้
ข้อมูลทีเ่ ภสัชกรสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ ประวัตผิ ปู้ ่ วย สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต ข้อมูล
การสั ่งใช้ยาของแพทย์ การวินิจฉัยโรคของแพทย์ ข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสถานบริการอื่น
ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยาและการนัดหมาย ข้อมูลการได้รบั วัคซีน ขนาดยาเฉพาะโรค ข้อมูล
เกีย่ วกับ drug compliance ของผูป้ ่ วย ข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น เช่นยาทีต่ อ้ งปรับขนาดในผูป้ ่ วยโรคไต ข้อมูลยาเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในกลุ่ ม ยาส าคั ญ pregnancy category drug interaction fatal drug
interaction กลุ่มยาความเสีย่ งสูง สิทธิการชาระเงิน จานวนยาทีแ่ พทย์สามารถสั ่งจ่ายได้
3.3 สาหรับข้อมูลทีพ่ ยาบาลเข้าถึงได้ในกระบวนการบริหารยา
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ข้อมูลทีพ่ ยาบาลเข้าถึงได้ในกระบวนการบริหารยา ได้แก่ ประวัตผิ ปู้ ่ วย สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษา
ในอดีต ข้อมูลการสั ่งใช้ยาของแพทย์ การวินิจฉัยโรคของแพทย์ขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยาและ
การนัดหมาย ข้อมูลการได้รบั วัคซีน ขนาดยาเฉพาะโรค ยาทีต่ ้องปรับขนาดในผู้ป่วยโรคไต การติดตามยา
กลุ่มเสีย่ งสูง สารละลายทีใ่ ช้ในการผสมยา ความคงตัวของยาหลังผสม วิธกี ารบริหารยา
(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตือน:
• โปรแกรม HOSXP สามารถสนับสนุ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั ่งใช้ยาของแพทย์ โดยมีขอ้ มูลประวัตผิ ปู้ ่ วย
สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยารายการยา ราคายาทัง้ ราคาต้นทุน
และราคาขาย ขนาดยา คาเตือนต่างๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal drug interaction กลุ่มยา
ความเสีย่ งสูง สิทธิการชาระเงิน เหตุผลประกอบการสั ่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการกาหนดการเข้าถึงการ
สั ่งใช้ยาสาหรับแพทย์เฉพาะทาง
• การส่ งสัญ ญาณเตือ นในระบบคอมพิว เตอร์ มีด ัง นี้ คือ ข้อมู ลการแพ้ย า fatal drug interaction ขนาดยา
สาหรับ โรคเฉพาะ เช่น ขนาดยา Oseltamivir ขนาดยารัก ษาวัณ โรค ค่าผลตรวจห้องปฏิบ ัติการที่เป็ น ค่ าวิก ฤต
ประวัติการฉีดวัคซีนพิษสุนั ขบ้าที่ได้รบั วัคซีนครบ การติดตามการใช้ยาเทคนิคพิเศษ บันทึกสาหรับการติดตาม
กรณีผปู้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยา
(5) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพเกีย่ วกับการใช้ยา:
• การสั ่งใช้ คัดลอกคาสั ่ง จัดเตรียม จัดจ่าย และบริหารยา กระทาในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึ่งสะอาด มีพน้ื ที่
และแสงสว่างพอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบั เรื่องยาโดยไม่มกี ารรบกวน.
II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
(1) การจัดหายา:
• การมีระบบการจัดหายา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ดาเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อ และมีการดาเนินการสืบ ราคาทัง้ ระดับ เขตและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ ยาและเวชภัณ ฑ์มิใช่ยา ที่มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม และพิจารณาความเหมือน ต่าง ของผลิตภั ณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้าน
LASA
• มีระบบการรายงาน minimum stock ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แ ละการรายงานจากคลังเวชภัณ ฑ์ ผ่ าน
แบบฟอร์มและทางไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ได้ดาเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ได้เพียงพอต่อการใช้
• ระบบการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลปากพนัง ผ่านระบบ e-gpของกรมบัญชีกลางทัง้ หมด
ทุกรายการ
• ยาต้า นพิษ เป็ น ยาที่มีค วามสาคัญ ในการช่ ว ยชีวิต ผู้ป่ วย เพื่อ ให้มีก ารสารองยาในปริม าณเพีย งพอและ
เหมาะสม และมีความรวดเร็วในการหยิบใช้และสะดวกในการตรวจสอบยาทีเ่ หลือ ทางทีมจึงได้เสนอการเก็บสารองยา
ต้านพิษไว้เป็ นหมวดหมู่เดียวกันทัง้ ในคลังยา และห้องยาผูป้ ่ วยนอก ผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ไม่พบความเสีย่ งในเรื่อง
ยาไม่พอใช้ หรือการหายาไม่เจอ และมีระบบการส่งเบิกยาคืนทันทีหลังจากใช้ยา เพื่อให้มยี าใช้อย่างต่ อเนื่อง ไม่มยี า
ขาด เซรุ่มงูเห่า มีระบบการส่งข้อมูลการใช้ของผูป้ ่ วยผ่านไลน์กลุ่มห้องยา เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบทราบและคีย์ขอ้ มูลเบิก
คืนยาผ่าน สปสช.ทันท่วงที
(2) การเก็บสารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย:
• ยาทุกรายการได้รบั การเก็บสารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ความมั ่นใจในด้านความเพียงพอ ความ
ปลอดภัย มีคุณภาพและความคงตัว พร้อมใช้ ป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี านาจหน้าที่ สามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ า
มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสม่าเสมอ โดยมีการปฏิบตั เิ พื่อเป้ าหมายดังกล่าวทัวทั
่ ง้ องค์กร มีการเก็บแยกยาที่
มีช่อื พ้องมองคล้าย ยาชนิดเดียวกันทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน ยาทีต่ ้องใช้ความระมัดระวังสูง ยาหมดอายุหรือยาที่
ถูกเรียกคืน แยกเป็ นสัดส่วน. ไม่ มกี ารเก็บสารอีเล็คทรอไลท์เข้มข้นที่จะเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยไว้ในหน่ วยดูแลผู้ป่วย
การจัดเก็บยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิเป็
์ นไปตามมาตรฐานมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

95

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

• คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม มีสถานทีจ่ ดั เก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสม
มีประตูลอ็ ค 2 ชัน้ มีระบบป้ องกันอัคคีภยั smoke detector กล้องวงจรปิ ด ป้ องกันการสูญหายของยาและเวชภัณฑ์ มี
ผูร้ บั ผิดชอบและแนวทางการเปิ ดปิ ดคลังยาชัดเจน ไม่มกี ารวางเวชภัณฑ์บนพื้น แยกจัดเก็บเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ชัดเจน มีระบบการควบคุมอุณ หภูมิและความชื้น การป้ องกันสัตว์และแมลง การควบคุ มการเบิกจ่ายเป็ น ไปตาม
ระเบียบ การสารองยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ มีระบบสติกเกอร์สเี ฝ้ าระวังเวชภัณฑ์หมดอายุ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ยา
และวัคซีนทีต่ ้องควบคุมอุณหภูมิ มาตรฐานตู้เย็นเก็ บเวชภัณฑ์ การบันทึกอุณหภูมแิ ละความชื้น วันละ 2 ครัง้ ทุกวัน
ติดตัง้ ระบบสัญาณเตือนในกรณ๊ ท่อี ุณหภูมติ ู้เย็น ไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ผ่านแอบพลิเคชันไลน์
่
เพื่อสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ทนั ท่วงที 14 จุด ได้แก่ ตู้เย็นคลังยา 6 ตู้ ช่องแช่แข็ง 1 ตู้เย็นห้องยาผู้ป่วยใน 1 ตู้เย็นห้องยาผู้ป่วยนอก 1
ห้องปฏิบตั กิ าร 2 โรงครัว 1 ตู้ ระบบการสุ่มตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์คงคลังและการหมดอายุเวชภัณฑ์
• คลังยาหน่วยงานย่อยและหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการกาหนดเภสัชกร และพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ประจาหน่ วยที่ชดั เจนรายการ ปริมาณการสารองยาและเวชภัณฑ์ การจัดเก็บ อย่างมีคุณภาพ จัดทาป้ ายชื่อยาทีเ่ ป็ น
ระบบเดียวกันทัง้ โรงพยาบาล มีการกาหนดปริมาณสตอคขัน้ ต่า ขัน้ สูงทีช่ ดั เจน ในทุกคลังยาย่อย การเฝ้ าระวังชื่อพ้อง
มองคล้าย มีการตรวจสอบปริมาณคงเหลือและเบิกทดแทน หน่วยงานในโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หน่ วยเบิกนอก
โรงพยาบาล 1 ครัง้ ต่อเดือน มีการทบทวนรายการและปริมาณสารองโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดปี ละ
1 ครัง้ มีการตรวจสอบโดยเภสัชกรและเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยคลังยาย่อยผูร้ บั ผิดชอบทุกเดือน
(3) การจัดให้มยี า/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย:,
• มีการจัดให้มยี า และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าเป็ นในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา. มีระบบควบคุม
และดูแลให้เกิดความปลอดภัย และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากทีใ่ ช้ไป
• ปี งบประมาณ 2562 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด และคณะกรรมการดูแลผูป้ ่ วย ได้มขี อ้ กาหนดชุด
ยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินสาหรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน (Emergency box) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีระบบการ
เบิกยาทดแทนทันทีเมื่อเปิ ดใช้ และทาการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน รายการและจานวน วันหมดอายุ ทุกเดือน มี
ระบบการสารองชุดยาฉุ กเฉิน ณ จุดบริการ และห้องยาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และในปี งบประมาณ 2563 มีการจัดทา
ชุดยาฉุกเฉินเพิม่ เติมสาหรับห้องคลอด
(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ด:
• กลุ่มงานเภสัชกรรมเปิ ดทาการ 24 ชัวโมง
่
โดยมีเภสัชกรปฏิบตั งิ านในช่วงเวลา 8.30-24.00นและในช่วงเวลา
24.00-08.30 น มีเภสัช กรหรือ เจ้าพนั ก งานเภสัช กรรมปฏิบ ัติงาน 1 คน ในกรณี ท่ีเจ้า พนั ก งานเภสัช กรรมเป็ น
ผูป้ ฏิบตั งิ าน สามารถโทรศัพท์ปรึกษาเภสัชกร on call ได้ตลอดเวลา และมีการทบทวนความถูกต้อง เหมาะสมในการ
สั ่งใช้ยา การจ่ายยา โดยเภสัชกรเวรเช้า นอกจากนี้ ในกรณี ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ในไลน์กลุ่มห้องยา
จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ปี 2561 พบว่าเวรดึกที่มเี จ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ นผู้มหี น้าที่ปฏิบตั กิ าร มีการ
จ่ายสารน้ าสาหรับผสมยาฉีดไม่เหมาะสม กลุ่ มงานเภสัชกรรมชุมชน จึงได้จดั ทาข้อมูลสาน้ าทีใ่ ช้ในการผสมยาฉีด
ในฉลากยาฉีดทุกรายการ จัดทาสติกเกอร์สรี ะบุสารน้ าที่เหมาะสมติดไว้ท่จี ดั เก็บยาฉีดแต่ละรายการ จัดทาการ
คานวณขนาดยาความเสีย่ งสูงทีร่ ะบุในฉลากยา เช่น Dopamine Norepinephrine injection
พบอุบตั กิ ารณ์ ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ยาโรคประจาตัว ในเวลาทีก่ าหนด จึงมีระบบการติดตามยาเดิมผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งนอน
พัก รักษาตัวในโรงพยาบาล เวรดึก โดยส่งต่ อข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องติดตามยาเดิมผ่ านระบบไลน์ เพื่อ ให้เภสัชกร
ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ่ วยในได้ตดิ ตามยาเดิมผูป้ ่ วยในวันถัดไป
(5) การจัดการกับยาทีส่ ่งคืนมาห้องยา:
• ปี งบประมาณ 2561 พบอุบตั กิ ารณ์จดั ยาผิดชนิด จากสาเหตุเก็บยาคืนใส่ผดิ lock ของยาทีส่ ่งคืนมายังห้องยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด จึงได้กาหนด ให้ รายการยาน้ าและยาเม็ด ทีส่ ่งคืนห้องยา ให้ทาลายทิ้ง ส่วน
ยาฉีดจะรวบรวมใส่ถุงแล้วคืน lock ยาโดยมีการ double check โดยเภสัชกร ทาให้ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-6.2 ก. การสั ่งใช้และถ่ายทอดคาสั ่ง
(1) การเขียนคาสั ่งใช้ยาและถ่ายทอดคาสั ่งเพื่อการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย:
• จากการทบทวนอุบตั ิการณ์ ปี 2561 พบแพทย์มกี ารใช้คาย่อในการสั ่งใช้ยาที่ไม่อยู่ในมาตรฐานคาย่อของ
โรงพยาบาลปากพนัง ทาให้เกิดปั ญ หาในการถ่ ายทอดคาสั ่ง สื่อสารไม่ตรงกัน ซึ่ งทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดร.พ.ปากพนังจึงจัดให้มกี ารทบทวนมาตรฐานคาย่อปี ละ 1 ครัง้ และมีการ
ปฐมนิเทศแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใหม่
(2) medication reconciliation:
โรงพยาบาลปากพนังได้พฒ
ั นาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยใช้
มาตรฐานเดีย วกัน ทัง้ องค์ ก รมีร ะบบการติด ตามยาเดิม ของผู้ป่ วยในทุ ก ราย และผู้ป่ วยนอกในคลีนิ ค โรคเรื้ อ รัง
เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั อยู่กบั รายการยาทีส่ ั ่งให้ผู้ป่วย เพื่อค้นหายาทีต่ กหล่น สั ่งซ้า ไม่เข้ากับสภาพของ
ผูป้ ่ วย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดมีการตัด สินใจทางคลินิก
อย่างเหมาะสมตามข้อมูลทีพ่ บ และสื่อสารการตัดสินใจแก่แพทย์และผูป้ ่ วย
• จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ปี 2558 พบผูป้ ่ วย Admit และ D/C แพทย์สั ่งใช้ยาเดิม โดยไม่ได้ระบุรายการยา
ขนาดยา และวิธใี ช้ยาให้ครบถ้วน ซึง่ ได้มกี ารนาเสนอข้อมูลเหล่านี้ในการประชุม PTC และขอความร่วมมือแพทย์ระบุ
รายการยาเดิม ของผู้ป่ วยให้ครบถ้วน และเขียนคาสั ่งใช้ยาที่ ช ัดเจน สามารถสื่อ สารให้เข้าใจได้ต รงกัน ส่ งผลให้
prescribing error จากการสั ่งใช้ยาของแพทย์ลดลงในปี งบประมาณ 2559-2562 ดังนี้ 301, 267, 63 และ 38 ครัง้
ตามลาดับ
(3) ถ้ามีการใช้ CPOE ระบบมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทีช่ ่วยสนับสนุนการตัดสินใจ:
•

II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
(1) การทบทวนคาสั ่งใช้ยา: ก่อนการบริหารยา dose แรก (หรือทบทวนเร็วที่สุดหลังบริหารยาในกรณีฉุกเฉิน) มีการ
ตรวจสอบซ้าสาหรับการคานวณขนาดยาในผูป้ ่ วยเด็ก ยากลุ่มเสีย่ งสูง เภสัชกรติดต่อกับผูส้ ั ่งใช้ยาถ้ามีขอ้ สงสัย
• ปี งบประมาณ 2559 พบอุบตั ิการณ์ การสั ่งใช้ยา antibiotic ไม่ได้ปรับขนาดยาตามการทางานของไต เช่น
Ceftazidime inj, Trazosin , Enoxaparin inj, Penicillin G inj

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ได้กาหนดให้เภสัชกรทบทวนคาสังใช้
่ ยา ทบทวนขนาดยาที่
ใช้โดยใช้ค่มู อื การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต และมีขอ้ มูลค่าการทางานของไตทีจ่ ะต้องปรับขนาดยา
ในฉลากยา จากการเก็บข้อมูลพบว่าผูป้ ่ วยในทุกรายได้รบั การปรับขนาดยาตามการทางานของไต
(2) การจัดเตรียมยา:สถานที่ทส่ี ะอาดและเป็ นระเบียบ มีการระบายอากาศอุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสม. แผนก
เภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย หรือยาทีไ่ ม่มจี าหน่ ายในท้องตลาด โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
มาตรฐาน
• มีการเตรียม adrenaline prefill ตาม order แพทย์ โดยมีการจัดเตรียมตามแนวทางการเตรียม adrenaline
prefill เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
• การเตรียมแบ่งบรรจุยาในขวดพลาสติกใส ขนาด 30 และ60 ซีซี ยารายการมีการเตรียม
• แบบบรรจุในขวดพลาสติกใส ซึ่งรูปแบบยา สี ความหนืดทีค่ ล้าย ๆ กัน เช่น KCl elixir , Lactulose, จัด ให้มี
การจัดแบ่งบรรจุไว้ล่วงหน้าพร้อมติดฉลาก Label ให้ชดั เจนก่อนการหยิบจ่าย
• มีการเตรียมยา Oseltamivir syrup สาหรับผูป้ ่ วยเด็กเฉพาะราย
(3) การติดฉลากยา:ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่าย ติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท. มีฉลาก
ติดจนถึงจุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ่ วย โดยระบุช่อื ผูป้ ่ วย ชื่อยา ความเข้มข้น และขนาดยาคาเตือนและการเฝ้ าระวัง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• ฉลากยาฉีดทีใ่ ห้ไปกับหอผูป้ ่ วยจะมีขอ้ มูล ชื่อผูป้ ่ วย HN เตียง หอผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง วิธกี ารใช้ยา ตัวทา
ละลายทีใ่ ช้ ความคงตัวหลังผสมยา และมีจานวนฉลากยาเท่ากับจานวนครัง้ ทีจ่ ะใช้ยาใน 1 วัน การผสมยา (ยาความ
เสีย่ งสูง)
• มีฉลากยาภาษาไทย ฉลากเสริม ฉลากช่วยในการใช้ยารวมถึงยาเทคนิคพิเศษ จัดทาฉลากยาเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มยาสาคัญ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง ยาโรค Gout Paracetamol ยากลุ่ม
NSAIDs กลุ่มยาแก้แพ้ Domperidone Amoxycillin พัฒนาฉลากยาในโปรแกรมHOSXP ให้เป็ นไปตามมารฐานฉลาก
ยา RDU
• มีฉลากยาสาหรับผูป้ ่ วยสูงอายุและผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รหู้ นังสือ
(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
• ปี งบประมาณ 2561 พบอุบตั กิ ารณ์การให้ยาผิดหอผูป้ ่ วย เนื่องจากบางครัง้ ผู้ป่วยหญิง / ชาย admit ตึกเด็ก
(ห้องพิเศษ) ได้มกี ารทบทวนและจัดทาใบ check เตียงผูป้ ่ วย แยกเป็ นแต่ละตึกผูป้ ่ วย เพื่อตรวจสอบรถยาก่อนส่งมอบ
ไปยังตึกผูป้ ่ วย หลังจากการเปลีย่ นแปลง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย:การส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วยทาโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การ
ฝึกอบรม มีการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาแนะนาการใช้ยาอย่างเหมาะสม
• ผูป้ ่ วยในมีการให้คาแนะนาผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน D/C counseling โดยเภสัชกรทุกราย โดยเฉพาะ ในผู้ป่วย
DM/HT รายใหม่, CVA, ACS, ผูป้ ่ วยใช้ยาเทคนิคพิเศษรายใหม่, ผูป้ ่ วย warfarin, และผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยา
• ผูป้ ่ วยนอก มีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรทุกราย โดยใช้เทคนิค Prime question การส่งมอบยาทีถ่ ูกต้องตาม
มาตรฐาน มีการให้คาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยทีใ่ ช้ยาเทคนิคพิเศษ มีการติดตามการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
การติดตามการใช้ยาในผูป้ ่ วยเฉพาะโรคและผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการใช้ยา

II-6.2 ค. การบริหารยา
(1) การบริห ารยาการใช้ MAR การตรวจสอบซ้ า :มีก ารให้ ย าแก่ ผู้ ป่ วยอย่ า งปลอดภัย และถู ก ต้ อ งโดยบุ ค คลซึ่ง มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาที่ได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อ
ห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/วิธีการให้ยา ทีเ่ หมาะสม มีการตรวจสอบซ้า โดยอิสระก่อนให้ยาทีต่ ้องใช้ความ
ระมัดระวังสูง ณ จุดให้บริการมีการบันทึกเวลาทีใ่ ห้ยาจริงสาหรับกรณีการให้ยาล่าช้าหรือลืมให้. ผูส้ ั ่งใช้ยาได้รบั
การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา.
• หอผูป้ ่ วยมีการตรวจสอบยาทีไ่ ด้รบั จากห้องยาซ้า โดยใช้ใบ mar ตรวจสอบทัง้ ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง
วิธีใ ช้ ย า การบริห ารยา ซึ่ ง ทางหอผู้ ป่ วยสามารถดัก จับ ความผิ ด พลาดในกระบวนการ dispensing error ใน
ปี งบประมาณ 2561 เท่ากับ 17 ครัง้ จากการตรวจสอบซ้าโดยหอผูป้ ่ วย ทางฝ่ ายเภสัชกรรมได้นามาปรับปรุงระบบ
เช่น การจัดวางยา LASA, การทาลายยาเม็ดและยาน้ าทีค่ นื มาจากหอผู้ป่วย, การตรวจสอบยาก่อนการจ่ายยาโดยอีก
บุคคลหนึ่ง ในปี 2563 พบอุบตั กิ ารณ์ให้ยาผิดเวลา จากการส่งรถยาช้า เนื่องจากแพทย์ตรวจเสร็จช้ากว่ากาหนด มีการ
feedback ข้อมูลสู่องค์กรแพทย์ เพื่อทบทวนเวลาการขึน้ round ward เพื่อส่งรถยาให้ทนั เวลา
• ในส่วนการบริหารยา ได้มกี ารปรับรูปแบบเพื่อเพิม่ ความถูกต้องของการบริหารยา โดยการปรับปรุงฉลากยา
ฉีด โดยระบุตวั ทาละลายทีส่ ามารถใช้ได้ และปรับปรุงฉลากยาฉีดและน้าเกลือ เพื่อให้พยาบาลนาไปติดข้างขวดยา ลด
ภาระการเขียนซ้าซ้อน และความคลาดเคลื่อนในการเขียนฉลากผิด จัดทาแนวทางการผสมยาฉีด สาหรับยาฉีดทีเ่ ป็ น
small dose
(2) การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
• จากการติดตามประเมินผลเรื่องการใช้ยาเทคนิคพิเศษ พบ ความถูกต้องในการพ่นยาของคนไข้ asthma ใน
ปี งบประมาณ 2560 89.30% ในปี งบประมาณ 2561 89.00% และในปี งบประมาณ 2562 89.25% และ ความถูกต้อง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ในการพ่นยาของคนไข้ COPD ในปี งบประมาณ 2560 91.00% ในปี งบประมาณ 2561 91.40% และในปี งบประมาณ
2562 91.61%
• มีการประเมินการให้ความรูค้ าแนะนาในการฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกาในคลินิกโรคเบาหวาน ในผูป้ ่ วยรายใหม่
ในปี 2560 จานวน 15 ราย และในปี 2561 จานวน 12 ราย พบว่าผูป้ ่ วยมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ได้
93.33 และ 100 % ตามลาดับ และได้มกี ารให้ความรูแ้ ละคาแนะนาในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกาในผูป้ ่ วยในราย
เก่าทีย่ งั ไม่เข้าใจการใช้ยาฉีดโดยพบว่าผูป้ ่ วยมีความสามารถและความรูจ้ ากการใช้ยาฉีดเพิม่ ขึน้
(3) การติดตามผลการใช้ยา:
• ยากลุ่มจิตเวชบางตัวมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรง เช่น Lithium , Sodium valproate
,Phenytoin :ซึ่งทางระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตมีจุดเน้ นให้ระบบยามีการติดตามประเมินผลการใช้ยาเพื่ อ
ป้ องกันหรือลดความรุนแรงจากอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ทางทีมจึงได้พฒ
ั นาระบบติดตามความปลอดภัยจากการใช้
ยาจิตเวชโดย มีการทาสมุดบันทึกสุขภาพจิต เพื่อบันทึกข้อมูลประวัตกิ ารรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร คาแนะนา
หรือเฝ้ าระวังอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยงั มีการเตือนในยาแต่ละตัวใน Hos-XP ของกลุ่มยาจิต
เวช ในการติดตามผลเลือดประจาปี เพื่อเฝ้ าระวังอาการข้างเคียงของยาและดูความปลอดภัยของยา เช่น การตรวจ
Thyroid function ในยา Lithium การตรวจ Liver function และ CBC ในยา Sodium Valproate , Phenytoin ซึ่งจาก
การติดตามในช่วงระยะเวลา ปี งบประมาณ 2559 – มิ.ย.2562 พบว่าจานวนของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เป็ นไปตามข้อกาหนด มากกว่าร้อยละ 80
• ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวัณโรค ยาต้านไวรัสเอดส์ มีระบบการติดตามค่าการทางานของตับตามแนวทางการรักษาใน
ผูป้ ่ วยทุกราย
• ผูป้ ่ วยได้รบั ยา warfarin ทุกราย มีการติดตามค่าผล INR และมีการปรับระดับยาให้เหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยทุก
ราย
• มีระบบการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยากลุ่มเสีย่ งสูง 11 รายการที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบาบัด เช่น การติดตามภาวะ Bleeding จากยา Enoxaparin inj ,Fondaparinux inj
(4) การจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมา:

ผูป้ ่ วยใน
• เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและพยาบาลสอบถามประวัตยิ าเดิม และยาทีผ่ ู้ป่วยนาติดตัวมาทุกราย ยาทีผ่ ปู้ ่ วยนามาจะ
ถูกส่งมาทีห่ อ้ งยา เภสัชกรตรวจสอบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยนามา สภาพยา วันหมดอายุ บันทึกประวัตยิ าทีผ่ ปู้ ่ วยนามาลง
ในแบบบันทึกยาเดิมผู้ป่วย และบันทึกลงในโปรแกรม Hos-XP “ยาเดิมผูป้ ่ วยนามาแล้ว” ถ้าเป็ นยาที่ผู้ป่วยยังใช้อยู่
เป็ นปั จจุบนั เภสัชกรเขียนปรึกษาแพทย์ลงใน Doctor order sheet หากแพทย์สั ่งใช้ต่อ และเป็ นยาทีไ่ ม่มใี น ร.พ.ปาก
พนัง จะใช้ยาเดิมผูป้ ่ วยจัด แต่ถ้าเป็ นรายการยาทีม่ ใี น ร.พ.ปากพนัง ใช้ยาของ ร.พ.ปากพนังจัดให้ผปู้ ่ วย กรณีผปู้ ่ วย
จาหน่ายกลับบ้านและแพทย์สั ่งยารายการทีผ่ ปู้ ่ วยนามา ใช้ยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยนามาจัดให้ผปู้ ่ วย

ผูป้ ่ วยนอก
• เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและพยาบาลสอบถามประวัตยิ าเดิม และยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมาทุกราย ยาทีผ่ ู้ ป่วยนามาจะ
ถูกส่งมาที่หอ้ งยา เภสัชกรตรวจสอบรายการยาที่ผปู้ ่ วยนามา สภาพยา วันหมดอายุ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดเก็บ และค้นหาปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วย รวมถึงการปรับจานวนยาให้พอดีกบั วันนัด
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• พัฒ นาระบบการพิมพ์ใบ PMP จากโปรแกรม HOSXP เพื่อลดความเคลื่อน และระยะเวลา ในการคัดลอก
Drug Profile ในหอผูป้ ่ วยใน และลดความซ้าซ้อนของการปฏิบตั งิ านซึง่ ต้องคียร์ ายการยาใน Drug Profile ซ้า
• พัฒนากล่องยาฉุกเฉินสารองพร้อมใช้
• พัฒนาระบบการบริการเภสัชกรรม RDU และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 5
ดาว
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• ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน RDU ขัน้ 3
• รางวัลงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีเด่นจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอันดับ 1 ระดับจังหวัด
• ประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม
• รางวัลงานวิจยั ระดับจังหวัดด้านเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
52. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
3.0
L
-ระบบการติดตาม/ประเมินผล การปฏิบตั นิ โยบาย
ด้านยาทีค่ รอบคลุมและชัดเจน
I
-พัฒนาการให้บริการข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดยจัดทาระบบฐานข้อมูลฯ ทีช่ ดั เจน
53. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน การจัดหา
3.0
L
-พัฒนาระบบการประเมินความรูเ้ กีย่ วกับระบบยา
และเก็บรักษายา
ของผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อนาไปกาหนดเนื้อหาการฝึกอบรม
54. การสั ่งใช้ยาและการถ่ายทอด
3.0
L
-พัฒนาระบบการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
คาสั ่ง
สั ่งใช้ยาและถ่ายทอดคาสั ่ง,
I
-การทา med reconcile ในการดูแลผูป้ ่ วยนอก
55. การทบทวนคาสั ่ง เตรียม เขียน
3.0
L
-พัฒนาระบบการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ฉลากจัดจ่าย และส่งมอบยา
เตรียม จัดจ่าย และส่งมอบยา,
I
- พัฒนาการเตรียมยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
56. การบริหารยาและติตตามผล
3.0
L
- ประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารยาและ
I
ติดตามผล
-พัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการติดตามผลการใช้
ยา
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II-7.1 บริกำรรังสีวิทยำ/ภำพกำรแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ:คุณภาพภาพทางรังสี ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
2559
2560
2561
2562
2563
1.Software หรือ Hardware
6
4
2
0
1
≤5 ครัง้
Error เป็ นเหตุให้ไม่สามารถ
ถ่ายภาพรังสีได้
2.การถ่ายภาพรังสีซ้าของ
2.11
1.34
0.88
0.78
1.12
≤3%
ผูร้ บั บริการทางเอกซเรย์
3.ความผิดพลาดจากการส่ง
3
2
1
0
1
≤3 ครัง้
ข้อมูลภาพรังสีให้กบั แพทย์
4.ทรัพย์สนิ ของผูป้ ่ วยสูญหาย
0
0
1
0
0
≤2 ครัง้
5.การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยตกเตียง
<1 ราย
0
0
0
0
0
ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
• ถ่ายภาพรังสีทวไปทั
ั ่ ง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในตลอด 24 ชัวโมง
่
• ให้คาปรึกษาและความรูเ้ กีย่ วกับทางด้านรังสีวทิ ยาแก่ผรู้ บั บริการให้บริการถ่ายภาพทางรังสีผปู้ ่ วยทัวไป
่ ทัง้ ผูป้ ่ วย
ในและผูป้ ่ วยนอก ทีม่ ารับบริการทีง่ านรังสีในวันเวลาราชการ และฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ตลอดเวลา 24 ชัวโมง
่
การตรวจพิเศษ/การทา intervention ทางรังสี: ปั จจุบนั ไม่มกี ารสั ่งตรวจวินิจฉัยตามหัวข้อนี้
จานวนผูถ้ ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา): นักรังสีการแพทย์ 2 คน,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน
จานวนรังสีแพทย์: ไม่มี
เทคโนโลยีสาคัญ:
1.เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) 1 เครื่อง
2. เครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ 1 เครื่อง
3. เครื่อง DR (Digital Radiography) 1 ชุด
4. เครื่องServer 1 เครื่อง
5. เครื่อง Computer 3 ตัว
iii. กระบวนกำร
II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
• งานรังสีวทิ ยาเปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่ โดยให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ทวไป
ั ่ มีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการเฉลีย่ วันละ 40
คน โดยในเวลาราชการจะมีเจ้าหน้าทีร่ งั สีให้บริการ 3 คน และนอกเวลาราชการจะมีเจ้าหน้าทีร่ งั สีให้บริการ 1 คน
(2) ทรัพยากรบุคคล:
• ปั จจุบนั มีนักรังสีการแพทย์ 2 คน,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน
• มีแผนจะรับพนักงานการแพทย์และรังสีฯ 1 คน
• แผนพัฒนาบุคลากรไปฟื้ นฟูงานด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(3)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย:
• มีหอ้ งเอกซเรย์ทวไปจ
ั ่ านวน 1 ห้อง และห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) 1 ห้อง
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวทิ ยา:
• ใช้ระบบการถ่ายภาพรังสีแบบดิจติ อล(DR)และมีระบบการเก็บภาพ,กระจายภาพ(PACs)
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(6) คุณภาพของบริการทีส่ ่งตรวจภายนอก:
• การส่งต่อภาพเอกซเรย์ไปโรงพยาบาลอื่นหรือคลินิกทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการจะไปรักษาต่อ มีการส่งภาพเอกซเรย์ 2 วิธดี งั นี้
1.วิธอี อนไลน์ โดยการส่งวิธนี ้จี ะใช้สาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการนาภาพเอกซเรย์ไปใช้ประกอบการรักษาโรงพยาบาล
อื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะส่งภาพเอกซเรย์เข้าserverรวมของจังหวัดผ่านโปรแกรมระบบเครือข่ายรังสี
นครศรีธรรมราช
2.วิธเี ขียนลงแผ่นCD วิธนี ้จี ะใช้สาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการจะนาภาพเอกซเรย์ไปรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลอื่นๆทีไ่ ม่ได้อยู่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือคลิกแพทย์ต่างๆ ซึง่ สามารถเปิ ดดูภาพเอกซเรย์ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ทวไป
ั่
• การส่งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT)ให้รงั สีแพทย์อ่าน ใช้วธิ กี ารส่งE-mail
(7) การสื่อสารกับแพทย์ผสู้ ่งตรวจ:
• แพทย Request เอกซเรย์ทางระบบHOSxP ซึง่ ระบบดังกล่าวได้ Link กับระบบการถ่ายรังสี(DR) ของ
ระบบงานรังสี ผูส้ ่งตรวจดังกล่าวสามารถดูภาพทางคอมพิวเตอร์ได้เลยในทุกจุดทีม่ ี คอมพิวเตอร์PC หากมี
ข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถโทร.ติดต่อโดยตรงได้ทแ่ี ผนกรังสีวทิ ยา
• ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อความสะดวกกับแพทย์ สามารถดูภาพทางรังสีได้ทุกจุดของโรงพยาบาลทีม่ เี ครื่อง
computer รวมตลอดถึงผูร้ บั บริการเพียงแต่ม ี H.N. ของตนเองเท่านัน้
• โดยมีการจัดประชุมกันระหว่างหัวหน้างานกับเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยกันเดือนละครัง้ และได้มกี ารพูดคุยเกีย่ วกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ของแต่ละงานแล้วหาทางแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ มีหาข้อสรุปในแต่ละปั ญหา จากนัน้ ก็ประชาสัมพันธ์
ให้ทวถึ
ั ่ งซึง่ กันและกัน
• รังสีแพทย์ผอู้ ่านภาพ CT จะสื่อสารผ่านโทรศัพท์และE-mail
II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวทิ ยา
(1) คาขอส่งตรวจ:
• แพทย์ Request เอกซเรย์ทวไปทางระบบHOSxP
ั่
ซึง่ ระบบดังกล่าวได้ Link กับระบบการถ่ายภาพ(DR) ของ
ระบบงานรังสี
• แพทย์ Request เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยเขียนในใบขอส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(2) การให้ขอ้ มูลและเตรียมผูป้ ่ วย:
• ก่อนทาการเอกซเรย์เจ้าหน้าทีจ่ ะอธิบายขัน้ ตอนการเตรียมตัวก่อนเอกซเรย์ เช่น เปลีย่ นเสือ้ ผ้า ถอดเครื่องประดับ
ระหว่างทาการเอกซเรย์ และเอกซเรย์แล้วเสร็จ
• หากไม่สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วยได้ ก็จะสื่อสารกับญาติในการเตรียมตัวผูป้ ่ วยก่อนทาการเอกซเรย์ ระหว่างทาการ
เอกซเรย์ และเอกซเรย์แล้วเสร็จ
(3) การให้บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม:
• งานบริการรังสีทวไปเปิ
ั่
ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่ โดยจะมีเจ้าหน้าอยู่ประจาห้องตัง้ แต่เวลา 8.00-24.00น. และ24.008.00น.จะมีเวร on call มาให้บริการภายในเวลา 10 นาที (งานเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เปิ ดให้บริการเฉพาะในเวลา
ราชการเท่านัน้ เนื่องจากกาลังบุคลากรไม่เพียงพอ)
(4) การดูแลระหว่างได้รบั บริการ:
• หากผูป้ ่ วยต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ถอดเครื่องประดับ ก่อนทาการเอกซเรย์ ทางแผนกจะมีถุงซิปเตรียมไว้ให้ใส่
เครื่องประดับ
• หากผูป้ ่ วยมีญาติมาด้วย จะให้ญาติเก็บเครื่องประดับทีถ่ อดไว้ป้องกันการสูญหายหรือลืมทิง้ ไว้ท่ีแผนก
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสี:
• การถ่ายภาพทางรังสีทวไปจะใช้
ั่
ระบบแปลงสัญญาณรังสีเอกซ์เป็ นดิจติ อล(DR) ทาให้ได้ภาพหลังจากกดปล่อยรังสี
แล้วออกมาภายในไม่เกิน 1 นาที
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(6) การแสดงข้อมูลสาคัญบนภาพรังสี:
• เมื่อได้ภาพทางรังสีทวไปมาแล้
ั่
วบนภาพจะแสดงชื่อผูป้ ่ วย ชื่ออวัยวะและท่าทีถ่ ่ายเอกซเรย์ พร้อมทัง้ มีคา่ EI
(Exposure Index)ปรากฎบนหน้าจอของโปรแกรมการถ่ายภาพรังสีดว้ ย
(7) การแปลผลภาพรังสี:
• เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ทวไปเสร็
ั่
จแล้ว ภาพทีไ่ ด้จะต้องทาQCโดยเจ้าหน้าทีร่ งั สีทุกภาพก่อนส่งเข้าserver เพื่อให้
แพทย์สามารถดึงภาพเอกซเรย์ไปดูได้ทุกจุดทีม่ เี ครื่องคอมพิวเตอร์โดยต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าดูภาพ
• การแปรผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะส่งภาพทาง E-mail ให้รงั สีแพทย์อ่าน และรังสีแพทย์จะส่ง Official report
กลับมาให้ทาง E-mail
II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย:
• ผูป้ ่ วยทีม่ สี ญ
ั ญาณอันตราย เช่น เจ็บหน้าอก ความดันตก ใส่ท่อช่วยหายใจ เป็ นต้น จะต้องมีพยาบาลติดตามมา
เอกซเรย์ดว้ ยอย่างน้อย 1 คน
• การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลไปยังเตียงเอกซเรย์สาหรับผูป้ ่ วยทีข่ ยับตัวไม่ได้ ต้องใช้ Pat slide ช่วยในการ
เคลื่อนย้ายเพื่อป้ องกันการตกเตียง
• การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปยังเตียงเอกซเรย์ทน่ี อนมาเปลตัก ให้ยกผูป้ ่ วยทัง้ เปลตักไปยังเตียงเอกซเรย์ได้เลย
(2) การจัดการเพื่อป้ องกันอันตรายจากรังสี:
• มีเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี (รูปใบพัด) ติดทีห่ น้าประตูหอ้ งเอกซเรย์
• มีป้ายทีม่ ขี อ้ ความ“โปรดระวัง บริเวณรังสี” และ “สตรีมคี รรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที”่
• หน้าประตูหอ้ งเอกซเรย์มไี ฟเตือนในขณะทีท่ าการถ่ายภาพทางรังสี เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปิ ดประตูหอ้ ง
• ก่อนทาการเอกซเรย์จะต้องไม่มบี ุคคลอื่นนอกจากผูป้ ่ วยอยู่ในห้องเอกซเรย์ ยกเว้นกรณีผปู้ ่ วยเด็กหรือผูป้ ่ วย
ไม่มสี ติให้ญาติเข้ามาช่วยจับผูป้ ่ วยได้ โดยใส่เสือ้ ตะกั ่วให้ญาติดว้ ย
• เจ้าหน้าทีร่ งั สีตอ้ งติดเครื่องวัดรังสีประจาบุคคล(OSL) ทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
(3) ระบบบริหารคุณภาพ:
• มีการทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ ปี ละ 1 ครัง้ โดยศูนย์วทิ ยศาสตร์การแพทย์ท่ี 11
สุราษฎร์ธานี ดาเนินการทดสอบให้
• มีการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิการทางรังสีวนิ จิ ฉัยประจาปี
• การตรวจเช็คระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์โดยช่างประจาบริษทั ทีเ่ ช่าเครื่องอยู่ทุกๆ 3 เดือน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• พัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับระบบแปลงรังสีเอกซ์เป็ นสัญญาณภาพเอกซเรย์ในระบบดิจติ อล
Digital Radiography(DR) เก็บข้อมูลใน Server เป็ นระบบ PACS รวมทัง้ การบันทึกข้อมูลต่างๆของงานรังสี
ในโปรแกรม HOSxP ให้สมบูรณ์ดยี งิ่ ขึน้
v. แผนกำรพัฒนำ
DALI Gap
DALI Gap DALI Gap
DALI Gap
ปัญหำ
ปัญหำ
ปัญหำ
ปัญหำ
57. 1.ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องถ่ายภาพ 1.ผูป้ ่ วยที่
1.ผูป้ ่ วยที่ 1.ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องถ่ายภาพเอกซเรย์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT)
จาเป็ นต้อง จาเป็ นต้อง คอมพิวเตอร์(CT) เช่น stroke ต้องrefer ไป
เช่น stroke ต้องrefer ไป
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ โรงพยาบาลมหาราชทุกราย
โรงพยาบาลมหาราชทุกราย
เอกซเรย์
เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(CT) เช่น
stroke ต้อง
refer ไป
โรงพยาบาล
มหาราชทุก
ราย
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II-7.2 บริกำรห้องปฏิ บตั ิ กำรทำงกำรแพทย์/พยำธิ วิทยำคลินิก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
1.อัต ราความสอดคล้ อ งของระบบคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
> 90 %
96.97 96.46
2560 (Check list 100 ข้อ)
2. อัตราผล IQC ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
NA
NA
≥ 80 %

2561

2562

2563

96.97

94.44

98.99

NA

93.94

92.15

3. อัตราผล EQC ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด

≥80 %

NA

NA

NA

85.87

86.57

4.อัตราการรายงานผลกลุ่มผูป้ ่ วย ER ทันเวลา
ทีก่ าหนด

≥ 90 %

NA

NA

NA

91.81

90.42

5.อัตราการรายงานผลกลุ่มผูป้ ่ วย OPD
ทันเวลาทีก่ าหนด

≥ 80 %

NA

NA

NA

97.95

95.27

6.ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการภายนอก

≥ 85 %

92.8

89.5

89.0

91.0

91.5

7.ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการภายใน

≥ 85 %

88.7

88.1

90.0

89.9

88.4

8.จานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่

0 ครัง้

0

0

1

0

0

9.อัตราการภูมคิ นุ้ กันของเจ้าหน้าที่
10.คะแนนประเมินของระบบความปลอดภัย
ทางห้องปฏิบตั กิ าร

100 %

100

100

100

100

100

≥ 95 %

96.02

96.55

95.75

99.09

99.09

11.อัตราความถูกต้องของสิง่ ส่งตรวจ

≥ 95 %

99.938

99.957

99.958

99.955

99.28

12.อัตราความถูกต้องของการรายงานผล
วิเคราะห์

≥ 95 %

99.987

99.973

99.965

99.965

99.98

13.อัตราความถูกต้องของโลหิตทีจ่ ่ายให้ผปู้ ่ วย

≥ 95 %

99.77

99.89

99.82

99.86

99.88

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการตรวจวิเคราะห์สงิ่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ภายใต้
ระบบการควบคุม การประกันคุณภาพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ การ
ติดตามการรักษา พยากรณ์โรค และประเมินสภาวะสุขภาพ ซึง่ จะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา เคมี
คลินิก ภูมคิ มุ้ กันวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศน์วทิ ยาคลินิก ธนาคารเลือด และส่งตรวจต่อไปยังหน่วยงานอื่นใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถให้บริการได้ และเป็ นแหล่งข้อมูลสถิตแิ ก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
เวลาเปิ ดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน 9 คน
เวลา 16.00-20.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 2 คน
เวลา 20.00 -24.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 1 คน
เวลา 24.00-08.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 1 คน (on call)
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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นอกจากนี้
เวลา 07.00-08.00 น. ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 2 คน พนักงานผูช้ ่วย 1 คน ทุก
วัน ยกเว้นวันอังคาร มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 1 คน พนักงานผูช้ ่วย 1 คน
2.วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00-16.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 2 คน พนักงานผูช้ ่วย 1 คน
เวลา 16.00-20.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 2 คน
เวลา 20.00 -24.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 1 คน (on call)
เวลา 24.00-08.00 น. มีเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ปฏิบตั งิ าน 1 คน (on call)
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร บุคลากรทัง้ หมด 9 คน ประกอบด้วย
นักเทคนิคการแพทย์
5 คน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 คน
พนักงานผูช้ ว่ ย
2 คน
iii. กระบวนกำร
II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
• มีการทบทวนระบบการส่งต่อหน่วยงาน ปี 2561 พบว่า มีจานวนการส่งตรวจ Hemo culture เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก
จึงมีการปรับระบบให้มกี ารเปิ ดให้บริการเองและส่งต่อกรณีท่ี Hemo growth เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอกตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2562
• จัดให้มกี าร one stop service ณ คลินิกบริการผูป้ ่ วย ANC และ ARV เพื่อลดขัน้ ตอนและความยุ่งยาก เพิม่ ความ
สะดวกแก่ผรู้ บั บริการ
(2)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์:
• มีสถานทีป่ ฏิบตั กิ าร แยกจากงานเอกสาร และห้องพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้ องกันการกระจายเชือ้ และการปนเปื้ อน มีการ
ป้ องกันอันตรายจากสารเคมีและวัสดุตดิ เชือ้ มิให้กระจายสู่สงิ่ แวดล้อม การจัดวางเครื่องมือมิให้มผี ลกระทบต่อการ
ตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ยงั มีแผนการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ร่วมเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารนครศรีธรรมราช
• ห้องปฏิบตั กิ ารมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยมี
ระบบการบารุงรักษาเชิงป้ องกันรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และทุก 3 เดือน จากช่างบริษทั รวมทัง้ มีการ
แผนการสอบเทียบเครื่องมือรับรองจากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ ในปี ท่ี
2561 และปี 2562 เครื่องมือผ่านการสอบเทียบ 100 % และกาลังจัดทาแผนสอบเทียบเครื่องมือครัง้ ต่อไปในช่วง
เดือน ธ.ค.2563
(3) ทรัพยากรบุคคล:
• มีการประเมินเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับทัง้ ด้านสมรรถนะหลักและความสามารถเชิงเทคนิค ปี ละ 1 ครัง้ มีการพัฒนาเพิม่ ใน
ประเด็นทีข่ าด หรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี ทผ่ี ่านมาเจ้าหน้าทีท่ ุกคนได้รบั การประเมินและผ่านเกณฑ์
100 %
• มีการวิเคราะห์ภาระงาน ให้เพียงพอกับภาระงานและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีการปรับระบบการให้บริการโดยมี
เจ้าหน้าทีห่ มุนเวียนปฏิบตั งิ าน โดยจัดหน้าทีท่ างานทดแทนกัน
(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ วัสดุ น้ายา ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ
ผูใ้ ห้คาปรึกษา:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กาหนดเกณฑ์ การประเมินผูข้ ายก่อนการใช้บริการ มีการคัดเลือก และตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูข้ าย โดยมีการจัดทาเกณฑ์ประเมินผูซ้ ้อื ผูข้ าย ปี ละ 1 ครัง้ มีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ มีบญ
ั ชี
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รายชื่อวัสดุ อุปกรณ์ น้ายาตรวจวิเคราะห์ และมีการบันทึการตรวจรับพัสดุ รายงานวัสดุทใ่ี ช้ไปและคงคลังในแต่ละ
เดือน
• มีการประเมิน คัดเลือกห้องปฏิบตั กิ ารส่งต่อ และติดตามความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารส่งต่อ ซึง่ พิจารณาถึงการ
ให้หรือขอคาปรึกษาจากหน่วยงานทีร่ บั ส่งต่อด้วย พร้อมจัดทาทะเบียนบัญชีหอ้ งปฏิบตั กิ ารส่งต่อแจ้งให้ผรู้ บั บริการ
ทราบ ซึง่ ในปี 2563 จากการทบทวนและการประเมินการส่งต่อกับแพทย์ทป่ี รึกษาห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าบาง
รายการมีการปรับเปลีย่ นสถานทีส่ ่งต่อหน่วยงานเอกชน (BRIA LAB)เพื่อความคุม้ ค่าเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายและความ
รวดเร็วในกายรายงานผล
(7) การสื่อสารกับผูส้ ่งตรวจ:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ การทบทวนข้อตกลงกับผูร้ บั บริการ (WP-LAB-002) โดยมี
การจัดทาคูม่ อื การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ID-LAB-001) แจกจ่ายไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีหนังสือแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ พร้อมทัง้ ทบทวนข้อตกลงต่างๆในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
PCTซึง่ ได้แก่ การทบทวนค่าวิกฤติ วิธวี เิ คราะห์ ค่าอ้างอิง ปริมาณตัวอย่าง การส่งต่อหน่วยงานภายนอก โดย
กาหนดให้มกี ารประชุมทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
• นอกจากนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ยังมีการสื่อสารกับผูส้ ่งตรวจโดยวิธกี ารให้คาแนะนา การแปลผลการตรวจ
การปรึกษาทางวิชาการต่างๆ และการตรวจเยียมตามหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ได้บนั ทึกในแบบบันทึกการให้/ขอ
คาปรึกษาทุกครัง้ จากหน่วยงานต่างๆ
II-7.2 ข. การให้บริการ
(1) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดทาคูม่ อื การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ(ID-LAB-001) แจกจ่ายแก่หน่วยงานที่
เกีย่ งข้อง ซึง่ ครอบคลุมถึง การจัดเก็บ การเลือดภาชนะบรรจุ การเขียนฉลาก การชีบ้ ่ง ราคา ปริมาณตัวอย่าง การ
รักษาสภาพ การนาส่ง เกณฑ์ปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจ การเก็บรักษาตัวอย่างหลังการตรวจวิเคราะห์ แนวทางการเพิม่
รายการตรวจ ซึง่ เหล่านี้กาหนดให้มกี ารทบทวนเอกสารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
• หน่วยงานต่างๆทีส่ ่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารมีทะเบียนการส่งสิง่ ส่งตรวจมีการเซ็นรับและตรวจสอบทุกครัง้ ก่อน
บันทึกรับสิง่ ส่งตรวจในระบบ HosXP
(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์:
• ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารเลือกใช้วธิ วี เิ คราะห์ ทีไ่ ด้มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ ซึง่
ได้รบั การทวนสอบและผ่านการตรวจสอบแล้วว่า น้ายาวิธวี เิ คราะห์ เครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์เป็ นไปตามข้อกาหนด
และเหมาะสมกับการใช้งาน ซึง่ แต่ละวิธวี เิ คราะห์ได้มกี ารจัดทา วิธปี ฏิบตั งิ าน(Work Instruction) และทาวิธปี ฏิบตั ิ
แบบย่อติดไว้ ณ จุดปฏิบตั งิ านเพื่อให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กาหนดให้มกี ารควบคุมคุณภาพภายใน(IQC) ในแต่ละวันทุกเช้าก่อนมีการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยใช้สารมาตรฐาน ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าผลการตรวจวิเคราะห์ มีความถูกต้อง แม่นยา
เชื่อถือได้ กรณีผล IQC ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ มีบนั ทึกการแก้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวิกฤติ การรักษาความลับ:
• ในขัน้ ตอนการรายงานผลการตวจวิเคราะห์ กาหนดให้มกี ารตรวจสอบผลโดยนักเทคนิคการแพทย์ หรือ เจ้า
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยอาจมีการตรวจสอบผลการตรวจครัง้ ก่อน ความเป็ นไปได้หรือความสัมพันธ์
กับอาการของผูป้ ่ วยก่อนมีการส่งผลการตรวจวิเคราะห์กลับไปยังผูส้ ั ่งตรวจ กรณีทพ่ี บค่าวิกฤติ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ปฏิบตั ิ เรื่องการรายงานค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ าร (P-PCT-046)
• ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดทาระเบียบปฏิบตั กิ ารรายงานผล(WP-LAB-009) ซึง่ ครอบคลุมการรายงาน
ผลด่วน การรายงานผลทางวาจา ระเบียบปฏิบตั กิ าร การรักษาความลับผูป้ ่ วย(WP-LAB-024) ระเบียบปฏิบตั ิ การ
ควบคุมบันทึกคุณภาพ(WP-LAB-021)
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• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กาหนดให้มกี ารเก็บข้อมูลตัวชี้วดั Turn around time ในรายการตรวจทีส่ าคัญ ซึง่ รวมถึง
รายการตรวจ Trop T ทีท่ ุกคนต้องเฝ้ าระวังการรายงานผลมิให้เกินเวลาประกัน
(4) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารระบุการเก็บรักษาตัวอย่างและการทาลายหลังการตรวจวิเคราะห์และแนวทางการ
รับตรวจวิเคราะห์เพิม่ ในคู่มอื การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ พบว่าในรอบปี 2561,2562และ 2563 ไม่มกี าร
รายงานการแพร่กระจายของเชือ้ จากขยะติดเชือ้ ของห้องปฏิบตั กิ ารออกไปสู่สงิ่ แวดล้อม อีกทัง้ ไม่มเี จ้าหน้าทีต่ ดิ เชือ้
จากการปฏิบตั งิ านหรือได้รบั อันตรายจากสารเคมีทใ่ี ช้ในห้องปฏิบตั กิ าร
• ปี 2563 ได้มปี รับให้มกี ารบันทึกการนับจานวนหลอดตัวอย่างเลือดทีต่ อ้ งเก็บรักษาในตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซียสและ
จานวนหลอดตัวอย่างทีต่ อ้ งทาลายในแต่ละวัน พร้อมทัง้ มีการปรับเปลีย่ นให้มกี ารเก็บสายจากถุงเลือด Donor การ
Crossmatch ทุกครัง้
II-7.2 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ระบบบริหารคุณภาพ:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มนี โยบายการทบทวนระบบบริหารคุณภาพครอบคลุมห้วข้อตามมาตรฐานเทคนิค
การแพทย์อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ นาผลเสนอผูบ้ ริหารเพื่อกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานและแผนการปฏิบตั งิ าน
สาหรับปี ต่อไป
(2) การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร:
• ห้องปฏิบตั กิ ารได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความชานาญกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
โครงการประเมินคุณภาพทางเคมีคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการประเมินคุณภาพทางฮอร์โมน
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารการตรวจแอนติเอชไอวีภาคใต้ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์สงขลา โครงการประเมิน HbA1C กรณีผลการทดสอบไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มปี ฏิบตั กิ ารแก้ไข ตามแบบ
บันทึการแก้ไข EQC
(3) ระบบควบคุมคุณภาพ:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีระบบติดตามการควบคุมคุณภาพภายในอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลทีเ่ ป็ น
กราฟ ในงานตรวจทางเคมีคลินิก CBC,TFT,Trop T,และAnti-HIV ซึง่ ง่ายต่อการติดตาม แนวโน้ม ความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อเตรียมการแก้ไขและป้ องกัน ก่อนทาการทดสอบตัวอย่างผูป้ ่ วย ส่วนงานอื่นๆมีการ
ติดตามผล IQCในรูปแบบตารางบันทึกผล กรณีทไ่ี ม่อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับมีบนั ทึกการแก้ไขโดยไม่มกี ารรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
• กรณีรายการทดสอบทีไ่ ม่มกี ารสอบเทียบหรือไม่มสี ารควบคุม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารวางระบบโดยมีการ
ทา inter-lab compare ภายในเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารนครศรีธรรมราช ได้แก่ RF,UPT, Meth test, THC, HBsAg,
HBsAb, HBcAb,Anti HCV,Lepto test และESR เป็ นต้น อย่างน้อย 2 ครัง้ /ปี
(4) การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ/การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาจากองค์กรทีม่ าประเมิน:
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 จากสภา
เทคนิคการแพทย์ รับรองรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และมีผลถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
• นอกจากนี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดทาแผนการตรวจติดตามภายในร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช และ
เครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารนครศรีธรรมราชทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ โดยนามาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 และระบบการ
ประเมินความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั กิ าร มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน หลังจากนัน้ ทางกลุม่ งานเทคนิค
การแพทย์ได้พฒ
ั นางานบริการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามภายในมาปรับปรุงงานบริการ และระบบ
บริหารคุณภาพเพื่อความปลอดภัยแก่ผรู้ บั บริการและผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยในปี 2563 มีการตรวจติดตามภายในเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผลการประเมินได้เท่ากับ 98.99 คะแนน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

108

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

• มีการตรวจติดตามภายในโดยผูต้ รวจประเมินจากทีมเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารนครศรีธรรมราช ซึง่ ใช้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินโดยดูจากอัตราความสอดคล้องของระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
(Checklist 100 ข้อ) ปี 2558 ได้ 92.5 % ปี 2559 ได้ 96.97 % ปี 2560 ได้ 96.46 % ปี 2561 ได้ 96.97 % ปี
2562 ได้ 94.44 % 2563 ได้ 98.99% ซึง่ จากการประเมินการตรวจติดตามภายในในแต่ละปี คะแนนทีไ่ ด้บ่งบอกได้
ว่ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มกี ารพัฒนาและรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
58. บริการห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก

Score
4

DALI Gap

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
มีการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั เิ พื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเป็ นระดับ
M2 โดยมีการทวนทวนระบบบริการ จานวนรายการ
ทีส่ ่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พิจารณาความคุม้
ทุนต้งแต่ปัจจัยการนาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์
โดยมีแผนรองรับในการเพิม่ การตรวจการเพาะเชื้อ
ต่างๆได้เอง เป็ นต้น และการจัดพืน้ ทีบ่ ริการและ
เตรียมความพร้อมของเครื่องมือสาหรับงานธนาคาร
เลือด เพื่อการรับบริจาคโลหิตเอง
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II-7.4 ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิ ต
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือด
0%
- แบบรุนแรง
0
0
≤ 0.5 %
- แบบไม่รุนแรง
0
0.2
อัตราการเตรียมเลือดต่อการใช้จริง
1.31
1.38
≤ 2.0
อัตราการตอบสนองต่อการขอใช้เลือด
98.5
98.7
≥ 90 %
ผลการควบคุมคุณภาพงานธนาคารเลือดโดย
Scor =4.0 3.85
3.97
องค์กรภายนอก

2561

2562

2563

0
0.17
1.68
99.8
4.00

0
0
1.58
99.86
4.00

0
0.0023
1.59
99.99
4.00

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ:
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปากพนังให้บริการทางด้านงานธนาคารเลือดทีเ่ กี่ยวการทดสอบ
ความเข้ากันได้ของเลือด สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการตลอด 24 ชัวโมง
่ และรวมถึงการจัดหาเลือดและส่วนประกอบของ
เลือดโดยเบิกจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 11 ทุง่ สง และเบิกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้มี
ความปลอดภัยและเพียงพอ ทันต่อความต้องการใช้แก่ผรู้ บั บริการ โดยได้มกี ารนามาตรฐานธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
การเตรียมส่วนประกอบของเลือดทีท่ าได้:
• ไม่มกี ารรับบริจาคโลหิต
iii. กระบวนกำร
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผูก้ ากับดูแล:
• โรงพยาบาลปากพนังมีระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตทุกชนิดในการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ PCT โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพื่อประเมินการขอโลหิต การเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตของ
ผูป้ ่ วย การใช้โลหิต การจาหน่ายทิง้ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
• ปี 2563 มีการปรับให้มกี ารตรวจหมู่โลหิตซ้าในผูป้ ่ วยขอเลือดทีไ่ ม่ประวัตกิ ารการตรวจหมูเลือดหรือการให้เลือดที่
โรงพยาบาลปากพนัง โดยทางกลุ่มงานเทคนิคกาแพทย์เป็ นผูแ้ จ้งให้หน่ วยงานทราบก่อนมารับเลือดทุกคร้ง
ระดับขัน้ ต่าของการสารองเลือดและส่วนประกอบของเลือด และผลการปฏิบตั :ิ
• จากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เลือดปี 2563 แล้วนามาคานวณหาปริมาณเลือดคงคลังเฉลีย่ ทีต่ ้องสารองไว้ใน 1
สัปดาห์ พบว่า ต้องมีการสารองโลหิต หมูโ่ ลหิต A = 7 unit, B = 8 unit, O = 13 unit ,AB = 4 unit ทัง้ นี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ หรือลดได้ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้โลหิตในห้วงเวลานัน้ ๆ
ระบบการแจ้งผลการติดเชือ้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต/จานวนผูต้ ดิ เชื้อในรอบปี ทผ่ี ่านมา:
• ไม่มกี ารรับบริจาคโลหิต
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการติดเชือ้ (disease marker):
• ไม่มกี ารรับบริจาคโลหิต
ระบบคัดแยก กักกัน ชีบ้ ง่ เลือดทีไ่ ม่ผ่านการตรวจและเลือดที่ตดิ เชือ้ :
• ไม่มกี ารรับบริจาคโลหิต
ระบบห่วงโซ่ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ง:
• มีระบบการเก็บรักษาถุงเลือดให้มคี ุณภาพ มีการใส่เทอร์โมมิเตอร์ในกระติกเก็บรักษาความเย็นบันทึกอุณหภูมทิ ุก
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ครัง้ ทีม่ กี ารเบิกเลือดจากหน่วยงานภายนอก มาส่งทีโ่ รงพยาบาลซึง่ ระบุไว้ตามเกณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่ง
มาตรฐานงานธนาคารเลือด
• กาหนดให้หน่วยงานทีม่ ารับเลือดเฉพาะ unit ทีต่ อ้ งการใช้เท่านัน้ ห้ามมิให้มกี าร Stock เลือดทีห่ น่วยงานพร้อมนา
กระติกรักษาความเย็นมารับเลือดทุกครัง้
ประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้:
• การดาเนินการเพื่อเก็บรวมรวมและรายงานการเกิด Hemovigilance เพื่อเฝ้ าระวังอันตรายจากการใช้โลหิตตาม
นโยบาย National Hemovigilance ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กาหนดให้เริม่ ในปี 2559
การเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก:
• มีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การรับรองคุณภาพทีไ่ ด้รบั :
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 จากสภาเทคนิค
การแพทย์ รับรองรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และมีผลถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• มีการจัดทาคู่มอื การให้บริการงานธนาคารเลือด (ID-LAB-026) แจกจ่ายให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล
เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานงานธนาคารเลือด
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
59. ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต
มีการรับบริจาคโลหิตได้เอง เพื่อ
ลดปั ญหาการขาดแคลนเลือด
และลดอัตราการทิง้ เลือด
หมดอายุ

Score
3

DALI Gap

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเลือดทีด่ ี กาหนดให้
มีการทา CQI การทิง้ เลือดหมดอายุ หากสถานที่
เพียงพอ และเครื่องมือ บุคลากร มีศกั ยภาพมากพอ
ก็จะ มีการจัดทาแผนร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติทุ่งสง เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ และปี 2565 มีการวางแผนในจัดระบบ
บริจาคเลือดได้เอง ทดแทนการเบิกจากภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติทุ่งส่ง
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II-7.3 พยำธิ วิทยำกำยวิภำค & II-7.5 บริกำรตรวจวิ นิจฉัยอื่นๆ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ:ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2557
2558
2559

ii. บริบท
การตรวจวินิจฉัยทีใ่ ห้บริการ:
iii. กระบวนกำร
II-7.3 พยาธิวทิ ยากายวิภาค
(1) การประเมิน การเตรียมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูลและขอคายินยอม:
•
II-7.5 บริการตรวจวินจิ ฉัยอื่นๆ
(1) การประเมิน การเตรียมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูลและขอคายินยอม:
•
(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล:
•
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
•
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
60. พยาธิวทิ ยากายวิภาค และ
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

2560

2561

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
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II-8 กำรเฝ้ ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ:ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย 2559
2560
2561
2562
2563
ทีม SRRT ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ รักษา
ผ่าน
รักษา
ผ่าน
รักษา
จาก สคร.
สภาพ
สภาพ
สภาพ
ความครบถ้วนของการรายงาน รง.506
80%
100
100
100
100
100
ความทันเวลาของการรายงาน รง.506
80%
80.31 81.03 81.04 82.40 82.35
ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย
80%
94.13 92.15 94.42 93.56 91.25
ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย
60%
90.51 91.31 92.41 92.50 92.74
คุณภาพของการสอบสวนโรค
60%
87.51 86.97 88.32 86.72 85.45
ii. บริบท
โรคและภัยสุขภาพสาคัญในพืน้ ที:่
1.โรคเรือ้ รังและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้ รัง MI Stroke
2.มะเร็ง และผูป้ ่ วยติดเตียง
3.โรคระบาด เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก
4.คุณภาพมารดา และทารก
5.ท้องไม่พร้อม
โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีอ่ ยูใ่ นแผนเฝ้ าระวัง:โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังโรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง ได้แก่ โรควัณโรค,
โรคมือ เท้า ปาก, และไข้เลือดออก
iii. กระบวนกำร
II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร:
(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร:
• เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง มีนโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการ
ผูป้ ่ วย บุคลากรและประชาชน กาหนดในแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และกาหนดกระบวนการการ
ดาเนินงานในแผนปฏิบตั กิ ารของกลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับปั ญหาโรคและ
ภัยสุขภาพของพืน้ ที่ มีคาสั ่งทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) จากสหวิชาชีพประกอบด้วย
นักวิชาการสาธารณสุขเป็ นแกนหลัก พยาบาลวิชาชีพทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง ตัวแทนจากงานชันสูตร กรณีท่ี
จาเป็ นต้องมีการส่งสิง่ ตรวจ ซึง่ ทีมงานมีความรูแ้ ละทักษะในการเฝ้ าระวังและสอบสวนโรค ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานทางด้านระบาดวิทยา และกาหนดสิง่ สนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ งบประมาณ
ยานพาหนะ และทรัพยากรอื่น ๆ ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
• มีระบบการรายงานการเฝ้ าระวังโรค และภัยสุขภาพ ตามรายงาน 506 โดยนาข้อมูลโรคและภัยสุขภาพทีม่ ี
โอกาสเกิดในพืน้ ทีม่ าวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ และจัดทาแผนการเฝ้ าระวังทีส่ อดคล้องกับโรคและภัย
สุขภาพทีจ่ ดั ลาดับความสาคัญไว้ ในกิจกรรมดังกล่าวมีระบบการกากับดูแล ประสานงาน ติดตามและ
ประเมินผล รายสัปดาห์ ยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์และสามารถหยุดการแพร่ระบาด
ของโรคได้
• มีการจัดทาาแผนงาน/โครงการการเฝ้ าระวังโรคภัยสุขภาพทีส่ าคัญ ครอบคลุม โดยใช้ขอ้ มูล สถานการณ์
เหตุการณ์ต่างๆมาจัดทา โครงการเฝ้ าระวัง การดูแลเช่น การคัดกรองสุขภาพค้นหาโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ,การเฝ้ าระวัง ควบคุม ป้ องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคอุ
จาระร่วงโรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรควัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่และอื่นๆ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ:
• การดาเนินงานเฝ้ าระวังภัยสุขภาพและการควบคุมโรค เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง ดาเนินการโดย
คณะกรรมการ SRRT ซึง่ ได้รบั การอบรมฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยในปี งบประมาณ 2562 มีการอบรม แกน
นาเจ้าหน้าทีท่ มี SRRT อาเภอ จานวน 2 คนอบรมการสร้างเครือข่ายทีม SRRT ระดับตาบล 17 ตาบล
• การพัฒนาการทางานเป็ นทีม ในทีมของอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
• มีการสนับสนุนงบประมาณดาเนินกิจกรรมจากเครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง และงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
เฝ้ าระวังโรค รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจของชุมชน
• มีการนาความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการป้ องกันและควบคุมโรค เช่นการใช้ปนู แดง กาจัดลูกน้า
ยุงลาย การพ่นสเปรย์ฆา่ ยุงตัวแก่ หลัก 3 เก็บในการควบคุมโรค
(5) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ:
• มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในด้านแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพสาหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่าย
อาสามัครสาธารณสุข ทีม SRRT ระดับตาบล และประชาชนในพืน้ ที่
II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวัง:
(1)(2) การเฝ้ าระวัง บันทึก และจัดเก็บข้อมูล:
• เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง ได้มกี ารจัดตัง้ EOC (Emergency Operation Center) ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุข เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางการบัญชาการ การกาหนดนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากรการ
ประสานงาน รวบรวมวิเคราะห์และกระจายข้อมูล
• มีระบบการรายงานเคสทีร่ วดเร็วผ่านไลน์กลุ่ม โดยพยาบาลประจาตึก เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถนาข้อมูล
ไปจัดการปั ญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น กรณีพบผูป้ ่ วยไข้เลือดออก หลังจากแพทย์วนิ ิจฉัยโรค พยาบาลประจาตึก
พยาบาลประจาตึกรายงานข้อมูลเข้ากลุ่มไลน์ เจ้าหน้าทีส่ าธาณณสุขในพืน้ ที่ลงพืน้ ทีเ่ พื่อดาเนินการต่อไป พร้อมกับ
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 506
• ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) มีส่วนร่วมในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังและภัย
สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง มีผรู้ บั ผิดชอบในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล รายงานผลถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เฝ้ าดู
สถานการณ์แนวโน้มและคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคเพื่อประโยชน์ในการวางการควบคุมโรค
• ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) ประกอบด้วยบุคลากรทีผ่ ่านการอบรมทางระบาดวิทยา สามารถ
ดาเนินการสอบสวนโรค และกาหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมในการควบคุมโรค มีระบบการประสานงานกับ
ผูร้ บั ผิดชอบในพืน้ ที่ การส่งตัวอย่างในการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุในการเกิดโรค และมีระบบการให้
คาปรึกษาองค์ความรูป้ ระกอบการตัดสินใจวางแผนในการควบคุมโรค การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน และชุมชนได้รบั ทราบข้อมูล
• มีระบบรายงาน 506 ในการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
• มีระบบการรายงานโรคติดต่อทีต่ อ้ งรายงานด่วนภายใน 24 ชัวโมง
่ เช่น ไข้หวัดนก คอตีบ มีการประสาน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและสานักงานควบคุมและป้ องกันโรคที่
11 นครศรีธรรมราช
• กรณีวนั หยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หลังจากมีการรับส่งข้อมูล ทีมดาเนินการออกสอบสวนโรค
ภายใน 24 ชัวโมง
่
• นาข้อมูลทีม่ อี ยู่มาวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ ความแม่นยาในการวินิจฉัย ปั จจัยองค์ประกอบ ผลการตรวจ
ห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
(3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย ค้นหาการเพิม่ ผิดปกติหรือการระบาด:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยใช้วธิ กี าร
ทางระบาดวิทยา.โดยนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบตั โิ รงพยาบาล ร่วมกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แล้วนามารายงานให้ทมี EOC และคณะกรรมการ คปสอ.
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
• มีการค้นหาการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรคทัง้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวัง
รับทราบข้อมูลจากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสม่าเสมอ.
(5)(6) การติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพือ่ วางแผนป้ องกัน:
• มีการติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ ฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั .
• มีการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคทีส่ าคัญ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้ องกันควบคุมโรค.
• ในช่วงปี ทผ่ี ่านมา มีโรคไข้เลือดออกระบาด หลายๆพื้นที่ ทีม SRRT จึงดาเนินการลงพื้นที่ทาลายแหล่ง
เพาะพันธุล์ ูกน้ายุงลาย และประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ่นเคมีหมอกควัน
• มีทมี เฝ้ าระวังและสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็วด้านโรคติดต่อระดับอาเภอ ตาบล สามารถตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพทุกเหตุการณ์
• มีการรายงานผลการสอบสวนโรคให้ผบู้ ริหารโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอทราบ
• ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) มีความพร้อมในการดาเนินงาน ใช้โทรศัพท์ในการประสานแจ้ง
ข้อมูลกรณีทม่ี เี หตุการณ์เกิดขึน้
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ:
(1) แผนตอบสนอง การเตรียมความพร้อม:
• มีทมี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทาหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพ.
• มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา.
• มีการกาหนดมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีจ่ าเป็ น เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค.
• มีช่องทางและบุคลากรทีส่ ามารถรับรายงานผูป้ ่ วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิก
ตลอด 24 ชัวโมง.
่
(2) ทีม SRRT:
• มีทมี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทาหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพทัง้ ระดับอาเภอ และทีม SRRT ระดับตาบล ซึง่ มีชุมชนมีส่วนร่วม
(3) มาตรการป้ องกันทีจ่ าเป็ น:
1.กิจกรรมการดาเนินงานควบคุมวัณโรค ได้แก่
1.1 กาหนดนโยบายชัดเจนในการให้บริการผูป้ ่ วยทุกรายแบบ Dot ทุกราย
1.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการ เร่งรัด ป้ องกัน วัณโรค อาเภอปากพนัง เพื่อดาเนินงานป้ องกันควบคุมวัณโรค
ในพืน้ ที่
1.3 สถานทีใ่ ห้บริการแยกเป็ นสัดส่วน ปรับปรุงตามหลักควบคุมป้ องกันการติดเชือ้
1.4 พัฒนาทักษะผูร้ บั ผิดชอบ การเป็ นพีเ่ ลี้ยงดูแลกากับการกินยา เทคนิคการต่อรอง และการให้คาปรึกษา
1.5 พัฒนาระบบการคัดกรองผูม้ ารับบริการ โดยกาหนดข้อบ่งชีท้ ช่ี ดั เจน กาหนดช่องทางด่วนทีแ่ ผนก
ผูป้ ่ วยนอก แยกผูร้ บั บริการทีค่ ลินิก one stop service และมีการคัดกรองผูส้ มั ผัสร่วมบ้านในผูป้ ่ วยทุกราย
1.6 พัฒนาระบบการรักษาและยาตามมาตรฐาน
ผลการดาเนินงานควบคุมป้ องกันวัณโรค พบว่า ปี 2559-2563 ผลการดาเนินงาน อัตราผลสาเร็จของการ
รักษาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ทม่ี เี สมหะพบเชือ้ (success rate) ตามลาดับ ดังนี้ 82.26% ,89.74%,82.23%,84.65%
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และในปี 2563 เพิม่ ขึน้ เป็ น 83.33 % และได้มกี ารติตตามระบบการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ งโดยเจ้าหน้าที่
ทุกราย
2.กิจกรรมการดาเนินงานควบคุมป้ องกันโรคมือ เท้า ปาก
การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก หมายถึง การดาเนินงานเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก ไม่ให้โรคแพร่กระจาย และลดการป่ วยของเด็กไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในศูนย์เด็กเล็ก โดยใช้แนว
ทางการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
ศูนย์เด็กเล็ก เป็ นสถานทีท่ เ่ี ด็กอยู่รวมกันเป็ นจานวนมากทาให้เชือ้ โรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อ
ระหว่างกันได้งา่ ยเมื่อเด็กเจ็บป่ วย ซึง่ ศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
อาเภอทัง้ หมด
1. เฝ้ าระวังป้ องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่ วย
2. ควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการแยกเด็กป่ วย และทาความสะอาด ห้องเรียน ของเล่น ทีน่ อน
รวมทัง้ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์เด็กเล็ก
3. การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน ข้อมูลอัตราป่ วยโรคมือ เท้า ปาก 5 ปี ยอ้ นหลัง
พ.ศ.
ปี 2559
อัตราป่ วย
19

ปี 2560
33

ปี 2561
74

ปี 2562
19

ปี 2563
12

3.กิจกรรมการดาเนินงานควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออก
การเฝ้ าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้ดชั นีลูกน้ายุงในโรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และในชุมชน
เป็ นข้อมูลในการแจ้งเตือนและกาหนดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทาลายแหล่งเพาะพันธุแ์ ละการพ่นหมอกควัน
กาจัดยุงตัวแก่ในโรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงพยาบาล ตามแผนป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจาเดือน
การใช้ทรายเคลือบสารเคมีกาจัดลูกน้ายุง กรณีทพ่ี บผูป้ ่ วย กลุม่ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน เป็ นศูนย์ขอ้ มูล
ในการรับข้อมูลผูป้ ่ วยจากตึกผูป้ ่ วย และแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยให้สถานบริการในเครือข่ายและสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ทราบทางโทรศัพท์ทนั ทีและ e-mail ทุกวัน เพื่อให้สถานบริการดาเนินการควบคุมโรค และแจ้งข้อมูลให้
องค์กรปกครอบส่วนท้องถิน่ ทราบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และร่วมวางแผนควบคุมป้ องกันโรค
ผลการดาเนินงานโรไข้เลือดออก
พ.ศ.
ปี 2559
อัตราป่ วย
61

ปี 2560
165

ปี 2561
101

ปี 2562
224

ปี 2563
61

โดย 5 ปี ทผ่ี ่านมาไม่พบผูป้ ่ วยเสียชีวติ แต่ยงั คงต้องเพิม่ ความเข้มข้นในการเฝ้ าระวังโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็ นปัจจัยเอือ้ ต่อการระบาดของโรค
4. กิจกรรมดาเนินงานโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน เฝ้ าระวัง ป้ องกัน โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. จัดทาระบบเฝ้ าระวังโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.1 Plan
- วิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนัง
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานกับผูเ้ ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนัง
เพื่อเฝ้ าระวัง COVID-19
- จัดทาฐานสารสนเทศ online สาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บ วิเคราะห์
และแสดงข้อมูลผูเ้ ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนัง
- ประชุมชีแ้ จงการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่
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2.2 Do
- เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามแนวทางการดาเนินงานกับผูเ้ ดินทางเข้ามาในพืน้ ที่
อาเภอปากพนังเพื่อเฝ้ าระวัง COVID-19
- เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บข้อมูลผูเ้ ดินทางจากต่างพืน้ ทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนัง
- ศูนย์ระบาดวิทยาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเมินโอกาสเสีย่ งการนาเข้าเชื้อ COVID-19 เข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนัง
และคืนข้อมูลเพื่อเจ้าหน้าทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
2.3 Check
- ศูนย์ระบาดวิทยาติดตามความพึงพอใจและความสะดวกในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
- ศูนย์ระบาดวิทยาติดตามการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลตามสถานการณ์ของโรค COVID -19
2.4 Action
- ศูนย์ระบาดวิทยาปรับปรุงระบบระบบ
สารสนเทศผูเ้ ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีอ่ าเภอปากพนังเพื่อเฝ้ าระวัง COVID-19
ให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและสถานการณ์ของโรค
3. จัดตัง้ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC)
ผลการดาเนินงาน
ไม่พบผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พบผูป้ ่ วยเข้าข่าย PUI จานวน 32 คน
5. โรคไม่ตดิ ต่อ ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
กิจกรรมการดาเนินงานควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีแผนงาน/โครงการ คัดกรองผูท้ ม่ี อี ายุ
35 ปี ขึน้ ไป ซึง่ แยกกลุม่ เป้ าหมายเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุม่ เสีย่ ง และกลุ่มทีเ่ ป็ นโรค
1.กลุ่มปกติ มีกจิ กรรมให้ความรูพ้ ฤติกรรม การบริโภคอาหารทีถ่ ูกต้อง และเหมาะสม หลัก 3 อ. 2 ส.
(อาหาร อารมณ์และออกกาลังกาย บุหรี่ และสุรา) เฝ้ าระวังติดตามปี ละครัง้
2.กลุ่มเสีย่ ง มีกจิ กรรมการจัดตัง้ กลุ่มผูท้ เ่ี สีย่ ง เฝ้ าระวังและติดตามประเมินเป็ นระยะในรอบ 1 ปี
3.กลุ่มเป็ นโรค ประสานคลินิกโรคเรือ้ รัง ความครอบคลุมและความต่อเนื่องในการรักษา
(4) ช่องทางรับรายงาน:
• มีช่องทางและบุคลากรทีส่ ามารถรับรายงานผูป้ ่ วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิก
ตลอด 24 ชัวโมง.
่
(5) การสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย:
• มีการดาเนินการสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที.
(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด:
• มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิ ปกติ การป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน หรือพบแนวโน้มทีบ่ ง่ บอกว่าอาจมีการ
ระบาด เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที.
II-8 ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย:
(1) การจัดทารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ:
• มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันเวลา
• มีก ารเผยแพร่สารสนเทศการเกิด โรคและภัยสุข ภาพที่เป็ น ปั จ จุบ ันไปยังหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องและสื่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อการวางแผนป้ องกันและควบคุมโรค
(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย:
• มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัติ
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โรคติดต่อกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับอื่นๆ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีสมาชิกทีมที่เป็ นสหวิชาชีพมากขึ้น ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก พยาบาลอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน พยาบาลผูป้ ่ วยใน เจ้าหน้าทีง่ านชันสูตร และภาคีเครือข่ายในการเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
61. การเฝ้ าระวังโรคและภัย
3
I
-อบรมฟื้ นฟูทมี SRRT ปี ละครัง้
สุขภาพ
-การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา
-พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง และระบบเวชระเบียนให้มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันต่อสถานการณ์
-พัฒนาขีดความสามารถในการสอบสวนโรคและ
ควบคุมโรคเชิงรุก
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II-9 กำรทำงำนกับชุมชน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน:ความครอบคลุม ผลกระทบ
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

2559

2560

2561

2562

2563

1.ร้อยละของประชากรอายุมากกว่า 35 ปี ขน้ึ
18.84
2.40
2.18
92.22 93.08
≥90
ไปได้รบั การคัดกรองเบาหวาน
2.ร้อยละของประชากรอายุมากกว่า 35 ปี ขน้ึ
19.49
2.82
2.33
96.65 95.85
≥90
ไปได้รบั การคัดกรองความดันโลหิต
3.ร้อยละของกลุ่มเสีย่ ง 7 กลุม่ ได้รบั การตรวจ
NA
NA
52.57 58.60 73.70
≥85
คัดกรอง TB (case finding)
4.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน
>50
69.12 66.48 62.43 61.73 63.80
5.ร้อยละของเด็กแรกเกิด-ต่ากว่า
>50
45.16 50.32 51.85 61.90 67.07
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
6.ร้อยละของการตรวจพบพัฒนาการสงสัย
>20
25.53 28.40 23.12 32.23 23.65
ล่าช้าครัง้ แรก
7.ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติดทีห่ ยุดเสพ
>92
90
88.88 91.67 71.43 50 (40)
ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษา ตามเกณฑ์กาหนด
8.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
11.9
6.8
6.8
10.04 11.13
≤6.3
19.67
15.94
8.6
≤10
9.อัตราการตัง้ ครรภ์ซ้าในหญิงอายุต่ากว่า 20
9.6
13.51
ปี
ii. บริบท
ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุม่ เป้ าหมายสาคัญ:
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลปากพนัง ปี 2562-2563 มี จานวนประชากร 27,384 คน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่ 2 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก (2 หมู่บ้าน) และเขตเทศบาล
เมืองปากพนัง (22 ชุมชน) มีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อยู่ใกล้ ตวั จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 30
กิโลเมตร การทางานกับชุมชนเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องประชาชนกลุ่ม
เสี่ย ง กลุ่ ม ป่ วยโรคไม่ ติด ต่ อ เรื้อรังมีพ ฤติก รรมการดู แ ลตนเองที่ดีผู้สูง อายุ ผู้พิก ารที่มีภ าวะพึ่งพิงมีผู้ดูแ ลที่มี
ศักยภาพและดูแลอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั การจัดบริการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
iii. กระบวนกำร
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน
(1)(2) การกาหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศักยภาพ วางแผน ออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
ชุมชน:
• จากการทบทวนสถานการณ์ ฐานข้อมูลชุมชน พบว่ามีความต้องการในบริการสุขภาพชุมชน เน้ นการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย การค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มวัย และได้จดั ลาดับความสาคัญปั ญหา
สุขภาพในพืน้ ทีเ่ พื่อพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนร่วมกัน และบูรณาการกับพชอ.(คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ) โดยกาหนดประเด็นสุขภาพของเครือข่าย 4 ยุทธศาสตร์ 1.สุข @ ปากพนัง (การ
ดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มทีต่ ้องได้รบั การดูแลพิเศษ (1) ผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง (2) ผูพ้ กิ ารติดบ้านติดเตียง (3) กลุ่มเด็ก
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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พัฒนาการล่าช้า (4) กลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย 2.เด็กปากพนังสร้างชาติ 3. ปากพนัง สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย 4.
บริก ารสุขภาพมืออาชีพ โดยกลุ่ม งานบริการด้ านปฐมภู มิและองค์รวม เป็ น ผู้ประสานงานหลัก ในการสนั บสนุ น
รับทราบปั ญหาอุปสรรคเพื่อนาไป ปรับปรุงแก้ไขร่ว มกัน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
(3) การร่วมมือกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง จัดบริการสุขภาพสาหรับชุมชน:
• การจัดบริการดูแลสุขภาพชุมชนเน้นการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย คืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชนในเวที
ประชุมประจาเดือน อสม. เวทีประชุมกองทุนสุขภาพระดับตาบล โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้ป ระชาชน
รับรูป้ ั ญหา ตระหนักในปั ญหา และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยการกาหนดมาตรการชุมชน
• กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองปากพนัง และองค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก
สนับสนุนมีการดาเนินการแผนงานโครงการปี 2562 คือ โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รัง และโครงการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม
• องค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก สนับสนุนโครงการ long term care
• มีการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานควบคุมโรค ที1่ 1 (สคร.ที11) สนับสนุนโครงการดูแลลูกหลานบ้านพ่อ
ทีป่ ากพนัง STOP TEEN MOM
• จัดบริการสุขภาพในกลุ่มผูส้ ูงอายุ long term care ร่วมกับ อปท. และชุมชนในปี 2562-2563 พบว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน 8 ตาบล เข้าร่วมโครงการ Long term care กับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการดูแ ลผู้ป่ วย และเครือ ข่ายสุข ภาพอาเภอปากพนั งมีแผนงานโครงการ ให้สานั ก งานหลัก ประกัน สุ ขภาพ
แห่งชาติเขต 11 มาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่ วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่วนที่ยงั ไม่ เข้าร่วมโครงการ
และผูส้ ูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลปากพนัง มีจานวน 17,612 คนคิดเป็ นร้อยละ 19.4 ของประชากร
ทัง้ หมด เป็ นผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิงจานวน 807 คน ( ติดบ้าน 631 คน ติดเตียง 176 คน) คิดเป็ นร้อยละ 4.58 ของ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้มแี นวโน้มเพิม่ ตามสัดส่วนประชากรกลุ่มผูส้ ูงอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ได้ดาเนินการดูแลผูส้ งู อายุระยะ
ยาวในเครือข่ายโดยจัดอบรม Care giver (CG) ในชุมชนหลักสูต ร 70 ชัวโมง
่
จานวน 60 คน ในปี 2560 และปี
2561 ได้ขยายการจัดอบรม Care giver (CG) ในทุกพื้น ที่เพื่อติดตามดูแลในชุมชน ปี 2563 ได้จดั อบรม Care
Giver (CG) เพิม่ จานวน 40 คนรวม 191 คนในอาเภอปากพนัง ( CG 1 คนต่อผูส้ งู อายุ 5-10 ราย )
• กลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกับโรงเรียนดูแลสุขภาพช่องปาก งานอนามัยโรงเรียน ในกลุม่ เด็กวัยเรียนอายุ 6-12
ปี
• โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพเด็ก ประเมินภาวะโภชนาการ และดูแลแก้ไขเด็กทีม่ ปี ัญหาสุขภาพ สร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันเด็กวัยเรียน ประเมินกลุ่มเสีย่ งปั ญหาการเรียนรูส้ ติปัญญา ปั ญหาพฤติกรรมอารมณ์และ ออทิสติก
โรงเรียนมัธยมมีการดูแลสุขภาพเด็ก ประเมินภาวะโภชนาการ ทบทวนปัญหาเด็กอ้วน โครงการครอบครัวอบอุ่น
ป้ องกันปั ญหาท้องไม่พร้อม STOP TEEN MOOM
• พัฒนาระบบการเยีย่ มบ้าน ของทีมสหวิชาชีพกับทีม (Family care team) FCT ในชุมชน
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ และระดับตาบลร่วมกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอและ
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง จัดทาโครงการการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.ในเขต
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) การประเมินและปรับปรุง:
• มีการทางานร่วมกับชุมชนด้านการแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปี ขน้ึ ไปคิดเป็ นร้อยละ 79.21 คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปี ขน้ึ ไปคิดเป็ น
ร้อยละ 84.58 ชุมชนรับรูป้ ั ญหามีการจัดทาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคนในชุมชนเพื่อลดการเกิดโรค
เรื้อรังในชุมชน โดยงบสนับสนุ นจากองค์การบริหารส่วนตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก ทากิจกรรมการเต้นบาสโล
บในกลุ่มสตรี โดยมีแกนนาอสม.เป็ นครูฝึ กท่าทาง การออกกาลังกายในชุมชนโดยการสนับ สนุ นอุปกรณ์ การกีฬา
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เทศบาลเมืองปากพนังสนับสนุ นให้มีชมรมออกกาลังกาย ชมรมปั น่ จักรยาน ชมรมเต้นลีลาศ ลานแอร์โรบิค มี
กิจกรรมวิง่ และปั น่ จักรยานทุกเช้าวันเสาร์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกกาลังกาย ในกลุ่มป่ วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังมีการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ ้านโดยเจ้าหน้ าทีแ่ ละ care giver (CG) เยีย่ มผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง ผูป้ ่ วยกลุ่ มติดบ้านติดเตียง
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ่าย
• ปั ญหาแม่และเด็ก มีการพัฒนาศักยภาพแกนนาอสม. อบรมเข้มข้นในกลุ่มอสม.แม่อาสา เพื่อดูแลกลุ่มหญิง
หลังคลอด โดยเฉพาะมารดาวัยรุ่นในพื้นที่โดยเน้ นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ค้นหาและเฝ้ า
ระวังหญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่ให้เข้าถึงบริการหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และมีการรณรงค์ให้มลี ูกเมื่อ
พร้อม Stop teen mom ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในมารดาอายุต่ากว่า 20 ปี
• ด้านการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดาเนินการโดยสานักงานสาธารณสุขอาเภอปากพนัง โรงพยาบาล
ปากพนังเทศบาลเมือ งปากพนั งและองค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาบลร่วมกับผู้นาชุมชนและอสม. ดาเนินการ
ป้ องกันควบคุมโรคโดยเน้นการใช้มาตรการ 3:3:1 ทัง้ อาเภอ 3 แรกคือโรงพยาบาลปากพนังรายงานพื้ นที่มผี ู้ป่วย
ไข้เลือดออกภายใน 3 ชม.หลังจากแพทย์วนิ ิจฉัยโรค 3 ทีส่ องคือทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพืน้ ที่
ลงพืน้ ทีจ่ ดั ทารายงานสถานการณ์โรค แจกทรายอะเบท ฉีดสเปย์กนั ยุง ทายากันยุงภายใน 3 ชม.หลังได้รบั รายจาก
โรงพยาบาล และมีการพ่นหมอกควันกาจัดยุงลายตัวแก่ทงั ้ ชุมชนภายใน 1 วัน
II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
(1) ภาพรวมของการทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย:
• การดูแลต่อเนื่องในชุมชนในทุกกลุ่มโรค โดยเฉพาะการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง 4 กลุม่ (1)
ผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง (2) ผูพ้ กิ ารติดบ้านติดเตียง (3) กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า (4) กลุ่มผูป้ ่ วยระยะท้าย ใน
ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และได้ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ พชอ.อาเภอปากพนัง
(สุข@ปากพนัง)
• การกาจัดลูกน้ายุงลายแหล่งเพาะพันธุย์ ุงในชุมชนทุกชุมชน มีแผนรณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลายทีช่ ดั เจน
ในแต่ละเดือน เพื่อปากพนังปลอดโรคและได้ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพชอ.อาเภอปากพนัง
(ปากพนังปลอดโรค)
• ความปลอดภัยทางถนนรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค ถนนสายสีขาว มีการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
และได้ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของพชอ.อาเภอปากพนัง (ปากพนังปลอดภัย)
• รณรงค์อาหารปลอดภัย ในปี 2562 ได้ดาเนินการจัดทาโครงการสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชนทัง้ 17 ตาบล
โดยให้กานันทา MOU กับประธาน พชอ.จะไม่จาหน่ายสินค้าต้องห้ามในพืน้ ที่ ได้ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของพชอ.ของอาเภอปากพนัง (ปากพนังปลอดภัย)
• ส่งเสริมให้ชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองทุกครัวเรือนเพื่อลดการเกิดสารพิษในร่างกายได้
ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพชอ.ของอาเภอปากพนัง (ปากพนังปลอดภัย)
• รณรงค์การแยกขยะในครัวเรือน แปรรูปขยะรีไซเคิลในท้องถิน่ รณรงค์การเก็บขยะในพืน้ ทีเ่ พื่อความ
สะอาด มีกจิ กรรมเพื่อลดปั ญหาขยะในชุมชน เดินรณรงค์ลดขยะและได้ประกาศเป็ นมติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของพชอ.ของอาเภอปากพนัง (ปากพนังสะอาด)
(2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทีส่ าคัญของชุมชน:
• การส่งเสริมความสามารถของกลุ่ม อสม. ผ่านการประชุมประจาเดือน เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ตรวจคัด
• กรองสุขภาพเบือ้ งต้นเช่น วัดความดันโลหิต การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจน้าตาล และการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง และแกนนาในชุมชน เพื่อเพิม่ ทักษะและความมั ่นใจในการดาเนินงานของทีมสุขภาพในชุมชน ทาให้
สามารถคัดกรองสุขภาพของกลุ่ มเป้ าหมายได้ครอบคลุมมากขึน้ ทาให้ค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่เข้าสู่ระบบการรักษา
ได้เร็วขึน้
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• มีการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเจ้าหน้าที่ มีกจิ กรรมการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถนะประจาทุกปี มีการ
รวมกลุ่มออกกาลังกายหลังงานเลิก
• มีการส่งเสริมความสามารถของทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ในการช่วยชีวติ เบือ้ งต้น (BLS) เพื่อช่วยเหลือเบือ้ งต้นในภาวะ
วิกฤติต่างๆ ส่งผลให้พฒ
ั นาระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ลดอัตราตายก่อนนาส่งรพ.ลงได้
• การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
• ส่งเสริมให้ชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองทุกครัวเรือน และแลกเปลี่ยนกันในชุมชนส่งเสริมการ
ปรับเปลีย่ น
• พฤติกรรมสุขภาพ การออกกาลังกายด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น เต้น แอร์โรบิค ออกกาลังกายตามความ
เหมาะสม
• พัฒนาทักษะเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพในพืน้ ทีแ่ ต่ละตาบล กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อสม.นักวิทย์
อสม.คุม้ ครองผูบ้ ริโภค สามารถใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย หาสารปนเปื้ อนในอาหาร ยาฆ่าแมลง น้ ามันทอดซ้า การ
ตรวจร้านชา เพื่อเฝ้ าระวังความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภคในชุมชน
(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
• สนับสนุ นวิทยากรแกนนาวัยรุ่นและพัฒนาศักยภาพ จนท. รพ.สต.ทัง้ 25 แห่งให้สามารถเป็ นวิทยากรแกน
นาในพืน้ ทีไ่ ด้ครอบคลุมทุกตาบล ในอาเภอปากพนัง
• การจัดตัง้ คลินิกให้คาปรึกษาเพื่อเพิม่ ช่องทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปิ ดให้บริการที่ รพ.ปากพนัง
เป็ นที่แรกและขยายครอบคลุมในทุก รพ.สต. มีบริการให้คาปรึกษา เน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัวไป
่
และพฤติกรรมวัยรุ่น
• มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุม่ Pre DM และ Pre HT ไม่ให้เป็ นกลุ่มป่ วย DM และ HT
(4) การส่งเสริมสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การชี้แนะและสนับสนุ นนโยบาย
สาธารณะ:
• ร่วมกับหน่วยงานอบต./อสม.และแกนนาในชุมชนสารวจและติดตามการขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ ารครอบคลุมทัง้
• พื้น ที่แ ละติด ตามการขึ้น ทะเบีย นของรายใหม่ ต่ อ เนื่ อง ค้น หากลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสในชุ ม ชนเพื่อ น าเข้า สู่
กระบวนการช่วยเหลือในระดับอาเภอ ทาให้ผดู้ อ้ ยโอกาสได้รบั การช่วยเหลือมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
• ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากพนังมีสนามกีฬ าประจาอาเภอ สระว่ายน้ า เครื่องออกกาลังกายในที่ร่ม
สนามเด็ก
• เล่น ลานแอโรบิค ลานกีฬ ากลางแจ้ง สนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆให้
ประชาชนมารวมกันในการออกกาลังกายเป็ นประจาทุกเย็น
• กิจกรรมความร่วมมือกับ ชุม ชนในด้านสิ่งแวดล้อ มทางกายภาพที่เอื้อ ต่ อ การมีสุข ภาพดี โดยมีชุ ม ชน
ต้นแบบคัดแยก
• ขยะ เริม่ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดปั ญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือการ
จับจ่ายซื้อของ นาขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงใช้ประโยชน์เพื่อลดจานวนขยะในชุมชน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
• การคัดกรอง TB ในกลุม่ เสีย่ ง 7 กลุ่มได้รบั การตรวจคัดกรองครอบคลุม
• ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ ารในระยะพึง่ พิงได้รบั การดูแลโดย care giver มีคะแนน ADL เพิม่ ขึน้
• การขับเคลื่อน พชอ.อาเภอปากพนังตามแผนยุทธศาสตร์
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v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
62. การทางานกับชุมชน

Score
3.5
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DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
I
- คืน ข้อ มูลสุข ภาพให้ชุ ม ชนและร่ว มวางแผนการ
ท างานในชุ ม ชนโดยให้ชุ ม ชนมีส่ว นร่ว มและเป็ น
เจ้าของชุมชน
-พัฒ นาเครือข่ายการดูแลผู้ป่ วยที่บ้านแบบบู รณา
การ
- พัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลในการดูแลผูป้ ่ วยติดบ้านติด
เตียง
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน:การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย
2559
2560
ระยะเวลารอคอยที่ OPD
<90 นาที
49
73
ระยะเวลารอคอยที่ ER
17.5
21
≤ 15 นาที
ระยะเวลาตอบสนองต่อการเรียกใช้
10 นาที
5.42
5.96
EMS
อัตราการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์
> 60
59.6
44.2
อัตราการเข้าถึง Stroke Fast Tract
>80%
22.92
36.62
<2 ชัวโมง
่

2561
64
19.5

2562
64
9.6

2563
52
7.2

5.62

5.31

5.7

71.54
39.95

83.33
24.8

80.89
36.4

ii. บริบท โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลระดับ M2 ให้บริการตรวจรักษาผูป้ ่ วยทัวไป
่ และรับผูป้ ่ วยไว้นอน
มีหน่ วยงานอุบตั ิเหตุฉุกเฉินเปิ ดบริการตลอด 24 ชังโมง
่
บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/COPD/Asthma/หัวใจ/CKD/อายุรกรรม , คลินิกนรีเวช ,คลินิกเด็ก และOPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย
บริการนวดแผนไทย กายภาพบาบัด และมีบริการแบบ One Stop Service ในคลินิก ANC/WBC/ARV/TB/ทัน
ตกรรม/วางแผนครอบครัว และมีทีมเยี่ยมบ้านให้บ ริการเชิงรุก ผู้ใช้บ ริก ารสามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็ น
โดยง่าย มีก ระบวนการรับ ผู้ป่ วยเหมาะสมกับ ปั ญ หาสุข ภาพและความต้องการของผู้ป่ วย ทัน เวลา มีการ
ประสานงานทีด่ ี ภายใต้ระบบและสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลทัง้ ในเวลาราชการ สะดวก รวดเร็ว
สร้างความมั ่นใจและประทับใจต่อผูร้ บั บริการ
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในการเข้าถึง:
ผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ป่วยจิตเวช ผูป้ ่ วยเอดส์ กลุ่มผูป้ ่ วยโรคฉุ กเฉิน ได้แก่ ผูป้ ่ วย ACS , Stroke จึงได้ปรับ
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงโดย
1.ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร จัดเข้าระบบคิวด่วนของ OPD
2.ผูป้ ่ วยจิตเวช จัดให้มคี ลินิก แยกจาก OPD มีการเยีย่ มบ้านนาผูป้ ่ วยเข้าสู่ระบบ
3.ผู้ป่วยเอดส์/วัณ โรค จัดให้มีคลินิก One Stop Service แยกจากผู้ป่วยทัวไป
่ ทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้สะดวก
กล้าเปิ ดเผยตัวตนและมารับยาได้ต่อเนื่อง
4.กลุ่มผูป้ ่ วยโรคฉุกเฉิน โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง มีระบบ EMS รองรับการรับส่งผูป้ ่ วย มี
การประชาสัมพันธ์อาการนาและอาการของโรคทีจ่ ะต้องรีบมาโรงพยาบาลในชุมชน และทุก รพ.สต. มีการอบรม
ผูน้ าชุมชน อสม. ให้รบั ทราบระบบการแจ้งเหตุ การนาส่ง และการช่วยเหลือเบื้องต้น
5.ผูป้ ่ วย PPH หญิงตัง้ ครรภ์ ได้รบั การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และดูแลครรภ์คุณภาพครบ 5 ครัง้
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการเข้าถึงและเข้ารับบริการ
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค หั ว ใจ ข า ด เลื อ ด พัฒนาการเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็วและครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละการประสานงาน
เฉียบพลัน (AMI)
ระบบส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในชุมชน
- มีแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ ระบบ 1669
- ให้ความรู้ อสม. ผู้นาชุมชนเรื่องโรคหัวใจ การจัดการเมื่อพบเหตุ ,อบรม
การช่วยฟื้ นคืนชีพเบือ้ งต้นแก่เจ้าหน้าทีร่ พ. และอาสากูช้ พี
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- การป ระสาน งาน ข อค วาม ช่ วย เห ลื อ เร่ ง ด่ ว น ,1669, 075-517837
- ให้ความรูข้ อ้ มูลโรค และอาการเบื้องต้นทีต่ ้องรีบมารพ. ผ่านเสียงตามสาย
วิทยุชุมชน
ในรพ.
- ให้ความรู้ผู้ป่ วยกลุ่มเสี่ยง (ในคลินิ ก NCD , COPD) อาการของโรคหัวใจ
การมาโรงพยาบาล การแจ้งเหตุ
- คัดกรองกลุ่มเสีย่ ง และให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย และกลุ่มเสีย่ ง
- รูพ้ กิ ดั เบือ้ งต้น ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูง
ผู้ ป่ วยโรค ห ลอด เลื อ ดสม อง พัฒนาการเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็วและครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละการประสานงาน
(Stroke)
ระบบการส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในชุมชน
- ทาแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์อาการโรคหลอดเลือดสมอง
- ให้ ค วามรู้ อสม.ผู้ น าชุ ม ชน เรื่อ งโรคหลอดเลือ ดสมอง การช่ ว ยเหลือ
เบือ้ งต้น
เครือข่ายสุขภาพอาเภอและโรงพยาบาล
- ให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงและผูด้ ูแลในคลินิก NCD เกีย่ วกับอาการทีต่ ้องรีบ
มารพ. โดยการแจกเอกสารให้ทุกครัวเรือน
- คัดกรองกลุ่มเสีย่ งสูงและปรับพฤติกรรมให้ผปู้ ่ วย
- มีระบบ อสม.เคาะประตูบ้านคัดกรอง ค้นหาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ส่งต่อ
- มีบริการแพทย์แผนไทยและกายภาพ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย stroke ในช่วง 6
เดือนแรก หลังมีอาการ เพื่อประเมิน และติดตาม คลินิกนอกเวลากายภาพ
และแผนไทย 16.00-20.00 น. ทาให้ผปู้ ่ วยเข้ารับบริการได้สะดวก และทัวถึ
่ ง
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
-คัดกรองผูป้ ่ วยทุกรายทีเ่ ข้ารับบริการ โดยใช้แบบประเมิน 2Q, 9Q, 8Q และ
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดกรอง และส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่
-พัฒนาระบบการติดตามและการดูแลผูป้ ่ วย
PPH ในหญิงตัง้ ครรภ์
-รณรงค์หญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และติดไวนิลทุก รพ.สต.
-มีการประเมินคัดกรองความเสีย่ งในคลินิกฝากครรภ์ และห้องคลอด
-มีเบอร์โทรติดต่อ ขอคาปรึกษาเจ้าหน้าทีห่ อ้ งคลอด/ห้องฝากครรภ์(ติดเบอร์
โทรหน้าปกสีชมพู)
CKD
ประเมินและคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง
- NCD clinic คัดกรองผูป้ ่ วยตามแนวทาง lab DM/HT ปี ละ 1 ครัง้
- CKD stage 1-2 ติดตาม lab ปี ละ 1 ครัง้ ถ้า MAU >= 300 ให้ F/U ทุก 6
เดือน
(1) การตอบสนองปั ญหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน:
- นาโปรแกรม SRRT มาใช้ในการรายงานข้อมูลการระบาดโรค เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ ายป้ องกันการระบาดและ
เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึน้
- พัฒนาระบบเครือข่าย EMS โดยผูป้ ่ วยสีแดง ทีมปฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินสามารถเข้าถึงภายใน 8 นาที (ระยะทางไม่เกิน
10 กม.) ปี 2558-2563 พบว่าสามารถเข้าถึงผูป้ ่ วยภายในเวลา 8 นาที คิดเป็ นร้อยละ100
-พัฒ นาจุ ด คัด กรองด่ า นหน้ า ให้ มี ก ารจ าแนกประเภทผู้ ป่ วยที่เ ข้า รับ บริก ารที่ ER/OPD/หน่ ว ยบริก ารอื่ น ๆ
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ประสานงานจุดบริการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผู้รบั บริการ โดยผู้ป่วยคัดกรองเข้า ERเป็ นประเภท
Resuscitate , Emergent , Urgent และ Ac.illness ในปี 2559-2563 พบร้อยละ over triage เท่ากับ 1.8, 0.11, 0.5,
0.07 และ 0.39 under triage เท่ ากับ 2.6, 1.88, 0.14, 0.7 และ 1.15 ทีม ประสานงานการดูแลผู้ป่ วยได้ท บทวน
พบว่าจุดคัดกรองไม่มพี ยาบาลอยู่ได้ตลอดเวลาจึงปรับให้บุคลากรอื่นทีอ่ ยู่แทนมีองค์ความรูใ้ นการคัดแยกเบื้องต้น
ให้เหมาะสม
- หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ปี ั ญหาสุขภาพสามารถติดต่อห้องคลอดได้โดยตรง ตลอด 24 ชัวโมง
่
(084-1562130)
- ใช้โปรแกรม line ในการส่งข้อมูลผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยจากเครือข่าย
-กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั บัตรทางด่วน ร่วมกับองค์กรแพทย์ ได้แก่ กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรง
กลุ่มผูป้ ่ วยสงสัยติดเชือ้ วัณโรค พระภิกษุ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ
-กลุ่มผูป้ ่ วยวัณโรค และ HIV รับบริการแบบ one stop service ทีค่ ลินิกวัณโรค
-มีแนวทางการเฝ้ าระวังดูแลผูป้ ่ วยทีม่ อี าการไม่คงที่ ควบคู่ไปกับการทา Quick Round ทุก 30 นาทีในช่วงชุก เพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงที่ ป้ องกันภาวะฉุ กเฉิน ขณะรอตรวจที่อาจเกิดขึ้นได้ ปี พ.ศ.2561 พบผู้ป่วยมีอาการ
ฉุกเฉิน ปี ละ 2 รายนาส่ง ER
-เปิ ดคลินิก DM , HT , Asthma , COPD , อายุรกรรม , CKD, นรีเวช แยกจากผูป้ ่ วยทัวไป
่
ลดความแออัด ทาให้
ความพึงพอใจจากปี พ.ศ. 2559-2563 เป็ น 88.17, 88.67, 88.17, 86.78, 88.25 และ 87.75 จากการวิเคราะห์พบว่า
ความพึงพอใจในด้านความสะอาดของห้องน้ า มีน้อย เนื่องจากจานวนของห้องน้ า ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวน
ผูร้ บั บริการ
-มี OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพ นอกเวลา 16.00-20.00 น. ทาให้ผู้ป่วยเข้า
รับบริการได้รวดเร็ว และทัวถึ
่ ง บริการ -กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้บริการเชิงรุก ใกล้บ้านใกล้
ใจ โดยการจัดบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 21 แห่ง มีพยาบาลวิชาชีพประจาคลินิกโรคเรื้อรังทุกแห่ง
มีระบบ consult แพทย์เพื่อปรับยา
(2) การประสานงานกับหน่วยงานทีส่ ่งผูป้ ่ วยมา:
• ใช้ระบบส่งต่อจากเครือข่าย (ใบส่งต่อการรักษา)
• ใช้ใบประสานงานจากงานผูป้ ่ วยนอก ในการไปรับบริการยังจุดต่างๆ
• โทรศัพท์
• ส่งข้อความทาง line, massage
• วิทยุส่อื สาร
• สมุดประจาตัวผูป้ ่ วยเรือ้ รัง (ข้อมูลยา, lab)
(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม:
• คัด กรองเข้า ERเป็ น ประเภท Resuscitate , Emergent , Urgent และ Ac.illness พบว่ ามีก ารคัด กรอง
Over triage ปี พ.ศ. 2559-2563 เท่ากับ 1.8, 0.11, 0.5, 0.07 และ 0.39 ตามลาดับ
(4) การดูแลเบือ้ งต้นและส่งต่อ สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถให้การรักษาได้:
• กลุ่มผู้ป่วยโรคฉุ กเฉินที่โรงพยาบาลปากพนังให้การรักษาดูแลเบื้องต้นและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
มห าราช เช่ น STEMI, Hemorrhage stroke , Severe Head injury , Appendicitis , Open Fracture , ผู้ ป่ วย
Respiratory failure on ET – tube และผูป้ ่ วย Post arrest
• ก่อนส่งต่อจะให้การดูแล แก้ไขภาวะวิกฤตให้อาการคงที่ และมีการดูแลขณะส่งต่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย โดยมีกาหนดกิจกรรมการดูแลก่อนส่งต่อ ขณะส่งต่อมีก ารโทรประสานข้อมูลการเจ็บป่ วย การรักษาที่
ผูป้ ่ วยได้รบั ระหว่างแพทย์หน่วยรับและหน่วยส่งต่อ กรณีผปู้ ่ วยมีอาการเลวลง หรือมีขอ้ บ่งชี้ตอ้ งรายงานแพทย์ จะมี
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

126

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

การโทรประสานมายังแพทย์ทส่ี ่งต่อ และมีการลงข้อมูลในโปรแกรม Thai Refer ก่อนการส่งต่อ ทาให้หน่วยรับส่งต่อ
ได้รบั ข้อมูล อาการ การรักษา ผล Lab ต่าง ๆ ของผูป้ ่ วย และสามารถเรียกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ 3 เดือน
• กลุ่มผูป้ ่ วย Stroke /TIA ให้การดูแลเบื้องต้นโดย On O2canula , เจาะ DTX , ให้ 0.9%NSS นอนศีรษะสูง
15 องศา ประเมิน motor power , record V/S & N/S ทุก 5-15 นาที ประสานการส่ งต่อ , ลงบันทึกในโปรแกรม
Thai Refer ในระบบ FAST TRACK , เฝ้ าระวัง Respiratory failure และ brain herniation ระหว่างส่งต่อและรอรับ
กลับในเวลาราชการ นอกเวลาไม่เกิน 20.00น. (Stroke ทุกรายที่ on sat ไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และ ไม่มี intra cerebral
hemorrhage glasgow coma score ไม่น้อยกว่า 10 ไม่ตอ้ ง intubation)
• กลุ่ ม ผู้ป่ วย Trauma เช่ น Multiple trauma , Moderate & Severe Head injury ช่ ว ยเหลือ เบื้อ งต้ น โดย
ประเมิน Primary survey ตามหลัก ABCD และ ให้มกี ารช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ประเมิน Secondary survey ตาม
หลัก AMPLE ให้สารน้ า 0.9%NSS 2 เส้น , ประเมิน V/S & N/S ทุก 5–15 นาที ตามความรุนแรงของผูป้ ่ วย และ
แพทย์พจิ ารณา On ET tube ตามแนวทางการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยระหว่างนาส่ง
(5) การรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ:
• ไม่มหี น่วยบริการวิกฤติ
(6) การให้ขอ้ มูลและการขอ informed consent:
• มีก ารก าหนดแนวทางให้ผู้ป่ วยที่ต้อ งนอนพัก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล มีก ารให้ข้อ มู ลการรัก ษา โดย
ก าหนดให้แ พทย์เจ้า ของไข้ให้ข้อ มู ล แก่ ผู้ป่ วยหรือ ญาติเกี่ย วกับ การวินิ จ ฉั ย โรคเบื้อ งต้ น แ นวทางการรัก ษา
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัว พบว่า ผูป้ ่ วยไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ ผลดี ผลเสีย ของ
การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงกาหนดให้แพทย์เจ้าของไข้อธิบายผลดี ผลเสีย และความจาเป็ นของการนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกครัง้ พบว่าเมื่อผู้ป่วยadmit จะมีญ าติมาขอปฏิเสธการรักษาสาเหตุจากญาติ ท่พี า
ผูป้ ่ วยมารับการรักษาและเซ็นยินยอมเป็ นคนละคนกับญาติท่มี อี านาจในการตัดสินแท้จริ ง ดังนัน้ ทีมดูแลผูป้ ่ วยจึง
ปรับแนวทางปฏิบตั โิ ดยให้สอบถามค้นหาผูท้ ม่ี อี านาจในการตัดสินใจมาเซ็นยินยอม ถ้าหากในขณะนัน้ ไม่สามารถมา
เซ็นได้ให้ญาติทอ่ี ยู่กบั ผูป้ ่ วยติดต่อก่อนตัดสินใจ
• กรณี ผู้ป่วยทีไม่สามารถให้ข้อมูล และเซ็นยินยอมการดูแลรักษาได้ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้ สึกตัว ผู้ป่วยเด็ก
ผูป้ ่ วยมีปัญหาด้านการรับรู้ จะมีการให้ขอ้ มูลแก่ญาติหรือผูด้ แู ลทุกรายเป็ นผูต้ ดั สินใจเซ็นยินยอมแทนผูป้ ่ วย
iv.ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• มีทนั ตแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขา คือ ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมเด็ก, ทันตกรรมศัลยศาสตร์และแบ็ก
ซิลโลเฟเชีย่ ล , ทันตกรรมทัวไปขั
่ น้ สูง ปี 2563 ผูป้ ่ วยนอกทีร่ บั บริการทางทันตกรรมจานวน 26,569 ราย
• จัดตัง้ คลินิก OPD นอกเวลาราชการ ตรวจโดยแพทย์เปิ ดให้บริการเวลา 16.00 น. – 20.00 น. ในวันเวลา
ราชการ วันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ทาให้ผู้รบั บริการสามารถเข้า ถึงบริการได้มากขึ้น
จากปี 2559-2563 มีผรู้ บั บริการจานวน 42516 , 54823 , 51999, 40798 และ 3757 รายตามลาดับ จาก
การสอบถามผู้รบั บริการพึงพอใจปี 2561-2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 86.78 และ 88.25
ตามลาดับ
• มีระบบการดูแลผูป้ ่ วย TB โดยใช้ระบบ Dots เครือข่าย ผลมีผปู้ ่ วยมารับบริการ Dots 100 %
• มีระบบการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรค ACS โดยมีระบบการ consult EKG ทาง line และมีระบบ consult อายุร
แพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อส่งต่อสาหรับทา CAG± PCI และการให้ยาละลายลิม่ เลือด (SK) ตัง้ แต่เดือน ต.ค.
2561-มี.ค.2562 สามารถส่งต่อผูป้ ่ วยทา CAG± PCI ได้ 100%
• มีร ะบบการดู แ ลผู้ ป่ วย Stroke โดยส่ ง ผู้ ป่ วยไป CT ตัง้ แต่ ปี 2558-2562(ต.ค.61-มี .ค.62) จ านวน
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172,157,160,172และ 121 รายตามลาดับ บริการรอรับกลับในปี 2560-2562(ต.ค.61-มี.ค.62) จานวน102,84 และ
16 รายตามลาดับ
• มีระบบการดูแลผูป้ ่ วย Fracture around of hip joint / head of femur / intertrochanteric fractureทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลมหาราช แล้วส่งกลับมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลปากพนัง และมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
และญาติในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน แต่พ บปั ญ หาผู้ป่วยบางรายไม่สะดวกไปรพ.มหาราช และกรณี ท่ไี ม่ซับซ้อน
แพทย์รพช.สามารถดูแลได้ ในปี 2562 ได้ปรับแผนการดูแลโดยให้ญาติไปเบิกอุปกรณ์และขอยืม skin traction มา
on ทีร่ พ.ปากพนัง และเตรียมจาหน่ายไป ดูแลต่อทีบ่ า้ นพร้อมนัดมาติดตามผล
• มีระบบการดูแลผูป้ ่ วย DM,HT ให้เข้าถึงระบบบริการได้สะดวกทีห่ น่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีระบบ consult
แพทย์เพื่อปรับยา ระบบการปรึกษาปั ญหาด้านยากับเภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบ
• มีระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น (Home ward) โดยประสานงานกับหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย วางแผน
ดูแลร่วมกัน และมีระบบการให้ยมื อุปกรณ์ เช่น Suction, เกย์และถัง O2 ฯลฯ ไปใช้ทบ่ี ้านร่วมกับการติดตามเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
• มีระบบบริการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative care) โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจทัง้ ผูป้ ่ วย
และญาติในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุด ท้ายของชีวติ ทีบ่ ้าน ตัง้ แต่อยู่ใน รพ. เมื่อมีความพร้อมจะมีรถบริการส่งผู้ป่วยที่
บ้าน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้บริการสาหรับการดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้าน เช่น ออกซิเจน เครื่อง Suction บริการใส่สาย
NG /สาย Foley’s catheter /เจาะเลือดที่บ้าน มีทมี HHC ดูแลเป็ นระยะๆ รวมทัง้ ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ตลอด
24 ชม. จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
• มีการจัดตัง้ CKD คลินิก เพื่อให้การรักษาผูป้ ่ วยโรคไตวายในระยะต่างๆ และเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วย
และญาติก่อนส่งไปล้างไต จานวนผูป้ ่ วยรับบริการคลินิก CKD ปี 2559-2563 จานวน 751, 702, 796, 785 และ818
รายตามลาดับ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
63. การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ น
และบริการเร่งด่วน

64. กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้
ข้อมูล และ informed
consent

Score
3

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
L
- พัฒนาระบบสารสนเทศ เชื่อมต่อข้อมูลในเครือข่าย
I
และโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
- พัฒนาระบบ EMS ทางน้า
- ทาห้อง CT-Scan
I
- พัฒนาการดูแล ประเมินอาการผูป้ ่ วยกลุ่มทีม่ อี าการ
L
รุนแรงให้ ครอบคลุม รวดเร็ว และถูกต้อง
- มีการจัดอบรมการคัดกรองเบือ้ งต้น และการช่วยฟื้ น
คืนชีพเบือ้ งต้นแก่เจ้าหน้าทีด่ ่านหน้า ได้แก่ พนักงาน
เปล
- ติดตามการใช้ informed consent ให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ MRA ของ สปสช.
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III-2 การประเมินผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย 2559
2560
2561
2562
2563
-อัตรา Door to EKG ผูป้ ่ วย ACS < 10 นาที
100
93.5
98
100
100
100
-อัตราผูป้ ่ วย Stroke ได้รบั การช่วยเหลือ
100
100
100
100
100
100
ภายใน 4 นาที
-อัตราการจาแนกประเภทผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
> 95
96.2
96.7
99.32
98.5
99.2
ถูกต้อง
-ร้อยละของผูป้ ่ วยคลอดระหว่างส่งต่อ
0
0
0.27
0
0
1.75
-อัตราทีผ่ ปู้ ่ วย Sepsis ได้รบั Hemoculture
>80
100
93.33
100
100
100
ก่อนให้ ATB
-อัตราทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์กลุ่มเสีย่ งได้รบั การคัด
100
100
100
100
100
100
กรอง โรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
อัตราการตกเลือดหลังคลอด
<5
3.52
5.39
2.86
1.48
2.5
อัตรา Door to refer Stroke fast tract ใน30
100%
85.29 95.92
100
100
100
นาที
ii. บริบท
ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมินความต้องการและปั ญหาสุขภาพ การประเมินแรกรับผูป้ ่ วยนอกจะกระทาโดยผ่าน
พยาบาลจุดคัดกรอง และคัดแยกตามเกณฑ์การคัดกรอง และส่งผูป้ ่ วยไปจุดบริการต่างๆ โดยใช้ใบประสานข้อมูล
ข้อมูลในส่วนประวัตจิ ะสัมภาษณ์จากผูป้ ่ วยโดยตรงทุกราย ผูท้ ไ่ี ม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง จะสัมภาษณ์จาก
ญาติหรือผู้ดูแล มีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Hos-XP และมีการประเมินผูป้ ่ วยเป็ นระยะ ทุก 30 นาที กรณีมี
อาการผิดปกติ ให้การพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานส่งพบแพทย์ สาหรับผูป้ ่ วยในมีแ บบ ประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ
โดยใช้แบบประเมิน 11 แบบแผน กอร์ดอน พบปั ญหา เมื่อประเมินทางด้านจิตวิญญาณและ สังคม แต่ขาดการนา
ข้อมูลมาแก้ปัญหาให้แก่ผปู้ ่ วย มีการพัฒนาโดยให้บุคลากรให้ความสาคัญกับปั ญหาด้านจิตวิญญาณ และสังคมมาก
ขึน้
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาในการประเมิน:
• ACS
• Appendicitis
• Stroke
• Sepsis
• DF
• Anaphylaxis
• PPH
iii. กระบวนการ
ขัน้ ตอนประเมินแรกรับโดย พยาบาล แพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่างกายจากผูป้ ่ วย กรณีผปู้ ่ วย เด็กหรือผูป้ ่ วยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะสัมภาษณ์ประวัตจิ ากญาติผผู้ ดู้ ูแล และบันทึกใน Hos- xp กรณี admit ใช้ Progress note
และใบประสานงาน สาหรับสื่อสารในทีมสหวิชาชีพ
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การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการประเมินผูป้ ่ วยและการวินจิ ฉัยโรค
1.ผูป้ ่ วย dyspepsia ในกลุ่มเสีย่ ง NCD และมี CVD risk อายุมากกว่า 35ปี
ให้ซกั ประวัตปิ ระเมินตาม CPG ACS เจาะ Trop T EKG 12 lead
และส่ง film chest ร้อยละผูป้ ่ วย DM HT ทีข่ น้ึ ทะเบียน ได้รบั การ
ประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2559-2563 พบ
52.59, 56.38, 80.69, 45.12 และ 37.88 ตามลาดับ
หมายเหตุ CVD risk : DM, HT, อายุมากกว่า 60 ปี , smoking,
obesity, มีประวัติ stroke, MI
2.ปรับปรุง CPG ACS โดยปรับเพิม่ กรณี Atypical Chest pain ดังนี้
- ติดตามประเมินซ้าหลังสังเกตอาการประมาณ1/2-1ชัวโมง
่ หากผูป้ ่ วย
อาการไม่ทุเลาหรือญาติวติ ก กังวล ให้รายงานแพทย์ซ้า เพื่อadmit
observe และเจาะ trop-t *3 ครัง้
- หลังติดตาม Trop-T ครบ 3 ครัง้ แล้ว แล้วผูป้ ่ วยมี chest pain อีก
หลังจากนัน้ ให้รายงานแพทย์เพื่อเจาะ trop-t *2 ครัง้
-ทา EKG ให้รายงาน EKG เดิม พร้อม EKG ใหม่
-กรณีอาการดีขน้ึ ให้กลับบ้าน นัด F/U เช้าและแนะนาอาการทีต่ อ้ งรีบ
กลับมาพบแพทย์ก่อนนัด
- การประเมิน ,ทักษะการอ่านEKG และการวางแผนการดูแลรักษา
ต่อเนื่อง
-การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะวิกฤต โดยใช้ Early warning signs ร่วมกับ
SOS score (เดิมใช้MEWS)
-ปรับการให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยในคลินิก NCD เน้นการใช้ยา การปฏิบตั ติ วั
อาการสาคัญทีต่ อ้ งกลับมาพบแพทย์
-กลุ่มผูป้ ่ วยทีส่ งสัย STEMI แต่ไม่ได้มาด้วยอาการเฉพาะ ผูป้ ่ วยมาด้วย
อาการเวียนศีรษะ การซักประวัตใิ ห้เพิม่ เรื่องอาการคลื่นไส้อาเจียน ใจ
สั ่น แน่นหน้าอก และประเมิน V/S หากพบว่า PR< 60ครัง้ /
นาที,PR>120ครัง้ /นาที ให้ปฏิบตั ติ าม CPG การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม ACS
และส่งผูป้ ่ วยเข้าER
- ปี 2559 ปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา thrombolytic agent
ถูกต้องเหมาะสมให้ครอบคลุมทัง้ ในเวลาและนอกเวลาราชการมีการ
พัฒนาระบบการให้ยาละลายลิม่ เลือดแก่ผปู้ ่ วย STEMI ทุกราย โดย
แพทย์อายุรกรรม
- ปี 2561- ปัจจุบนั มีการปรับระบบ consult โดยประเมินผูป้ ่ วยร่วมกับ
CCU ร.พ.แม่ขา่ ย สาหรับส่งต่อผูป้ ่ วยเพื่อทา CAG± PCI หรือ ให้ SK
ก่อนส่งต่อ
- มีการคัดกรองโรคหัวใจในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง DM HT ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งจากการคัดกรอง
- ปรับระบบการ consult อายุรแพทย์ได้ตลอด 24 ชม.และมีการ
consult แพทย์เฉพาะทางรพ.แม่ขา่ ย พัฒนาระบบ EMS โดยทีมอาสา
กูภ้ ยั ประสานอบต.ในการจัดตัง้ ทีม FR และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เข้าถึงในแต่ละตาบล
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- ผลการดาเนินงานปี 2559ได้รบั SK13.6% และDrip SK นอกเวลา
โดยไม่มหี มอ MED 1 ราย (ผ่านการ Consult แพทย์ CCU รพ.
มหาราช ดูEKGทางLine หลัง Dripแล้ว Refer) ปี 2560 คิดเป็ น60%
ปี 2561 ได้รบั SK36 % ส่งต่อและได้ทา CAG± PCI 78 % ปี 2562
ได้รบั SK10% ส่งต่อและได้ทา CAG±PCI 80% ปี 2563 ได้รบั SK
9.09% ส่งต่อและได้ทา CAG±PCI 22.07%
- มีการปรับ CPG ในการประเมินและดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทุกระยะ
- มีการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค เช่น Pleural effusion,
Bleeding
- มีการปรับ CPG ในการประเมินและดูแลรักษาผูป้ ่ วย ดังนี้
-การประเมิน V/S ผูป้ ่ วย shock ให้วดั BP โดย manual เป็ นหลัก และให้
ระบุว่าวัดด้วยเครื่องหรือ manual
-Case ทีส่ งสัยให้เจาะ H/C และให้ยา ATB ไปก่อนทุกรายภายใน 1
ชัวโมง
่
- ปรับแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยมาด้วยปวดท้องให้เจาะ CBC, เก็บUA
- ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับตัวโรคและแผนการรักษา
-ให้เฝ้ าระวัง Sepsis ในผูป้ ่ วยสูงอายุทม่ี ไี ข้และหนาวสั ่น มี U/D DM
- มีการนา Alvarado score มาใช้ในการประเมินผูป้ ่ วย และนา SOS
scoreมาประเมินความรุนแรงของผูป้ ่ วย
- มีการปรับปรุง CPG มาใช้ในการประเมินดูแลรักษาผูป้ ่ วย
- ประเมินผูป้ ่ วยตาม CPG และส่งตรวจ CT scan ทีร่ .พ.ศูนย์
- การรับกลับมาดูแลต่อ มีการประเมินเป็ นระยะ อาการทรุดลง ส่ง refer
ไปร.พ.ศูนย์ซ้า
- มีการจัดทา CPG ในการประเมินและดูแลรักษาผูป้ ่ วย Anaphylaxis
- มีการทา check list ทีจ่ ุดคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อช่วยในการคัดแยกผูป้ ่ วยให้
ได้รบั การรักษาทีร่ วดเร็วและเหมาะสม
ปี 2558-2559ไม่มเี ครื่องมือการประเมินปริมาณเลือดทีแ่ ม่นยา ปี 2560มี
นวตกรรมการสร้างถุงรับเลือด

III-2 ก.การประเมินผูป้ ่ วย
(1) การประเมินทีค่ รอบคลุมรอบด้าน การเชื่อมโยงและประสานการประเมิน การระบุปัญหาเร่งด่วน:
• ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ามารักษาในโรงพยาบาล จะได้รบั การประเมินแรกรับ โดยแพทย์ และพยาบาล โดยมีการสอบถาม
ข้อมูล ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการประเมินสมรรถนะผูป้ ่ วย ประเมินปั จจัยด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ มีการ
สื่อสาร ข้อมูลของทีมสหสาขา วิชาชีพ ปรับการประเมินทางด้านจิตใจ รพ โดยมีการประเมินสุขภาพจิตด้วย 2Q
ในผูป้ ่ วยนอก/ในทุกราย,และประเมิน 8Q,9Q ในผูป้ ่ วยทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ตามข้อกาหนด ผลลัพธ์ผปู้ ่ วยทุกรายได้รบั การ
ประเมินสุขภาพจิต 100%
• การบันทึกข้อมูล/ส่งต่อข้อมูลค้นหาปั ญหาเร่งด่วนและหาปั ญหาทีเ่ หมาะสม ทาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงใน
การรัก ษา ใช้Progress note เป็ น สื่อ และบัน ทึก Pain Score ในฟอร์ม ปรอท เป็ น V/S ตัวที่ 5 ให้ผู้เกี่ยวข้อ ง
รับทราบ
• การเฝ้ าระวังโอกาสเกิดปั ญหาเฉียบพลัน มีการกาหนด Early Warning Sign ของกลุ่มโรคสาคัญ ในแต่ละ
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หน่วยงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม หญิงตัง้ ครรภ์ มีการประเมินภาวะเสีย่ งต่อการเกิดการตกเลือดหลังคลอด, คลอดก่อน
กาหนด, BA และมีการเชื่อมโยงกับงานห้องคลอดโดยการติดสติกเกอร์สแี ละระบุความเสีย่ งติดหน้าปกสมุดฝาก
ครรภ์และบันทึกความเสีย่ งในแบบบันทึกการตรวจครรภ์(ใบ OPD Card สีชมพู) เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ
• สูติก รรม ก าหนดแนวทางการออกรับ EMS หญิงตัง้ ครรภ์ให้มีการประเมิน สัญ ญาณชีพ FHS โดยปรับ
แบบฟอร์มการบันทึกในใบEMS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ให้สอดคล้อง ตามแบบฟอร์มของ MCH broad เพื่อใช้ส่อื สาร
ร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทัง้ เครือข่าย
• ER มีก ารแบ่ ง ประเภทผู้ ป่ วยตามระบบ ESI เป็ น 5 ระดับ Resuscitate, Emergency, Urgency, Semiurgency, Non urgency และมีการคัดกรองผู้ป่ วย โดยในเวลามอบหมายให้พยาบาลคัดกรอง เป็ นผู้คดั กรอง
นอกเวลาให้ incharge เป็ นผู้คดั กรอง มีการติดป้ ายแยกประเภทผูป้ ่ วยไว้ท่ปี ลายเตียงอย่างชัดเจน พบว่า ผูป้ ่ วย
Resuscitate, Emergency ได้รบั การตรวจ รักษาภายใน 4 นาทีคดิ เป็ นร้อยละ 100
• กลุ่มผู้ป่วย ACS มีการประเมินผูป้ ่ วยที่มอี าการเหนื่อย แน่ นหน้าอก ทา EKG ทันทีภายในเวลาไม่เกิน 10
นาที ผู้ป่วยหมดสติทุกราย ได้รบั การทา EKG และรายงานแพทย์ทนั ที และจัดระดับความรุนแรง ให้อยู่ในระดับ
ผู้ป่วยวิกฤต มีระบบ ปรึกษาอายุรแพทย์ โดยใช้ CPG STEMI เป็ นแนวทาง กรณี ผล EKG เข้าข่าย STEMI มี
ระบบ Consult CCUโรงพยาบาลศูนย์โดยแพทย์ โดยการส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชัน่ LINE เพื่อวางแผนการรักษา
ต่อ และในกลุ่มเสีย่ ง NCD และมี CVD risk อายุมากกว่า 35ปี ให้ซกั ประวัตปิ ระเมินตาม CPG ACS เจาะ Trop T
EKG 12 lead และส่ง film chest ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ขน้ึ ทะเบียน ได้รบั การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
• ผูป้ ่ วย Multiple Trauma มีการเชื่อมโยงและประสานการประเมิน เพื่อความรวดเร็ว ลดซ้าซ้ อน และมีระบบ
การ Consult Neuro Sx ที่โรงพยาบาลศู น ย์ ได้ และปรับ แบบฟอร์ม Standing Order ในผู้ป่ วย Head Injury
coma score ≤13 คะแนน หรือ drop ลง2 คะแนน รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาส่งทา CT Scan
• ผูป้ ่ วย Appendicitis พัฒนาการประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้ Alvarado Score
• ผูป้ ่ วย Simple Fracture และผูป้ ่ วย Multiple Fracture เข้ารับการรักษาทีง่ านอุบตั ิเหตุฉุกเฉินฯ มีแพทย์เวร
อยู่ ประจาประเมินผูป้ ่ วยเบื้องต้น และ Consult Staff แพทย์ศลั ยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ทโ่ี รงพยาบาลแม่ข่ายได้ตลอด
24 ชม. มีระบบการให้คาปรึกษาทางโทรศัพ ท์และส่งภาพเอกซเรย์ให้แพทย์ศลั ยกรรมออร์โธปิ ดิกส์ดูผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ LINE ตลอด 24 ชม. กรณี ผู้ป่ วยมีโรค เรื้อ รังร่ว ม มีแ พทย์อ ายุ ร กรรมร่ว มประเมิน ผู้ป่ วยและ
วินิจฉัยโรคร่วมด้วย
• กลุ่มผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ปี ั ญหาระบบทางเดินหายใจ สร้างแบบประเมินเพื่อให้สามารถประเมินผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับ
และส่ง ผูป้ ่ วยไปยังหน่วยบริการทีเ่ หมาะสมอย่างรวดเร็ว ทาให้ผปู้ ระเมินสามารถตัดสินใจได้วา่ ผูป้ ่ วยควรได้เข้ารับ
การรักษาเร่งด่วน ขนาดไหน ต้องเข้ารับการรักษาให้โรงพยาบาล หรือควรใส่ท่อช่วยหายใจและส่งต่อโรงพยาบาล
ศูนย์
(2) ความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ (ประวัติ ตรวจร่างกาย การรับรูค้ วามต้องการของตน ความชอบส่วนบุคคล
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ:
• มีก ารบันทึก ในใบประเมิน ตามแบบฟอร์ม ที่กาหนดโดยมีข้อมูลที่ครอบคลุ มประวัติการตรวจร่างกาย
ประวัตคิ รอบครัว รวมทัง้ การประเมินด้านจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ตามแบบประเมินสมรรถนะ11แบบแผนกอร์ดอน
และมีการประเมินความเสีย่ งทุกราย ประเมินสุขภาพจิตด้วย 2Q ในผูป้ ่ วยนอก/ในทุกราย พบ positive ให้ประเมิน
9Q และ 8Q เพิม่
(3) ผูป้ ระเมิน วิธกี ารประเมิน สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร การใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการประเมิน (ยกตัวอย่างโรคทีใ่ ช้
CPG ในการประเมินและประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
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• ทีม PCT มีการทบทวนข้อมูลวิชาการในการประเมินผูป้ ่ วยโรคสาคัญ เพื่อให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
• ปรับปรุงแบบการประเมิน และแบบบันทึกผู้ป่วยกลุ่ม ACS และปรับปรุง CPG ACS พัฒ นาสมรรถนะ
พยาบาลประจางานอุบตั ิเหตุ – ฉุ กเฉิน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เช่ นการฝึ กทักษะการอ่าน EKG การอบรม
ACLS advance แก่เจ้าหน้ าที่ทุกปี การฝึ กอุบตั ิเหตุ หมู่ร่วมกับ เจ้าที่หน้ าที่กู้ภัย จุดคัดกรอง มีแนวทางในการ
ประเมิน คัดกรองกลุ่มผู้ป่ วย ACS/ Atypical chest pain ถ้าเข้าข่ายส่งเข้าห้องฉุ กเฉินทันที เพื่อทา EKG เจาะ
trop-t และ รายงานแพทย์
• การตรวจ Troponin – T ในผูป้ ่ วยทีส่ งสัย STEMI ทีม่ อี าการไม่ชดั และมีการตรวจเป็ นระยะ ๆ ประกอบการ
ประเมิน
• มีการใช้ CPG การดูแลผู้ป่วย STEMI เพื่อความรวดเร็วมีระบบปรึกษาอายุรแพทย์ โรคหัวใจจาก CCU
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทางระบบแอพพลิเคชัน่ LINE
• ผูป้ ่ วยกลุ่ม ACS มีแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยและปฏิบตั ติ ามแนวทางทุกราย ผูป้ ่ วยมาด้วย chest pain ทา
EKG ภายใน 4นาที*3แผ่ นห่ างกัน 5-10 นาที วัด BP แขนซ้ายขวา ประเมิน PR HR วัด O2 Sat ฟั ง Breath
sound ทัง้ 2ข้าง และรายงานแพทย์ทนั ที จากการทบทวนพบผูป้ ่ วยมาด้วย Atypical chest pain มารับการรักษาให้
ยาไปกินและนัดพบแพทย์อกี ครัง้ ตอนเช้า แต่ผู้ ป่วยมารับการรักษาซ้าด้วย cardiogenic shock และผูป้ ่ วยมาด้วย
dyspepsia ในกลุ่ม NCD เป็ น STEMI ทีมดูแลผู้ป่วยจึงทบทวนแนวทางการดูแลผู้ ป่วย ACS โดยผู้ป่วยมีปัญหา
dyspepsia อายุ ≥ 35 ปี ทา EKG พร้อมกับให้ประเมินตาม CPG ACS และส่ง film chest และเพิม่ การดูแลผูป้ ่ วย
Atypical chest pain หลังจากนัน้ ยังไม่เกิดปั ญหาซ้า
• การใช้ Pain score ในการประเมินความเจ็บปวด
• การใช้ early warning sings และPre arrest signs ประเมิ น ผู้ ป่ วยแรกรับ ทุ ก รายที่ ร ับ บริก ารในห้ อ ง
อุบตั เิ หตุ – ฉุกเฉิน และประเมินต่อเนื่องหลังadmit ,ประเมินผูป้ ่ วยก่อนจาหน่ายทุกราย
• การใช้ Ultrasound และ non stress test เพื่อประเมินสภาวะของทารกในครรภ์เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
คลอดของผูป้ ่ วยให้มคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
• ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ Sepsis มีการใช้ sign SIRS ส่งเข้าห้องฉุ กเฉินแล้วให้การรักษา อย่างรวดเร็วตาม
CPG Sepsis และให้ Antibiotic ภายใน 1 ชัวโมง
่
ในปี 2560-2563 มีแนวโน้มสูงขึน้ เป็ นร้อยละ 93.33 , 100, 100
และ 100 ตามลาดับ
• ผูป้ ่ วย DF,DHF มีเกณฑ์ในการประเมินตาม CPG เพื่อช่วยส่งเสริมให้มคี วามแม่นยาในการวินิจฉัย และ
เฝ้ าระวังระยะ shock ได้ , ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพบว่า พบผู้ป่วยทีม่ ภี าวะน้ าเกิน
ในปี 2560-2561 ปี ละ 1 ราย ในปี 2562 ไม่พบผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะน้าเกินและในปี 2563 พบผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะน้ า
เกิน 2 ราย ตัง้ แต่ปี 2559-2563 ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวติ ปี 2561มีการรายงานการระบาดโรคไข้เลือดออก
ทัน ทีในเครือ ข่า ยอย่ า งเป็ น ระบบSRRT ปี 2 562 ปรับ ระบบการรายงานตามแนวทางการด าเนิ น งาน
ไข้เลือดออกของกระทรวง 3:3:1 โดย 1) หลังแพทย์วนิ ิจฉัยพยาบาลward แจ้งชื่อเข้าไลน์ EOC ปากพนัง
2) เจ้าของพืน้ ทีต่ ดิ ตามสอบสวน 3) พ่นหมอกควันภายใน 24 ชัวโมง
่
• ผู้ป่วย stroke ใช้ CPG ประกอบการประเมิน ปรับ ปรุงแบบประเมินผู้ป่วย Stroke ให้ได้ครบถ้วนและ
รวดเร็ว กาหนดให้มกี ารทา EKG , เจาะ DTX ให้ 0.9% NSS และส่งต่อ รพ.มหาราชภายใน 30 นาที เพื่อวินิจฉัย
โดย CT ทุกราย ผลลัพธ์ผปู้ ่ วยได้รบั การประเมินตามแนวทางทุกรายและผูป้ ่ วย Fast track ได้รบั การส่งตัวภายใน
30 นาที จากปี 2560-2563 เท่ากับร้อยละ 95.92, 100, 100 และ 100 ตามลาดับ
• การประเมินความเสี่ยง ผูป้ ่ วยในได้รบั การประเมิน Pressure sore ด้วย Braden Score ตัง้ แต่แรกรับทุก
ราย พบว่าผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเสีย่ งการเกิด pressure sore จัดให้นอนทีน่ อนลมและเฝ้ าระระวังในปี 2561-2562(ต.ค.
2561-มี.ค.2562) ไม่พบการ เกิด pressure sore ระดับ2-4
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• การประเมิน หญิ งตัง้ ครรภ์ หญิ งตัง้ ครรภ์ ท่ีม าฝากครรภ์ ทุ ก รายได้รบั การคัด กร องภาวะเสี่ย ง ได้แ ก่
เบาหวาน PPH ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดาว์นซินโดรมและภาวะเสีย่ ง
คลอดก่อนกาหนด เมื่อพบความเสีย่ งจะทาสัญลักษณ์ สติก๊ เกอร์สแี ดงและนัดฝากครรภ์พ บแพทย์เป็ นครรภ์เสีย่ ง มี
การตามเคสผิดนัดทุก visit ทีไ่ ม่มาตรวจโดยใช้โทรศัพทญืและระบบไลน์ประสานเครือข่ายติดตามเยีย่ มบ้าน
• การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ประเมินความพร้อมการตัง้ ครรภ์ พบมีการตัง้ ครรภ์ในกลุ่มนักเรียนซึ่งมีค่านิยมเรื่อง
ต้องมีแฟนจึงจะเหมือนเพื่อนๆ เป้ าหมาย teenage<10% ผลการดาเนินงาน ปี 2558-2562 พบ 18.37%, 12.53%
,18.60%และ13.14% ตามลาดับ จากปี 2558 พบหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุ่น18.37%,มีการจัดตัง้ คลินิกเพื่อนใจวัยใสร่วมกับ
โรงเรียนมัธยมในอาเภอ ทบทวนแนวทางหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุ่น จัดอบรมแกนนาอสม.ให้ความรูเ้ รื่องเพศศึกษา การ
คุมกาเนิด และการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในหญิงวัยรุ่นก่อนจาหน่าย ปี 2562
13.14%
(4)(5) การประเมินในเวลาทีเ่ หมาะสม การบันทึกในเวชระเบียน การใช้ประโยชน์จากบันทึก การประเมินซ้า:
• ผู้ป่ วย ACS มีก ารประเมิน Trop – T , CK , CK – MB q 8 hr./ท า EKG ซ้ าทัน ทีเมื่อ ผู้ป่ วยมีอ าการ
เปลี่ยนแปลง และรายงานแพทย์ทนั ที พบ case STEMI หลัง admit ปี 2559-2563 พบ 0 ราย, 1 ราย, 1 ราย, 2
ราย และ 0 .ราย ตามลาดับ
• กลุ่มผู้ป่วย TB มีการประเมินความเสี่ยงจากการใช้ยา โดยการตรวจเลือด LFT , BUN , Cr. ก่อนใช้ยา
และหลังให้ยา 2 สัปดาห์ หรือประเมินทันทีเมื่อมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
• ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลง แรกรับทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยใน จึงได้ทบทวนในทีมคณะกรรมการประสานงานดูแลผูป้ ่ วย
กาหนดให้มกี ารประเมินผู้ป่วยทีห่ อ้ งฉุกเฉิน อย่างน้อย 2 ครัง้ คือแรกรับและก่อนย้ายออกจากห้องฉุกเฉิน ผลพบใน
ปี 2561 ยังพบผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลง จึงได้กาหนดให้มีพยาบาลนาส่งในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการเปลี่ยนแปลง และมีการรับ
ผูป้ ่ วยร่วมกันระหว่างพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยในและพยาบาลจากห้องฉุกเฉิน
• ทบทวนผู้ป่วยส่งต่อ พบว่าการประเมินซ้า ขณะอยู่ในหน่ วยงานไม่เหมาะสม จึงได้นา SOS Score มา
ปรับใช้ในการประเมินติดตามความรุนแรงของอาการและการรายงานแพทย์ ได้รบั การแก้ไขปั ญหาได้ทนั เวลา
(6) การอธิบายผลการประเมินให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
• ปี 2560 พบว่าผู้ป่ วยที่รบั ไว้ร ัก ษาในโรงพยาบาลไม่ เข้าใจเกี่ย วกับ โรคที่เป็ น ร้อยละ 5 จึงได้ก าหนด
แนวทางให้ผปู้ ่ วยทุกคนทีน่ อนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รบั คาอธิบายจากแพทย์เจ้าของไข้เกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ น อาการ
ของโรค แผนการรักษา ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการรักษาภายใน 24 ชัวโมงและให้
่
คาอธิบายโดยแพทย์เจ้าของไข้ทุกครัง้ ที่
มีอ าการเปลี่ย นแปลง ผลพบปี 2561-2563 ผู้ป่ วยที่รบั ไว้ในโรงพยาบาลร้อ ยละ 99% เข้าใจเกี่ย วกับ โรคและ
แผนการรักษา
• ปี 2560 จากการทบทวนพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ admit ใช้ยาฉีดไม่ถูกต้อง ปรับปรุงกระบวนการอธิบาย
กาหนดให้เภสัชกรมีการประเมินผลการฉีดยาและให้ผปู้ ่ วยสาธิตกลับ สอนจนทาได้ ทาให้ผปู้ ่ วยมีความมั ่นใจในการ
ใช้ยาฉีด ไม่ readmit ซ้า ปี 2561 พบอัตรา re-admit ในผูป้ ่ วยเบาหวาน จากร้อยละ 2.50 เป็ น 4.44 เนื่องจากไม่มี
ผูด้ ูแลทีมจึงได้ปรับโดยประสาน รพ.สต.ร่วมแก้ปัญหา ค้นหาเพื่อนบ้านมาเป็ นผูด้ ูแลร่วมกับ รพ.สต. ปี 2562-2563
ไม่พบ
• ผูป้ ่ วยระยะท้ายทีป่ ระสงค์รกั ษาแบบประคับประคองต้องมีการอธิบายแบบกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัวที่
เกียวข้องทุกคนรับทราบร่ วมกันและวางแผนการรักษาอย่างพร้อมเพรียง เพื่ อป้ องกันการขัดแย้งและอาจทาให้
คนไข้ได้รบั การช่วยเหลือทีล่ ่าช้าหากอยู่ในภาวะวิกฤติ พบว่าการให้ขอ้ มูลรายคนทาให้ผใู้ ห้บริการต้องใช้เวลาในการ
คุยหลายรอบ การทา family meeting ช่วยให้การตัดสินใจเป็ นไปอย่างกระชับและทันที
• ในผูป้ ่ วยทัวไปแพทย์
่
มีการบอกผลตรวจให้ผปู้ ่ วยและญาติทราบทุกรายหลังการประเมินอาการของผูป้ ่ วย
แจ้งแนวทางการรักษาและผลข้างเคียงของการรักษา เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย/ญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษา
สาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งพักรักษาตัวใน รพ.จะมีการบันทึกและลงชื่อรับทราบใน Inform Consent 100%
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• ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านการรับรู้ ,ผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยเด็ก มีการบอกผลการตรวจให้ญาติทราบทุกรายหลัง
การประเมินและแจ้งแนวทางการรักษาและผลข้างเคียง เปิ ดโอกาสญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาเช่น
ในผูป้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัวและต้องใส่ ET.Tube กรณีมญ
ี าติจะแจ้งให้ญาติทราบ 100%
• กลุ่ ม ผู้สูงอายุ ท่ีมีลูก หลานมากท าให้ต้อ งให้ข้อ มูลหลายครัง้ และต้อ งรอการตัด สิน ใจจากญาติ คนอื่น ๆ
แก้ปัญหาโดย ให้ขอ้ มูลญาติทม่ี อี านาจในการตัดสินใจในการดูแลผูป้ ่ วย
III-2 ข. การส่งตรวจเพื่อการวินจิ ฉัยโรค
(1)(2) ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทีจ่ าเป็ น ในเวลาทีเ่ หมาะสม ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ:
• มีการเพิม่ ศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางรังสีวทิ ยาผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์สั ่งตรวจวินิจฉัยแล้ว
พบค่าวิกฤต จะต้องรายงานแพทย์ทนั ที โดยจะประสานงานมาหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรายงานแพทย์และวางแผนการ
รักษาอย่างทันท่วงที
• หญิงตัง้ ครรภ์ทุกรายได้รบั การตรวจเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคทีถ่ ่ายทอดทางพันธุกรรม
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีค่ รบถ้วน กรณีเกินศักยภาพจะได้รบั การส่งต่อไปตรวจทีอ่ ่นื เช่น
การตรวจ HB Typing AFP CEA PSA Amylase Lipase Cytology LDH G6PD .เป็ นต้น
• โรงพยาบาลปากพนังมีการจัดท าระเบียบปฏิบตั ิ การรายงานค่าวิกฤตทางห้องปฏิบตั ิการโดยกาหนด
ทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1ครัง้ ในทีม PCT ซึ่งค่าวิกฤตที่กาหนดได้แก่ WBC <2500 cell/mm3 >18000 cell/mm3
,k+<2.8 mmd/L>5.8 mmd/L,Na+<125 mmd/>155 mmd.glucose<60mg/dl>350 mg/dl เป็ นต้น
• ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจทางรังสีวทิ ยาทีจ่ าเป็ นตามแผนการรักษาของแพทย์ หากเกินศักยภาพจะได้รบั การส่ง
ต่อไปตรวจทีอ่ ่นื เช่น IVP, CT, MRI
• ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคอื่นๆทีอ่ าการเข้าได้กบั Acute MI ได้รบั การตรวจ EKG ทันที และส่งตรวจ trop-t
• กลุ่มผูป้ ่ วยที่มาด้วยอาการปวดท้องรอบๆสะดือ หรือปวดท้องน้อยข้างขวา จะได้รบั การตรวจ CBC, UA
ผู้ป่ วยหญิงตรวจ UPTและทาultrasound เพิ่มเติมในรายที่อาการไม่ชดั เจน เพื่อวินิจฉัยแยกโรค และยืนยันการ
วินิจฉัยโรค appendicitis
(3) การสื่อสาร การบันทึก การสืบค้น ผลการตรวจ:
• โรงพยาบาลปากพนังมีการนาโปรแกรม Hos-xp มาใช้ในระบบการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลการดูแลรักษา
ผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และข้อมูลการทาหัตถการทางการพยาบาล เป็ นต้น สาหรับกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์มนี าระบบ LIS มาเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและส่งผลมายังระบบ Hos-xp ของ
โรงพยาบาล เพื่อลดขัน้ ตอนการคัดลอกผลและลดความผิดพลาดในการรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ าร พร้อมทัง้ มี
การตรวจสอบผลความถูกต้องในการบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในแต่ละวัน และย้อนหลังทุก 3 เดือน ใน
ส่วนของเอกซ์เรย์ ก็มกี ารนาระบบ PAC มาใช้การดูฟิลม์ x ray ของผูป้ ่ วย
• การสื่อสารระหว่างวิชาชีพ มีการใช้ใบบันทึกประสานงานระหว่างวิชาชีพหรือบันทึกใน progress note และ
การสื่อสารภายในหน่ วยงานพยาบาลมีการรับส่งเวร บันทึกใน nurse note ส่วนการสื่อสารระหว่างหน่ วยงานได้แก่
พยาบาลกับ LAB เกี่ย วกับ การรายงานค่ าวิก ฤติและการแจ้งผล out lab เมื่อห้องlabได้รบั ผลจะถู กบัน ทึก ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ และโทรแจ้งหน่วยงานเพื่อprintผลมารายงานแพทย์ ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยอาการดีขน้ึ หลังได้รบั การรักษาจะ
นัดมาฟั งผลแต่ถ้าหากผลมาผิดปกติหน่ วยงานจะนาผลมาปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อพิจารณาวางแผนการรักษา
ต่อว่าจะติดตามผูป้ ่ วยมารับการรักษาทันทีหรือไม่ จากการทบทวนพบว่ายังมีอุบ ตั กิ ารณ์ได้รบั ผลlab ล่าช้าซึ่งเกิด
จากกระบวนการนาส่งและการรับผลlab จากโรงพยาบาลศูนย์ จึงได้มกี ารปรับแนวทางการส่ง-รับผล out lab
• จากอุบตั กิ ารณ์มกี ารรายงานผลผิดพลาด ทางหน่วยงานติดต่อประสานห้องlab ทันทีเพื่อตรวจสอบ
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• กรณีการรายงานผล Anti HIV ใบรายงานจะถูกเก็บใส่ซ องและปิ ดผนึกส่งห้องให้คาปรึกษา/ตึก ที่ส่งตรวจ
และมีการกาหนดผูเ้ ข้าถึงข้อมูล ยังไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ ์
• การส่งตรวจ viral load ห้อง lab รายงานผลไป ARV Clinic เพื่อลงทะเบียนและนาผลรายงานแพทย์เพื่อ
วางแผนการรักษา
• จากการทบทวนพบว่าการรายงานผลlabวิกฤต ผูป้ ่ วยรับใหม่ไปยังผูป้ ่ วยในแต่ผปู้ ่ วยยังไม่ยา้ ยไปตึกส่งผล
ให้ตกึ ผูป้ ่ วยในไม่มขี อ้ มูลในการรายงานแพทย์ ทีมดูแลผูป้ ่ วยจึงปรับแนวทางการปฏิบตั งิ านโดยให้รายงานไปยัง ER
ก่อน ถ้าหากได้รบั แจ้งว่าย้ายผู้ป่วยเข้าตึกแล้ว ให้แ จ้งผลไปที่ตึก และพบว่ามีแจ้งผลโดยการส่ง ข้อความทาง
คอมพิวเตอร์ การปฏิบ ัติงานที่ตึกไม่ได้นัง่ ท างานหน้ าคอมพิวเตอร์จึงไม่ท ราบผลท าให้ผู้ป่ วยได้รบั การรักษาที่
เหมาะสมล่าช้า จึงปรับให้มกี ารแจ้งผลlab วิกฤตทางโทรศัพท์เท่านัน้
(4) การอธิบายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผปู้ ่ วย:
• กลุ่ม ผู้ป่ วยทัว่ ไป แพทย์จะต้ องอธิบ ายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย เหตุผ ลของการตรวจรักษาพิเศษ
เพิม่ เติม เช่น CT Brain, MRI, Ultrasound ขัน้ ตอนการรักษา และผลการรักษาให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รบั ทราบทุกครัง้
เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม เพิม่ เติมมีการกาหนดการแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้า ทางการรักษา รวมถึงแผนการ
รักษาให้เข้าใจตรงกันทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติ
• พยาบาลอธิบายเหตุ ผลในการปฏิบตั ิตัวตามแผนการรัก ษาของแพทย์โดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการรักษา
• เคารพถึงสิทธิผปู้ ่ วยในการบอกความจริงหรือการแจ้งข่าวร้าย โดยประเมินความพร้อมสภาะทางจิตใจก่อน
รวมถึงการบอกข้อมูลถึงบุคคลทีส่ าม
• ผู้ป่วยที่มีปัญ หาด้านการสื่อสาร เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศี รษะที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลงผู้ป่วย Multiple
Trauma/HI ผูป้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัว ให้ขอ้ มูลกับญาติ/ผูด้ แู ล
• ผูป้ ่ วยจิตเวช ผูป้ ่ วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุจะมีการระบุตวั บุคคลหรือ ผู้ดูแลที่ต้องสื่อสารให้ชดั เจน ซึ่งแพทย์
เจ้าของคนไข้ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผลการรักษาโดยจะอธิบาย ญาติหรือผูด้ แู ลทราบ
• ผูป้ ่ วยต่างด้าว มีปัญหาความไม่เข้าใจภาษา ประสานนายจ้างให้ส่งล่ามจากญาติ หรือเพื่อนร่วมงานทีเ่ ข้า
ในภาษามาช่วยแปลภาษา
III-2 ค. การวินิจฉัยโรค
(1)(2) การวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง การมีขอ้ มูลเพียงพอสนับสนุน การบันทึกในเวลาทีก่ าหนด การบันทึกการ
เปลีย่ นแปลงการวินิจฉัยโรค:
• ทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคผ่านกิจกรรมทบทวนเช่น ทบทวนโดยผู้
ชานาญกว่า ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง ทบทวนส่งต่อ ทบทวนเสียชีวติ การทบทวนวิชาการ ผลจาก
การทบทวนโดยทีมสหวิชาชีพพบว่า กลุ่มโรคทีม่ อี าการคล้ายคลึงกันทาให้มโี อกาสวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้
จึงกาหนดแนวทางการการตรวจสอบเพิม่ เติม
• ใช้ CPG เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค มีระบบการ Consult แพทย์เฉพาะทาง เพื่อการวินิจฉัยได้ตลอด 24
ชัวโมง
่
กรณีแ พทย์เฉพาะทางติดราชการจึงจัดระบบให้มกี าร ให้ Consult แพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาล
ศูนย์
- มีการบัน ทึก ข้อ มูลในใบ Progress Note และ เมื่อผู้ป่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อมูลสนับ สนุ น
ปรับเปลีย่ นข้อวินิจฉัยใหม่
- สูตกิ รรมใช้แบบบันทึก ซึ่งออกแบบการบันทึกเวชระเบียนที่สอดคล้องตามแนวทาง ของกรมการแพทย์
ร่วมกับ MCH broad ทีป่ ระกาศให้ทุกโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย
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(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค:
• มีการทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ของการวินิจฉัยโรคโดยกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ขอ้ มู ลสนับสนุน มีการ
ทบทวนความถูกต้อง โดยการตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยระหว่างแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เพิม่ พูนทักษะ รวมถึง
กิจกรรมการทบทวน การปรึกษาร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพทาให้การวินิจฉัยครอบคลุมตรงประเด็นมากขึน้
และนาเสนอการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยในทีป่ ระชุม PCT
• ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็ นไข้รากสาดใหญ่ ต้องปรับแผนการรักษาตามโรค จึงกาหนดให้
ตรวจค้นหารอยแผลคล้ายบุหรีจ่ ้เี พิม่ เติมทุกรายทีม่ อี าการและผลห้องปฏิบตั ิการไม่ชดั เจน ปี 2561 ,2562
และปี 2563 ได้รบั การวินิจฉัยถูกต้อง 100%
• ผู้ป่วย COPD with AE มีอาการหายใจหอบเหนื่ อย เหมือนผู้ป่วย Heart failure จึงต้องตรวจสอบ
ประวัตแิ วดล้อม ฟั งปอด และส่ง CXR เพื่อวินิจฉัยแยกโรค
• จากการทบทวนผู้ป่วยพบการวินิจฉัยผิดพลาดในผูป้ ่ วยAppendicitis เนื่องจากการตรวจร่างกายและการ
ซักประวัติ การยอมรับผลการตรวจเบื้องต้นจากหน่ วยงานอื่น ทีมดูแลผู้ ป่วยทบทวนและปรับปรุงแนว
ทางการดูแ ลเพิ่ม โดยก าหนดแนวทางการadmitเพิ่ม กรณี ผู้ป่ วยสงสัย Appendicitis ส่ งต่ อมาให้ admit
observe โดยใช้ทุกราย และให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางในเรื่องการตรวจร่างกาย Investigation เช่น CBC UA
U/S เป็ นต้น
• จากการทบทวนผู้ป่วยพบการวินิจฉัยผิดพลาดในผู้ป่วย STEMI กรณีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยอาการ
อื่น ๆเช่ น dyspepsia , atypical chest pain ทีม ดู แ ลได้ป รับ แนวทางการดู แ ลACS เพื่อ ให้ก ารวินิ จ ฉั ย
ถูกต้องและรวดเร็วผู้ป่วย sepsis มีการวินิจฉัยล่าช้า ดังนัน้ ผู้ป่วยที่สงสัย sepsis ให้ส่งตรวจ CBC H/C
ค้นหาสาเหตุและมีการปรับใช้ SOS Score มาใช้และเฝ้ าระวังติดตามประเมินต่อเนื่อง
(4) การกาหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็ นเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วย:
• การทบทวนความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค โดยกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ขอ้ มูลสนับสนุน การตรวจเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยระหว่างแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา และแพทย์เพิม่ พูนทักษะ รวมถึงการทบทวนcase การปรึกษา
ร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การวินิจฉัยครอบคลุมตรงประเด็นมากขึน้ ทบทวนเวชระเบียนในERที่
ตรวจโดยพยาบาลเวชปฏิบตั ิ เพื่อตรวจสอบการวินิจฉัยโดยแพทย์เวร
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• ผูป้ ่ วย STEMI ปี 2561- ปั จจุบนั มีก ารปรับระบบ consult โดยประเมินผู้ป่วยร่วมกับ CCU ร.พ.แม่ข่าย
สาหรับส่งต่อผูป้ ่ วยเพื่อทา CAG ± PCI หรือ ให้ SK ก่อนส่งต่อ
• ผูป้ ่ วย ทีส่ งสัย SEPSIS เจาะ H/C และให้ยา ATB ภายใน 1 ชัวโมง
่
(เริม่ ยาจาก ER)
• ผูป้ ่ วยstroke ได้รบั การวินิจฉัยรวดเร็วและแม่นยาโดยการส่งทา CT scan ทุกราย
• ผูป้ ่ วยสูตกิ รรมได้รบั การตรวจด้วยเครื่อง U/S 4มิติ
• นวัตกรรมถุงรับเลือดในการประเมิน case PPH และปรับปรุงแนวทางการดูแลทาให้อ ัตราการเกิด PPH
ลดลง
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
65. การประเมินผูป้ ่ วยและการส่ง
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
-พัฒนาปรับปรุงแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยรายโรคที่
พบปั ญหา
-พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการประเมินผูป้ ่ วย
-นา SOS Scoreมาใช้ให้ครอบคลุม และพัฒนา
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66. การวินจิ ฉัยโรค

3

I

สมรรถนะพยาบาลในการประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้
SOS Score
- ประเมินติดตามความเหมาะสมและความคุม้ ค่าใน
การใช้ทรัพยากร
- เพิม่ ศักยภาพ รายการตรวจเพือ่ ตอบสนองการ
วินิจฉัยโรค เช่น การทาU/S CT Scan ทบทวน
ความสมเหตุสมผลของตรวจ investigation
-การติดตามกลุ่มผูป้ ่ วยที่ Missed/Delayed
Diagnosis ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนมาวิเคราะห์
ทบทวนระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
-ทบทวนเวชระเบียนเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาในการ
วินิจฉัย
-ติดตามcase refer เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนความ
ถูกต้องในการวินิจฉัย
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III-3 การวางแผน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน: ความเหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ องค์รวม ต่อเนื่อง
2562
(ต.ค.
ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย 2559
2560
2561 2561มี.ค.
2562
1.อัตรา Re – admit ภายใน 28 วัน
<5
4ราย
3ราย
2ราย
0
ของผูป้ ่ วย DM
2.อัตรา Re – admit ภายใน 28 วัน
<5
0.18
0.32
0.09
0.02
ของผูป้ ่ วย COPD
3.อัตราการคลอดก่อนกาหนด
7
3.2
5.19
7.7
5.4
(Premature Contraction)
4.ทารกแรกเกิดมีภาวะ Birth
<25/1,000 24.67 24.32
17.1
4.9
Asphyxia
5.อัตราการตกเลือดหลังคลอด
<5
3.52
5.39
2.86
1.48
6.อัตราผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั SK/
CAG ±PCI
7.อัตรามารดาอายุ<20ปี คลอดบุตร
น้าหนักน้อยกว่า2500 กรัม
8.อัตราการ Re – visit ผูป้ ่ วย COPD
ด้วยอาการ exacerbation

>70%

13.6

7

9.8

<13

2.20

60

36

13.04

1.7

1.5

2.37

2563

0.34
0.67
4.5
16
2.5

90

63

9.6

10.9

0.014

4.2

9.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
>40
45.01 43.86 36.99 33.07
27.28
ได้ด(ี HbA1C<7)
10.อัตราทีผ่ ปู้ ่ วยเบาหวานได้รบั การ
>60.00
35.53 43.86 38.49 40.85
55.06
ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
11.ร้อยละของผูป้ ่ วยความดันสูงที่
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
67.01
≥50.00 51.26 52.66 57.06 57.06
(BP<140/90mmHg 2 ครัง้ ติดต่อกัน)
ii. บริบท:
ทีมผูใ้ ห้บริการจัดทาแผนการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมองค์รวม และมีเป้ าหมายทีช่ ดั เจนสอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการ
ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม กาหนดแนวทางตัง้ แต่แรกรับเกีย่ วกับพยาธิสภาพของโรค สาเหตุ แนวทางการ
รักษา การปฏิบตั ติ นเมื่อจาหน่าย โดยประสานผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ป้ องกันการกลับมารักษาซ้า
เสริมพลังแก่ผปู้ ่ วยและญาติสามารถให้การดูแลตนเองได้
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการวางแผนดูแลมีความสาคัญ: DHF, Stroke, DM, HT, COPD-Asthma, ACS, TB, PPH
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการวางแผนจาหน่ายมีความสาคัญ: Stroke, DM, HT, COPD, Premature Contraction
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iii. กระบวนการ
III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
Stroke :

COPD :

FM-ACD-046-00
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การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
1. มีระบบ EMS รับแจ้งเหตุ และออกเหตุ ตลอด 24 hrs.
2 มีการสร้างกลุ่ม line เครือข่าย NCD เพื่อ ติดต่อประสานงานและปรึกษา
แพทย์เฉพาะราย.
3. ให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิด Stroke เช่น DM HT
4 มีระบบการดูแล Home Health Care โดยสหวิชาชีพ
5. มีการประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รบั การวินิจฉัยที่
รวดเร็ว โดยผูป้ ่ วย Stroke FAST TRACK ส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลมหาราช
ภายใน 30 นาที ในปี 2559-2563คิดเป็ น ร้อยละ 85.29, 95.92, 100 ,100
และ 100 ตามลาดับ
1. มีการทางานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ โดยนักกายภาพจัดกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพปอด หลังจากนัน้ ผู้ป่วยจะถูกส่งไปพบกับพยาบาลต่อ
เพื่อซักประวัตแิ ละให้เป่ าpeak flow-meterเพื่อบันทึกค่าpeak flow เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการจึงจะได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับ การรักษาต่อไป หลังจากพบ
แพทย์คนไข้จะถูกจาหน่ ายมาห้องยาเพื่อทาการประเมินเทคนิคการใช้ยาพ่น
และให้คาปรึกษา กรณีใช้ยาไม่ถูกต้อง โดยจากการเก็บข้อมูลปี พ.ศ. 25592563 พบอัตราการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมที่ถูกวิธี ร้อยละ 97, 96.7, 96.6
97 และ 92.0ตามลาดับ
2. จั ด ตั ้ง Easy COPD Clinic เป็ น one stop service และแยกจาก
คลินิกโรคหืดในปี 2554 ดาเนินการมาถึงปั จจุบนั
3. พัฒ นาแนวทางการดูแ ลผู้ป่ วย COPD โดยใช้ GOLD guideline และ
ปรับใช้ตามบริบทของโรงพยาบาล
4. ทา D/C plan ทุกราย เพื่อเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน
5.ใช้โปรแกรม HOS-Xp และโปรแกรม Easy Asthma ในการประเมิน
ระดับความรุนแรงของโรค และส่งข้อมูลไปยังสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.)
6. เสริมพลังในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่ วยและผู้ดูแลทัง้ ในคลินิกและตึก
ผูป้ ่ วยในในเรื่อง
- ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติในการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
กาเริบ และให้ คาแนะนาในการหลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ ง
- ฝึ กทักษะการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด โดยการฝึ กการหายใจแบบ
ห่อปากและการออกกาลังกาย เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด เช่น การเป่ าขวด
น้า การใช้ยางยืด
- ประเมินผลยาพ่นขยายหลอดลมทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการ
- ให้คาแนะนาและส่งเสริมการเลิกบุหรี่7. ผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่ได้เข้าระบบ
คลินิก นัดเข้าคลินิกทุกรายในวันอังคารเช้า
8. มีการโทรศัพท์ตดิ ตามผูป้ ่ วยทีผ่ ดิ นัด
9. ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม อาการหอบได้ หรื อ ผู้ ป่ วยที่ re –
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admission จัดทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จากการเก็บข้อมูลพบว่า พบผูป้ ่ วย
re – admission พ.ศ. 2559-2563 คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.18, 0.32 ,0.09 , 0.02
และ 0.02 ตามลาดับ
10. ปรับ CPG COPD เพื่อให้ปฏิบตั ไิ ด้มาตรฐานเดียวกัน
1. จัดให้บริการคลินิกพิเศษเบาหวาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้า และ
คลินิกความดันโลหิตสูงช่วงบ่าย ยกเว้นวันอังคาร มีนักโภชนากรให้ความรู้
ในเรื่องการรับประทานอาหารเฉพาะโรคในผู้ ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดได้ และในผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่
2. มีระบบส่งตัวผูป้ ่ วยทีส่ ามารถควบคุมโรคได้ดี ไปดูแลต่อเนื่องทีห่ น่ วย
ปฐมภูมใิ กล้บ้าน โดยจัดทาและอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดัน โลหิตสูงให้แก่ ห น่ วยบริการปฐมภู มิในเครือข่าย มีก ารประสาน
ข้อมูลและการร่วมมือของสหวิชาชีพโดย case manager มีแพทย์ออกตรวจ
รพ.สต.ในวัน ที่มีคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
โดยใช้สมุดประจาตัวผูป้ ่ วยเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
3. ฝึกทักษะการฉีด Insulin แก่ผปู้ ่ วยและผูด้ แู ลหลัก โดยการทา two tick
กรณีผปู้ ่ วยไม่มผี ดู้ ูแลหลักเภสัชกรประสานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนช่วย
ในการดูแลผูป้ ่ วย
4. อัต ราการ Re – admit จากภาวะ Hypo-hyperglycemia ที ม ผู้ ดู แ ล
ประเมิน ค้น หาสาเหตุ และวางแผนดูแ ลเพื่อป้ อ งกัน การ Hypoglycemia
ตัง้ แต่แรกรับโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ ปรับแผนการรักษา นักโภชนาการ
ปรับเรื่องอาหาร พยาบาลแนะนาเรื่องการปฏิบตั ติ วั สร้างเสริมสมรรถนะของ
ผูด้ แู ลก่อนจาหน่ายประสานทีม HHC ลงเยีย่ มบ้าน
5.พัฒนาความรู้และทัก ษะการดูแลผู้ป่วยHT ให้กบั พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิด Stroke Fast Track ในระยะยาว
ผู้ป่วย NSTEMI ,Unstable Angina ให้นอนพักในโรงพยาบาล ให้การ
ดู แ ลรัก ษาตามแนวทางและวางแผนจ าหน่ า ยทุ ก ราย ส่ ง ตั ว เพื่ อ ตรวจ
investigation เพิม่ เติมทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/
โรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์ และนั ด ติ ด ตาม พบว่ า ผู้ ป าวยที่มีอ าการ
เปลี่ยนแปลง Needle time(SK) ใน ผูป้ ่ วย STEMI ปี 2561-2563 พบร้อย
ละ 36, 33.3 และ 38 ตามลาดับ
1.ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง โดยใช้ sign SIRS ได้รบั การตรวจที่ ER
3.เฝ้ าติ ด ตามอาการผู้ ป่ วยโดยค านวณ SOS (Search Out Severity)
Score
4.ผู้ ป่ วยที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรง เกิ น ศั ก ยภาพ มี ก ารส่ ง ต่ อ ที่
โรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพได้รวดเร็ว
5.มีการทบทวนและปรับแผนการรักษาโดยการทบทวน Dead Case/Refer
Case
1.มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด PPH ใน first ANC และแรกรับใน
ห้องคลอด
2.รณรงค์การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์ มีไวนิลทุกรพ.สต.
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3.เจาะ Hct ก่อนคลอด และการเตรียมเลือดพร้อมใช้
4.ให้ IV และNPO ระยะ Active phase และ oxytocin 10u หลัง ทารก
คลอด
5.การใช้ถุงตวงเลือด
6.Early warning signs มี blood loss 300ml
7.มีCPG และ Flow chart PPH ติดในห้องทาคลอด
8.มีการประสานงานการส่งต่อและนา Case มาทบทวน
9.มีการติดตามครรภ์เสีย่ ง ผิดนัดและส่งต่อข้อมูลติดตามเยีย่ ม
1.มีการคัดกรองกลุ่มเจ้าหน้าทีร่ .พ.ปากพนังและเครือข่ายสุขภาพ
2.มีการคัดกรองกลุ่มผูป้ ่ วย NCD
3.มีการคัดกรองกลุ่มผูด้ แู ลผูป้ ่ วย/ผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วย TB
5.มีการคัดกรองในกลุ่มผูป้ ่ วยHIV
6.มีการคัดกรองกลุ่มผูต้ อ้ งขัง
7.ใช้ CPG กากับการดูแลรักษา และทา DOT 100%
8.ให้บริการแบบ one stop service และแยกโซนการตรวจรักษา
9.มีหอ้ งแยก
1.มีแนวทางปฏิบตั ใิ ช้ในเครือข่ายทัง้ จังหวัด
2.มีระบบ SRRT ใช้ในเครือข่ายและควบคุมการระบาดโรคได้รวดเร็วทันที
3.หลัง admit ให้ใส่ CPG ไว้หน้า chart เพื่อกากับการใช้ CPG
4.มีระบบ consult ผูป้ ่ วยเด็ก consult กุมารแพทย์ ผูใ้ หญ่ consult
อายุรแพทย์
5.มีระบบส่งต่อทีม่ คี ุณภาพ โดยconsult แพทย์เฉพาะทาง รพ.แม่ข่ายก่อน
ส่งต่อทุกราย

(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผูป้ ่ วย:
• มีก ารเชื่อ มโยงและประสานแผนการดู แ ลผู้ป่ วยระหว่ างสหสาขาวิช าชี พ ทีม ดู แ ลผู้ป่ วยและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องโดยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย มีการเขียนบันทึกผลการประเมินความก้าวหน้าและแผนการรักษา
อย่างชัดเจน ไว้ในเวชระเบียนส่วนของ progress note /ใบประสานงานระหว่างสหวิชาชีพซึ่งกาหนดโดยทีม PCT ซึ่ง
เป็ นช่องทางการสื่อสารเพื่อ ให้ผู้ร่วมดูแลผู้ป่วยสาขาอื่น ๆ สามารถนาข้อมูลมาเชื่อมโยงกับปั ญ หาของผู้ป่วยและ
วางแผนให้การดูแลในบทบาทของแต่ละวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องครบถ้วน
• มีระบบการวางแผนดูแลผู้ป่วย การปรึก ษา แบบสหสาขาวิช าชีพ ระห ว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นั ก
โภชนาการ นักกายภาพบาบัดมีใบขอคาปรึกษาประสานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
• มีระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา โดยใช้แบบฟอร์ม ใบขอคาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ใน
กรณีผปู้ ่ วยมีปัญหาซับซ้อนหรือเร่งด่วนให้แพทย์เป็ นผูป้ รึกษาด้วยตนเองก่อนเขียนใบขอคาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
ผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชให้แพทย์เป็ นผูป้ รึกษาด้วยตนเองทุกรายและเขียนใบขอคาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
• พยาบาลบันทึกปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย ในแบบบันทึกทางการพยาบาล โดยมีการจัดทาแผนการ
ดูแลผู้ป่วยสอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้ป่ วย มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็ นไปอย่าง
เชื่อมโยง และประสานงานกันระหว่างวิชาชีพ
(2) แผนตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน:
• มีการประเมินความต้องการอย่างรอบด้านในผูป้ ่ วยทุกราย สรุปปั ญหาให้ครอบคลุม และวางแผนตามปั ญหาที่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ประเมินได้ ใช้ CPG / Care Map มาใช้ในการวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค และนาระเบียบปฏิบตั ิ มาใช้ให้
เหมาะสม กรณีผปู้ ่ วยเด็กให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ กครองและประเมินปั ญหา ความต้องการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
(3) การใช้ข้อมูลวิชาการเพื่อชี้น าการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคที่ใช้ CPG ในการประเมินและ
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
• ในกลุ่มผูป้ ่ วย DHF มี CPG และ Care map ใช้ในการประเมินและดูแลรักษา มีกุมารแพทย์ให้การรักษาและ
รับ consult ได้ 24 ชัวโมง
่
สามารถดูแลให้ผปู้ ่ วยหายจากโรค ไม่มภี าวะแทรกซ้อน และประสานชุมชนเพื่อป้ องกันการ
แพร่ระบาดของโรคได้ จากการดาเนินการ ปี 2559-2563 ไม่พบผูป้ ่ วยDHF เสียชีวติ
• จากปั ญหากลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่า มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง จึงได้เปิ ดบริการ CKD Clinic ดูแลโดยทีมสห
วิชาชีพ เพื่อชะลอความเสื่อมของไต
*ลดปั จจัยเสีย่ ง
-ไม่กนิ เค็ม
-ไม่ใช้ยาสมุนไพร+อาหารเสริม
-รักษากลุ่มโรคทีส่ ่งเสริมให้ไตเสื่อม
-ควบคุมการใช้ยา NSAID และ COX2 inhibitor
.ให้ความรูใ้ นการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค
-งดสูบบุหรี่
*Early detection
-ติดตาม lab: Cr., urine albumin ปี ละ 1ครัง้
-ตรวจคัดกรองและรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งอย่างเหมาะสม
*Effective treatment
- CKD clinic คุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพ
- CKD stage 1-3 ได้ยา ACEI/ARB
- ระบบติดตามผูป้ ่ วยไม่มาตามนัด
-ใช้ CPG ในการดูแลและติดตามผลลัพธ์
- empowerment ผูป้ ่ วยและญาติ
กาหนดแนวทางการส่งปรึกษาอายุรแพทย์ เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนส่งโรงพยาบาลมหาราช
เพื่อทาการล้างไตทางหน้าท้อง ปั จจุบนั มีผปู้ ่ วยทัง้ หมด 12 ราย ติดตามดูแลเยีย่ มตามแนวทางโดยทีม HHC ทุกราย
• ผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางและนา CPG มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด อัตราการเกิดไม่คงทีแ่ ต่มแี นวโน้มลดลง จากการเก็บข้อมูลปี 2558-2561 นา case ทีพ่ บ
มาทบทวนเพื่อปรับ CPG ตัง้ แต่แรกรับมีการประเมินความเสีย่ งผูค้ ลอดทีม่ แี นวโน้มการเกิด PPH มาหาวิธปี ้ องกันทุก
ระยะของการคลอดทีเ่ พิม่ การดูแลขึน้ เช่น การเฝ้ าคลอดเมื่อเกิดการเจ็บครรภ์ล่าช้า โดยใช้ patho graph การรายงาน
แพทย์ ระยะคลอด การทาคลอดรกทีถ่ ูกวิธี การทานวัตกรรมถุงรับเลือด ฝึ กทีมทา condom balloon tamponade,
bimanual uterine compression โดยมี flow chart และขัน้ ตอนการตามทีมฉุ ก เฉิน PPH ในห้องคลอด การเฝ้ าหลัง
คลอด สวน urine หลัง คลอด และ observe void 6 ชม. และการใช้ ย าฉี ด เปลี่ย นจาก methergin inj IM เป็ น
oxytocin 10 u IM หลังทารกคลอดทันที ทาให้การเกิด PPH ลดลงปี 2560-ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 5.39, 2.85, 1.48
และ 2.5 ตามลาดับ
• ผู้ป่ วย STEMI ใช้ CPG ก ากับ การในการรัก ษาโดยการใช้ SK รวมทัง้ มีก าร consult แพทย์เฉพาะทาง
โรงพยาบาลแม่ข่าย โดยในปี 2560 ผู้ป่วย STEMI ได้รบั การรักษาที่เหมาะสม 85% ปี 2561 มีการปรับแผนการ
รักษาร่วมโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยปรับให้มกี าร consult CCU เพื่อพิจารณาให้ยา SK/ส่งต่อไป PCI±CAG ปี 25622563 ได้รบั การส่งต่อไป CAG ± PCIทัง้ หมด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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• Appendicitis ได้รบั การวินิจฉัยและรักษารวดเร็ว ถูกต้อง Early detection โดย ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย
ได้ถูกต้อง ครอบคลุม ส่งตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ถูกต้องทันเวลา-เฝ้ าระวัง ติดตามอาการได้ถูกต้องและเหมาะสม
ให้การรักษา ตาม CPG ระบบ Consult อายุรแพทย์/แพทย์อาวุโส การให้ความรูแ้ ก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องแผนการ
รักษา การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติเรื่องแผนการรักษา ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์
(4) การให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน:
• ให้ค าแนะน าและข้อมูลเกี่ย วกั บ โรคของผู้ป่ วย เปิ ด โอกาสให้ผู้ป่ วยและครอบครัว มีส่ว นร่ว มในการวาง
แผนการดูแลรักษาตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่ า ย เช่น ผูป้ ่ วยวาระสุดท้ายจะให้ทางเลือกแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ให้ ญาติมสี ่วน
ร่วมในการรับรู้ขอ้ มูล โดยบางรายจะแจ้งญาติ ในการวางแผน เรื่องการ ช่วยฟื้ นคืนชีพ และหากป ฏิเสธการรักษา
แพทย์จะดูแลแบบประคับประคอง และลดอาการรบกวนที่ทาให้ไม่สุขสบาย ให้จากไปอย่างสงบและเป็ นสุข บน
พืน้ ฐานการดูแลรักษาตามสิทธิพื์ น้ ฐานของความเป็ นมนุษย์
• กลุ่ม ผู้ป่ วยที่มีก ารดาเนิ น ของโรคไม่ ช ัด เจน แพทย์จ ะให้ข้อ มูลและแนวทางการรัก ษาเบื้อ งต้น และแจ้ง
ผลการรักษาให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ โดยทีมจะติดตามประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึ เป็ นระยะ เมื่อมีข้อ
สงสัยจะประสานกับแพทย์โดยตรง
• กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง แพทย์จะให้ขอ้ มูลเหตุผลของการรักษาทีอ่ าจเกิดภาวะแทรกซ้อน
โดยผูป้ ่ วย/ญาติ ลงนามรับทราบข้อมูล
• กลุ่มผูป้ ่ วยเด็กมีการแจ้งแผนการดูแลแก่ผปู้ กครองแจ้งให้ทราบถึงความจาเป็ นในการให้การดูแลรักษา โดย
ผูป้ กครองสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน
• งานฝากครรภ์จะส่งเสริมให้ห ญิงตัง้ ครรภ์ และครอบครัว Couple Counseling ในการเจาะเลือด เมื่อมาฝาก
ครรภ์ จัดทาโรงเรียนพ่อแม่ ในการเตรียมตัวของหญิงตัง้ ครรภ์ และสามีก่อนการคลอดบุตร
• หลังคลอดจะเปิ ดโอกาสให้มารดาหลังคลอด ญาติและครอบครัว เข้าร่วมเมื่อทาการเตรียม ความพร้อมก่อน
จาหน่ าย สอน ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตนหลังคลอด และฝึ กทักษะ เช็ดตา เช็ดสะดือทารก แก่ทงั ้ มารดา และ
ครอบครัว ทุกรายก่อนจาหน่าย
(5) แผนการดูแลผูป้ ่ วยระบุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ และบริการทีจ่ ะให้:
• การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ได้จดั ทาโครงการ “สานใจสีด่ วง” ด้วยสองมือเราเพื่อความสุขสุด ท้ายของผูป้ ่ วย”
น าแบบประเมิน Palliative Performance Scale Version2 (PPSv2) มาใช้ในการประเมิน มีก ารดู แ ลโดยทีม สห
วิชาชีพ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลรักษาทุกราย โดยแพทย์เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลอาการผูป้ ่ ว ย Prognosis ของ
โรค จัดกิจกรรมให้ตามญาติต้องการ เช่น ทาพิธีทางศาสนา ฟั งธรรมะ ในรายทีญ
่ าติต้องการพาผู้ป่วยไปดูแลต่อที่
บ้าน ทีมมีการสนับสนุ นให้ตามเหมาะสม เช่น รถส่งกลับบ้าน เตรียมอุปกรณ์ให้นาไปใช้ต่อ ฝึกผูด้ แู ล ในปี 2560 เน้น
กิจกกรม family meeting advance ,ACP และส่งเยีย่ มบ้านทุกราย โดยปฏิบตั เิ ต็มรูปแบบปี 2560 และในปี 2561 ได้
ขยายกิจกกรมการดูแลสู่รพ.สต. เพื่อให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในชุมชน ได้รบั การดูแล พัฒนาคุณ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่าง
ทัวถึ
่ ง จานวนผูป้ ่ วย palliative care ในปี 2559-2563 มีจานวน 81, 92, 62,70.และ.95ตามลำดับ
• การดูแลผู้ป่วย Stroke ญาติร่วมวางแผนการดูแลรักษา ฟื้ นฟูผู้ป่วยกับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล โดย
ผูด้ ูแลหลักร่วมวางแผนกับทีมตัง้ แต่เริม่ เข้ารับการรักษาจนกระทัง่ refer , กลับบ้าน ญาติปรับแผนการดาเนินชีวติ ให้
เหมาะสมเพื่อจัดสรรเวลาดูแลฟื้ นฟูผปู้ ่ วย ฝึ กทักษะทีต่ ้องใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย เช่น ทาแผลเจาะคอ suction การทา
กายภาพ เทคนิคการช่วยฟื้ นฟูผู้ป่ วยจากการดาเนินงานผู้ป่วยและญาติได้รบั การเตรียมความพร้อมในการดูแล
ต่อเนื่อง 100%
• CKD เพื่อชะลอความเสื่อมของไต ไม่กินเค็ม ไม่ใช้ยาสมุนไพร+อาหารเสริม ให้ความรู้ในการรับประทาน
อาหารให้เหมาะสมกับโรค ให้ความรูใ้ นชุมชนผ่านอสม.เรื่องผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร การดู เลขอย.ผ่านapplication
เปิ ด line กลุ่ม อสม.CKD รักษากลุ่มโรคทีส่ ่งเสริมให้ไตเสื่อม ควบคุมการใช้ยา NSAID และ COX2 inhibitor
งดสูบบุหรี่ ส่งผูป้ ่ วยติดบุหรีเ่ ข้าคลินิกเลิกบุหรี่ นักโภชนาการและเภสัชให้ความรูท้ ่ี CKD clinic มีตวั อย่างอาหาร
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เฉพาะโรค
(6) การสื่อสาร ประสานงาน เพื่อนาแผนไปปฏิบตั ิ เข้าใจบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้อง:
• การประชุมร่วมกันในคณะกรรมการ PCT โดยสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย มีการวาง
แผนการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการให้แผนการรักษาสู่ผปู้ ฏิบตั ดิ ว้ ยความเข้าใจ
• มีการจัดทา CPG ให้สอดคล้องกัน และแขวนไว้ในเว็บไซด์ของโรงพยาบาล เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาไป
ปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางเดียวกัน
• แฟ้ มเวชระเบียนของผูป้ ่ วย และใช้ progress note /ใบประสานงานระหว่างวิชาชีพ
• ระบบ SRRT สื่อสารในทีมเครือข่ายเพื่อรายงานโรคและลงควบคุมการระบาดได้รวดเร็ว
• จากข้อมูลจะรายงานผ่านระบบ HIS ทางโปรแกรม HOSxP
• จากระบบ LIS ของงาน Lab กรณีเป็ น lab alert จะโทรประสานกับมาทีห่ น่วยงานทราบผลทันทีกบั ทีม ผูด้ แู ล
ในหน่วยงาน และรายงานแพทย์ผู้ order
• ระบบส่งต่อ จาก Program Thai Refer และการโทรประสานก่อนส่งต่อ
• ระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในทีมเครือข่ายโดยใช้แบบฟอร์มการดูแลต่อเนื่อง
• สื่อสารการดูแลผูป้ ่ วยโดยโทรศัพท์ แอพพลิเคชัน่ LINE วิทยุส่อื สาร SMS
• จัดประชุมวิชาการและสื่อการนา CPG/ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ มาใช้เป็ นแนวทางเดียวกัน
(7) การทบทวนและปรับแผนตามสภาวะหรืออาการของผูป้ ่ วย:
• มีการทบทวนวางแผนการดูแลผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับการทากิจกรรม C3THER , one
day one chart ค้น หาความเสี่ย ง มุ่ ง เน้ น ความปลอดภัย ดู แ ล 4 มิติ จากการด าเนิ น การพบว่ า ปั ญ หาด้ า นจิต ใจ
เศรษฐกิจถูกมองข้าม การมองปั ญหา Clinical risk ไม่ครอบคลุมในกลุ่มโรค , การนาปั ญหาทีป่ ระเมินได้จาก 11 แบบ
แผนของกอดอน ไม่มกี ารนามาวางแผนดูแล จึงได้ปรับให้มกี าร Audit chart คนละ 2 chart เพื่อค้นหาปั ญหาและนาไป
ปรับปรุง , จัดทาแนวทางและทบทวน. CPG นามาวิเคราะห์มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• จากการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย TB พบปั ญหาอัตราผูป้ ่ วยวัณโรคขาดยา ปี 2559-2563 ร้อยละ 2.99, 5.26,
6.0, 6.0 และ0 ตามล าดับ และมีอ ัต ราผู้ป่ วยวัณ โรคเสีย ชี วิต ร้อ ยละ 10.45, 5.26, 6.0, 6.0 และ16.67
ตามลาดับ ทีมได้พฒ
ั นาระบบติดตามการใช้ระบบเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยงดูแลกากับการกินยาทุกวัน(DOTs) มี
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยในเขตความรับผิดชอบ ส่งเสริม
ให้ผปู้ ่ วยรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ โดยมีระบบติดตามนัดล่วงหน้า และโทรศัพท์กระตุ้นเตือนก่อนถึงวั ด
นัดอย่างน้อย 2 วัน พัฒนาระบบติดตามเมื่อผู้ป่วยไม่มาตามนัด โดยประสานเจ้าหน้าทีป่ ระจาพื้นทีเ่ พื่อออก
ติดตาม มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อยสัป ดาห์ละครัง้ ในช่วง 2 เดือนแรกของ
การรักษา และทุกเดือนในช่วง 4 เดือนหลังของการรักษา เพื่อป้ องกันการขาดยาของผูป้ ่ วยวัณโรค ปี 25602563 อัตราการรักษาผูป้ ่ วยแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTs) 100%การดาเนินงานผูป้ ่ วย TB ทา DOTs 100% มีระบบ
ติดตามผูป้ ่ วยขาดนัด มีระบบติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อติดตามการใช้ยา อาการไม่พงึ ประสงจากการใช้ยา
• Stroke การดูแลขณะรับกลับผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงขณะอยู่ในรถrefer 1 ราย ปี 2561 มาถึงโรงพยาบาลต้อง
refer กลับไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ จากการทบทวนให้ทุกคนปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะ
ส่งต่อ
• AMI ให้มกี ารconsult CCU รพ.มหาราชก่อนให้ยา SK ทุกราย และในกรณีสามารถทา CAG±PCI สามารถให้
การรักษาได้รวดเร็วทันที
• PPH มีการเตรียมเลือดในรายที่ใช้ยา induction PRC 2 u และรายทีม่ ภี าวะซีด Hct < 30% จะเตรียมเลือด
2 U และกรณีหลังคลอด เกิดภาวะ PPH มีการติดตาม Hct ทุก 4 ชม. หลังคลอด และ เช้าวันรุ่งขึ้น กรณี Hct <33%
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มีการติดตาม Hct หลังคลอด 7 วัน และ 1 เดือน ร่วมกับมีการจ่ายยา FeSO4 1*3 pc x 1 เดือน การให้ขอ้ มูลผู้คลอด
และญาติรบั ทราบความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ การวางแผนครอบครัวตาม
III-3.2 การวางแผนจาหน่าย
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
Stroke

HT

COPD

TB

ผูป้ ่ วยติดเตียง/palliative care

DM

การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการวางแผนจาหน่าย
1.ใช้ Care MAPและมีก ารประเมิน Barthel Index ก่ อ นจ าหน่ า ยผู้ป่ วย
ประสานทีมสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องมาดูแลผูป้ ่ วยตามความเหมาะสม
ผู้ป่ วยในกลุ่ ม นี้ ส่ว นใหญ่ ต้อ งอุ ป กรณ์ น าไปใช้ต่ อ ที่บ้ า น เช่ น เครื่อ งดู ด
เสมหะ ออกซิเจน อุปกรณ์ ช่วยเดิน อุปกรณ์ ทาแผล การให้อาหารทาง
สายยางเป็ นต้น
2.มีแนวปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการกลืนในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ กี ารกลืน
ลาบาก
3.ฝึกทักษะการดูแลผูป้ ่ วย เช่นการเตรียมอาหารเหลว การดูแลให้อาหารทาง
สายยาง การดูแลไม่ให้มีการอุดตันของเสมหะ, การป้ องกันการสาลัก, การ
ดูแลท่อหลอดลมคอ การดูแลสายสวนปั สสาวะ, การป้ องกันการเกิดแผลกด
ทับ การจัดท่านอนพลิกตะแคงตัว, การป้ องกันข้อติด/กล้ามเนื้อลีบและการใช้
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว
1.ค้นหาปั ญหาของผู้ป่วยและให้ผู้ป่วย ผู้ดูแลร่วมกันวางแผนการปฏิ บตั ิตวั
เช่นเรื่องการบริโภค การออกกาลังกาย การรักษาต่อเนื่อง เป็ นต้น
2. ให้ความรูแ้ ก่แกนนาหมู่บ้าน อสม.เพื่อเป็ นตัวแทนของโรงพยาบาลในการ
ให้ความรู้และติดตามผู้ป่ วยได้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งมีสุข
ภาวะที่ดีห่ างไกลโรค HT และภาวะแทรกซ้ อ นเพื่อ คัด กรองกลุ่ ม เสี่ย งใน
ชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ
ค้นหาปั ญหาผูป้ ่ วยร่วมกับญาติและวางแผนการดูแลร่วมกัน
1.ฝึกทักษะการพ่นยา โดยเภสัชกร
2. ฝึกทักษะการบริหารปอด โดยกายภาพบาบัด
3.ผูป้ ่ วยที่ re-admit ให้สารวจสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ นร่วมด้วย
1.เตรียมความพร้อมสาหรับผูป้ ่ วยและญาติในการดูแลรักษาผู้ป่วย TB โดย
ทีมสหวิชาชีพให้ขอ้ มูลเพื่อเตรียมผูป้ ่ วยเกีย่ วกับ ความรูเ้ รื่องโรคและแนว
ทางการรัก ษา การใช้ย าและอาการข้า งเคีย งจากการใช้ ย า การดู แ ล
สุ ข ภาพทั ว่ ไป โภชนาการ การเตรีย มที่ อ ยู่ อ าศั ย การป้ องกั น การ
แพร่กระจายเชื้อ ฝึกทักษะการล้างมือ การจัดการสิง่ คัดหลัง่ การตรวจคัด
กรองผูส้ มั ผัส การนัดตรวจและติดตามผูป้ ่ วย
2.เตรียมการทา DOT
3.การมาตรวจตามนัด
1.ท า family meeting /ACP เตรีย มความพร้อ มของญาติ/ผู้ ดู แ ล สถานที่
อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ
2.สอนทักษะทีจ่ าเป็ นให้ญาติ/ผูด้ แู ล
3.ส่งทีม HHC ติดตามเยีย่ ม
1.เตรียมผูป้ ่ วยและญาติโดยประเมินค้นหาปั ญหาผู้ป่วย ทา discharge plan
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ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทีม HHC
2. เตรียมความพร้อมวางแผนการดูแล ฝึ กทักษะ เตรียมอุปกรณ์ นาไปใช้
ต่อเมื่อกลับไปอยู่บา้ น เช่น อุปกรณ์ทาแผล การฉีด insulin เป็ นต้น
3.ส่งทีมลงเยีย่ มบ้านติดตามดูแล พฤติกรรมทีบ่ ้าน และประเมินผลการดูแล
ตัวเองของผูป้ ่ วยเมื่อกลับไปอยู่บา้ น
AMI

1.ประเมินความเข้าใจโรคทีเ่ ป็ น การปฏิบตั ติ วั การใช้ยา และร่วมกับผู้ป่วย
และญาติวางแผนการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องเหมาะสม
2.การสังเกตอาการผิดปกติทต่ี อ้ งมาพบแพทย์ตามนัด
3.การมาตรวจตามนัด
Teenage pregnancy
-การวางแผนจาหน่ ายเริม่ ทาตัง้ แต่วนั แรกรับ โดยการประเมินความต้องการ
ของผู้ป่วยอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนให้เหมาะสมเฉพาะราย ให้ขอ้ มูล ให้
ค าแนะน าแก่ ผู้ป่ วยและผู้ป กครองเป็ น ระยะ มีก ารเชื่อ มโยงกับ สหสาขา
วิชาชีพ และมีการส่งต่อชุมชนเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
GDM
-มี CPG กากับการติดตามเยี่ยมและติดตามมาตรวจคัดกรองเบาหวาน 45
วันหลังคลอด พร้อม FP
หญิงหลังคลอด ทารกหลังคลอด มีก ารวางแผนจ าหน่ า ย PPH มีก ารเตรีย มเลือ ดในรายที่ใช้ย า induction
PPH
PRC 2 u และรายที่มีภ าวะซีด Hct < 30% จะเตรียมเลือด 2 U และกรณี
หลังคลอด เกิดภาวะ PPH มีการติดตาม Hct ทุก 4 ชม. หลังคลอด และ เช้า
วันรุ่งขึน้ กรณี Hct <33% มีการติดตาม Hct หลังคลอด 7 วัน และ 1 เดือน
ร่วมกับมีการจ่ายยา FeSO4 1*3 pc x 1 เดือน การให้ขอ้ มูลผูค้ ลอดและญาติ
รับทราบความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ การวางแผนครอบครัวตามความเหมาะสม
ทุกราย
(1) การกาหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญสาหรับการวางแผนจาหน่าย (โรคทีว่ างแผน
จาหน่ายล่วงหน้า หรือใช้ Care Map เพื่อการวางแผนจาหน่าย):
• อายุรกรรม: Stroke, COPD,AMI,DM, HT ,TB และ Palliative Care/ผู้ป่วยที่มีแผล มีอุป กรณ์ ต่างๆ ติดตัว
ผูท้ ่ี re-admit บ่อย
• กุมารเวชกรรม: Preterm และasthma DHF
• ศัลยกรรม/ศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์: SHI, Multiple Trauma , กลุ่มผูป้ ่ วย Fail Plate และ Osteomyelitis
• สูตกิ รรม: มารดาหลังคลอดทุกราย PPH, และทารกแรกเกิด
(2) การพิจารณาความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยแต่ละราย:
• มีการวางแผนจาหน่ าย ตัง้ แต่แรกรับโดยค้นหาปั ญหาของผู้ ป่วยและเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยและญาติ
จนถึงวันจาหน่าย พบปั ญหาของผูป้ ่ วยเกีย่ วข้องกับวิชาชีพใด พยาบาลเจ้าของไข้เป็ นผูป้ ระสานเช่น กลุ่มผูป้ ่ วย DM
จาเป็ นต้องฉีด Insulin ดาเนินการส่งข้อมูลผูป้ ่ วยให้เภสัชแนะนาเรื่องการใช้ยา Insulin , มีปัญหาเรื่องอาหาร Consult
นักโภชนาการ ในกรณีมแี ผลพยาบาลฝึ กการทาแผล ซึ่งการฝึ กทักษะทุกอย่างต้องผ่าน 2 tick กลุ่มผูป้ ่ วย COPD
พบว่า admit ด้วย Exacerbation และ re-admit ภายใน 28 วันปี 2558-2560 เป็ น 0.64%,0.08%และ 0.36%เห็นได้
ว่ า เปอร์เซ็น เพิ่ม สู ง ขึ้น ปี 2560 เนื่ อ งจากมีผู้ป่ วยชาย 1คน ไม่ มีญ าติเมื่อ มีอ าการเหนื่ อ ยจึง เข้า รับ การรัก ษาที่
โรงพยาบาล เตรียม O2 home therapy หลังจาหน่ ายประสานทีม HHC ติดตามดูแลต่อ ปี 2561-2562 admit ด้วย
Exacerbation และ re-admit ภายใน 28 วัน มี re-admit ภายใน28 วัน อัตรา 0.09,0.02 ตามลาดับ และ re-admit
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ด้วย Exacerbation อัตรา 2.37,0.014 ตามลาดับ กลุ่ม ผู้ป่วย Stroke ฝึ กการบริหารปอดเพื่อการฟื้ น ฟูผู้ป่วย นั ก
กายภาพสอนฝึ กปฏิบตั ิให้ผปู้ ่ วยและญาติสามารถปฏิบตั ไิ ด้ก่อนจาหน่ า ยและวางแผนติดตามเยี่ยมพร้อมทีม HHC
การทากายภาพต่อเนื่องทีบ่ า้ น การจัดสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ น การป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ในปี 2563 พบร้อยละ 0.67 ซึง่ เกิดในผูป้ ่ วยรายเดิมประมาณ 3-4 ราย เป็ น case severe COPD ทีไ่ ม่สามรถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกกรมได้ เช่นยังสูบบุหรี่ มีสตั ว์เลีย้ งทีบ่ า้ น และมีโรคร่วม
• Palliative Care พิจารณาความต้องการของผู้ป่ วยเป็ นสาคัญ เพื่อให้มคี วามพึงพอใจและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ทีส่ ุด ลดอาการรบกวนให้มากทีส่ ุดตามสภาพของผูป้ ่ วย
• DHF วางแผนจาหน่ ายตัง้ แต่นอนโรงพยาบาล แจ้งฝ่ ายวิชาการส่งข้อมูลใน ทีมSRRTการควบคุมการระบาด
และแนะนาการปฏิบตั ติ วั หลังจาหน่าย
(3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนจาหน่าย (แพทย์ พยาบาล วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ่ วย ครอบครัว):
• ผู้ป่ วย ครอบครัว รวมถึงผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการวางแผนจาหน่ าย โดยจะเป็ นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ด้าน
สุขภาพของผู้ป่ วยแต่ ละราย ความเชื่อ การให้ก าลังใจต่ อการรัก ษาพยาบาล แพทย์เป็ น ผู้ว างแผนให้การรักษา
ปรับเปลีย่ นการรักษาทีเ่ หมาะสม และติดตามผลการรักษาทีต่ ่อเนื่อง พยาบาลมีส่วนร่วมในการประเมินศักยภาพของ
ผู้ป่วยและครอบครัว การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการฝึ กทักษะ ประสานทีมสุ ขภาพในการ
สนับสนุนให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีความพร้อมก่อนจาหน่าย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยในทีมสหวิชาชีพทุกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดูแลผู้ป่ วยร่วมวางแผนและเตรีย มความพร้อ มให้ผู้ป่ วยและญาติ ให้สามารถดูแลตัวเองต่ อที่บ้านได้อ ย่างมี
คุณภาพเหมาะสมในแต่ละราย ทีมมีการวางแผนจาหน่ายตัง้ แต่วนั แรก โดยรวบรวมปั ญหาจาก แบบแผนกอดอน ใช้
หลัก D-METHOD สอนและฝึ กทักษะ ประเมินความสามารถของผู้ป่วย/ผู้ดูแลโดย 2 tick การเตรียมสิง่ แวดล้อมที่
บ้านให้เหมาะสม จาเป็ นต้องวางแผนร่วมกับหัวหน้าครอบครัว , อุปกรณ์บางอย่างในครอบครัว ร่วมกัน จัดซื้อ เช่น
เครื่อง Suction , เครื่องผลิตออกซิเจนในรายทีไ่ ม่สามารถจัดหาได้ ทางโรงพยาบาลสนับสนุ นให้ตามความเหมาะสม
ทีมฝึกทักษะการใช้งานให้พร้อมก่อนจาหน่าย มีการประสานข้อมูล แผนการดูแล โดยใช้แบบฟอร์มเยีย่ มบ้านเป็ นสื่อ
(4) การประเมินปั ญหาของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจาหน่าย:
• การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยทุกรายมีการวางแผนร่วมกับญาติและทีมสหวิชาชีพ ผูด้ แู ลได้รบั การฝึกทักษะการ
ทาแผล การใช้ออกซิเจนโดยเฉพาะการดูดเสมหะให้ญาตินาเครื่อง Suction ที่บ้านมาฝึ กจนชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้ตาม
แผน มีการพัฒนาศักยภาพและมั ่นใจในการดูแล ประสานทีม HHC ลงติดตามประเมินผลทีบ่ า้ น พบว่า ผูด้ แู ลบางราย
ไม่ใช่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การฝึกทักษะจากโรงพยาบาล จากการสอบถามพบว่า ผูด้ แู ลหลักไม่สามารถมาเรียนรูใ้ นวันทีเ่ จ้าหน้าที่
นัดสอน เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ่ วยในจึงปรับแผนสอนให้ผดู้ แู ลหลักจริง ๆ ถ้าญาติไม่พร้อมเจ้าหน้าที่นัดสอนใหม่ ขณะอยู่บ้าน
หากพบปั ญหา ผูด้ แู ลสามารถโทรมาปรึกษาทีม HHC หรือตึกผูป้ ่ วยในหรือเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลา
(5) การเตรียมผูป้ ่ วยและครอบครัวให้มศี กั ยภาพและความมั ่นใจในการดูแลตนเองหลังจาหน่ าย เชื่อมโยงกับแผนการ
ดูแลระหว่างอยู่ใน รพ. :
• ทีมสหวิชาชีพทุกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ผปู้ ่ วยและญาติ ให้
สามารถดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมในแต่ละราย ที มมีการวางแผนจาหน่ ายตัง้ แต่วนั แรก โดย
รวบรวมปั ญหาจาก แบบแผนกอดอน ใช้หลัก D-METHOD สอนและฝึ กทักษะ ประเมินความสามารถของผู้ป่วย/
ผูด้ ูแลโดย 2 tick การเตรียมสิง่ แวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม จาเป็ นต้องวางแผนร่ วมกับหัวหน้าครอบครัว , อุปกรณ์
บางอย่างในครอบครัว ร่วมกันจัดซื้อ เช่น เครื่อง Suction , เครื่องผลิตออกซิเจนในรายที่ไม่สามารถจัดหาได้ ทาง
โรงพยาบาลสนับสนุนให้ตามความเหมาะสม ทีมฝึ กทักษะการใช้งานให้พร้อมก่อนจาหน่าย ประสานทีม HHC และ มี
การประสานข้อมูล แผนการดูแล โดยใช้แบบฟอร์มเยีย่ มบ้านเป็ นสื่อ
• งานสูตกิ รรม ฝึ กทักษะการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตัง้ แต่ฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด และมีการ
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นัดติดตามหลังคลอด 7วัน 45วันและส่งต่อข้อมูลเครือข่ายเยีย่ มบ้าน
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• พัฒนาระบบการดูแลส่งต่อในรูปแบบเครือข่าย มีระบบให้คาปรึกษากับทีม HHC ได้ตลอด 24 ชัวโมงและมี
่
แพทย์
ประจาทีม พร้อ มให้ consult สร้างความเข้มแข็งให้ทีม case ที่มีค วามซับ ซ้อนลงเยี่ยมโดยทีมสหวิช าชีพ ทุ กราย
มีระบบการจัดลาดับในการลงเยีย่ มผูป้ ่ วย palliative care /ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเร่งด่วนทีมลงเยีย่ มทันที
• มีการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่ าย ต้องเตรียมกับผูด้ ูแล
หลักทุกรายและใช้แบบฟอร์มการเยีย่ มเฉพาะโรค มีการติดตามเยีย่ มบ้านอย่างต่อเนื่อง
• มีแนวทางการประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยและครอบครัวทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามความยินยอมก่อนทุกราย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score
DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
67. การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
3 การวางแผนการ
-ปรับปรุงแผนการดูแลให้ครอบคลุมปั ญหาแบบ
แผนการดูแลไม่
องค์รวมทัง้ 4 มิติ
ครอบคลุมปั ญหา -ร่วมวางแผนการดูแล โดยทีมสหวิชาชีพตัง้ แต่แรก
(I)
รับจนจาหน่าย
68. การวางแผนจาหน่าย
3 การวางแผนการ
-ร่วมวางแผนจาหน่ายกับผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้
จาหน่ายพบปัญหา ครอบคลุมปั ญหาของผูป้ ่ วย
ผูด้ แู ลไม่ใช่บุคคลที่ -ปรับปรุงการวางแผนจาหน่ายให้ครอบคลุม โรค
สอนก่อนจาหน่าย สาคัญ
(I)
-ดึงแกนนาในชุมชนให้มสี ่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย
ของชุมชน
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III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คนเป็ นศูนย์กลาง
ต่อเนื่อง
ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
2562 2563
จานวนผูป้ ่ วยทีพ่ ลัดตกหกล้ม
0 ราย
0
0
0
0
0
ทัง้ หมด
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ กิดแผลกดทับ
0/1000 วัน
0.14
0
0
0
0
ตัง้ แต่ระดับ 2 -4
นอน
อัตราการเกิดภาวะน้าเกินใน
<10%
0
0.38
1.15
0.4
1.2
ผูป้ ่ วย DHF
อัตราการเกิดภาวะ shock ใน
<10%
0
0
0
0
0
ผูป้ ่ วย DHF
อัตราการติดตามผูป้ ่ วยวัณโรค
100%
100
100
100
100
100
ทีไ่ ด้รบั การดูแล DOT (Direct
observe treatment)
อัตราผูป้ ่ วย stroke ได้รบั การ
100%
100
100
100
100
100
ดูแลตาม care map
อัตราการตกเลือดหลังคลอด
< 5%
3.52
5.39
2.86
1.48
2.5
PPH
มารดาติดเชือ้ HIV อัตรา
100%
40
50
100
100
100
VL<50 copies/ml
การชะลอความเสื่อมของไต
>66%
63
66.28
58.04
68
63.8
ผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการลดลงของ
eGFR<4ml/min/1.73
อัตราการเสียชีวติ ด้วยโรค
< 30%
4.2
5.19
5.19
2.70
0
sepsis
ii. บริบท
:บริบท:
• โรงพยาบาลปากพนังเป็ นโรงพยาบาลขนาด M2 ให้การดูแลผูป้ ่ วย ทุกเพศ ทุกวัยโดยทีมสหวิชาชีพแบบ
องค์รวม เพื่อให้ผปู้ ่ วยรักษาหายจากภาวะสุขภาพทีถ่ ูกคุกคามและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามกลุ่มโรคเสีย่ งสูง(DHF, ACS, Stroke, PPH) มีความซับซ้อน(CKD, HIV, Warfarin) และกลุ่ม
โรคอื่ น ๆ (DM, HT, COPD, Asthma, Appendicitis, TB, Sepsis, HI, Trauma, Birth asphyxia, LBW, Palliative
care) ทีมประสานงานการดูแลผูป้ ่ วยได้จดั ทาและปรับปรุง CPG ทบทวน case ทา RCA ปรับปรุงเชิงระบบ มีอายุร
แพทย์ประจา 1 คน กุมารแพทย์ประจา 1 คน สูตนิ ารีแพทย์ 1 คน มีแพทย์ทวไป
ั ่ 9 คน ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกเวลาราชการให้บริการคลินิกนอกเวลา 16.00 น. – 20.00 น. และให้บริการทีห่ ้องอุบตั เิ หตุฉุก เฉิน มีแพทย์อยู่
เวร On call แพทย์ เฉพาะทางรับ consult ตลอดเวลา ถ้ า เกิ น ศัก ยภาพ Refer รพ.มหาราชนครศรีธ รรมราช
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
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iii. กระบวนการ
III-4.1 การดูแลทัวไป
่
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
โรค HT

โรค DM

โรค COPD
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การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการดูแลทัวไป
่
-ค้น หาผู้ป่ วยในกลุ่ ม เสี่ย งและปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม Role model บุ ค คล
ชมรม หมู่บา้ น
-มีระบบติดตามทุกกลุ่มเสีย่ งโดยเครือข่าย
-การมีส่วนร่วมของอสม.
-จดหมายติดตามนัด
- ดูแลตาม CPG Hypertension
-มีการประเมินภาวะเสีย่ ง CVD risk, CKD Stage
-ให้ค วามรู้เรื่อ งโรคและความเสี่ย งโรคแทรกซ้ อ นรายบุ ค ล/รายกลุ่ ม เช่ น
Stroke MI
-ติดตาม lab ประจาปี
-HHC ติดตามเยีย่ มเคสทีม่ ปี ั ญหาเรื่องการปฏิบตั ติ วั และ re-admit
-Home BP
-ค้น หาผู้ป่ วยในกลุ่ ม เสี่ย งและปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม Role model บุ ค คล
ชมรม หมู่บา้ น
-จัด ให้มีการให้ความรู้ท งั ้ รายบุคคลทุก วัน และรายกลุ่ม โดยทีม สหวิช าชีพ
ค้นหาสาเหตุของการควบคุมน้าตาลไม่ได้ ในทุกวันศุกร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน
- นักโภชนาการให้ความรูเ้ รื่องการรับประทานอาหารในผูป้ ่ วยรายใหม่ทุกราย
อาหารแลกเปลีย่ น
-เภสัชให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยา ปั ญหาทีเ่ กิดจากยา การใช้ยาฉีด และแนะนา
การใช้ยาให้เหมาะสมการดาเนินชีวติ
-กายภาพดูแลภาวะแทรกซ้อนและการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่
ละรายเช่นผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยอ้วน ปวดเข่า
-ให้ญาติมสี ่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย และส่งรพ.สต.และ HHC ในการติดตาม
-มีระบบการติดตามผูป้ ่ วยผิดนัด
-มีช่องทางให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปั ญหา
-มีการติดตาม HbA1C ทุกปี และติดตามซ้าเมื่อมีแนวโน้มการควบคุมน้ าตาล
ดีขน้ึ
-ติดตามตัวชีว้ ดั ทุก 3 เดือนและปรับปรุงฐานข้อมูล
-พยาบาลให้ความรูเ้ รื่องโรค/การป้ องกัน/การรักษา
-เภสัชกรให้ความรูเ้ รื่องยา
-นักกายภาพให้ความรูเ้ รื่องการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด/การฝึ กการหายใจเพื่อ
ลดอาการหายใจลาบาก/สอนการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
-มีการใช้ spirometry มาใช้ในการวินิจฉัยโรค
-มีการประเมิน MMR,CAT score,6 MWT
-ใช้ COPD gold guideline ในการประเมิน stage ความรุนแรงของโรค
-ผูป้ ่ วย stage3, 4 ได้รบั ยา LABA
-ได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกราย
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-แพทย์ปรับการใช้ยาตาม stage
-ผูป้ ่ วย DS ≥ 2 ส่งพบนักกายภาพทุกราย
-ผูป้ ่ วย BMI ≤ 19 ส่งพบโภชนากร
-ผูป้ ่ วยทีส่ บู บุหรีส่ ่งเข้าคลินิกเลิกบุหรี่
-คัดกรองกลุ่มเสีย่ งจาก NCD คลินิก
- ติดตาม lab ประจาปี DM/HT
- CKD stage 1-2 ปี ละ1ครัง้ ถ้า MAU≥ 300ให้ F/U ทุก 6เดือน
- HT control BP ≤ 140/90
- DM control FBS < 90-130 mg%, HbA1C < 7%
- start ACEI/ARB ในผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบโปรตีนในปัสสาวะ (ติดตาม Cr. และ K
หลังได้รบั ยาช่วง 8-6 สัปดาห์)
-โภชนากร/เภสัชให้คาปรึกษากับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
- แพ ทย์ ป รั บ การใช้ ย าตาม stage - จั ด กลุ่ ม ผู้ ป่ วยพ ร้ อ มญ าติ สร้ า ง
empowerment
-นักโภชนาการ เภสัชให้ความรูท้ ่ี CKD clinic
-มีตวั อย่างอาหารเฉพาะโรค
-ให้ค วามรู้ในชุ ม ชนผ่ า นอสม.เรื่อ งผลิต ภัณ ฑ์ เสริม อาหาร การดู อย.ผ่ า น
application
-เปิ ด line กลุ่ม อ. ส .ม.CKD
-.ส่งผูป้ ่ วยติดบุหรีเ่ ข้าคลินิกเลิกบุหรี่
- โทรติดตาม case NCD ที่ loss F/U กรณีโทรติดตามไม่ได้แจ้งผ่าน
รพ.สต.อสม. หรือแกนนาหมู่บา้ น

(1) การมอบความรับผิดชอบให้ผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การดูแลตามหลักปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ:
• การดูแลผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ
-มีแพทย์เวรอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉินตลอด 24 ชัวโมง
่
มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน มีแนวทางการ
รายงานแพทย์ข องพยาบาล ผู้ป่ วยได้รบั การคัด กรองโดยพยาบาลที่มีค วามช านาญ ประสบการณ์ สูง ให้ก าร
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที จัดให้มกี ารทบทวน audit เวชระเบียน เพื่อค้นหาปั ญหาและร่วมกันแก้ไข
- ห้องยาผูป้ ่ วยนอก เปิ ดตลอด 24 ชัวโมง
่
มีเภสัชกรอยู่เวร จนถึง 24.00 น.หลังจากนัน้ 0.00-8.00 น.มีเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม / เภสัชกร ที่ปฏิบตั งิ านสามารถขอคาปรึกษาจากเภสัชกรได้ตลอดเวลา และมีการทบทวนการ
สั ่งใช้ยา ความเหมาะสมในการจ่ายยา โดยเภสัชกรเวรเช้า
• การดู แ ลผู้ ป่ วยใน มีก ารดู แ ลแบบ case management และให้ ก ารดู แ ลตามการจ าแนกประเภท ใช้
กระบวนการพยาบาลครบถ้วน มีการมอบหมายงานตามหน้ าที่รบั ผิดชอบ มี แนวทางการบริหารอัตรากาลัง มี
แนวทางการเรียกอัตรากาลังเสริม น้องจบใหม่ทางานภายใต้การนิเทศของรุ่นพี่
• มีการดูแลผูป้ ่ วยอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์และพยาบาลผูม้ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
• มีการดูแลผู้ป่วยตัง้ ครรภ์ ตัง้ แต่การฝากครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด โดยสูตนิ ารีแพทย์และพยาบาลผู้มี
ความชานาญเฉพาะด้าน
• มีการดูแลผูป้ ่ วยเด็ก ตัง้ แต่แรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต โดยกุมารแพทย์และพยาบาลผูม้ คี วามชานาญ
• มีพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช ในการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านจิต เวชพบว่าผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลเฉพาะ
ราย ตามมาตรฐาน
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• กาหนดแนวทางในการรายงานแพทย์และเกณฑ์ทแ่ี พทย์ตอ้ งลงมาตรวจผูป้ ่ วยด้วยตัวเองนอกเวลาราชการ
โดยทีม PCT
• ทีมเภสัชกรรมได้จดั ทาคู่มอื และแนวทางการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงพร้อมทัง้ แบบบันทึกการใช้ยาทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงมีระบบขอคาปรึกษาเภสัชกร ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
• ICN จัดทาแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ ทีไ่ ด้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
• มีการดูแลผูป้ ่ วยด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์ทวไป
ั ่ และทันตแพทย์เฉพาะทาง
• มีนักเทคนิคการแพทย์และมีเจ้าหน้าทีเ่ อกซเรย์ปฏิบตั งิ านทุกวัน 8.00-24.00น. และมีเวร on call เวรดึก
• การเตรียมผูด้ แู ลหลัก ได้แก่ ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูป้ ่ วย Stroke
-มีการเตรียมตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาพร้อมทัง้ ให้ได้ฝึกปฏิบตั จิ ริงและใช้อุปกรณ์จริงทีน่ าไปใช้ต่อทีบ่ า้ น
• มีทมี กายภาพบาบัด และแพทย์แผนไทย บริการในและนอกเวลาราชการ 8.00 -20.00 น.
• มีการคัดกรองแยกกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งต้องห้ามไม่ให้เข้านวด คือ
- มีไข้สงู เกิน 38.5 องศาเซลเซียส
- บริเวณทีม่ กี ระดูกแตก หัก ปริ ร้าวทีย่ งั ไม่ตดิ ดี
- บริเวณทีเ่ ป็ นมะเร็ง
- บริเวณทีห่ ลอดเลือดดาอักเสบบวม
- ทาหัตถการเกีย่ วกับตาน้อยกว่า 6 สัปดาห์
- หญิงตัง้ ครรภ์ไตรมาตรที่ 1 และไตรมาตรที่ 3
- หลังผ่าตัดใหญ่น้อยกว่า 1 เดือน เช่น ผ่าตัดไส้ตงิ่ ผ่าตัดคลอดบุตร ฯลฯ
- ผูท้ ด่ี ่มื แอลกอฮอล์(จากการได้กลิน่ )
- โรคทีต่ ดิ เชือ้ ทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอด ฯลฯ
- โรคติดเชือ้ เฉียบพลัน
- กระดูกพรุนรุนแรง
- โรคผิวหนังทีส่ ามารถติดต่อได้ เช่น โรคสะเก็ดเงิน เชือ้ รา
- ความดันโลหิตสูงกว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท ทีม่ อี าการหน้ามืด ใจสั ่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน
- อาการแขนขาชา อ่อนแรง หายใจลาบาก เจ็บหน้าอก
- รับประทานยา warfarin มีรอยฟกซ้า
(2) การจัดสิง่ แวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลที่มคี ุณภาพ ปลอดภัย คานึงถึงศักดิ ์ศรี เป็ นส่วนตัว สะดวกสบาย ป้ องกัน
อันตราย/สิง่ รบกวน:
• มีการเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ สะอาด หยิบใช้สะดวกและปลอดภัย
• มีกรรมการ 5 ส. ENV , IC ทางานประสานกัน เพื่อทาแผนกากับการดูแล ป้ องกันสิ่ งรบกวนและ
ป้ องกันอันตราย โดยคานึงถึงศักดิ ์ศรีและความเป็ นส่วนตัว มีป้ายประจาเตียง มีการแยกโซนผูป้ ่ วย
IC ทีม Round พ.ศ.2557 สามารถขยาย ward แยกเป็ น ผู้ป่วยหญิง , ผู้ป่วยชาย เพื่อความเป็ น
ส่วนตัว สะดวกสบาย และเอื้อต่อการดูแล ได้มากขึน้ แต่ผปู้ ่ วยเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี อยู่รวมกับตึก
ผูป้ ่ วยหญิง 10 ตุลาคม 2559 ได้เปิ ดขยายตึกเด็กโดยรับเด็กตัง้ แต่แรกคลอด จนถึงอายุน้อยกว่ า
15 ปี รับมารดาและ ทารกหลังคลอด โดยการแยกโซน
• มีการจาแนกความรุนแรงผูป้ ่ วยตามเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
• ผูป้ ่ วยติดเชื้อหรือเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชื้อจัดให้อยู่ในห้องแยกโรค ผูป้ ่ วยหนักจัดให้อยู่ใกล้ชดิ
ห้องทางานพยาบาล
• มีก ล้ อ งวงจรปิ ด ครอบคลุ ม จุ ด ส าคัญ ทัว่ ทัง้ โรงพยาบาล เพื่ อ ป้ องกัน ทรั พ ย์ สิน ของผู้ ป่ วย ,
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โรงพยาบาล , เจ้าหน้าที่
• มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชัวโมง
่
มีการแสดงบัตรเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังเวลา 20.00
น.
(3) การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน:
จากอุบตั กิ ารณ์ ในปี 2560 พบการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบในผูป้ ่ วยที่ได้รบั levophed (1:12.5) พบว่าผูป้ ่ วยมี
อาการปวดแสบ แดง บริเวณที่ฉีด โดยทีเ่ ส้นไม่ leak ไม่หมดอายุ ได้มกี ารทบทวนและแก้ปัญหาโดยการเลือกเส้น
เลือดทีใ่ หญ่กว่า และมีการติดตามประเมินภาวะ phlebitis ทุก 1 ชัวโมง
่
ผลลัพธ์ อัตราการเกิดPhlebitis /1000 วัน
on IV เป็ น 0.31 ในปี 2561 และไม่พบในปี 2562-2563
• ภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) มีการนา CPG มาใช้ใน case PPH ทุกราย มี flow chart การช่วยเหลือ
ในห้องคลอด และการตามทีมช่วยเหลือโดยตามพยาบาลเวรเสริมตามตารางเวรทีจ่ ดั ไว้ ในปี 2560 มีการ
ผลิตถุงรับเลือดมาใช้ประเมินปริมาณเลือดทีแ่ น่นอน ในปี 2561 ปรับแผนการรักษาโดยการใช้ oxytocin inj
ฉีด IM หลังทารกคลอด ปี 2562 ฝึกปฏิบตั ิ fast track case PPH โดยสูตแิ พทย์ ปี ละ 1 ครัง้
• ปี 2559 จากการทบทวนผูป้ ่ วยsepsis พบว่าเกิดปั ญหา miss Dx./Delay Dx. แผนการรักษาหลัง admit
ส่ง ผลให้เกิด prolong shock แผนการปรับ ปรุง DM มาด้ว ยเรื่อ งไข้ หา source และค้น หาแผล case
Infected wound ส่งผูป้ ่ วยประเมินแผล ER ก่อน Admit
ทบทวนและปรับCPG sepsis ประชุมชี้แจงการนาใช้ CPG พร้อมทัง้ ปฏิบตั ิในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด
ประชุมวิชาการ/ให้ความรูโ้ ดยอายุรแพทย์ ผลการดาเนินงาน พบว่า
- การทา H/C ก่อนให้ ATB เป้ าหมาย>80% ปี 2559-2563 พบร้อยละ 93.24,100, ,93.33, 100 และ 100
ตามลาดับ
-การได้รบั ATB (door to needle time) ภายใน 1 ชม. เป้ าหมาย>80% ปี 2559-2563 พบร้อยละ 94.5,
93.33 , 100, 94.34 และ 96.29
-ได้รบั สารน้ าอย่า งน้อย 1500 cc ใน1 ชม.หลังจากวินิจฉัย septic shock ยกเว้นผู้ป่วยสูงอายุ โรคหัวใจ
โรคไต เป้ าหมาย>80% ปี 2559-2563 พบร้อยละ 94.5, 68.89, 81.11, 100 และ 88.89 ตามลาดับ
- เป้ าหมายอัตราการตายของผูป้ ่ วย sepsis <30% ปี 2559-2563 พบร้อยละ 4.20, 5.19, 5.19, 2.70 และ
0ตามลาดับ
(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครัวในการมีส่วนร่วมดูแลผูป้ ่ วย:
• การดูแลผู้ป่วยระยะสุด ท้าย จัดให้ผู้ป่วยได้พกั ผ่อนและขจัดสิ่งรบกวน ส่งเสริมให้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่
ต้องการ แต่ไม่รบกวนผูป้ ่ วยคนอื่น ผูท้ ต่ี ้องการกลับบ้านจัดบริการรถส่งตามทีผ่ ปู้ ่ วยร้องขอ จัดอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นให้
ผูป้ ่ วย พบว่าผูป้ ่ วยและญาติพอใจ แต่สาหรับประเด็นต้ องการพบผูท้ พ่ี ลัดพราก บางรายไม่สามารถตอบสนองให้
ได้ จึงได้จดั โครงการ สานใจสีด่ วงด้วยสองมือเรา ทีมผูด้ ูแลสามารถประสานให้ผปู้ ่ วยได้พบผูพ้ ลัดพราก แม่ไตวาย
ระยะสุดท้ายได้พบลูกสาว , พ่อได้พบกับลูก 2 ราย ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายขอกลับบ้านเสียชีวติ ทีบ่ า้ น ปี 2560 จานวน
5 ราย, ปี 2561 จานวน 13ราย, ปี 2562 จานวน 15 ราย และปี ปี 2563จานวน 10ราย ความพึงพอใจปี 25602563 คิดเป็ นร้อยละ 99.0, 99.5, 99.8 และ.90ตามลาดับ
• การดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชใช้หลักการดูแลแบบบูรณาการ ผูป้ ่ วยไม่มญ
ี าติ สภาพทีอ่ ยู่อาศัยเต็มไปด้วยกองขยะ
ทีมลงเยีย่ มบ้านพบว่ามีปัญหาเหนื่อยหอบ ประสานแพทย์admitให้การดูแลผู้ป่วยทัง้ 4 มิติ ก่อนจาหน่ ายเตรียม
แผนการดูแลโดยชุมชน แกนนาในชุมชน อบต.ร่วมกันวางแผนดูแลต่อเนื่องโดย ล้างทาความสะอาดบ้าน เตรียม
ของใช้จาเป็ นให้ผู้ป่วย อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ทีมเยีย่ มบ้านโรงพยาบาลติดตามดูแลต่อเนื่อง มี 2ราย ไม่มี
ญาติ แต่ผปู้ ่ วยดูแลตัวเองได้ ประสานสังคมสงเคราะห์ส่งผูป้ ่ วยไปดูแลต่อ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(5) การแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ่ วยภายในทีมเพื่อความต่อเนื่องในการดูแล:
• มีการประสานข้อมูลการดูแลผู้ ป่วยและบันทึกความก้าวหน้ าอาการผู้ป่วยใน progress note มีการตาม
round โดยทีมสหวิชาชีพ , มีการ consult แพทย์เฉพาะทาง พร้อมบันทึกความก้าวหน้า อาการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด
• ในหน่ วยงานมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในการรับ – ส่งเวร , การทา pre – post conference ,
ทา one day one chart , กิจกรรม C3 ther , การทบทวน case หลังจากนัน้ มีขอ้ มูลยางอย่างทีเ่ กีย่ วกับหน่วยงาน
อื่น หัวหน้างานจะเป็ นผูร้ บั ไปประสานต่อ
• การประสานข้อมู ล เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้า นโดยผ่านทีม HHC , นักกายภาพบาบัด ใช้แบบฟอร์มการ
สื่อ สาร หลังจากทีม ลงเยี่ ย มบ้าน มีค วามต้อ งการประสานโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ทีม HHC ใช้แบบฟอร์ม
ประสานจากทีม HHC หลังจากนัน้ ตอบกลับด้วยทุกราย
• ผูป้ ่ วยเบาหวาน , HT , Asthma , COPD , warfarinใช้สมุดประจาตัวเป็ นสื่อการประสานการดูแล
III-4.2 การดูแลและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการดูแลและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
Stroke
ปรับปรุง CPG Stroke, จัดอบรมวิชาการ Stroke เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การ
วินิจฉัยทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้ได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้องเหมาะสม ส่งทา
CT ทุ ก รายและรอรั บ กลั บ ในกรณี onset ไม่ เ กิ น 72 ชั ว่ โมง ไม่ มี
intracerebral hemorrhage glasglow coma score ไม่น้อยกว่า 10ไม่ต้อง
รอ intubation
STEMI
ปรับปรุง CPG STEMI, จัดอบรมวิชาการ STEMI ปรับการซักประวัตกิ าร
ประเมิน การรายงาน ระบบ consultกับอายุรแพทย์กับ ระบบ CCU เพื่อ
พิจารณาให้ SK หรือ CAG±PCI
DHF
ปรับปรุง CPG DHF เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่ วยไข้เลือดออกในเด็ ก
อายุน้อยกว่า1ปี , จัดอบรมวิชาการ DHF การเฝ้ าระวังดูแลต่อเนื่องป้ องกัน
การเกิด ภาวะแทรกซ้อ นเช่ น น้ า เกิน shock เสีย ชีวิต ส่ งเสริม ให้มีก าร
ปฏิบตั คิ วบคุมการระบาดรวดเร็วตามหลัก 3:3;1
PPH
ปรับปรุง CPG PPH, ฝึกปฏิบตั ิ fast track case PPH,จัดทานวัตกรรมถุง
รับเลือด
(1) การวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
• IPD การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง จัดผูป้ ่ วยกลุ่มนี้อยู่ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาล จัดอุปกรณ์ช่วยชีวติ ในรถ
Emergency ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ทบทวนความรูแ้ ละซ้อม CPR
• เดิมการดูแลผูป้ ่ วย Stroke ไม่ได้เป็ นแนวทางเดียวกัน เช่น การเข้าถึงการบริการล่าช้า จึงมีการให้ความรู้
ในผูป้ ่ วย NCD, การวินิจฉัยล่าช้า จึงมีการปรับปรุง CPG เพิม่ เติมเรื่องการ refer ผูป้ ่ วยเพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแล
รักษาทีเ่ หมาะสมและเป็ นมาตรฐาน
• มีปัญหาในการวินิจฉัยผูป้ ่ วย STEMI ล่าช้า จึงมีปรับ CPG ให้พยาบาลทา EKG ส่ง Trop T และรายงาน
แพทย์ได้ทนั ที เดิมนอกเวลาราชการถ้ามีเคสที่ต้อง Drip SK ต้องส่งต่อ รพ. ศูนย์ จึงได้เพิม่ ศักยภาพในการรักษา
ผูป้ ่ วยคือ มีการ Drip SK ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทา PCI ได้ทนั ที
• เดิม เคยมีผู้ป่ วยเสีย ชีวิต จากโรคไข้เลือ ดออก จึง ได้มีก ารจัด ท า CPG DHF หลังจากนั น้ ไม่ พ บผู้ป่ วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เสีย ชีวิตจากไข้เลือดออกอีก แต่ พ บว่ามีภ าวะแทรกซ้อน เช่น น้ าเกิน จึงได้มีก ารปรับปรุง CPG DHF เพิ่มเติม
จากนัน้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะน้ าเกินลดลง จากเดิมที่ต้อง refer ผู้ป่วย DHF < 1 ปี , มีปัญ หาโรคเลือด,
กรณีต้องให้ Dextran dose ที่ 2 หลังจากมีกุมารแพทย์ได้มกี ารเพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออกเด็ก พบ
ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนลดลงและลดการส่งต่อ
• ภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) ได้มกี ารปรับปรุง CPG มาใช้ มี flow chart การช่วยเหลือในห้องคลอด
และการตามทีมช่วยเหลือ ปี 2560 มีการผลิตถุงรับเลือดมาใช้ประเมินปริมาณเลื อดที่แน่ นอน ในปี 2561 ปรับ
แผนการรักษาโดยการใช้ oxytocin inj ฉีด IM หลังทารกคลอด ปี 2562 ฝึ กปฏิบ ัติ fast track case PPH โดยสูติ
แพทย์ ปี ละ 1 ครัง้ พบผูป้ ่ วย PPH ลดลง
• ผู้ป่ วย Anaphylaxis มีปั ญ หาเรื่อ งการคัด กรอง ท าให้ ได้ร ับ การัก ษาล่ า ช้า ได้มีก ารจัด ท า CPG และ
แบบฟอร์มการคัดกรอง ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีท่ นั ท่วงทีและเหมาะสม
(2) การฝึกอบรมการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง และการนามาปฏิบตั ิ:
• มีก ารจัด อบรมวิช าการและฝึ ก ปฏิบ ัติ BCLS, ACLS, PALS, NCPR ให้แ ก่ เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลและ
เครือข่าย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ จากการประเมินผล เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
• มีการจัดอบรมวิชาการ Stroke, STEMI, DHF ให้แก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลและเครือข่าย
• มีการอบรมฝึ กปฏิบ ัติ fast track case PPH โดยสูติแพทย์ เนื่องจากมีโอกาสเกิด ปั ญ หาน้ อยส่งผลให้
ติดขัดขัน้ ตอนการให้ความช่ว ยเหลือ จึงจัดทา flow chart ติดไว้ให้เห็นชัดในห้องทาคลอด พบอัตราการตกเลือด
หลังคลอดปี 2561 ร้อยละ 2.86 ปี 2562 ร้อยละ 2.11 และปี 2563 ร้อยละ 2.5
(3) การทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง:
• ญาติมคี วามกังวลเกีย่ วกับการเจาะเลือด การให้สารน้าและยาทางหลอดเลือดดาในเด็กเล็ก จึงมีการอธิบาย
เพิม่ เติมและให้ใบเซ็นยินยอมก่อนทาทาหัตการในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
• ในผูป้ ่ วยหญิงทีว่ างแผนครอบครัวด้วยวิธคี ุมกาเนิดด้วยยาคุมชนิดฉี ด ทาหมัน มีการอธิบายข้อมูลโอกาส
ของการตัง้ ครรภ์หลังคุมกาเนิดและเซ็นใบรับทราบข้อมูลก่อนการคุมกาเนิดทุกราย
• ในผูป้ ่ วยทีท่ าหัตถการเจาะปอด เจาะท้อง มีการอธิบายข้อมูลและความเสีย่ งของภาวะแทรกซ้อน ให้ใบเซ็น
ยินยอมก่อนทา และมีการใช้เครื่อง Ultrasound guide เพื่อเพิม่ ความแม่นยาในการทาหัตถการมากขึน้
• ในผูป้ ่ วยทีท่ าหัตถการเจาะน้ าไขสันหลัง มีการอธิบายข้อมูลและความเสีย่ งของภาวะแทรกซ้อน ให้ใบเซ็น
ยินยอมก่อนทาหัตถการทุกครัง้
(4) การเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอาการผูป้ ่ วย เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการรักษา:
• ในผูป้ ่ วย Stroke ทีร่ บั refer กลับจาก รพ.ศูนย์ มีการเพิม่ การประเมินผูป้ ่ วยขณะรับกลับ
• ในผูป้ ่ วย Atypical chest pain พยาบาลสามารถทา EKG, ส่ง Trop T และรายงานแพทย์ได้ทนั ทีผ่านทาง
Line ตลอด 24 ชัวโมง
่
• ในผูป้ ่ วยไข้เลือดออก มีการใช้ Care map ไข้เลือดออกในการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออกแต่ละระยะร่วมด้วย
• ในผู้ป่วย PPH มีการเฝ้ าระวังภาวะตกเลือด Early warning sign โดยดูจากปริมาณเลือด 300 ml มีการ
รายงานแพทย์และให้การรักษาเพิม่ เติม
• ในผู้ ป่ วยที่ มี อ าการปวดท้ อ งด้ า นขวา ท้ อ งน้ อ ย โดยที่ อ าการยัง ไม่ ช ัด เจน มี ก ารเฝ้ าระวัง Acute
appendicitis โดยการนา Alvarado score มาประเมินร่วมด้วย
(5) การตอบสนองและความช่วยเหลือเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (rapid response
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system):
• มีการกาหนด Early warning signs และใช้ SOS Score เพื่อเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและ
ดูแลผูป้ ่ วยได้ทนั เวลา กาหนด criteria รายงานแพทย์ มีแนวทางการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์ก่อนส่ง
ต่อ พร้อมให้คาแนะนาในการดูแลก่อนส่งขณะส่งต่อ
• ผู้ป่วยกลุ่ม NCD อายุ ≥ 35ปี ที่มาด้วยอาการ dyspepsia และผู้ป่วยCOPD อายุ 50 ปี ข้นึ ไปที่มีอาการ
หายใจหอบเหนื่อย ให้ทา EKG ทุกราย
• กาหนดค่า lab วิกฤต จัดทาแนวทางการรายงาน lab วิกฤตและเพิม่ การรายงาน Lab วิกฤตทางไลน์แก่
แพทย์
• จัดทา CPG และทบทวนการนา CPG มาใช้ ให้ครอบคลุมโรคทีส่ าคัญ และมารับการรักษาบ่อยโดยเฉพาะ
กลุ่มโรคที่คุกคามต่อชีวติ ของผู้ป่วย เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทนั ท่วงที ก่อนรายงานแพทย์ โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
(6) การติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เพื่อนามาปรับปรุง:
• ภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) จากอุบตั ิการณ์ และการเก็บข้อมูล ปี 2556 พบอัตราการตกเลือดหลัง
คลอด 5.54% ได้ มีก ารปรับ ปรุ ง การดู แ ลโดย มีก ารน า CPG มาใช้ใ น case PPH ทุ ก ราย มี flow chart การ
ช่วยเหลือในห้องคลอด และการตามทีม ช่วยเหลือ ปี 2560 มีการผลิตถุ งรับเลือดมาใช้ประเมิน ปริมาณเลือดที่
แน่ นอน ในปี 2561 ปรับแผนการรักษาโดยการใช้ oxytocin inj ฉีด IM หลังทารกคลอด ปี 2562 ฝึ กปฏิบตั ิ fast
track case PPH โดยสูตแิ พทย์ ปี ละ 1 ครัง้ ปี 2559-2563 พบอัตราการตกเลือดหลังคลอด เป็ นร้อยละ 3.50 ,5.30
,2.90, 2.11 และ 2.50 ตามลาดับ
• จากการทบทวนผูป้ ่ วย DHF มีภาวะน้ าเกิน จึงได้มกี ารทบทวนเคส พบว่าผูป้ ่ วยมีภาวะน้ าเกินจากตัวโรค
ไม่ได้เกิดจากการรักษา จึงได้เพิม่ การเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนและใช้ CPG ในการรักษาต่อไป
• กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง เช่น TB ขาดยา เนื่องจากผูป้ ่ วยจะมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ทาให้ผปู้ ่ วยไม่กนิ
ยาต่อเนื่อง , ขาดผู้ดูแลคอยกระตุ้นให้กิน ยา ทีม PCT ร่วมกับ IPD และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวจัดตัง้ ทีม
คณะกรรมการดูแลผูป้ ่ วย TB โดยจัดให้มกี าร DOT ยา TB 100%
• ผูป้ ่ วย DM , HT เช่น ผูท้ ฉ่ี ีดยา insulin ผิดตาแหน่ ง/ผิด dose เนื่องจากผูป้ ่ วยมีอายุมากต้องฉีดยาเอง อยู่
บ้านคนเดียว ญาติ/ผูด้ ูแลซึ่งเป็ นคนฉีด ยาให้ ไม่ได้รบั การสอนการฉีดยาจากเภสัชกรโดยตรง แต่ผปู้ ่ วยหรือคนข้าง
บ้านเป็ นผูส้ อนการฉีดยาแทน ทางคลินิกเรือ้ รังจึงได้ทาการซักประวัตแิ ละทบทวนการฉีดยา insulin ซ้าในผูป้ ่ วยทีม่ า
รับบริการในคลินิกทุกราย หากพบว่าผูป้ ่ วยยังปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง ส่งพบเภสัชกรสอนการใช้ยาฉีดซ้า
• ผูป้ ่ วย Stroke มีคะแนน ADL ต่า และผูด้ ูแลมีความเชื่อเรื่องการบีบนวดแบบชาวบ้าน ไม่เห็นความสาคัญ
ของการทากายภาพ ทีม PCT ร่วมกับทีม HHC นักภายภาพ IPD จัด Home program ให้ผปู้ ่ วยแต่ละรายหลังจาก
โรงพยาบาลศูนย์ refer กลับ พบว่าผู้ป่วย stroke มีคะแนน ADL สูงขึ้น ร้อยละ ปี 2560-2562 เป็ น90.76, 91.86,
92.85 ตามลาดับ
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• ปี 2560 มีการผลิตถุงรับเลือดมาใช้ประเมินปริมาณเลือดทีแ่ น่ นอน ในปี 2561 ปรับแผนการรักษาโดยการ
ใช้ oxytocin inj ฉีด IM หลังทารกคลอด
• การใช้ Early warning signs และการใช้ 2S2A (Sign Severe Action point Alert point)
• การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงในเครือข่าย
• การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออก
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• การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย DM , HT ทัง้ เครือข่าย
• การนา SOS Score มาใช้ในการประเมินผูป้ ่ วย แทน MEWs
v. แผนการพัฒนา
69. การดูแลทัวไป
่

70. การดูแลและบริการ
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

Score
DALI Gap
3
ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่
ควบคุมได้ยากยังไม่มี
แนวทางการดูแลที่
ชัดเจน( I)
- ผูป้ ่ วย Stroke ได้รบั
การดูแลตามแนวทาง
เฉพาะทีย่ งั ไม่
ครอบคลุม(I)
3
- ยังไม่มกี ารกาหนด
แนวทางการรักษา
อย่างชัดเจนในผูป้ ่ วย
Anaphylaxis(I)
- แนวทางในการ
ประเมินเบือ้ งต้นใน
ผูป้ ่ วย ACS ยังไม่
ครอบคลุม(I)
- การใช้ Early
warning signs ในการ
เฝ้ าระวังยังไม่
ครอบคลุม(I)

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
- พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ วบคุมได้
ยากและเฝ้ าระวังอาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสม
- จัดทา Intermediate ward

- มีการจัดทา CPG Anaphylaxis

- ปรับปรุง CPG ACS โดยพยาบาลสามารถทา EKG
ส่ง Trop-T และรายงานแพทย์ได้ทนั ที
- พัฒนาสมรรถนะการดูแลและการเฝ้ าระวังอาการ
เปลีย่ นแปลงผูป้ ่ วยวิกฤต
- ควบคุมกากับการนา specific clinical risk และ
Early warning signs มาใช้เป็ นแนวทางในการ
ติดตามและประเมินอาการผูป้ ่ วย
- จัดทา CPG Neonatal hypoglycemia

- ยังไม่มกี ารกาหนด
แนวทางการรักษา
ผูป้ ่ วย hypoglycemia
ในทารกแรกเกิด(I)
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III-4.3 ก. การระงับความรูส้ กึ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน:เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
2562
2563
อัตราความครอบคลุมของการเยีย่ ม
100
100
100
100
100
100
ผูป้ ่ วยก่อนรับบริการวิสญ
ั ญี(ตามเกณฑ์
การนัดผ่าตัด Elective Case )
อัตราความครอบคลุมของการเยีย่ ม
100
100
98.53
100
98.14
100
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดรับบริการวิสญ
ั ญี
อัตราความครบถ้วนในการเฝ้ าระวัง
100
100
80
80
100
100
ผูป้ ่ วยตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยใน
ห้องพักฟื้ น
อุบตั กิ ารณ์การเลื่อนผ่าตัดจากการ
0
0
0
1
0
0
เตรียมผูป้ ่ วยไม่พร้อมก่อนผ่าตัด
อัตราความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบ
85
86.66
92.30
100
92.50
99.74
บันทึกทางการพยาบาล
อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ ในห้องผ่าตัด (ที่
0
0
0
0
0
0
ไม่ใช่สาเหตุของการผ่าตัด)
อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้าในห้องพัก
0
0
0
0
0
0
ฟื้ น
จานวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาการใส่
0
0
0
0
0
1
ท่อช่วยหายใจ
จานวนข้อร้องเรียนต่อพฤติกรรมบริการ
0
0
0
0
0
0
ii. บริบท
• ให้บริการวิสญ
ั ญีแก่ผู้มารับบริการห้องผ่าตัดด้านสูติก รรม ในราย ASA class I,II มีจานวนห้องผ่าตัด 1ห้อง
สามารถให้บริการชนิด LA with MAC, General Anesthesia ในเวลาราชการ ด้วยอัตรากาลัง วิสญ
ั ญีพยาบาล 2 คน
โดยให้ก ารดูแ ลตัง้ แต่ ร ะยะก่ อ นให้ย าระงับ ความรู้สึก ขณะให้ย าระงับ ความรู้สึก และระยะพัก ฟื้ นหลังให้ย าระงับ
ความรูส้ กึ รวมทัง้ ติดตามการเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังการได้ยาระงับความรู้สกึ ภายใน 24-72 ชัวโมง
่
ห้องพักฟื้ น ใช้ห้อง
ผ่าตัดเป็ นห้องพักฟื้ น
กลุ่มผูป้ ่ วยใช้บริการระงับความรูส้ กึ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
• GDM , Chronic HT ในผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์,Mild PIH
iii. กระบวนการ
• บริการวิสญ
ั ญีให้บริการทัง้ 3 ระยะ
1. ก่อนให้ยาระงับความรูส้ กึ จะเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ ตรวจเยีย่ มประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยทุกราย
ทีน่ ัดผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ณ ห้องผ่าตัดและเยีย่ มบริการทีห่ อผูป้ ่ วยกรณีทไ่ี ม่ได้นัดผ่าตัดล่วงหน้าตามเกณฑ์
และยังมีเวลาก่อนผ่าตัดทีส่ ามารถเยีย่ มก่อนผ่าตัดได้ โดยให้คาแนะนาการเตรียมตัวก่อนระงับความรูส้ กึ /ก่อนผ่าตัด ให้
ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ การระงับความรูส้ กึ วิธตี ่างๆให้ผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจการทา
ผ่าตัด และให้เซ็นยินยอมรับการระงับความรูส้ กึ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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2.ขณะให้ยาระงับความรู้สกึ เริ่มจากการประสานงานเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่
โดยใช้กระบวนการตรวจสอบ ความถูกต้องของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดด้วย Surgical Safety Checklist : Sign in ร่วมกับ
พยาบาลห้องผ่าตัด Time out ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เฝ้ าระวังสังเกตอาการเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชดิ
แก้ไขภาวะวิกฤติทนั ท่วงที สื่อสารกับทีมผ่าตัดทันทีหากพบปั ญหา/ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ขณะผ่าตัด
3.หลังให้ยาระงับความรูส้ กึ โดยเฉพาะช่วงหลังผ่าตัดก่อนเย็บผิวหนัง ต้อง Sign out ให้ถูกต้อง พร้อมสรุปสิง่ ทีต่ อ้ ง
เฝ้ าระวังต่อเพื่อการส่งต่อการดูแลในห้องพักฟื้ น ซึ่งต้องเฝ้ าระวังดูแลแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์อย่างใกล้ชดิ รวมถึง
ต้องประเมินความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนออกจากห้องพักฟื้ นตามเกณฑ์( Modified Aldrete scores, PAR Score ) โดยต้อง
มีคะแนนก่อนย้ายจากห้องพักฟื้ นอย่างน้ อย 8 คะแนน ต้องมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รบั การระงับความรู้สึก
24-72 ชัวโมงเพื
่
่อเฝ้ าระวังอาการข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนต่างๆต้องมีการรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนา
ต่อไป
ตัวอย่างผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งสูง
การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยของการระงับความรูส้ กึ
GDM , Chronic HT ใ น - จัดทาระบบการให้/รับคาปรึกษา การประสานงานของสหวิชาชีพในการดูแล
ผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์,Mild PIH
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะระยะก่อนผ่าตัดทีจ่ ะมีการปรึกษาเตรียมผูป้ ่ วยร่วมกันเพื่อ
ลดความเสี่ย งของการเกิด ภาวะแทรกซ้ อ นที่อ าจคุ ก คามถึง ชีวิต หรือ มีผ ลต่ อ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดได้
- มีเครื่องมีมาตรฐานเพียงพอต่อการให้บริการตามศักยภาพของโรงพยาบาล มี
การจัดซื้อทดแทนของเดิมทีเ่ สื่อมสภาพ มีการสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือ
ประจาปี มีระบบก๊าซทางการแพทย์ท่ไี ด้รบั มาตรฐาน โรงพยาบาลยังขาดช่าง
เทคนิคที่จะช่วยดูแลซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดมยาสลบซึ่งยังต้อง
ใช้ช่างเทคนิคของบริษทั เป็ นผูด้ แู ลเครื่องมือ
การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยของการระงับความรูส้ กึ
-ประสานการดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดในกรณีทต่ี ้องมีการดูแลเฉพาะรายอย่างใกล้ชดิ
การเตรีย มเครื่อ งมือ ให้พ ร้อ มในการดูแ ลผู้ป่ วยหลังผ่ าตัด เฝ้ า ระวัง และสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาวะวิกฤติขณะให้การระงับความรูส้ กึ อย่างใกล้ชดิ ใน
กรณี ท่ี ต้ อ งมี ก ารให้ เลือ ดระหว่ า งผ่ า ตั ด มี ก ารประสานการปฏิ บ ัติ เ ช่ น การ
ตรวจสอบก่อนให้เลือด การสังเกตอาการข้างเคียงของการให้เลือด เป็ นต้น
-การจัดการความปวด ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความปวดตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่กาหนด ให้ยาระงับ ปวดตามแผนการรัก ษาติดตามนิ เทศการใช้แนวทางการ
จัดการความปวดหลังผ่าตัดตามแผนการรักษาของแพทย์
-ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเพื่อประสานการดูแลผู้ ป่วยในการจัดการอาการไม่
พึงประสงค์ต่างๆ
(1) การประเมินความเสีย่ ง การวางแผน การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อการระงับความรูส้ กึ ทีป่ ลอดภัย :
• ประเมินความเสีย่ งของผูป้ ่ วยด้วยการเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดทีน่ ัดตามมาตรฐาน( Elective case )ทุกรายโดย
จัดมุมตรวจประเมินร่างกายและให้คาแนะนาทีห่ อ้ งผ่าตัดด้วยการให้ผปู้ ่ วยอ่านคาแนะนาจากแผ่นพับเพื่อรับการระงับ
ความรูส้ กึ พร้อมอธิบายซ้าและแจกแผ่นพับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทบทวนคาแนะนาเตรียมพร้อมรับการระงับความรูส้ กึ
และเยีย่ มประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดทีไ่ ม่ได้นัดล่วงหน้าหรือกรณีฉุกเฉิน หากสามารถประเมินเยีย่ มได้ทนั ก่อนเวลาผ่าตัด
ขณะรอผ่าตัด
(2) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล และการให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ:
• โดยให้ค าแนะน าการเตรีย มตัว ก่ อ นระงับ ความรู้สึก /ก่ อ นผ่ า ตัด ให้ข้อ มูลภาวะแทรกซ้ อ นของการะงับ
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ความรูส้ กึ ให้ผปู้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจผ่าตัด และให้เซ็นยินยอมการระงับความรูส้ กึ
(3) การใช้กระบวนการระงับความรูส้ กึ ที่ราบรื่น ปลอดภัยโดยบุคลากรทีม่ คี ุณวุฒิ รวมถึงการฝึ กอบรม/ฟื้ นฟูทกั ษะของ
บุคลากรทีท่ าหน้าทีร่ ะงับความรูส้ กึ :
• ให้การระงับความรูส้ กึ โดยบุคลาการทีผ่ ่านการอบรมเฉพาะทางวิสัญญีเท่านัน้ ได้แก่ วิสญ
ั ญีพยาบาลต้องผ่าน
หลักสูตรอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลเท่านัน้
มีแผนอบรมฟื้ นฟูวชิ าการวิสญ
ั ญีพยาบาลประจาปี อย่างน้อย 1 ครัง้
• ให้การระงับความรูส้ กึ โดยบุคลาการที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางวิสญ
ั ญีเท่านัน้ ได้แก่ วิสญ
ั ญีพยาบาล
ต้องผ่านหลักสูตรอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลเท่านัน้
• มีแผนอบรมฟื้ นฟูวชิ าการวิสญ
ั ญีพยาบาลประจาปี อย่างน้อย 1 ครัง้
แนวทางการรับคาปรึกษาเพื่อแก้ไขสภาวะผู้ป่วยทีพ่ บปั ญหาให้มคี วามพร้อมก่อนรับการระงับความรูส้ กึ โรงพยาบาล
ปากพนัง
แพทย์นัดผูป้ ่ วยผ่าตัด ( Elective Case) ประเมินสภาวะผูป้ ่ วย
พบปั ญหาทีต่ อ้ งแก้ไขก่อนการระงับความรูส้ กึ
หรือมีผลต่อการให้ยาระงับความรูส้ กึ

แจ้งแพทย์ผผู้ ่าตัดทราบ ปรึกษาเพื่อวางแผนแก้ไข
สภาวะทีผ่ ดิ ปกติ ร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง(อายุรแพทย์ ,
วิสญ
ั ญีแพทย์ รพ มหาราช นครศรีธรรมราช) ให้ผปู้ ่ วย
ได้รบั การเตรียมพร้อมรับการระงับความรูส้ กึ เพื่อผ่าตัด
อย่างปลอดภัย และบันทึกผลการปรึกษาโดยละเอียด

ไม่พบปั ญหาก่อนระงับความรูส้ กึ

ให้คาแนะนาตามแนวทางปฏิบตั ิการให้คาแนะนา
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการผ่าตัดภายใต้การ
ระงับความรูส้ กึ

ให้คาแนะนาตามแนวทางปฏิบตั กิ ารให้คาแนะนา
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการผ่าตัดภายใต้การ
ระงับความรูส้ กึ

ส่งต่ออาการทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังให้แก่วสิ ญ
ั ญี
พยาบาลประจาห้องทราบ ( ในกรณีผใู้ ห้ระงับ
ความรูส้ กึ มิใช่ผตู้ รวจเยีย่ มผูป้ ่ วยเอง)

ประสนงานกับพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย เพื่อเตรียม
ความพร้อมตามแผนการรักษาของแพทย์

ให้การระงับความรูส้ กึ และดูแลผูป้ ่ วยตาม
แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด และบันทึกข้อมูลการ
ดูแลในทุกระยะการผ่าตัด

Conference case และส่งต่ออาการทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง
สารับสภาวะโรคของผูป้ ่ วยร่วมกับวิสญ
ั ญีพยาบาล
ประจาห้อง

เฝ้ าระวังอาการเปลีย่ นแปลงและแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์ขณะระงับความรูส้ กึ อย่างใกล้ชดิ โดยวิสญ
ั ญีพยาบาล
ประจาห้อง

(4) การเฝ้ าติดตามผูป้ ่ วยระหว่างระงับความรูส้ กึ และพักฟื้ นการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การจาหน่ายจากบริเวณรอฟื้ น:
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• การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้ น เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพทีจ่ ากัด PACU ร่วมกับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้
รับ-ส่งผูป้ ่ วย กรณีมกี ารผ่าตัดต่อเนื่อง ให้บริการดูแลพักฟื้ นในห้องผ่าตัดกรณีไม่มผี ่าตัดต่อเนื่อง โดยจะดูแล
ต่อเนื่องอย่างน้ อย 2 ชัวโมง
่
โดยวิสญ
ั ญีพยาบาลเป็ นผู้นาส่ งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยทุกรายที่ได้รบั การระงับ
ความรูส้ กึ และจาเป็ นต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ ต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ส่งเวรแก่พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยทราบก่อนการ
ส่งกลับทุกรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับผูป้ ่ วย เพื่อการประเมินผูป้ ่ วยซ้า สามารถแก้ไขอาการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปั ญหาเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องในแนวทางเดียวกันต่อไป
• หลังการผ่าตัดประเมินความปวดตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด ให้ยาระงับปวดตามแผนการรักษา
(5) การปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ (เครื่องมือ วัสดุ ยา):
• 1.) มีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและมีการบารุงรักษาและสอบเทียบตามแผนที่กาหนดโดยกอง
วิศวกรรมการแพทย์ และบริษทั ผูจ้ าหน่าย
• 2.) มีก ารควบคุ ม การใช้ย าเสพติด ตามมาตรฐานด้ว ยการล็อ คตู้ เก็บ ยาเสพติ ด ลงบัน ทึก การตรวจนั บ
ตรวจสอบ เบิกจ่าย ให้ครบถ้วนทุกวัน
การดูแลการใช้ deep sedation
• ไม่มกี ารใช้ เทคนิค Deep sedation
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• มีแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
• การติดตามเยีย่ มก่อนผ่าตัด
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
71.การระงับความรูส้ กึ

Score
3

DALI Gap
L

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
- พัฒนาการประเมินผูป้ ่ วยและให้คาแนะนาก่อน
ระงับความรูส้ กึ ด้วยการทา VDO ให้ความรูใ้ นการ
ระงับความรูส้ กึ แก่ผปู้ ่ วยทีม่ ารับบริการผ่าตัด
- จัดทาแผนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
รองรับแผนพัฒนางาน
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III-4.3 ข. การผ่าตัด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน:เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย 2559
2560
2561
2562 2563
จานวนอุบตั กิ ารณ์การเลื่อน/งดผ่าตัดเนื่องจาก
0
0
0
0
0
0
ทีมงานและอุปกรณ์ไม่พร้อม
จานวนอุบตั กิ ารณ์การเตรียมผูป้ ่ วยไม่พร้อม
0
0
0
2
0
0
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด (SSI)
0
0.98%
0
0
0
0
จานวนครัง้ ของผูป้ ่ วยบาดเจ็บจากการใช้
0
0
0
0
0
0
เครื่องมือ
จานวนครัง้ ของการบาดเจ็บจากการผูกยึด/จัด
0
0
0
0
0
0
ท่า
จานวนครัง้ ของการมีสงิ่ ตกค้างในร่างกาย
0
0
0
0
0
0
ผูป้ ่ วย
จานวนครัง้ ของการผ่าตัดผิดคน/ผิดข้าง/ผิด
0
0
0
0
0
0
ตาแหน่ง
จานวนครัง้ ของการเก็บชิน้ เนื้อไม่ถูกต้อง
0
0
0
0
0
0
จานวนผูเ้ สียชีวติ ขณะผ่าตัด
0
0
0
0
0
0
จานวนภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
0
4
0
0
2
1
อัตราข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการ
0
0
0
0
0
0
ii. บริบท
งานผ่าตัดโรงพยาบาลปากพนัง บริการผ่าตัดทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน โดยให้บริการผ่าตัดทางศัลยกรรมทัวไป
่
(ผ่าตัดเล็ก)และทางสูตกิ รรม ให้บริการผ่าตัดใหญ่ทางสูตกิ รรม ผ่าตัดเล็ก แลหัตถการเพื่อการรักษาพยาบาลอื่นๆ ใน
เวลาราชการ จานวนบุคลากรห้องผ่าตัด มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน วิสญ
ั ญีพยาบาล 2 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1
คน พยาบาลวิชาชีพจากห้องคลอด 1-2 คนกรณีทม่ี ผี ่าตัดคลอด มีจานวนแพทย์สาขาสูตนิ รีเวช 1 คน ห้องผ่าตัดมี
จานวน 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์พน้ื ฐานครบ ได้แก่ เตียงผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องจีต้ ดั ไฟฟ้ า เครื่องดูดของเหลว เป็ น
ต้น
กลุ่มผูป้ ่ วยผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: iii. กระบวนการ
ตัวอย่างผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งสูง
การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยของการผ่าตัด
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะวิกฤติทต่ี อ้ งผ่าตัด -จัด ลาดับ ผู้ป่ วยผ่ า ตัด เข้า ห้อ งผ่ าตัด ตามความเร่งด่ ว นและตามหลัก การ
ฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยผ่าตัดใหญ่
ป้ องกันการติดเชือ้
-มีการวางแผนการดูแลสาหรับผูป้ ่ วยทีจ่ ะรับการผ่าตัดแต่ละรายโดยนาข้อมูล
จากการประเมินผูป้ ่ วยมาพิจารณา
-มีก ารอธิบ ายความจาเป็ น ทางเลือกของวิธีการผ่าตัด โอกาสที่จะต้อ งใช้
เลือด ความเสีย่ ง ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้
ทีต่ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วย
-มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด
เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความพร้อมลดความเสีย่ งจากการผ่าตัดและการติดเชือ้ ทัง้ ใน
กรณีผ่าตัดฉุกเฉินและกรณีผ่าตัดทีม่ กี าหนดนัดล่วงหน้า
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(1) การประเมินผูป้ ่ วย การประเมินความเสีย่ ง การวางแผนการผ่าตัด การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ:
• เมื่อแพทย์มคี วามเห็นว่าผู้ป่วยต้องได้รบั การผ่าตัด แพทย์จะบันทึก การผ่าตัด และการวินิจฉัยไว้ในเวชระเบียน
หอผู้ป่วยแจ้ง set ผ่าตัดล่วงหน้ าในกรณีไม่ฉุกเฉิน เพื่อให้ห้องผ่าตัดได้เตรียมห้อง อุปกรณ์ และบุคลากรให้
เหมาะสมกับการผ่ าตัดนัน้ ๆ พยาบาลห้องผ่าตัดจะไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด นามาวางแผนการดูแลร่วมกับ
แพทย์ผ่าตัด วิสญ
ั ญีพยาบาล และพยาบาลดูแลผูป้ ่ วย ถ้าพบความเสีย่ งทีต่ ้องมีการปรึกษากับสหวิชาชีพ แพทย์
ผ่าตัดจะเป็ นผู้ consult แพทย์ต่างแผนก เช่น พบผูป้ ่ วยเกีย่ วกับระบบหัวใจ หลอดเลือด จะ consult อายุรแพทย์
หรื อ วิ สั ญ ญี พ ยาบาลประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ จะ consult วิ สั ญ ญี แ พ ทย์ โ รงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
• ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผูป้ ่ วยในรายทีไ่ ม่ฉุกเฉินทีห่ อผูป้ ่ วยปฏิบตั ไิ ด้ 100 %
- การประเมินผูป้ ่ วยในรายฉุกเฉิน ได้แก่ ผูป้ ่ วยตกเลือดทางช่องคลอด ส่งมาทา Ultrasound ส่งต่อขูดมดลูก ให้มี
การประเมินผูป้ ่ วยขณะรอเข้าห้องผ่าตัดทุกราย
- ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ เลื่อนผ่าตัด จากการไม่พร้อมของเครื่องมือ หรือห้องผ่าตัด
(2) การอธิบายข้อมูลให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัว และการให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ:
• เมื่อ แพทย์ ตัด สิน ใจให้ก ารรัก ษาผู้ป่ วยโดยการผ่ า ตัด จะอธิบ ายเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ความเสี่ย งหรือ
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผ่าตัดให้ผปู้ ่ วยและญาติรบั ทราบเพื่อการตัดสินใจ กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยอยู่ใน
ภาวะทีไ่ ม่สามารถตัดสินใจเองได้ เช่น ผูป้ ่ วย เด็ก ญาติหรือผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้ จะเป็ นผูร้ บั ทราบและ
ยินยอมให้ผปู้ ่ วยทาการรักษาแทนผูป้ ่ วย แพทย์เขียน Set ผ่าตัดใน Order Sheet ในกรณี Elective Case
วิสญ
ั ญีพยาบาลให้คาแนะนาตามคู่มอื การปฏิบตั ติ วั ในการผ่าตัด หลังจากรับทราบ ทางเลือกในการผ่าตัด
จะให้มกี ารลงนามใบยินยอมในการผ่าตัด
• ส่วนผูป้ ่ วยที่รบั การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องทุกราย เตรียมระบบการสารองเลือดอย่างน้อย 2 ยูนิต ถ้ามี
ความผิดปกติแพทย์ผูผ้ ่าตัดจะเป็ นผูอ้ ธิบายญาติทราบเป็ นระยะและร่วมในการตัดสินใจ
(3) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด:
• ในกรณีผ่าตัดทีก่ าหนดล่วงหน้า แพทย์ผทู้ าผ่าตัดเป็ นผูอ้ ธิบายวิธกี ารผ่าตัดให้ผปู้ ่ วยรับทราบเพื่อให้มสี ่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
• วิสญ
ั ญีพยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยและให้ คาแนะนาตามแนวทางคู่มอื การเตรียมตัวก่อนผ่ าตัด ที่ห้อง
ผ่าตัดหรือหอผูป้ ่ วย หากพบปั ญหาจะปรึกษาวิสญ
ั ญีแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พยาบาล
ห้องผ่าตัดมีการวางแผนการพยาบาล การเตรียมห้องผ่ าตัด เตรียมทีมผ่าตัด เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องผ้าให้พร้อมใช้ทาผ่าตัดได้
• กรณีผ่าตัดฉุ กเฉิน แพทย์ผ่าตัดและพยาบาลประจาหอผู้ป่วยเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและญาติ
พร้อมได้รบั การ เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดสามารถเริม่ ผ่าตัดได้ภายในเวลา 30 นาที การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย
ก่ อนผ่ าตัด พยาบาลห้ องผ่ าตัด เยี่ย มและให้ข้อมู ลเพิ่ม ขณะรอผ่ าตัด การดาเนิ น งานที่ผ่ านมาไม่ พ บ
อุบตั กิ ารณ์การให้ขอ้ มูลผิดพลาดหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการผ่าตัด
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(4) การป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่งผิดหัตถการ:
• มีมาตรการป้ องกันการผ่ าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ ง โดยการตรวจสอบการระบุตวั ผู้ป่วยให้ถูกต้อง
ตรวจสอบจากป้ าย ข้อมือ ถามชื่อ-สกุล และเวชระเบียน ก่อนนาผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัด และก่อนผ่าตัดมีการ
ทา Surgical Safety Checklist
• ผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการผ่าตัดติดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ผ่าตัด
ผิดคน ผิดข้าง ผิด ตาแหน่ ง การระบุตัวผู้ป่วยมีการตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดได้รอ้ ยละ 100
การทา Time Out ก่อนลงมีดยังทาไม่ครบขัน้ ตอน ได้ปรับปรุง ระบบการทา Time Out ให้มคี วามชัดเจน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ในปี 2563
(5) การจัดสิง่ แวดล้อมและระบบงานของห้องผ่าตัดให้มคี วามพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย (ดู SPA):
• มีก ารจัด แบ่ ง พื้น ที่เป็ น 4 เขต ในห้อ งผ่ า ตัด ไม่ ช ัด เจนเนื่ อ งจากพื้น ที่ห้อ งผ่ า ตัด โครงสร้า งไม่ ได้ต าม
มาตรฐาน การจัด ท าระบบ One Way ป้ อ งกันการย้อนกลับ ของเครื่อ งมือได้ไม่สมบู ร ณ์ ต ามมาตรฐาน
เครื่องมือหลังผ่าตัดทางห้องผ่าตัดใส่กล่องทีม่ ฝี าปิ ด มิดชิดนาไปล้างทาความสะอาด ห่อ และทาให้สะอาด
ปราศจากเชือ้ ทีง่ านจ่ายกลาง
• การทาความสะอาดห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการทาความสะอาดห้องผ่าตัด การ
ตรวจสอบความ พร้อมอุปกรณ์และการเตรียมห้องก่อนผ่าตัด เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด หลังการผ่าตัดส่ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดไปทาปราศจากเชื้อยังหน่วยจ่ายกลางได้100% สามารถบ่งชีก้ ารปราศจากเชื้อ
ทีไ่ ด้มาตรฐานทุกชิ้น การเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ของ ห้องผ่าตัดเก็บในห้องปราศจากเชื้อใช้ระบบ First-In,
First-Out ในการหมุนเวียนเครื่องมือโดยมีพยาบาลวิชาชีพกากับดูแล
• ห้องผ่าตัดสามารถให้บริการผ่าตัด 1ห้อง มีพยาบาลช่ว ยผ่าตัด 1 คนกรณีผ่าตัดใหญ่ มีการจัดพยาบาล
วิชาชีพจากห้องคลอดซึ่งผ่านการฝึ กทักษะเข้ามาช่ว ย 1-2คน จากตัวชี้วดั พบว่าไม่มอี ุบตั กิ ารณ์เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ทีมไม่พร้อมในการผ่าตัด
• การดูแลระหว่างรอผ่าตัด จะมีการรับผู้ป่วยก่ อนผ่าตัดประมาณ 30 นาที โดยมีการโทรประสานทางหอ
ผูป้ ่ วย มีการส่งต่ออาการก่อนรับ-ส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด ถ้าผูป้ ่ วยมีภาวะเสีย่ งมีพยาบาลจากหอผูป้ ่ วยมาส่ง การ
รับผูป้ ่ วยเด็กจะมีผปู้ กครองอยู่ดว้ ยจนกว่าจะเข้าห้องผ่าตัด ระหว่างรอผ่าตัดจะมีเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัดคอย
ดูแลอย่างใกล้ชดิ
• การตรวจนั บ เครื่องมือ อุป กรณ์ ห้ อ งผ่ า ตัด ได้จ ัด การเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่เกิด จากการตกค้า งของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ใน อวัยวะผู้ป่วยโดยให้พ ยาบาลส่งเครื่องมือนับ ร่วมกับ Circulate รอบนอก ในห้อง
ผ่าตัดใช้ระบบ Check list บนกระดานในห้องผ่าตัด ใน 3 ขัน้ ตอนคือก่อนผ่าตัด ก่อนเย็บปิ ดช่องท้องและ
ก่อนนาเครื่องมือออกจากห้องผ่าตัด พร้อมติดตามดูแล ในรอบ5ปี ทผ่ี ่านมาไม่พบอุบตั กิ ารณ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ผ่าตัดตกค้างในผูป้ ่ วย
• การจัดเก็บชิ้นเนื้อทีอ่ อกมาจากผูป้ ่ วย จัดใส่ภาชนะทีเ่ หมาะสมปลอดภัยและติดป้ ายไว้ชดั เจนทุกครัง้ ระบุ
ชื่อ-สกุล HN AN หน่วยงาน ชนิดของชิน้ เนื้อและการผ่าตัด พร้อมใบส่งชิ้นเนื้อทีแ่ พทย์เขียน โดยบันทึกใน
สมุดรับส่ง เจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัดเป็ นผูน้ าส่งฝ่ ายธุรการเพื่อส่งสถาบันพยาธิวทิ ยา มีการลงลายมือชื่อรับ-ส่ง
ทุกครัง้ ผลการดาเนินงานไม่พบอุบตั กิ ารณ์ชน้ิ เนื้อหรือสิง่ ส่งตรวจสูญหาย และการเก็บไม่ถูกต้อง
• การเตรียมความพร้อมและการปฏิบตั ิเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ห้องผ่าตัดมีแนวทางการขอความช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินจากทีมพยาบาลห้องคลอด นอกจากนี้หน่วยงานเตรียมซ้อมแผนโดยส่งเจ้าหน้าทีอ่ บรม CPR
ของโรงพยาบาลทุกปี ผลการดาเนินงานพบว่าปี 2561 มีภาวะฉุ กเฉิน1ราย ผูป้ ่ วยมาทา Debridement มี
ความดันโลหิตต่าลง สามารถตามทีมมาช่วยเหลือได้ตามเวลา
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(6) บันทึกการผ่าตัดการใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารและความต่อเนื่องในการดูแล:
• การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยผ่าตัดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลงรหัสข้อมูล ค่าบริการผ่าตัด ได้รบั ความสะดวกใน
การดูผลการ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ผลเอกซเรย์และการค้นหาข้อมูลผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัด มีการลงทะเบียน
ข้อมูลของผูป้ ่ วยในสมุดทะเบียนผูร้ บั บริการผ่าตัด แพทย์มกี ารบันทึกข้อมูลการผ่าตัด (Operative Note) ในส่วน
ของพยาบาลผ่าตัด มีการบันทึก ข้อมูลการผ่ าตัดโดยบันทึกข้อมูลก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่า ตัดและหลังผ่าตัด ใน
แบบฟอร์มบันทึกการพยาบาลผ่าตัด เพื่อเป็ นข้อมูล ในการสื่อสาร การส่งต่อ ให้ทมี ดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเป็ นการ
ดูแลต่อเนื่อง
(7) การดูแลหลังผ่าตัด และการติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด:
• หลังผ่าตัดมีการติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วย ติดตามอาการและผลของการผ่าตัด ให้คาแนะนาการดูแลตนเองหลัง
ผ่าตัด เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตนหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้ อง ผลการติดตามเยีย่ มหลังผ่าตัดพบว่า ปี
2559-2563 คิดเป็ น 100%,98.53%,100%,98.73%และ100%ตามลาดับ จากการวิเคราะห์พบว่า วันรุ่งขึน้
ของการผ่าตัดเป็ นวันหยุดและจาหน่ายก่อนวันเปิ ดทาการ (ห้องผ่าตัดไม่เปิ ดทางานในวันหยุดราชการ) แต่
ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์
(8) การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ แผลผ่าตัด:
• มีการเฝ้ าระวังการติด เชื้อที่แผลผ่าตัด โดยมีกระบวนการเตรียมผ่าตัดอย่างปลอดภัยโดยใช้มาตรการของ IC
Hand hygiene ในบุคลากร การให้ Antibiotic Prophylaxis ในผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหลังตัดสายสะดือรวมทัง้
มีการตรวจสอบความปลอดเชื้อ ของเครื่องมือทุกห่อ การบันทึกความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่ าตัด มีระบบ
ติดตามการติดเชื้อและนัดตัดไหม ติดเชื้อแผลผ่าตัด gr 2 ปี 2559 , 2560 ร้อยละ 1,1 ตามลาดับ การติดตาม
ข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกราย พบ ประวัติเฉพาะรายที่มาตัดไหมตามนัดเท่านัน้ โอกาสพัฒนาระบบ
ติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ในรายทีท่ าผ่าตัดและทาหัตถการทีม่ แี ผลเย็บ ภายใน 7วัน และ 30วัน
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• มีแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
• การติดตามเยีย่ มก่อนผ่าตัด
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
71. การผ่าตัด

Score
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
L
-เพิม่ ศักยภาพพยาบาลผ่าตัดเฉพาะทางสูตกิ รรม
-ปรับปรุงโครงสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน
-พัฒนาระบบติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ในรายทีท่ า
ผ่าตัดและทาหัตถการทีม่ แี ผลเย็บ ภายใน 7วัน และ
30วัน
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนาบาบัด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน: สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โภชนาบาบัด และแผนการรักษาของ
แพทย์ ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ข้อมูล/ ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
2562
2563
สะอาด
1. ร้อยละตัวอย่างอาหารผ่าน
100%
100
100
100
100
100
เกณฑ์การตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียด้วยน้ายา SI-2
2. จานวนครัง้ การพบโคลิฟอร์ม
0 ครัง้
0
0
0
0
0
แบคทีเรียจากผล Swab ภาชนะ
และมือผูส้ มั ผัสอาหารผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ปลอดภัย
3. ร้อยละการตรวจสารห้ามใช้ใน
100 %
100
100
100
100
100
อาหาร ผ่านเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย
4. อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยท้องเสียจาก
0 ราย
0
0
0
0
0
การรับประทานอาหารของรพ.
ถูกต้อง
5. อัตราความถูกต้องของการ
100 %
97.00 97.00 95.00 95.00 97.00
จัดบริการอาหารผูป้ ่ วยถูกคน ถูก
โรค
6. อุบตั กิ ารณ์ผรู้ บั บริการได้รบั
0
0
0
0
0
0
อาหารไม่ครบถ้วน
7. ร้อยละของผูร้ บั บริการได้รบั
100%
100
97.5
93.33 93.33 85.83
อาหารตรงเวลา
ความพึงพอใจ
8. ร้อยละของผูร้ บั บริการพึงพอใจ
80 %
84.77 87.19 93.48 83.25 79.44
ในการบริการอาหาร
9. จานวนคาร้องเรียนในเรื่อง
‹ 3ครัง้ /เดือน
0
1
0
0
0
พฤติกรรมการบริการ
ii. บริบท
หน่ วยโภชนาการมีระบบงาน/กระบวนการให้บริ การอาหารผู้ป่วยตามหลักโภชนาการ โภชนาบ าบัด ตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยสอดคล้องตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ ผู้ป่วย
สามารถดูแลตนเองต่อทีบ่ า้ นได้อย่างถูกต้องตามสภาวะของโรคและตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วยแต่ละราย เพื่อ
ส่งเสริมผูป้ ่ วยและญาติปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคถูกต้อง
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารดูแลทางโภชนาการมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว:
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ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ผูป้ ่ วยโรคไต ผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตทีม่ ปี ั ญหาการกลืน
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค(Proxy disease)
-โรคเบาหวาน
-โรคความดันโลหิตสูง
-โรคไขมันในเลือดสูง
-โรคไตเรือ้ รัง

การปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดคุณภาพของการดูแลทางโภชนาการ
- มีนักโภชนาการคานวณจานวนแคลอรีใ่ นอาหารเฉพาะโรค ให้คาแนะนาปรึกษา
เฉพาะราย
- มีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้สุขศึกษาโภชนะบาบัด โดยจัดโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน
สื่อแผ่นพลิก แจกแผ่นพับโภชนาการ, เพื่อนช่วยเพื่อน
- มีการตรวจสอบอาหารให้ตรงกับใบเบิกอาหาร ก่อนนาส่งหอผูป้ ่ วย

(1) การจัดอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการพืน้ ฐาน ระบบบริการอาหาร การป้ องกันความเสีย่ ง:
• ระบบการสั ่งอาหาร : แพทย์ท่ที าการรักษา เป็ นผู้กาหนดแผนรักษา และทาทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ ั ่งอาหารสาหรับ
ผู้ป่วยแต่ละราย ภายหลังจากได้ตรวจอาการผู้ป่วยแล้ว โดยเขียนคาสั ่งอาหาร และระบุรายระเอียดของอาหารไว้ท่ี
Doctor ”order sheet ของผูป้ ่ วย พยาบาล รับผิดชอบอ่านแผนการรักษาของแพทย์ และดาเนินการบันทึกอาหารตามที่
แพทย์สั ่งของหอผูป้ ่ วยในผ่านระบบ Hosxp เปลี่ยนแปลงคาสั ่ง โดยให้คนครัวไปรับคาสั ่ง หรือ โทรแจ้งคาสั ่งอาหารไป
ยังงานโภชนาการ เมื่อเปลี่ยนคาสั ่งหรือกรณีผปู้ ่ วย Admit ใหม่ โภชนาการรับคาสั ่งอาหาร แล้วดาเนินการ ตรวจสอบ
คาสั ่งให้มรี ายละเอียดครบถ้วน บันทึกคาสั ่งอาหารและรายละเอียดทัง้ หมดลงในใบบันทึกคาสั ่งอาหาร คานวณอาหารให้
ได้พลังงานและสารอาหารตามคาสั ่งอาหาร เขียนใบสั ่งเตรียมอาหารให้พนักงานเพื่อผลิตอาหาร เขียน diet slip เพื่อติด
ถาด และถุงอาหารทางสาย ระบุหมายเลข/ห้องเตียงผูป้ ่ วย วัน/เดือน/ปี ชื่อผูป้ ่ วย มื้ออาหาร ส่ งให้พนังงานเพื่อติดถาด
หรือถุงอาหาร หากพบข้อผิดพลาดมีการแจ้งข้อมูลคาสั ่งไม่ถูกต้อง นักโภชนาการจะโทรศัพท์สอบถามทบทวนกลับไป
ยังหอผูป้ ่ วยอีกครัง้ พบโอกาสพัฒนาจากการทีม่ หี อผูป้ ่ วยบันทึกข้อมูลอาหารไม่ตรงตามแพทย์สั ่งไม่ปรับให้ทนั สมัยและ
ลงข้อมูลอาหารไม่ถูกต้องตามคู่มอื การสั ่งอาหารทางระบบ Hosxp
• ระบบการตรวจสอบ : มีการตรวจเช็คอาหารให้ตรงกับใบเบิกอาหารก่อนนาส่งหอผู้ป่ วย โดยคนครัว นั ก
โภชนาการทุกมื้อ และมีการรับ – ส่งระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการและเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วย โดยทีมโภชนาการ พบ
โอกาสพัฒนา ในการทบทวนปรับปรุงระบบตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ เพื่อลดจานวนอุบตั กิ ารณ์ให้เหลือ 0 ครัง้
• การประเมินติดตามการบริโภคและแก้ไขปรับปรุง : มีการเก็บตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจด้านอาหารและโภชนาการ
ทุก 6 เดือน ผลการวิเคราะห์ได้นามาแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่พบบ่อย อาทิรายการอาหาร รสชาติอาหาร รวมทัง้
ข้อเสนอแนะโดยได้ปรับปรุงรายการอาหารให้หลากหลายไม่ซ้ากัน พัฒนาทักษะการปรุ งอาหารของแม่ครัว ส่งผลให้
ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ เกินเป้ าหมายเป็ นร้อยละ 93.48
(2) การคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่างละเอียดเมื่อมีข้อบ่งชี้การวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/
โภชนาบาบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญ:
• ทีมโภชนาการคัดกรองภาวะโภชนาการ โดยการประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้น ในกลุ่มผูป้ ่ วยในกลุ่มเสีย่ ง
โดยใช้เกณฑ์ในการบ่งชี้ผู้ป่วยที่จะต้องประเมินโดยละเอียดเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการวางแผนโภชนาบาบัด ด้วยการ
พิจารณาตัดสินจากจากระดับผลทางชีวเคมีในเลือดทีเ่ กินระดับปกติ อาการทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั โภชนาบาบัดและสภาพ
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงร่างกายของผูป้ ่ วยทีพ่ ร้อมจะรับโภชนาบาบัดหรือไม่ตามดุลยพินิจของแพทย์ ประสานงานกับ
โภชนาการ
บทเรียนเกีย่ วกับการวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/โภชนาบาบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญ:
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน : จัดให้ผปู้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และน้ าหนักตัว
ของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน จึงต้องควบคุม ทัง้ พลังงานและสารอาหาร จากัดการใช้แป้ งและน้ าตาลพร้อมให้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คาแนะนาไปปรับพฤติกรรมการบริโภคได้ถูกต้อง
กลุ่ม ผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิต สูง : อาหารจ ากัด โซเดีย ม อาหารที่ค นทัว่ ไปรับ ประทาน จะมีโซเดีย มอยู่
ประมาณ 3,000-6,000 มิลลิกรัม /วัน ซึ่งเท่ากับ เกลือแกง ประมาณ 2-3 ช้อนชา (8-15 กรัม) ดังนัน้ อาหารที่จากัด
โซเดียมก็คอื อาหารธรรมดาลดโซเดียมให้น้อยกว่าอาหารปกติของคนทัวไปการสั
่
่งอาหารระบุลกั ษณะอาหาร เช่น
อาหารธรรมดาลดโซเดียมหรืออาหารธรรมดาลดเกลือ หรืออาหารอ่อ นลดเกลือ ระบุปริมาณของโซเดียม หรือเกลือที่
ต้องการ เช่น โซเดียม 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือ เกลือ 5 กรัม/วัน ,โซเดียม 1.2 กรัม/วัน หรือเกลือ 3กรัม/วัน ระบุ
พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ทีต่ อ้ งการ ถ้าแตกต่างไปจากคุณค่าของอาหารทีก่ าหนดไว้
กลุ่ม ผู้ป่ วยโรคไขมัน ในเลือดสูง : อาหารจากัด หรือ ลดไขมัน อาหารปกติมีไขมัน ประมาณ 20-30% ของ
พลังงานทัง้ หมด กรณีทต่ี ้องควบคุมไขมันจะถูกจากัด ให้เหลือเพียง 15-25% ของพลังงานทีค่ วรได้รบั การสั ่งอาหารระบุ
ลักษณะอาหาร เช่น อาหารธรรมดาลดไขมัน อาหารอ่อนลดไขมัน ระบุปริมาณ และชนิด เป็ นกรัม หรือเปอร์เซ็นต์ของ
พลังงานอาหารทัง้ วัน ตามที่แพทย์ต้อ งการ เช่น ไขมัน 25% ระบุพลังงานของอาหาร ถ้าแตกต่างไปจากคุณค่าของ
อาหารทีก่ าหนดไว้
(3) การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการและโภชนาบาบัดแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
• การให้ความรูเ้ รื่องอาหารและโภชนาการแก่ผปู้ ่ วย ให้โดยนักโภชนาการ ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และร่วมกับ
PCT ต่างๆ เช่น การดูแลกลุ่มโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงหลังคลอด ผลการดาเนินงาน
ให้บริการยังไม่ครอบคลุมทุกคลินิก เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่องบุคลากรได้จดั บริการโดยระบบให้คาปรึกษาเฉพาะราย
โอกาสพัฒนาคือ งานโภชนาการจัดทาแผนให้คาปรึกษาด้านโภชนาการในผูป้ ่ วยเชิงรุก
• กลุ่มผูป้ ่ วยใน : แพทย์จะเป็ นผูป้ ระเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยแล้ว จะแจ้งให้โภชนาการทราบขึน้ เยีย่ มให้
โภชนาศึกษา ด้วยการให้คาปรึกษา/ แนะนาประกอบแผ่นพับ และโมเดลอาหารตัวอย่าง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะของโรค ในปี 2561 ผลการประเมินความรู้ผู้ป่วยและญาติมคี วามรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ปั ญ หาอุปสรรคคือผู้ป่วยและญาติขาดความสนใจและการโต้ตอบ เนื่องวิตกกั งวลเกี่ยวกับภาวะ
เจ็บป่ วย จึงเป็ นโอกาสพัฒนาของทีมโภชนาการทีจ่ ะต้องปรับปรุงวิธีการให้ความรูก้ ิจกรรมสาธิตให้ผปู้ ่ วยและญาติเกิด
ความตระหนักรับรูเ้ พิม่ ขึน้
• กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน : ทีมโภชนาการร่ วมกับเจ้าหน้ าที่พยาบาลดาเนินการให้ความรู้เฉพาะกลุ่ม เริม่ จาก
คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายจากผูป้ ่ วยเบาหวานในหอผูป้ ่ วยต่างๆ ทีม่ คี วามสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยโภชนาการเน้นการ
ให้คาปรึกษา/ คาแนะนาในเรื่องอาหารที่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดของอาหารที่มปี ริมาณน้ าตาลและ
แคลอรีส่ ูง อาหารแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างรายการแต่ละมื้อใน 1 วัน เหมาะสมกับสภาวะของโรค พร้อมตัว อย่างอาหาร
จริงและแผ่นพลิกอาหาร โมเดลอาหารประกอบการบรรยาย จากการประเมินผลความรู้ พบว่ากลุ่มผู้ป่วยมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 79แต่มโี อกาสพัฒนาในการติดตามพฤติกรรมการกินกลุ่มผูป้ ่ วยนอกและญาติ
• ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน : คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวานทุกวัน ทีมโภชนาการจัดกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 10 คน
ให้มกี จิ กรรม คิดคานวณจานวนแคลอรีใ่ นอาหารตัวอย่างให้คาแนะนา/ ปรึกษาเฉพาะราย ผลการจัดกิจกรรม ผูป้ ่ วยให้
ความสนใจมีส่วนร่วมอย่างดี หลังการประเมินการให้ความรู้ ผูป้ ่ วยมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 80 มีโอกาสพัฒนาติดตาม
พฤติกรรมการกินของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
• ในกลุ่มญาติผู้ป่วยอาหารปั น่ ผสม : จัดให้มกี ารสอนเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดบิ การคานวณมาตรวัด ชัง่ ตวง
วัต ถุดิบ สาธิตวิธีการทาอาหารปั น่ ผสม(จากเดิม ได้สาธิตอาหารปั น่ ผสมแต่ปั จจุบนั ไม่ ได้สาธิต อาหารเนื่ องใช้สูต ร
สาเร็จรูป แต่ได้มกี ารคานวณสูตรให้และอธิบายขัน้ ตอนการทาอาหารปั น่ ผสม ) จากการให้ดวู ธิ กี ารทาพร้อมให้ซกั ถาม
จนญาติเข้าใจ พบว่าญาติผปู้ ่ วยมีความรูเ้ บือ้ งต้นคิดเป็ นร้อยละ 80.00 สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้คดิ เป็ นร้อยละ 74.52 ทีม
โภชนาการได้ขอทีอ่ ยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับไปสอบถามความก้าวหน้าจากญาติผปู้ ่ วยทุกราย ผลการติดตาม
พบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่ไม่มเี วลาทาอาหารปั น่ ผสมเอง (จากเดิมใช้สตู รปั น่ ผสม ปั จจุบนั ได้ใช้สตู รอาหารสาเร็จรูป เบลน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เดอร่า เอ็มเอฟ Blendera-MF และ สูตรเจ็น-ดีเอ็ม GEN-DM)
(4) บทเรียนเกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร:
• ผลการประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลจากสาธรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีมาก 30 ข้อปฏิบตั ไิ ด้ 30 ข้อตัง้ แต่ปี 2561ได้นาหลักสุขาภิบาลอาหารมากาหนดแนวทางปฏิบตั ขิ อง
เจ้าหน้าที่ ดังนี้
-การเลือกซื้อและเก็บวัตถุดบิ : มีต รวจรับอาหารทุกวันโดยคัดเลือกวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพและสุ่มตรวจหาสาร
ปนเปื้ อนปี ละ 3 ครัง้ ผลไม่พบสิง่ ปนเปื้ อน มีแนวทางการทาความสะอาด/ คัดแยกวัตถุดบิ เพื่อจากัดและลดสิง่ ปนเปื้ อน
เชื้อโรค จัดเก็บวัตถุดบิ สดจาพวกเนื้อสัตว์ ผักในตู้เย็นที่ มอี ุณหภูมติ ามเกณฑ์ท่กี าหนดและตรวจสอบทุกวัน มีระบบ
สัญญาณเตือนในกรณีทอ่ี ุณหภูมติ ู้เย็นไม่อยู่ในสภาวะทีเ่ หมาะสม ผ่านแอบพลิเคชันไลน์
่
เพื่อสามารถรับทราบปั ญหา
และจัดการได้อย่างทันท่วงที การเก็บวัตถุดบิ พวกของแห้งสาเร็จรูป แยกออกแต่ละประเภทไว้ในตู้เย็น ใช้ระบบ First
out ตรวจสอบวันหมดอายุทุกวัน ไม่พบของหมดอายุหรือวัตถุดบิ ทีเ่ สีย
• การจัดเตรียมและประกอบอาหาร : โดยมีใบรายการประเภทของอาหารซึง่ เช็คจากผูป้ ่ วยในทัง้ 4 ตึก เพื่อการ
เตรียมอาหารให้ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น อาหารธรรมดา อาหารอ่อน และอาหารเฉพาะโรค และประกอบ
อาหารในระดับอุณหภูมทิ ถ่ี ูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลอาหารโดยมีโภชนาการกากับดูแล มีการให้ทบทวน
ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารสะอาดรสชาติอร่อย และวิธกี ารปรุงกาหนดอาหารเฉพาะโรคแก่เจ้าหน้าทีท่ ุกคนอย่างสม่าเสมอ
• การจัดเตรียมและประกอบอาหารปั น่ ผสม : กาหนดแนวทางปฏิบ ัติ กระบวนการท าอาหารปั น่ ผสม และ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานในห้องอาหารปั น่ ผสมมี การวิเคราะห์สารอาหาร เตรียมวัตถุดบิ การชังตวงตามใบสั
่
ง่
อาหารปั น่ ผสมสูตรต่างๆ ได้กาหนดเขตสะอาดในห้องอาหารปั น่ ผสมเป็ นสัดส่วนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (เนื่องจาก
สถานทีไม่อานวยความสะดวก แต่ทางงานโภชนาการได้จดั มุมโดยแยกเป็ นสัดส่วน จากเดิมใช้สตู รปั น่ ผสม ปั จจุบนั ได้
ใช้สตู รอาหารสาเร็จรูป เบลนเดอร่า เอ็มเอฟ Blendera-MF และ สูตรเจ็น-ดีเอ็ม GEN-DM))
• การกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับผูป้ รุง : มีการตรวจร่างกายเจ้าหน้าทีท่ ุกปี ผลการตรวจร่างกายเจ้าหน้าที่
ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบโอกาสพัฒนาในการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ทุกเช้ามีการกวดขัน สุ่มตรวจการแต่งกาย
และการปฏิบตั ติ วั ตามหลักสุขาภิบาลของเจ้าหน้าที่ เน้นย้าเรื่องต่างๆ อาทิการล้างมื้อให้ถูกวิธที ุกครัง้ ก่อนปฏิบตั งิ าน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสอาหารโดยตรง ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าทีส่ ่วนใหญ่มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาลได้ถูกต้อง
แต่พบโอกาสพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าทีล่ ะเลยการล้างมือให้ถูกวิธที ุกครัง้ ก่อนปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญ
ทีจ่ ะทาให้เกิดการปนเปื้ อนได้ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการทาอาหาร
• การเฝ้ าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ : ในการบรรจุอาหาร ได้จดั หาภาชนะทีม่ ฝี าปิ ดมิดชิดและเก็บ
รักษาอุณหภูมสิ าหรับผูป้ ่ วยทุกคน จัดให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการจัดล้างภาชนะและอุปกรณ์ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มี
การเก็บภาชนะแต่ละประเภทเป็ นสัดส่วน การสุ่มตรวจเพาะเชื้อในอาหารทุก 1 เดือน และสุ่มตรวจตรวจเพาะเชื้อ
ภาชนะทุกประเภททุก 1 เดือน ผลไม่พบการปนเปื้ อนทัง้ อาหารและภาชนะ
• การจัดการกับอาหารและภาชนะผูป้ ่ วยติดเชือ้ : กาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลัก IC มีการแยกภาชนะโดย
การกาหนดหมายเลขและแยกภาชนะล้างทาความสะอาดต่างหากสาหรับเจ้าหน้ าทีม่ แี นวทางการจัดการกับเศษอาหาร
จากผูป้ ่ วยติดเชื้อโดยการใส่ถุงมือป้ องกันและคัดแยกเศษอาหารทิ้ง ในถุงสีแดง ส่วนการจัดการกับเศษอาหารได้จดั ถัง
เศษอาหารทีม่ ฝี าปิ ดมิดชิดรองรับ มีผปู้ ระมูลมาเก็บทุกวัน
• การรวบรวมขยะและจัดการน้ าเสีย : มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท อาทิขยะแห้ง ขยะเปี ยก และขยะทัวไป
่
แยกออกนาไปเก็บให้ถูกต้องลงในภาชนะเก็บขยะแต่ละประเภททีม่ ฝี าปิ ดทีม่ ดิ ชิดและทาความสะอาดทุกวัน การจัดการ
น้ าเสียมีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับเจ้าหน้ าที่ในการตักบ่อไขมันทุก เช้า พบโอกาสพัฒนาในความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ใน
การทิง้ ขยะให้ถูกต้อง
• การทาความสะอาดโรงเรือนและการควบคุมแมลงและพาหะนาโรค : มีมุ้งลวดติดตัง้ ทัง้ โรงประกอบอาหาร
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กาหนดให้มกี าร Big Cleaning ในทุกบ่ายวันจันทร์และวันศุกร์ แนวทาง 5ส. ประจาสัปดาห์/เดือน เช่นการทา 5ส. เพื่อ
ป้ องกันหนู แมลงสาป การทาความสะอาดมุง้ ลวด พัดลม ตูเ้ ย็น และทาความสะอาดบริเวณทีใ่ ช้ประกอบอาหารทุกครัง้
พบเพียงบางจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง เช่นห้องเตรียมอาหาร พืน้ ทีส่ ่วนกลางทีจ่ ะต้องให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนมีส่วนร่วมมากขึน้
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• จากการบริการอาหารแก่ผปู้ ่ วยภายใน ยังไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ทแ่ี สดงถึงว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั อาหารจากฝ่ ายโภชนาการ
แล้วมีอาการท้องเสีย
• มีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาทีใ่ ห้บริการอาหารได้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
72. อาหารและโภชนบาบัด

Score
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
• พัฒนาระบบการให้บริการด้านโภชนาเพื่อให้
สอดคล้องกับผูป้ ่ วยกลุ่มรายโรคทุกกลุ่มครอบคลุม
มากขึน้
• พัฒนาสื่อทีใ่ ช้ในการส่งเสริมสุขภาพด้าน
I
โภชนาการแก่กลุ่มผูป้ ่ วยทีห่ ลากหลายทัง้ ทีม่ ภี าวะ
เสีย่ ง ภาวะคุกคามของโรค ภาวะทุพโภชนาการ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

171

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.
III-4.3 ง/จ การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย/การจัดการความปวด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

2559

2560

2561

2562(ต.ค.
61-มี.ค.
62)
99.8

2563

1 .ความพึงพอใจต่อการดูแลระยะสุดท้าย
>90%
98.3
99
99.5
90
2. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลตาม
รูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
>90%
95
100
100
100
100
ประคับประคอง
3. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการ
>85%
100
100
100
100
100
ความปวด
4. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการ
>85%
92
98
100
100
98
อาการรบกวน
5.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแล
>90%
100
100
100
100
98
ต่อเนื่องทีบ่ า้ น
ii. บริบท
• มี ที ม รับ ผิ ด ชอบการดู แ ลกลุ่ ม ผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ า ย ทางโรงพยาบาลน าเครื่อ งมื อ Performance Scale
(PPSv2)ใช้ในการประเมินระยะของผูป้ ่ วย เพื่อช่วยการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ เหมาะสมตามความต้องการ
และปั ญหาของผูป้ ่ วยและครอบครัว โดยเน้นการสอนทักษะการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายต่อครอบครัว ให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วม (Family Meeting) และมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan) ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายสามารถเข้าพัก
รักษาตัวในหอผูป้ ่ วยและมีการจัดพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผปู้ ่ วยระยะสุดท้ายและญาติตามความเหมาะสมต่ออาการ พยาธิสภาพของ
โรค ร่วมถึงมีอุปกรณ์ การแพทย์ไว้ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวยืมไปดูแลต่อที่บ้าน โดยมีแบบฟอร์มประเมิน
ความจาเป็ นในการใช้อุปกรณ์ แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน เตียงผูป้ ่ วย เป็ นต้น ส่วน
ใหญ่จะเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งและผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูป้ ่ วยไตวายทีป่ ฏิเสธการฟอกไต ผูป้ ่ วยบางส่วนได้รบั การ
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อมาเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น ตอบสนองความต้องการผูป้ ่ วยได้อยู่
ร่วมกันกับญาติพน่ี ้องในวาระสุดท้ายของชีวติ ในปี 2561 พบอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ่ วย palliative care ดังนัน้ ทีมการ
ดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ซึง่ ประกอบด้วยสหวิชาชีพ ครอบคลุมตัง้ แต่แพทย์ เภสัชกร พยาบาลประจาแผนกผูป้ ่ วยนอก
ห้องฉุ กเฉิน ผูป้ ่ วยใน ทีมHHC และพยาบาลในรพ.สต.เครือข่าย มีผรู้ บั ผิดชอบทุกงาน แต่ไม่มหี น่ วย palliative care
แยกเฉพาะ มีการพัฒนาทีมพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตร palliative care ระยะกลาง 1คน เป็ น case manager
อบรม 5 วัน 3คน และ เภสัชกร อบรมระยะ3 วัน 1 คน
กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่ รพ.ให้การดูแล:
• ผูป้ ่ วยระยะท้ายตามเกณฑ์การวินิจฉัยผูป้ ่ วยระยะท้าย กรมการแพทย์ ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งระยะท้ าย และ
ผู้ป่ วยที่เข้าเกณฑ์ ก ารวินิ จ ฉัย ระยะท้า ยในโรคเหล่ า นี้ Heart disease , Pulmonary disease , Dementia /Aging , HIV
disease , Liver disease , Renal disease
กลุ่มเป้ าหมายในการจัดการความปวด:
• กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้าย , กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปวดอื่นๆเช่น หลังทาหัตถการ ผ่าตัด
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iii. กระบวนการ :ใช้ PPSv2 ESAS Pain score ในการประเมินผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย และให้การช่วยเหลือให้มคี วามสุข
สบาย ลดอาการรบกวนและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นระยะท้าย
III-4.3 ง. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(1) การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย:
• จัดตัง้ คณะกรรมการทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุ ดท้าย (คณะอานวยการ และ คณะดาเนินงาน) ประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทีมสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น นักโภชนาการ นักกายภาพบาบัด และทีมเยีย่ มบ้านของ
โรงพยาบาล
• จัดตัง้ ทีมเยี่ยมบ้ าน เพื่อลงเยี่ยมร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ของเครือข่าย รพ.สต. เจ้าหน้ าที่เทศบาล PCU และ
ประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายให้ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย และครอบครัว ได้
ทันท่วงทีหลังจาหน่ายผูป้ ่ วยและส่งเยีย่ มบ้าน
• จัดทา CPG และทบทวนทุกปี นาลงสู่ปฏิบตั ิเพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การดูแลตามความต้องการ สอดคล้องกับ
โรงพยาบาลแม่ ข่ายก าหนดกลุ่ ม โรคเป้ า หมายตัง้ แต่ ตุ ลาคม ปี 2561 คือ ผู้ป่ วยโรคมะเร็งระยะท้าย และผู้ป่ วยที่
เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยระยะท้ายในโรคเหล่านี้ Heart disease , Pulmonary disease , Dementia /Aging , HIV disease ,
Liver disease , Renal disease เน้นกลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย PPS v2 ≤30 คะแนน
• พยาบาลดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย(Palliative Care Ward Nurse)ประสานการดูแลผู้ป่วยในหอผูป้ ่ วยกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อเตรียมดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ นและการส่งต่อเยีย่ มบ้าน
• ทีมแพทย์และพยาบาล มีการใช้เครื่องมือ PPSV2 เพื่อช่วยการคัดเลือกระยะอาการของผูป้ ่ วย เพื่อให้การดูแล
ได้อย่างเหมาะสมแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว
• มีการประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติตงั ้ แต่แรกรับทุกรายการประเมิน ความต้องการการดูแลโดยใช้
แบบประเมินESAS เพื่อนาไปวางแผนการดูแลให้สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการของผูป้ ่ วย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วางแผนการดูแล การเปิ ดโอกาสให้ญาติ/ผูด้ แู ลมีส่วนร่วมในการรักษา/ตัดสินใจ ทาให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีความสุขใน
การดูแลผูป้ ่ วย
• มีระบบการบาบัดความปวดโดยใช้ยาตามแผนการรักษา เช่น พาราเซตามอล,กลุ่ม NSAIDS Tramadol, และ
มอร์ฟีน ตามเกณฑ์ Pain management
• ระบบการบาบัดความปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น ให้คาปรึกษาพูดคุยให้กาลังใจ การสัมผัส ฝึกการ
หายใจและหลักธรรมความเชื่อของแต่ละศาสนา
• จัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา จัดให้นอนในมุมทีส่ งบ เป็ นส่ วนตัว และอานวยความสะดวกให้เหมาะสม
ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ความเชื่อ เพื่อเข้าถึงความสงบในระยะท้ายของชีวิต ในรายที่ต้องการกลับไป
เสียชีวติ ทีบ่ า้ น จัดบริการรถพยาบาล
• สนับสนุ นอุปกรณ์ในการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน เช่น เตียงนอนผูป้ ่ วย บริการแลกถังออกซิเจนพร้อมอุ ปกรณ์ให้
ออกซิเจน อุปกรณ์ทาแผล และเครื่อง suction
• ในการดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเน้ นการดูแลด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ มีการรับฟั งผู้ป่วยแสดง
ความเห็นใจด้วยการสัมผัสทีน่ ุ่ มนวลให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ลดขัน้ ตอนการรับบริการ
• ส่งต่อทีม HHC เพื่อติดตามเยีย่ มบ้าน ประเมินความต้องการการดูแลในชุมชน ช่วยบรรเทาอาการรบกวน
(ESAS) ทีเ่ กิดขึน้ และมีเอกสารเกีย่ วกับข้อมูลของผูป้ ่ วยเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) บทเรียนเกีย่ วกับการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย:
จากการประเมินความรับรูแ้ ละความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายใช้แบบประเมินเหมือนผูป้ ่ วยทัวไป
่ ทาให้
ได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอในการวางแผนการดูแล ทีมสหวิชาชีพร่วมกับทีม palliative care นาแบบประเมิน PPSv2 และ
pain scoreมาใช้ ยังพบว่าไม่สามารถประเมินอาการรบกวนผูป้ ่ วยได้ครอบคลุม จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูป้ ่ วยได้ครบถ้วน ดังนัน้ ปั จจุบนั ได้นาแบบประเมิน ESAS มาใช้ร่วมบันทึกอาการโดยผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล มีการสอบถาม
ความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นระยะๆ ทาให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมปั ญหา/ความต้องการ สามารถตอบสนองได้
จากข้อมูลของผูป้ ่ วยระยะท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการรบกวนและอาการปวด คิดเป็ น 100 %
• มีการใช้เครื่องมือ PPSv2 มาช่วยประเมินและการคัดเลือกระยะอาการของผูป้ ่ วย
• มีการประเมินการรับรู้/ความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายและครอบครัว โดยแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาล
ให้ขอ้ มูลและคาปรึกษาเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว เพื่อตัดสินใจรับ/ไม่รบั การดูแลแบบประคับประคอง
• กรณีผปู้ ่ วยระยะสุดท้าย มีความก้าวหน้าของโรคทีท่ รุดลงมีโอกาสเสียชีวติ ผูป้ ่ วยหรือครอบครัว มีการเซ็นชื่อ
เพื่อปฏิเสธการช่วยชีวิต เช่น CPR, การช่ วยใส่ท่ อหายใจ เป็ นต้น แพทย์และพยาบาลหอผู้ป่ วยใน มีการประเมิน
ติดตามอาการของผู้ป่วยและความต้องการของครอบครัว เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ดูแลรักษาได้ตลอดเวลา พบว่าเมื่อผูป้ ่ วยเข้าสู่ระยะท้ายของชีวติ ญาติขอเปลี่ยนแปลงการรักษา ทีม Palliative Care
ให้การดูแลตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ กรณีมญ
ี าติหลายคนและมีความขัดแย้งในกลุ่มญาติ มีผลต่อการ
ประเมิน/การรับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะท้ายสูง ทีมจึงนา family meeting เพื่อจัดหาผูท้ ท่ี าหน้าทีต่ ดั สินใจแทน
และ นาadvance care plan มาใช้ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยระยะท้ายทุกราย พร้อมทัง้ ทบทวนเป็ นระยะ
• มีการประเมินผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
ด้านร่างกาย มีการประเมินเกี่ยวกับอาการรบกวนต่าง ๆ (ESAS) เช่น อาการปวด คลื่นไส้ รับประทานอาหารได้
น้อย ท้องผูก อาการเหนื่อย และ/หรืออาการเฉพาะตามพยาธิสภาพของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย เช่น อาการบวม เป็ นต้น
ด้านจิตใจ มีการประเมินเกีย่ วกับความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยและครอบครัว ความวิตกกังวลจะ ใช้การ
ประเมินจากการพูดคุย การสอบถาม สีหน้า การนอนของผูป้ ่ วยและครอบครัว ส่วนการประเมินภาวะซึมเศร้าจะมีการใช้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q และ 8Q และมีระบบการให้คาปรึกษาโดยพยาบาลจิตเวช
ด้านสังคม มีการประเมินด้านครอบครัว ความพร้อมของครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรักความ
ผูกพันในครอบครัว ด้านอาชีพ การเงิน สิทธิการรักษา เพื่อนของผูป้ ่ วย
ด้านจิตวิญญาณ มีการประเมินด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความเชือ่ ทางศาสนา วัฒนธรรม เช่น นิมนต์พระมาให้ผปู้ ่ วย
ทาบุญ ตักบาตรทีเ่ ตียง หรือเปิ ดเทปธรรมะให้ผปู้ ่ วย การอโหสิกรรม
• มีการประเมินและประเมินซ้าเรื่องแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายล่ วงหน้า โดยการรับฟั งปั ญหาและ ความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วย
• ประเมิน ค้นหาความปรารถนาสุดท้ายของชีวิต (Last Wish) ซึ่งข้อมูลที่ได้ นามาวางแผนให้การดู แ ลและ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วย
(3) การตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างรอบด้าน (ร่างกาย จิตสังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ) และการให้ผปู้ ่ วย/
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ:
• จากการประเมินพบว่า สิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยกลัวมากทีส่ ุดคือการถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดีย่ วในระยะสุดท้ายของชีวติ และ
สิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการมากทีส่ ุดคือคนทีเ่ ข้าใจอยู่ขา้ งๆ โรงพยาบาลอนุ ญาตให้ญาติเฝ้ าได้ตามต้องการไม่จากัดเวลา หลัง
ดาเนินการพบว่าผูป้ ่ วย/ญาติ รูส้ กึ ผ่อนคลายและลดความกลัว ความพึงพอใจ 99.8 %
• ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยด้านจิตสังคม พยาบาลผูด้ ูแลพูดคุยเปิ ดโอกาสให้ผู้ป่วยเล่าถึงความวิตก
กังวลรับฟั งอย่างเข้าใจ ไม่ตดั สินเรื่องทีผ่ ปู้ ่ วยเล่าว่าผิดหรือถูก พร้อมทัง้ สอบถามในสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยกังวลและความต้องการ
ก่อนถึงวาระสุดท้ายและช่วยดาเนินการในสิง่ ทีผ่ ูป้ ่ วยร้องขอ
• ตอบสนองความต้องการด้า นจิตวิญญาณ เปิ ดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้พูดสื่อถึงความเชื่อความศรัทธา
ส่งเสริมให้ได้ทาในสิง่ ทีอ่ ยากทาในวาระสุดท้าย
• เมื่อ ผู้ป่ วยเสีย ชีวิต มีก ารท าความสะอาดและแต่ งตัว แต่ ง หน้ า ให้อ ยู่ใ นสภาพที่ญ าติม าพบเห็น มีค วาม
ประทับใจ เสมือนนอนหลับ หลังทากิจกรรมนี้ญาติมคี วามพึงพอใจ 99.8 %
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-4.3 จ. การจัดการความปวด
(1) การคัดกรองและการประเมินความปวด:
• แนวทางการประเมิน อาการปวด เพื่อประเมินระดับ ความรุน แรงและพิจารณาบ าบัด ตามแนวทาง ทีม ได้
กาหนด pain score เป็ น v/s ตัวที่ 5 บันทึกในฟอร์มปรอททุกราย
• ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมินความเจ็บปวด มีแบบประเมินความเจ็บปวดด้วยตนเองในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า
3 ปี ที่มอี าการปวดเป็ นสาคัญ โดยใช้การประเมิน pain score และแบบประเมิน face wrong score เพื่อการใช้ยาลด
ปวดทีเ่ หมาะสม และประเมินซ้าหลังการให้ยาตามแนวทาง
(2) การแจ้งโอกาสทีจ่ ะเกิดความปวด และการให้ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธจี ดั การความปวด:
• กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อญาติต้องการไปดูแลต่ อเนื่องที่บ้าน จะให้ยาแก้ปวด เช่น Paracetamol,
Tramadol, NSAID, Morphine หากไม่สามารถควบคุมอาการปวดได้ แนะนาให้มา รพ. เพื่อพิจารณาปรับยา
• แนะนาแพทย์ทางเลือก/ผูป้ ่ วยสามารถใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
(3) การจัดการความปวด การเฝ้ าระวังผลข้างเคียง และการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยซึง่ รักษาตัวทีบ่ า้ น:
• การดูแลผูป้ ่ วยเพื่อบาบัดอาการปวดทีบ่ ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รบั
MO Syr , MO tab จากโรงพยาบาลศูนย์มาแล้ว ทีมมีบทบาทในเรื่องการติดตามการใช้ยาให้ถูกต้อง เหมาะสม ตาม
แผนการรักษา ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ปี 2561 ทางโรงพยาบาลมีการจัดให้มยี าใช้ในโรงพยาบาลและสามารถสั ่งใช้ยาได้
เอง ถ้าหากมีความกังวลในเรื่องการใช้ยาเช่นการปรับยาเพิม่ สามารถ consult แพทย์ท่รี บั ผิดชอบ palliative care
หรือ consult อายุรแพทย์ได้ตลอด
• ทีม HHC ลงติดตามเยี่ยมให้กาลังใจ ติดตามการใช้ยาและอาการข้างเคียงจากยา ญาติผู้ป่วยมีความกังวล
เรื่องผู้ป่วยติดยา จึงให้แนะนาการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงปั จจัยที่ส่งเสริมให้อาการปวดรุนแรงขึ้นแก่ญาติ เพื่อคลาย
กังวลและสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม พบว่า จากการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยไม่รจู้ ะใช้ยาเพิม่ ช่ว งไหน ต้องรอเวลา
ให้ครบชัวโมง
่
จึงสอนการใช้ pain score มาใช้ หลังจากนัน้ พบว่า มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม และมีช่องทางให้โทร
ปรึกษาโดยพยาบาล palliative care จากการประเมินพบผูด้ แู ลยังคงมีความกังวลจะให้เบอร์ผดู้ แู ล
iv. ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
• มีทมี ดูแลผูป้ ่ วยระยะท้ายในเครือข่ายเข้มแข็งและจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความเชื่อ วิถชี วี ติ และหลักศาสนา
เช่น กิจกรรมฟั งธรรม สวดมนต์
• ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลแบบประคับประคอง(ท่านเจ้าอาวาสและพระวัดนันทาราม)
• มีการนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยประคับประคองมาใช้ในรูปของเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
• มีการใช้ pain management ในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปวด และมีการใช้ opioid ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
• มีการใช้แบบประเมินผูป้ ่ วย PPSv2 ESAS Pain score
• มี ค วามพึ ง พอใจของผู้ ป่ วยระยะท้ า ยในปี 2559-2563 เป็ นร้อ ยละ 98.3, 99.0, 99.50, 99.80 และ 90
ตามลาดับ
• ผูป้ ่ วย palliative ได้รบั การเยีย่ มบ้านทุกราย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
74. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย 3
-ทักษะและ -พัฒนาและเพิม่ ทักษะของทีม palliative care ให้
ความพร้อม ครอบคลุมในเครือข่าย
ของทีมใน
เครือข่าย(I)
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75. การจัดการความปวด

3

-การเข้าถึง
การดูแล
แบบ
palliative
care(I)
- การทา
advance
care plan
ร่วมกับ
ญาติ(I)
-อุปกรณ์ใช้
ต่อเนื่องที่
บ้านมีไม่
เพียงพอ(I)
-การใช้ยาแก้
ปวดกลุม่
opioid
ต่อเนื่องที่
บ้าน(I)

-ปรับ CPG palliative care เพิม่ ขัน้ ตอนการพิจารณา
ผูป้ ่ วยเข้ารับการดูแลแบบpalliative care
และประชุมทีมต่อเนื่อง

-ค้นหาญาติ/ผูด้ แู ลทีม่ อี านาจในการตัดสินใจ ทาadvance
care plan และทบทวนเป็ นระยะ

-จัดหาอุปกรณ์เพิม่ เกย์ออกซิเจน 2 ชุด เครื่องผลิต
ออกซิเจน 1 เครื่อง เครื่องพ่นยา 2เครื่อง ทีน่ อนลม 2
เตียง
-ผูป้ ่ วยหรือครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินความปวด
เป็ นและพิจารณาเพิม่ ยาให้สามารถควบคุมอาการได้
-ทาแผนให้มี syring driver เพือ่ ให้ยาแก้ปวดในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีบ่ า้ น1 –2ชุด
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III-4.3 ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ให้บริการทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย รวดเร็วและผูร้ บั บริการพึง
พอใจ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2559
2560
2561
2562
2563
1.ร้อยละของผู้ป่ วยStrokeที่ได้รบั การฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่ ส่ ง ต่ อ จาก รพศ. อย่ า งน้ อ ย
95.27 90.76 91.86
97.9
92.2
≥80
1 ครัง้ ภายใน 3 เดือนหลังD/C
2.ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ มีระดับคะแนนการปฏิบตั กิ จิ วัตร
93.57 90.76 91.86 92.85 87.36
≥80
ประจาวัน (ADL) เพิม่ ขึน้ หลังD/C
ii. บริบท
• งานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการกายภาพบาบัดด้านการตรวจ
รักษา ส่งเสริมป้ องกัน และฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือและวิธีการทาง
กายภาพบาบัด ได้รบั การดูแลต่อเนื่ องโดยเน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รบั บริการได้รบั ความ
ปลอดภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอานวยความสะดวกในการมารับบริการ
ขอบเขตบริการ : ให้บริการทัง้ ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูป้ ่ วยใน (IPD) และผูป้ ่ วยในชุมชนโดยให้บริการรักษาด้วย วิธกี าร
ทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ
ให้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้วยวิธกี ารทางกายภาพบาบัดสาหรับผูพ้ กิ ารทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในผูป้ ่ วยเด็ก
และผูใ้ หญ่และให้ความรูส้ ุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
ความต้องการของผูร้ บั บริการ: ความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ คือ มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเข้ารับ
บริการ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคทีเ่ ป็ น , การดาเนินโรค, พยากรณ์โรค, วิธกี ารรักษา และได้รบั คาแนะนาใน
การปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับอาการอาการเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นอย่างถูกต้อง
ความต้องการของผูร้ บั ผลงานภายในทีส่ าคัญ คือ มีการประสานงานทีด่ ี ชัดเจน มีการบันทึกข้อมูล การส่งต่อ ข้อมูล
ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว:
• โรคหลอดเลือดสมอง (CVA)
• โรคทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บทีไ่ ขสันหลัง (Spinal cord injury)
• โรคทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บทางสมอง(Traumatic brain injury)
• ผูป้ ่ วยโรคถุงลมโป่ งพอง (COPD)
• ผูป้ ่ วยโรคถุงลมแฟบ (Atelectasis)
• ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ แี ผลทีเ่ ท้า (Diabetic foot)
• ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล้าช้า
• ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ทีม่ คี วามผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ ่งผลให้คุณภาพชีวติ ลดลง
• ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท • ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการฟื้ นฟูสภาพ
1.ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
-ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ทุ กราย ที่เข้า Admit ที่โรงพยาบาล
(Stroke)
ปากพนัง จะได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยการทากายภาพบาบัด
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-มีการประเมิน ตรวจร่างกายทางกายภาพบาบัด และวางแผนการฟื้ นฟู
สมรรถภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ผปู้ ่ วย
-ผู้ป่วยและญาติได้รบั โปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นซึ่งสามารถนา
กลับไปปฏิบตั เิ องได้หลังจากออกจากโรงพยาบาล
-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ที่ยงั มีความบกพร่อง หลังออกจาก
โรงพยาบาล จะได้รบั การติดตามเยีย่ มบ้านจากทีมสหวิชาชีพ
-ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD)ทุกราย ได้รบั การทดสอบสมรรถภาพ
ทางปอด โดยนั ก กายภาพบ าบัด ท าให้แ พทย์วินิ จฉัย และให้ก ารรัก ษา
ผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพ
-ผู้ ป่ วยโรคปอดอุ ด กั น้ เรื้อ รัง (COPD)ทุ ก ราย ได้ ร ับ โปรแกรมฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอดซึง่ สามารถนากลับไปปฏิบตั เิ องได้

(1) การประเมินและวางแผนฟื้ นฟูสภาพ:
• ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)และญาติหลังจากได้รบั โปรแกรมฟื้ น ฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และออก
จากโรงพยาบาลแล้ว ไม่ ม ารับ การประเมิน และการปรับ โปรแกรมการฟื้ นฟู สภาพจากนั ก กายภาพบ าบัด ที่
โรงพยาบาลเนื่ อ งจากไม่ ส ะดวกในการเดิ น ทางและด้ ว ยสภาวะทางเศรษฐกิ จ ของครอ บครัว ดัง นั ้น นั ก
กายภาพบาบัดจึงได้มกี ารประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทีผ่ ปู้ ่ วยอาศัยอยู่ เพื่อลงเยีย่ มผูป้ ่ วย
ที่บ้านแบบสหสาขาวิชาชีพ และปรับโปรแกรมการฟื้ นฟูสภาพ ให้กายอุปกรณ์ ท่จี าเป็ น ปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
(2) การให้บริการฟื้ นฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชน:
• ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หลังจากทีไ่ ด้รบั การรักษาในโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จะส่งปรึกษา นัก
กายภาพบาบัดเรื่องการฟื้ นฟูสภาพ รวมทัง้ สอนผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน โดยการฟื้ นฟูในระยะแรกในผู้ป่วยกลุ่มนี้
จุดประสงค์เพื่อฝึกการเรียนรูข้ องสมอง ตามสภาพของผูป้ ่ วย และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ข้อติด แผลกด
ทับ ดัง นั ้น จึง มีค วามจ าเป็ นที่ญ าติ จ ะได้ ร ับ โปรแกรมเหล่ า นี้ เพื่ อ น าไปฝึ ก ให้ ผู้ ป่ วยที่ บ้ า น หลัง จากนั ้น นั ก
กายภาพบาบัด จะนัดผูป้ ่ วยมาประเมินและปรับโปรแกรมการฟื้ นฟูสภาพตามความสามารถของแต่ละราย · จัดทา
แผนการเยี่ย มบ้ านร่วมกับ ทีม HHC · หลังจากที่มีก ารเยี่ยมบ้านและมีการประสานงานและส่ งข้อ มูล ระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน กลับมายังโรงพยาบาลพบว่าผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งก็ยงั
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จึงทาให้มกี ารเยีย่ มซ้าโดยทีมสหวิชาชีพอีกครัง้ ซึ่งพบว่า ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั คาแนะนาที่
ครอบคลุมมากขึน้
(3) การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ:
• การตรวจประเมิน วินิ จ ฉั ย และวางแผนการรัก ษาผู้ป่ วยในแต่ ล ะโรค เป็ น ไปตามมาตรฐานวิช าชีพ
กายภาพบาบัด · ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ทุกรายจะได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพในวันที่ 2 ของการAdmit
ที่โรงพยาบาลปากพนั งซึ่งเป็ น ไปตามCare map · ผู้ป่ วยโรคปอดอุ ดกัน้ เรื้อ รัง (COPD) จะได้รบั การทดสอบ
สมรรถภาพทางปอด(Spirometer)โดยนักกายภาพบาบัดทุกราย
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• ให้บริการฟื้ นฟูสภาพและกายภาพบาบัดแก่ผปู้ ่ วยในตามแผนการรักษาของแพทย์หลังจาหน่าย ซึง่ เน้นเชิง
รุกโดยการขยายงานกายภาพบาบัดลงสู่ชุมชน โดยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้ าหมายสัปดาห์ ละ 2 ครัง้ และ
ร่วมมือกับ HHC ในการดูแลผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนให้ครอบคลุม สนับสนุ นกาย
อุปกรณ์และเครื่องช่วยสาหรับคนพิการ ผูป้ ่ วยได้รบั การฟื้ นฟูสภาพอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์
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พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด โภชนากร และอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน เป็ นต้น ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแล
ฟื้ นฟูสภาพได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
76. การฟื้ นฟูสภาพ

Score
3.0

DALI Gap
-ผูป้ ่ วยถูกจาหน่าย
กลับก่อนได้รบั การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ(I)

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
- ประสานพยาบาลตึกผูป้ ่ วยในให้ส่งผูป้ ่ วย
เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทุกราย กรณีท่ี
แพทย์จาหน่ายผูป้ ่ วยกลับในวันหยุด ให้
พยาบาลนัดผูป้ ่ วยมาทีแ่ ผนก
กายภาพบาบัดในวันทาการปกติ
–ไม่มกี ารวางแผนและ - มีการวางแผนและสรุปประเด็นปั ญหา
สรุปประเด็นปั ญหา
สาคัญของผูป้ ่ วยก่อนจาหน่ายกลับบ้าน
สาคัญของผูป้ ่ วยก่อน - วิเคราะห์ ติดตามประสิทธิผลของกลุ่ม
กลับบ้าน(I)
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการฟื้ นฟูสภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
- เพิม่ อุปกรณ์สาหรับฟื้ นฟูสมรรถภาพ
-อุปกรณ์เครื่องช่วย
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ให้
เดินไม่เพียงพอต่อ
เพียงพอ
ผูป้ ่ วย(I)
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III-4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2559
2560
2561
2562
2563
ความพึงพอใจต่อการดูแลผูป้ ่ วยไตวายระยะ
>90%
98.8
99.8
100
99.4
92.64
สุดท้าย
ผูป้ ่ วยฟอกไตทางช่องท้องได้รบั การเยีย่ ม
100%
94.6
98.2
85.7
100
88.89
บ้าน
ii. บริบท
โรงพยาบาลปากพนังมีแพทย์อายุรกรรม 1คน มีคลินิก CKD เพื่อชะลอการเสื่อมของไต และติดตามดูแลเฝ้ าระวัง
ชะลอภาวะไตเสื่อ มในกลุ่ ม ผู้ป่ วย NCD และผู้ป่ วยไตวายระยะสุ ด ท้ายที่ป ฏิเสธการฟอกไต ต้อ งการดูแ ลแบบ
ประคับประคอง และ ให้การดูแลผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกไตผ่านทางหน้าท้องทีไ่ ด้รบั การส่งต่อจาก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมานอนโรงพยาบาลด้วยอาการแทรกซ้อน โดยจัดทีมเยี่ย มบ้านร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ความรู้ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การฟอกไตผ่านทางหน้าท้อง
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกไตผ่านทางหน้าท้อง
iii. กระบวนการ
(1) การปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้มาตรฐาน:
• แพทย์อายุรกรรม ให้ขอ้ มูลเรื่องโรคและprognosis ของโรค แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยและพยาบาลให้
ข้อมูลการปฏิบตั ติ วั ที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ผู้ ป่วยที่เลือกทาการรักษาโดยการ
ฟอกไตหรือฟอกไตทางหน้าท้องแพทย์พจิ ารณาส่งตัวผูป้ ่ วยพบแพทย์เฉพาะทางทีร่ พ.มหาราช
• จัดอบรมบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ได้รบั การฟอกไตทางหน้าท้องร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
เครือข่าย
• กาหนดให้ตดิ ตามเยีย่ มบ้านหลังจาหน่ายทุกราย
• รับให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผปู้ ่ วย/ญาติทพ่ี บปั ญหา
• เมื่อผูป้ ่ วยเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวติ ให้การดูแลแบบประคับประคอง
(2) การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของคณะอนุ กรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม:
• iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• ผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายทีฟ่ อกไตทางหน้าท้อง ได้รบั การติดตามเยีย่ มบ้านโดยทีม HHC ทุกราย
• ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาติดเชื้อจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับยา Antibiotic จัดให้นอนในโซนที่
สะอาดหรือห้องพิเศษ(ถ้าหากผูป้ ่ วยมีความพร้อม)
• มีคลินิก CKD เพื่อชะลอการเสื่อมของไต และผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลถูกต้อง เหมาะสม โดยแพทย์อายุ รกรรม
และทีมสหวิชาชีพประจาคลินิก
• ผูป้ ่ วยทีต่ ดั สินใจไปฟอกไตทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ มีบางรายเปลีย่ นใจหลังจากไปเตรียมความพร้อมก่อนฟอก
ไต เนื่องอายุมากขอรับการรักษาแบบประคับประคอง และไม่พบผูป้ ่ วยฟอกไตฉุกเฉิน
• ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่เข้ารับการดูแลแบบประคับประคอง จากไปอย่างสมศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
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v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
77. การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง

Score
3

DALI Gap
-การเตรียม
ผู้ป่วยเพื่อ
ส่งไปรับ
การรักษา
ด้วยการ
ฟอกไตทาง
หน้ าท้องที่
โรงพยาบาล
ศูนย์ (I)

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
• จัดทาและปรับปรุง CPG CKD
• พัฒนา CKD clinic คุณภาพ
• ส่งเจ้าหน้าทีใ่ น clinic CKD ไปอบรมการดูแล
ผูป้ ่ วยฟอกไต
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายเรื่องการ
ดูแลผูป้ ่ วยฟอกไตทางหน้าท้อง
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายเรื่องการ
ดูแลผูป้ ่ วยไตวายระยะท้ายแบบประคับประคอง
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผ้ปู ่ วย/ครอบครัว
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
2562
2563
อัตรา Re-admit ภายใน 28 วัน
<5
0.45
0.36
0.21
0
0.34
ของผูป้ ่ วย DM
อัตรา Re-admit ภายใน 28 วัน
<3
0.18
0
0.19
0.02
0.67
ของผูป้ ่ วย COPD
อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ วบคุม
>40%
45.01
43.86
36.99
33.07
27.28
ระดับน้าตาลในเลือด(HbA1C<7)
อัตราผูป้ ่ วย stroke ทีค่ ะแนน
93.57
90.76
91.86
92.85
87.36
≥80%
ADL เพิม่ ขึน้
ร้อยละของผูป้ ่ วย stroke ทีไ่ ด้รบั
95.27
90.76
91.86
97.90
92.20
≥80%
การฟื้ นฟูสมรรถภาพทีส่ ่งต่อจาก
รพศ.อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 3
เดือนหลัง D/C
ii. บริบท :
• ทีมดูแลผูป้ ่ วย มุ่งเน้นบริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว โดยพัฒนาขีด
ความสามารถของผูป้ ่ วยและญาติ โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ เพื่อให้ผปู้ ่ วยและ
ญาติสามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถูกต้องหลังจาหน่าย
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังมีความสาคัญ:
• DM HT COPD Stroke CKD HIV CA จิตเวช CKDกลุม่ Palliative,TB,มารดาหลังคลอด, มารดาหลังการ
ผ่าตัดคลอดบุตร, หญิงตัง้ ครรภ์, หญิงตัง้ ครรภ์แท้งบุตร, ทารกแรกเกิด, DVT ในผูป้ ่ วยกระดูกหัก Around the Hip,
Failed Plate in Closed Fracture Femur and Tibia
ลักษณะประชากร/ผูร้ บั บริการทีม่ ผี ลต่อการให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง:
• ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้
• ผูป้ ่ วยจิตเวช ติดยาเสพติด โรคเรือ้ รังทีส่ งั คมไม่ยอมรับ
• ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
• ผูป้ ่ วยสูงอายุทม่ี ปี ั ญหาในการรับรู้ หรือขาดผูด้ แู ล
• ผูป้ ่ วยต่างชาติและต่างด้าว
• หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุ่นทีต่ งั ้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์
• ครอบครัวทีบ่ ุตรคนแรก
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
DM,HT,CKD,COPD/Asthma,TB
Stroke

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การประเมินผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม และวางแผนการเรียนรู้
โดยเปิ ด โอกาสให้ผู้ป่ วยและครอบครัว ได้ว างแผนการดูแ ลร่ว ม กับ ทีม ให้
คาแนะนาข้อมูลแหล่งประโยชน์ ต่าง ๆ ทีส่ ามารถขอความช่วยเหลือได้ มีการ
ส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา re-admit ให้ทมี HHC ลงเยีย่ มบ้าน ทบทวน

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

182

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.

PP/Preterm

หญิ งตัง้ ครรภ์วยั รุ่นที่ตงั ้ ครรภ์ไม่
พึงประสงค์

FM-ACD-046-00
Date: 04/11/2563

การใช้ยาพ่นโดยเภสัชกรทุกครัง้ ที่มารับบริการ เช่น COPD เพื่อติดตามดู
สิ่ง แวดล้อ มที่บ้ า น การพ่ น ยา การปฏิบ ัติตัว ทีม ด าเนิ น การวางแผนปรับ
กิจกรรมให้เหมะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย มีการส่งต่อคลินิกเลิกบุห รี(่ คลินิคเลิก
บุหรีเ่ ริม่ เดือนมกราคม 2560)
DM สอนการใช้ยาฉีด insulin ทบทวนการใช้ยาพ่นโดยเภสัชกรทุกครัง้ ทีม่ า
รับบริการ
PP/Preterm เสริมแรงให้แก่มารดาหลังคลอด โดยการสอนการให้นมแม่ ดูแล
ใกล้ชดิ จนมารดามีความพร้อมในการให้นมแม่ กระตุน้ ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการช่วยดูแลทารก และให้ขอ้ มูลการรับวัคซีน แหล่งประโยชน์ทส่ี ามารถขอ
ความช่วยเหลือได้
- ประเมินปั ญหาทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
- สร้างความเป็ นกันเองเข้าใจปั ญหา
- ให้ขอ้ มูลพร้อมคาถามเปิ ดกว้างเพื่อให้คดิ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
- ให้สามีและญาติมสี ่วนร่วมในการให้ขอ้ มูลเสริมพลังพร้อมให้กาลังใจ

(1) การประเมิน การวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู:้
• ทีมสุขภาพจะมีการประเมินสภาพปั ญหาที่มีผลต่อความสามารถการดูแลตนเองของผู้ป่วยตัง้ แต่แรกรับทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณเพื่อใช้ในการวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผปู้ ่ วยและญาติตาม
สภาพปั ญหาเหมาะสมกับวิถชี วี ติ เมื่อกลับไปอยู่บา้ น โดยวางแผนการดูแลร่วมกันตัง้ แต่นอนโรงพยาบาล มีการเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็ น แหล่งสนั บสนุ น ในชุมชนและมีการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อ ดูสภาพแวดล้อมและเตรียม
สิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม เช่น การพ่นยา ฉีด insulin การทาแผล Bed Sore การสอนทากายภาพ อาหารเฉพาะโรค
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีการประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้เครื่องมือ PPSv2 ESAS Pain Score
(2) การให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม:
• แพทย์ จ ะเป็ น ผู้ให้ข้อ มูลในการวินิ จ ฉัย โรค แนวทางการรัก ษาทางเลือ กในการรัก ษา โดยยึด ผู้ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ให้ผปู้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษา เลือกแนวทางการรักษา รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้
• พยาบาลจะให้ขอ้ มูลทุกขัน้ ตอนของการดูแล ให้ขอ้ มูลของแผนการพยาบาล และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วยขณะ
รับการรักษาทีร่ พ.ใช้ส่อื การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วยและญาติ เช่นแผ่นพับให้ความรูเ้ พื่อความเข้าใจที่
ง่ายขึ้น การพูดคุยเปิ ดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้ซักถาม ฝึ กทักษะที่จาเป็ นในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและมีการ
ประเมินการเรียนรูจ้ นกว่าผูป้ ่ วยและญาติสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
• ค้นหาความต้องการปั ญหาที่มผี ลต่อความสามารถต่อการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและญาติ พูดคุย หาทางออก
ร่วมกันให้เหมาะสมกับวิถชี วี ติ เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น เช่นผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งฉีดอินซูลนิ ที่บา้ น ผูป้ ่ วยทีม่ แี ผล หรืออุปกรณ์ตดิ ตัว
มีการวางแผนการดูแลร่วมกันตัง้ แต่นอนโรงพยาบาล มีการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็ น แหล่งสนับสนุ นใน
ชุมชนและมีการติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อดูสภาพแวดล้อมและเตรียมสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม
• ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ได้รบั การดูแลด้วยความเคารพสิทธิและศั
์ กดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ การตัดสินใจเกีย่ วกับ
การคงไว้หรือยุติการรักษาเพื่อยืดชีวติ เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมาย ความเชื่อ วัฒนธรรม เช่น
เปิ ดโอกาสให้พระมาสวดข้างเตียงให้ผปู้ ่ วยจิตสงบตามทีผ่ ปู้ ่ วยและญาติต้องการ กรณีขอพาผูป้ ่ วยไปดูแล Palliative
careต่อทีบ่ า้ นมีการพูดคุยกับญาติเพื่อวางแผนการดูแล เช่น แพทย์ประเมินอาการแล้วว่ามีโอกาสเสียชีวติ สูง จะมีการ
พูดคุยการดูแลก่อนจาหน่ายพร้อมส่ง HHC ติดตาม
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• ผูป้ ่ วยมีประวัตแิ พ้บ่อยในเด็ก มีการฝึกการใช้ยาฉีด
(3) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ และคาปรึกษา:
• มีก ารดู แ ลให้ค าปรึก ษาการให้ข้อ มู ลและเสริม พลังแก่ ผู้ป่ วยและครอบครั ว ในผู้ป่ วยพยายามฆ่ าตัว ตาย
(Suicide attempt) ผู้ป่วยซึมเศร้า(Depress) เครียด วิตกกังวล โดยมีการใช้แบบประเมินในผู้ป่วยแต่ละรายตาม
สภาพปั ญหาที่พบ จากการซักประวัติการสังเกต แล้วพบว่ ามีความวิตกกังวลซึมเศร้า จะได้รบั บริการให้คาปรึกษา
รวมทัง้ มีเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเป็ นขัน้ ตอน และพบว่าผูป้ ่ วยฆ่าตัวตายสาเร็จ(ต่อแสนประชากร)ใน
ปี 2559-2563 ร้อยละ 11.9, 6.8, 6.8, 3 และ11.13.ตามลาดับ
• การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) จะจัดให้อยู่ในมุมสงบ หรือห้องพิเศษ หากญาติต้องการท า
พิธกี รรมทางศาสนาทีมจะอานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และเมื่อถึงวาระสุดท้ายโรงพยาบาลจะสนับสนุนรถในการ
เคลื่อนย้ายกลับบ้าน
• ผูป้ ่ วยที่แพทย์วนิ ิจฉัยครัง้ แรก (First Diagnosis) ด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย จะได้รบั การให้คาปรึกษาการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการปฏิบ ัติ
ตัวการ/ดูแลทีบ่ า้ น เพื่อการดูแลทีถ่ ูกต้องเหมาะสมป้ องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน
(4) การร่วมกันกาหนดแผนการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมผูใ้ ห้บริการกับผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
• มีการค้นหาปั ญ หาของผู้ป่วยนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างที มสุขภาพผู้ป่วยและญาติ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยได้ตรงปั ญหา
• ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ทีส่ ามารถควบคุมได้ ทีมสุขภาพได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการ
ดูแลโดยการกาหนดเกณฑ์ ในการส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาที่รพ.สต.ใกล้บ้าน ผู้ป่วยสมัครใจที่จะรับยาใกล้บ้าน ซึ่งมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และมีการพบแพทย์ประจาปี 1 ครัง้ ในวันตรวจเลือดประจาปี
• ในกรณีท่ผี ดิ ปกติ มีการ consult แพทย์ และมีการส่งต่ออย่างเป็ นระบบ โดยการเตรียมความรูข้ องบุ คลากร
ของ รพ.สต.ให้ มีค วามพร้อ ม เตรีย มความพร้อ มของยา และเวชภัณ ฑ์ ปั จ จุ บ ัน ผู้ป่ วย โรคความดัน โลหิต สู ง
โรคเบาหวาน สามารถรับยาได้ทร่ี พ.สต.ใกล้บา้ นได้เป็ นจานวนมาก
(5) การจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว ให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง:
• ฝึ กทักษะผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านเช่น การทาแผล การฉีดอินซูลนิ การให้อาหารทาง
สายยาง
• การดูแล Hygiene care ในผูป้ ่ วยทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
• ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้รบั การฝึกทักษะ ในเรื่องการทากายภาพบาบัด การฝึกเดิน การ
บริหารข้อ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไปตามสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วย
• ผูป้ ่ วยจิตเวชมีการจัดกิจกรรมให้ผดู้ ูแลโดยใช้ระบบการดูแลแบบมีพเ่ี ลี้ยงช่วยในเรื่องการกินยาผูป้ ่ วยจิตเวช
โดยแพทย์ปรับเปลี่ยนมื้อยาให้เพื่อความสะดวกในการกินยาแบบมีพ่เี ลี้ยง (Directly Observed Therapy :DOT) ทา
ให้การกินยาไม่ต่อเนื่อง การขาดยา หรือการกาเริบของผูป้ ่ วยจิตเวชลดลง
• OPD ให้ขอ้ มูลรายโรคตามปั ญหาทีป่ ระเมินได้ การนัดหมายครัง้ ต่อไป ณ จุดบริการหลังตรวจ
• มีการเสริมพลังและให้ความรู้ในคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ DM, HT, ไต, COPD, Asthma, TB, ARV โดยสห
สาขาทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม
• คลินิกพัฒนาการเด็กสมวัย
• ในทารกแรกเกิด/คลอดก่อนกาหนด มีการจัดการเรียนรู้ในการดูแลทารก ได้แก่ การให้นมแม่ อาบน้า เช็ดตา
เช็ดสะดือ และการให้ยาทางปาก
(6) การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ้ ละเสริมพลัง:
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• ผู้ป่วยและญาติมคี วามมั ่นใจเรื่องการทาแผล การฉีดอินซูลิ น การให้อาหารทางสายยาง การดูแล Hygiene
care ในผูป้ ่ วยทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
• ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้รบั การฝึกทักษะ ตามสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วย
• ผูป้ ่ วยจิตเวชมีการจัดกิจกรรมให้ผดู้ แู ลโดยใช้ระบบการดูแลแบบมีพเ่ี ลีย้ ง ผูป้ กครองได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมที่
ได้รบั คาแนะนา และส่งต่อชุมชน
• ฝึกปฏิบตั กิ ารให้นมลูกอย่างถูกต้อง
• ผลลัพธ์การกินยา TB ทา DOT ได้
• ไม่พบมารดากลับมารักษาจากการไม่ทราบวิธกี ารปฏิบตั ติ น
• มีการโทรติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังจาหน่ายในรายทีจ่ าเป็ นต้องติดตามผลด่วน ก่อนทีม HHC ลงเยีย่ ม
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การสนันสนุนให้มอี ุปกรณ์ให้ผปู้ ่ วยนาไปใช้ต่อเนื่องทีบ่ า้ น
• กิจกรรมให้ขอ้ มูลและเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ โดยสหสาขาวิชาชีพ ขณะผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในหอ
ผูป้ ่ วยก่อนจาหน่าย เช่นผูป้ ่ วย stroke และญาติมที กั ษะการดูแลตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
• ระบบการดูแลผูป้ ่ วยใกล้บา้ นใกล้ใจในกลุ่ม NCD ผูป้ ่ วยมีความมั ่นใจในการกลับไปรับการรักษาทีร่ พ.สต.
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
78. การให้ขอ้ มูลและเสริม
พลัง

Scor
e
3

DALI Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี

I ,L

-การวางแผนจ าหน่ าย การให้บ ริก ารและการให้ข้อ มู ลใน
ระบบสุ ข ภาพในชุ ม ชนเชิ ง รุ ก ที่ ค รอบคลุ ม เชื่อ มโยงกั บ
เครือข่ายให้เหมาะกับ ผู้ป่ วยแต่ ละราย เพิ่ม การค้น ปั ญ หา
ด้านจิตใจ
- จัด หาแหล่ ง สนั บ สนุ น ในโรงพยาบาลและชุ ม ชนเพื่ อ
สนับ สนุ น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอกับ ความ
ต้องการการใช้ของผูป้ ่ วย
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) รพ.
III-6 การดูแลต่อเนื่ อง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2559
อัตราการรักษาผูป้ ่ วยแบบมีพเ่ี ลีย้ ง
100%
100
(DOTs)
อัตราการขาดยาในผูป้ ่ วย DM
<5%
1.26
อัตราการขาดยาในผูป้ ่ วย HT
<5%
0.77
อัตราการขาดยาในผูป้ ่ วย TB
<5%
2.99
ผลสาเร็จในการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค
85%
82.26
(SuccessRate)
Good Adherence ในผูป้ ่ วย HIV
98.50
≥90%
อัตราทีผ่ ปู้ ่ วย ได้รบั การดูแลต่อเนื่องที่
92.68
≥85%
บ้าน
อัตราผูป้ ่ วยทีข่ าดนัด DM
<3%
2.19
อัตราผูป้ ่ วยทีข่ าดนัด HT
อัตรา re-admit ในผูป้ ่ วยCOPD

<3%
<3%

3.12
0.18

2560
100

2561
100

2562
100

2563
100

0.56
0.56
5.26
89.74

0.14
0.10
6
82.23

0.07
0.01
6
84.65

0.34
0.45
0
83.33

95.24
95

98.70
90.49

97.80
89.11

96.82
90

3.02

1.2

0.8

0.94

2.29
0

2.13
0.19

1.16
0.02

0.42
0.67

ii. บริบท
• ทีมให้บริการดูแลและติดตามผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีบ่ ้านต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ โดยมีการกาหนดข้อบ่งชีใ้ นการ
ส่งต่อผูป้ ่ วยในการเยีย่ มบ้านครอบคลุมทัง้ ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยในอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน ทัง้ ภายในโรงพยาบาลและผูป้ ่ วยที่
ส่งตัวจากสถานพยาบาลอื่น ๆ โดยได้มกี ารวางแผนและทาข้อตกลงระหว่างทีมสุขภาพกับญาติหรือผู้ดูแลผูป้ ่ วย
ก่อนกลับบ้าน รวมทัง้ มีการส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยไปยังสถานบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลเพื่อ
การติดตามดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน กรณีมกี ารพบปั ญหาของผูป้ ่ วยและญาติในขณะเยีย่ มบ้าน มีระบบการส่งต่ อผูป้ ่ วย
จากในสถานบริการในเครือข่ายและจากทีมเยีย่ มบ้านในชุมชนสู่โรงพยาบาล
ระดับการให้บริการ:
• โรงพยาบาลระดับ M2 ระดับ ทุ ติย ภู มิ ให้ก ารดูแลผู้รบั บริ ก ารแบบต่ อ เนื่ อง ภายหลังการจ าหน่ ายจาก
โรงพยาบาลศูนย์มาเตียมความพร้อมก่อนจาหน่ ายกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน โดยมีการประสานงานที่
ครอบคลุมเครือข่ายสุขภาพทัง้ ในโรงพยาบาลและ รพ.สต. ทัง้ 25 แห่ง และ 1 PCU โดยมีกลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่อง
ทัง้ หมด 7 กลุ่ม ได้แก่
1.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative Care)
2.ผูป้ ่ วยมะเร็ง
3.ผูป้ ่ วยวัณโรค
4.ผูป้ ่ วยเอดส์
5.ผูป้ ่ วยจิตเวช
6.ผูส้ งู อายุ
7.ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
ลักษณะหน่วยบริการในเครือข่าย:
• มีระบบนัดผูป้ ่ วยมารับบริการต่อเนื่องและกรณีมขี อ้ บ่งชี้ทต่ี อ้ งได้รบั การดูแลรักษามีระบบการเยีย่ มติดตาม
อาการของผูป้ ่ วยที่บ้านอย่างต่อเนื่องตามแผนการดูแลรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (HHC)โดยส่งต่อPCU 1 แห่ง
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รพ.สต. 20 แห่ง มีพยาบาลวิชาชีพประจา 15 แห่ง และมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน ผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคสาคัญ/กลุ่มเสีย่ ง ทีเ่ กินศักยภาพส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์
ตัวอย่างโรคทีก่ ารดูแลต่อเนื่องมีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
• ผู้ป่ วยนอก โรค HT/DM ที่ควบคุม ได้ตามแนวทางส่งไปรับ การรัก ษาดูแลต่อเนื่ องที่รพ.สต. หากพบมี
ปั ญหาหรือมีภาวะแทรกซ้อนreferมารับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล
• ผูป้ ่ วยใน โรคเรื้อรังเช่น HT,DMทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนเช่น hypo-hyperglycemia ,COPDที่ re-admit ภายใน
28วัน ,Strokeทุกราย, ส่งทีม HHC เพื่อลงเยีย่ มบ้านทุกราย
• ผูป้ ่ วยวัณโรคส่งคลินิก เพื่อทา DOT ทุกรายและเมื่อจาหน่ ายประสานรพ.สต.ให้ทาDOT ต่อเนื่องผลสาเร็จ
ในการรัก ษาผู้ ป่ วยวัณ โรค (Success Rate)ในปี 2559-2563 อัต รา 82.26, 89.74, 82.23,84.65 และ 83.33
ตามลาดับ
• ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative Care)ได้รบั การดูแลตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองและตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยละญาติในวาระสุดท้ายของชีวติ ให้สมศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และมีแนวทางดูแลต่อเนื่อง
กับชุมชนเพื่อให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นระยะท้ายพร้อมจากไปอย่างสงบ
• กระบวนการ:มีการวางแผนการจาหน่ าย การเตรียมผู้ป่วยและญาติ เพื่ อกลับไปดูแลฟื้ นฟูต่อที่บ้านโดย
ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันฝึกผูป้ ่ วย ญาติให้เกิดทักษะทีจ่ ะดูแลตนเอง ได้อย่างต่อเนื่ องและมั ่นใจ มีทมี HHC ทาหน้าที่
เชื่อมประสานการดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยัง รพ.สต.
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy
disease)
HT/DM/Stroke/
/STEMI/COPD/ TB/HIV/
Palliative Care/ Bed
Ridden/ผูป้ ่ วยเด็ก

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการดูแลต่อเนื่ อง

-มีแนวทางส่งไปรับ การรักษาดูแลต่อ เนื่ องที่ รพ.สต. หากพบมีปั ญ หาหรือ มี
ภาวะแทรกซ้อนreferมารับ การรักษาต่อที่โรงพยาบาล ส่งทีม HHC เพื่อลง
เยี่ย มบ้านทุ ก ราย TB/HIV ส่ งคลินิ ก เพื่อ ท า DOT ทุ ก รายและเมื่อ จาหน่ า ย
ประสานรพ.สต.ให้ทาDOT
-ในกรณีทม่ี ภี าวะฉุกเฉิน มีระบบส่งต่อไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์
ผูป้ ่ วยจิตเวช
มีแนวทางการประเมินและติดตามเยีย่ มโดยพยาบาลจิตเวชร่วมกับทีมรพ.สต. /
ทีมจังหวัด
(1) การระบุกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญทีต่ อ้ งใช้ขนั ้ ตอนจาหน่ายและการส่งต่อผูป้ ่ วยเป็ นกรณีพเิ ศษ:
• กลุ่ม Stroke Fast Track, STEMI, SHI, Multiple Trauma, Multiple Fracture, Preterm, PIH
• กลุ่ม DM, HT, IHD, Stroke/ Old CVA ,TB,HIVทีม่ อี าการ Stable จะส่งต่อ รพ.สต.
(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสื่อสาร:
• ผูป้ ่ วยSTEMI/Post Arrest ผูป้ ่ วย On ET-Tube Refer โดย พยาบาลวิชาชีพ 2-3 คน แพทย์มกี ารประสาน
โรงพยาบาลแม่ขา่ ยก่อนส่งต่อทุกราย
• ผูป้ ่ วย Stroke /กล่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงพยาบาล 1-2 คน ตามลักษณะผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วย Stroke ทีส่ ่งทา CT
รอรับกลับกรณีผลไม่มี bleeding
(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในการส่งต่อ:
• มีรถ Refer มีการตรวจสอบความพร้อมใช้เวรละ ครัง้ มีพร้อมอุปกรณ์การช่วยฟื้ นคืนชีพ อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
เช่น Monitor , Ventilator ,Suction ในทารกแรกเกิด มีการใช้ Transport Incubator หากใส่ท่อช่วยหายใจ
ใช้ Neo Puff แทน Ambubag เพื่อลดการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ และมีแรกดันทีเ่ หมาะสม ทาให้การ
ดูแลขณะส่งต่อเป็ นไปอย่างเหมาะสม ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการส่งต่อ
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(4) ระบบนัดหมายเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ระบบช่วยเหลือและให้คาปรึกษาหลังจาหน่าย:
• มีระบบนัดหมายในผูป้ ่ วยทีจ่ าหน่ ายจากโรงพยาบาลให้กลับมารักษาติดตามผล และในผูป้ ่ วยนอกทีต่ ้ องรับ
การรักษาต่อเนื่องทุกราย ในผูป้ ่ วยโรคเรื่อรังจะมีการใช้สมุดนัดประจาตัวเพื่อสามารถสื่อสารเรื่องยา lab ข้อมูลผูป้ ่ วย
มีการนัดผูป้ ่ วยตรงตามคลินิกและแพทย์เจ้าของไข้เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยได้ต่อเนื่อง
• ในผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีข่ าดนัดถ้ามีการขาดนัดเกิน 15 วันจะมีการตามผูป้ ่ วย โดยการประสานกับ รพ.สต.ในเขต
รับผิดชอบ ในการตามผู้ป่วย ถ้าในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลทีมจะโทรตามผู้ป่วยโดยตรง ถ้าไม่สามารถ
ติดตามผู้ป่วยได้ จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อหาสาเหตุของการขาดนัด ผลพบว่า อัตราการขาดนัดของผู้ป่วย
เบาหวานปี 2559-2563 พบร้อยละ 2.19, 3.02, 1.20, 0.80 และ 0.94 ตามลาดับ อัตราการขาดนัดของผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงปี 2559-2563 พบร้อยละ 3.12, 2.29, 2.13, 1.16 และ 0.42 ตามลาดับ
• มีระบบการติดตามผูป้ ่ วย Day care /TB ในกรณีไม่มาตามนัดโดยติดต่อทางโทรศัพท์หรือติดต่อรพสต.ใน
เขตที่ รับผิดชอบเพื่อติดตาม ผูป้ ่ วย TB ในผูป้ ่ วยTB มีการจัดระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทา DOT ทุกรายและ
เมื่อจาหน่ายประสานรพ.สต.ให้ทาDOT ต่อเนื่องโดยอธิบายถึงความสาคัญของการกินยาให้ตรงตามนัดทุกครัง้ ผูป้ ่ วย
ทีไ่ ม่มาตามนัดจะติดตามทางโทรศัพท์หรือทางระบบเครือข่าย รพ.สต.ในพืน้ ที่ และมีการติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยทุก
รายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาลและ รพ.สต. เพื่อดูแลเรื่องการกินยา และผลข้างเคียงของยา ตลอด
ระยะเวลาของการรักษา และประเมินพีเ่ ลี้ยงทีก่ ากับการกินยาของผูป้ ่ วยโดย เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษา
อย่างต่อเนื่อง
• ไม่มารับประทานยาแบบมีพ่เี ลี้ยงในตอนเช้า ตอนบ่ายทีมจะโทรศัพท์ต ามให้มารับยา มีระบบการติดตาม
โดยการติดตามทางโทรศัพท์โดยตรงกับผูป้ ่ วยและมีแกนนาเยี่ยมบ้าน
• ในผูป้ ่ วยเรื้อรังมีเครือข่ายร่วมกับรพ.สต.ในการปรึษาปั ญหาผ่านทางระบบ line และสามารถปรึกษาแพทย์
ได้ตลอดมีระบบส่งต่อผูป้ ่ วยกลับมารักษาต่อเนื่องเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
(5) ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย (รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ
แก่หน่วยบริการทีใ่ ห้การดูแลต่อเนื่อง) และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ:
• มีการส่งต่อชุมชนโดยใช้แบบฟอร์มการเยี่บ้าน ในปี 2562 กาลังปรับใช้โปรแกรม Smart COC เยีย่ มบ้าน
แล้วร่วมกันทัง้ เครือข่าย ติดตามเยี่ยมหลังจากผู้ป่วยจาหน่ ายจาก รพ. ศูนย์ HHC ของ รพ. ประสานทีมและลง
เยีย่ มร่วมกับรพ.สต.
• มีระบบการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวี /ผูป้ ่ วยเอดส์ โดยกลุ่ มแกนนามีพยาบาลเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการเยีย่ ม
ในผูป้ ่ วย ARV รายใหม่ มีการประสานงานสหวิชาชีพ ทีม ARV มาร่วมดูแลให้การปรึกษาเยีนวยาด้านจิตใจ ความรู้
เรื่องโรค การใช้ยา และการเปิ ดเผยผลเลือด
• ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายก่อนจาหน่ ายต้องได้รบั การประเมิน 2Q และ Suicidal Idea ทุกราย และมีการ
ติดตามเยีย่ มบ้านหลังจาหน่ายภายใน 30 วัน 1ครัง้ ทุกราย
• ในเด็กทีไ่ ด้รบั การประเมินว่าผูป้ กครองไม่พร้อมให้การดูแล เช่น ทารกทีบ่ ดิ า-มารดา ติดสารเสพติด ทาการ
ส่ง OSCC เพื่อให้มาประเมินและให้แนวทางช่วยเหลือร่วมกับทีมจังหวัด
• มีการเชิญเจ้าหน้าที่ จากชุมชนเข้าร่วมประชุมวิชาการที่จดั ขึ้นทุกครัง้ รวมทัง้ มีการลงพื้นที่ให้ ความรู้แก่
เจ้า หน้ า ที่ด้ว ย เช่ น โรคไข้เลือ ดออก พบว่ า มีก ารส่ ง ตัว ผู้ ป่ วยที่ส งสัย ไข้ เลือ ดออกมารับ การตรวจรัก ษาที่
โรงพยาบาลมากขึ้น พร้อมทัง้ มีผลการทาTunique Test มาด้วย การดูแลผูป้ ่ วย palliative care /ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง
• มีระบบการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
• ประสานขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ในการของบประมาณจัดหาอุปกรณ์ หรือตอบสนอง
ความจาเป็ นของผูป้ ่ วยในแล้วแต่กรณี
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(6) การสื่อสารข้อมูลของผูป้ ่ วยแก่หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการดูแลต่อเนื่อง:
• มีระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและสถานบริการเครือข่ายเช่น รพ.สต. รพ.มหาราช และรพอื่นๆโดยใช้ใบ
ส่งต่อผูป้ ่ วยเพื่อการรักษา และโปรแกรม Thai refer สาหรับส่งต่อข้อมูลในการส่งต่อ
• มีสมุดประจาผูป้ ่ วยเรือ้ รัง (DM/HT/COPD/HIV/AIDS/Schizophrenia) ทีท่ าง รพ.ออกให้เป็ นสมุดประจาตัว
ผูป้ ่ วยเพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสุขภาพสาหรับสื่อสารกับหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
• มีการใช้แบบฟอร์มการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้านเฉพาะโรคและแบบเยี่ยมทัวไปเพื
่
่อใช้ในการบันทึกปั ญหาผูป้ ่ วย
และแผนการดูแลต่อเนื่องรายละเอียดที่สาคัญทีค่ วรดูแลต่อเนื่องที่บ้านรวมทั ง้ การประสานข้อมูลในทีมสหวิชาชีพ
การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยปฐมภูมิ
(7) การทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง:
• มีทะเบียนเยีย่ มบ้านบันทึกการติดตามการดูแลต่อเนื่องของทีม
• มีการลงข้อมูลเยีย่ มบ้านในรายงานบัญชี 1 โปรแกรม HOS XP
• มีการนาเวชระเบียนในรายทีส่ ่งต่อมาทบทวนทุกราย เพื่อปรับปรุงระบบ
(8) การติดตามผลการดูแลต่อเนื่องและนาผลการติดตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบริการ:
• ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รัง พบปั ญหาการกินยาไม่ถูกต้องในผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีอ่ ่านหนังสือไม่ได้
พบว่ามีค วามเสี่ย งเรื่อ งผู้ป่ วยสูงอายุรบั ประทานยาไม่ ถู ก ส่งผลให้เสี่ย งต่ อภาวะน้ าตาลสูงหรือต่ ากว่าปกติก าร
ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ คือ มีใช้ฉลากภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆทีซ่ องยา การจัดยาเป็ นมือ้ การเยีย่ มบ้านด้านยาโดยเภสัช
กร เป็ นต้น
• จากการเยี่ย มบ้ า นผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองโดยทีม สหวิช าชีพ พบว่ า มีปั ญ หาเรื่อ งผู้ ดู แ ลไม่ เห็ น
ความสาคัญของการทากายภาพบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั จะมี Complication โดยเฉพาะข้อติด ทีมจึงได้มกี ารเยีย่ มบ้าน
โดยนักกายภาพ มีการสอน สาธิตผูด้ ูแล
• จากการเยีย่ มผูป้ ่ วยจิตเวช ทีบ้านพบว่าเป็ นกลุ่มผู้ป่วยทีย่ งั เข้าถึงบริการได้ไม่ดนี ัก มีการเจาะเลือด CBC
ให้ท่ี
บ้านในกรณีทต่ี อ้ งรับยาจิตเวชทางไปรษณียจ์ าก รพ.สวนสราญรมย์เพื่อป้ องกันการขาดยา มีการทาDOT ยาจิต
เวชโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในรายทีม่ ปี ั ญหาเรื่องผูด้ แู ล และมีการจัดยาเป็ นมือ้ ๆ ให้กบั ผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการกินยาผิด
• ผู้ป่วย TB ติดตามและประเมิน การรับประทานยาด้ว ยระบบ DOT โดยญาติ อาสาสมัคร และเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุข
• มีการติดตามการดูแลต่อเนื่องและผลการเยี่ยมพบปั ญหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ท่ใี ห้ไว้ไม่สามารถติดต่ อ
ผูป้ ่ วยได้ประสานงานกับเวชระเบียนในการซักถามเบอร์โทรศัพท์ผปู้ ่ วยใหม่ทุกครัง้
• มีการติดตามผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีร่ ะดับสูงกว่าโดยการโทรถามผลการวินิจฉัยและการ
ตรวจรักษา
• มีระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยไปรับบริการใน รพ.ทีม่ คี วามสามารถสูงกว่า ได้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล จะมีการโทรประสานก่อนการส่งต่อผู้ป่วย ก่อนและมีก ารโทรติดตาม
ผลการรักษา/ มีการตอบกลับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเป็ นเอกสาร
• มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ การส่งต่อในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• มีเครือข่ายการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องในชุมชน
• มีทมี ดูแลผูป้ ่ วย palliative care ของเครือข่าย
• เพิม่ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
มาตรฐาน
79. การดูแลต่อเนื่อง

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
-พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังสู่สถานบริการใกล้
I
บ้านใกล้ใจ
-พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเพือ่ ใช้ร่วมกันในการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างต่อเนื่อง
-พัฒนาทีม HHC ให้มอี ตั รากาลังทีเ่ พียงพอ ครอบคลุม
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
-พัฒนาทีมดูแลผูป้ ่ วย palliative care ของเครือข่าย
-พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ นให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีโ่ ดย
ทีมสหวิชาชีพ
-ส่งเสริมการใช้โปรแกรม Smart COC ในการดูแลต่อเนื่อง
ในเครือข่าย
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รำยงำนกำรประเมิ นตนเองของCLT/PCT โรงพยำบำลปำกพนัง
พันธกิ จ/ควำมมุง่ หมำย:
ทีมนาทางคลินิก ได้วางระบบการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็ นโรงพยาบาลระดับ M2 ทัง้ ด้านการส่งเสริม
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสภาพแก่ผปู้ ่ วยทุกกลุ่มอายุอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูร้ บั บริการ โดยการทางานเป็ นทีม และการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายสุขภาพ
ขอบเขตบริกำร:
กาหนดแนวทางดาเนินงานในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยด้านอายุรกรรม สูตกิ รรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรม โดยแพทย์
เฉพาะทาง และพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยทัวไป
่ รวมถึงผูป้ ่ วยจิตเวช ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยหาปัญหาและนามา
วางแผนเพื่อแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และกากับดูแลระบบ การดูแลผูป้ ่ วยของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐาน
ผู้รบั บริกำรสำคัญและควำมต้องกำร:
ผู้รบั ผลงำน
ผูป้ ่ วย/ ญาติผปู้ ่ วย

ชุมชน

ควำมต้องกำรที่สำคัญ
- ได้รบั การดูแลทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องพึงพอใจและไม่มภี าวะแทรกซ้อนทีป่ ้ องกัน
ได้
- ได้รบั การปฏิบตั ติ ามสิทธิของผูป้ ่ วย
- ต้องการรักษาให้หายจากโรค
- ได้รบั การรักษาตามมาตรฐานและสมศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
- ได้รบั ทราบข้อมูลความเจ็บป่ วย และร่วมวางแผนในการดูแลรักษาตัง้ แต่แรกรับ - กลับ
บ้าน
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจยินยอม ปฏิเสธการรักษา
- มีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้ นฟู
- ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน
- มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล

จุดเน้ นของกำรจัดบริกำรและกำรพัฒนำ:
1. พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย COPD, DM, CKD, Screening TB, Stroke และ Palliative careทัง้ ใน
โรงพยาบาลและเชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตาบล
2.เพิม่ ศักยภาพด้านสูตกิ รรมเช่น การดูแลกลุ่ม High risk, เปิ ดบริการห้องผ่าตัดสูตกิ รรม (เมษายน 2561)
3. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน โรค Stroke Sepsis ACS และส่งต่อผูป้ ่ วยเข้าระบบ fast track ที่
โรงพยาบาลมหาราชได้ทนั เวลา
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กลุ่มประชำกรทำงคลิ นิกที่สำคัญ
กลุ่มผูป้ ่ วย ACS, DM, CKD stage 3b ขึน้ ไป, COPD, TB, Stroke , ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
กลุ่มโรคสำคัญ (Key Clinical Population)
เกณฑ์
โรค
Disease

มีควำมเสี่ยงสูง
High risk

มีค่ำใช้จ่ำยสูง/
นอนโรงพยำบำล
นำนHigh cost/
Long LOS

มีปริมำณผู้ป่วย
มำก
High volume

มีหลักฐำนใหม่
หรือเทคโนโลยี
ใหม่ที่นำมำใช้ใน
กำรดูแลผู้ป่วย
New evidence/
technology

กำรดูแลมีควำม
ซับซ้อน
Complex Care

DM
3
3
5
4
5
HT
3
2
5
3
3
COPD
3
4
4
4
5
Asthma
3
3
3
3
5
หญิงตัง้ ครรภ์ท่ี
4
3
1
1
4
เป็ น HIV
DHF
4
4
4
3
3
ACS
5
4
3
4
4
Stroke
3
3
4
4
5
CKD
3
3
4
4
4
Appendicitis
3
3
2
2
2
HIV
2
5
2
1
4
TB
3
5
2
1
4
Sepsis
5
5
3
3
3
HI
4
3
3
2
2
Trauma
4
3
3
2
2
Wafarin
2
3
3
3
3
PPH
5
5
3
2
3
Birth Asphyxia
4
4
2
4
3
Palliative care
2
5
3
1
2
ทารกน้าหนัก
3
2
2
2
3
น้อย
หมายเหตุ:
• เป็ นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีส่ าคัญของ CLT/PCT มีอะไรบ้าง เพื่อเป็ นฐานสาหรับพิจารณาต่อว่าจะ
ทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มใดบ้าง ในประเด็นใดบ้าง
• ระบุโรคสาคัญให้มากทีส่ ุด ให้คะแนนน้าหนักความสาคัญของแต่ละโรคตามเกณฑ์ต่างๆโดยให้น้าหนักคะแนน 1-5
• ความสาคัญอาจจะมาจากเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกันก็ได้
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ตัวชี้วดั ของกลุ่มโรคสำคัญจำแนกตำมมิ ติคณ
ุ ภำพ
โรค
Disease

กำร
เข้ำถึง
และเข้ำ
รับ
บริกำร
Access

กำรดูแล
ควำม
ต่อเนื่ อง
เหมำะสม
Continu
Appropriate
ity

DM

ประสิ ทธิ ผล
Effective

#hypo/
Hyper
glycemia

Stroke

อัตรา
การ
ขาดนัด
ขาดยา

คัดกรอง
% BP control
ผูป้ ่ วยราย
ใหม่/วัดBP
ทีบ่ า้ น

COPD

Readm
it, ER
Visit

Admition
Rate
Exacubation

การใช้ยา
พ่นขยาย
หลอดลมที่
ถูกต้อง

DHF

ACS

Stroke

Door to
EKG,
Trap-T
Onset
to door
in 2
ชม.
ผูป้ ่ วย
strokeที่
เข้ารับ

referin
30 min

refer in
30 min

ควำม
ปลอดภัย
Safe

ร้อยละ
ร้อยละ ผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยที่ ได้ ทีม่ ิ HbA1c<7
คัดกรอง
ตา ไต เท้า

HT

Asthma

ประสิ ทธิ ภำพ
Efficient

ร้อยละSTEMI Door to
ได้รบั SK/
refer
CAG±PCI

Door to
refer strok
fast track

กำรดูแล
กำรสร้ำง
ที่ยึดคน
เสริ ม
เป็ น
สุขภำพ
ศูนย์กลำง
Health
PeoplePromotion
centered

ร้อยละ
ของ
ประชำกร
อำยุ 35 ปี
ขึ้นไป
ได้รบั กำร
คัดกรอง
เบำหวำน
ร้อยละ
ของ
ประชำกร
อำยุ 35 ปี
ขึ้นไปที่
ได้รบั กำร
คัดกรอง
ควำมดัน
โลหิ ตสูง

# resp.
failure

pulmonary
Edema,
อัตรำตำย
อัตรำตำย

อัตรำตำย

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การ
รักษา
ในช่วง
golden
period
4.5hr.
ผูป้ ่ วย
Stroke
มาด้วย
ระบบ
EMS
TB

อัตรา
การ
ขาดยา

HI

ผูป้ ่ วย
HI
ได้รบั
การ
ประเมิน
GCS

Trauma

ผูป้ ่ วย
trauma
ทีม่ า
ด้วย
ระบบ
EMS

Wafarin

Birth
Asphyxia

อัตราการ อัตราผูป้ ่ วย
รักษา
รักษา
ผูป้ ่ วยแบบ หายขาด
มีพเ่ี ลีย้ ง
(DOTs)
การดูแล
ระหว่าง
นาส่ง
ถูกต้อง
ดูแล
เคลื่อนย้าย
ระหว่าง
นาส่ง
ถูกต้อง
ใช้CPG
ถูกต้อง

จานวนการ
เสียชีวติ ของ
ผูป้ ่ วย
multiple
trauma ลดลง
INR ทีอ่ ยู่
ในช่วง 2-3

มารดา
ได้รบั
การ
ตรวจ

อัตรำตำย

Door to
refer in 1
ชม.

เสียชีวิต
ระหว่ำงส่ง
ต่อ
อัตรำตำย

ส่งต่อ
trauma fast
track ได้
ภายใน 1
ชม.

อัตรำกำร
สวมหมวก
กันน็อค
ที่มำด้วย
trauma

ได้รบั
คำแนะ
นำและ
แจก
เอกสำร
กำร
สังเกต
อำกำร
บำดเจ็บ
ที่ศีรษะ

ภำวะแทรก
ซ้อนจำก
ยำ
warfarin

อัตราการเกิด
ภาวะ Birth
Asphyxia

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สุขภาพ
ทารก
แรกเกิด
ในครรภ์
Palliative
care

ได้รบั
การ
ดูแล
ต่อเนื่อง
ทีบ่ า้ น

ทารก
น้าหนัก
น้อย
Teenage
pregnancy

อัตรา
การ
ตัง้ ครร
ภ์ซ้า

ได้รบั การ
ดูแลแบบ
ประคับประ
คอง
ทา (ACP)/
Family
Meeting
ได้รบั การ
จัดการ
ความปวด
/อาการ
รบกวน
อัตราคลอด
ทารกน้าหนัก
น้อยกว่า
2,500 กรัม
อัตรามารดา
อายุน้อยกว่า
20 ปี

ได้รบั
คำแนะ
นำ
คุมกำเนิ
ด

หมายเหตุ:
• นาโรคทีว่ เิ คราะห์ไว้ในตารางแรกมาระบุตวั ชีว้ ดั ตามมิตติ ่างๆ (ไม่จาเป็ นต้องครบทุกมิต)ิ
• ผลลัพธ์ของตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุจะมีรายละเอียดในข้อมูลรายโรค และนาไปสรุปรวมในรายงานประเมินตนเองตอนที่ IV
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ควำมเสี่ยงและมำตรกำรป้ องกัน
โรค/กระบวนกำร
ควำมเสี่ยง
ACS, Stroke ,Appendicitis
,Trauma , HI
- delay refer
การเฝ้ าระวังการดูแล
ระบบส่งต่อ

STEMI ,Appendicitis ,stroke
การประเมิน การตรวจวินจิ ฉัย
การดูแลต่อเนื่อง

miss diagnosis

โรค stroke ACS HI Trauma
กลุ่มผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร HIV โรค - เข้าถึงล่าช้า
ติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ
โรค DHF CKD ,กระบวนการ
ดูแลรักษา การให้สารน้า การ
ให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ติ วั

volume overload

Anaphylaxis การประเมิน

Un-plan dead

Postpartum Hemorrhage

PPH

มำตรกำรป้ องกัน
ปรับระบบการเฝ้ าระวังต่อเนื่องจากMEWS มาเป็ น SOS
ปรับ CPG ACS, Stroke ,Appendicitis ,Trauma , HI
และ Warning Sign ในการดูแล พัฒนาระบบการส่งต่อ
แบบ Fast Track
- ผูป้ ่ วย dyspepsia ในกลุม่ เสีย่ ง NCD และมี CVD risk
อายุมากกว่า 35ปี ให้ซกั ประวัตปิ ระเมินตาม CPG ACS
เจาะ Trop T EKG 12 lead และส่ง film chest ปรับเพิม่
กรณี Atypical Chest pain และผูป้ ่ วยทีเ่ ฝ้ าระวังมี chest
pain ซ้าให้รายงานแพทย์เพื่อเจาะ trop-t *2 ครัง้ สงสัย
STEMI แต่ไม่ได้มาด้วยอาการเฉพาะ มาด้วย เวียนศีรษะ
ซักประวัตเิ พิม่ คลื่นไส้อาเจียน ใจสั ่น แน่นหน้าอก และ
ประเมิน V/S หากพบว่า PR< 60ครัง้ /นาที,PR>120
ครัง้ /นาที ให้ปฏิบตั ติ าม CPG การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม ACS
และส่งผูป้ ่ วยเข้าER ปรับ CPG Appendicitis ใช้alvarado
score
ปรับบริการ EMS ใช้แนวคิด lean ปรับระบบบริการ
แพทย์ พยาบาลจุดคัดกรอง จัดช่องทางด่วนให้
ผูร้ บั บริการ จัดบริการ one stop service ในคลินิกพิเศษ
บริการคลินิกนอกเวลาปรับการให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยในคลินิก
NCD เน้นการใช้ยา การปฏิบตั ติ วั อาการสาคัญทีต่ อ้ ง
กลับมาพบแพทย์
ปรับปรุง CPG ไข้เลือดออก , CKD
จัดทา CPG Anaphylaxis
นาSOS Score มาใช้แทน MEWS SOS≥4 รายงาน
แพทย์ V/S I/O ค้นหาสาเหตุทท่ี าให้ผปู้ ่ วยเปลีย่ นแปลง
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การประเมิน PPH และดูแลอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ : ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด
PPH ใน first ANC ,ติดสัญลักษณ์ ,ทาแบบประเมินความ
เสีย่ งทีห่ อ้ งคลอด,จะ hct,เตรียมเลือด U กรณี hct<30%
เฝ้ าระวังภาวะ PPHและช่วยเหลือทันที :ให้ IV และ NPO
ระยะ active phase synto 10 U ทันทีหลังรกคลอด ใช้
ถุงตวงเลือด มีแนวทางและ flow chart PPH ในห้อง
คลอด ติดตามเยีย่ ม

ผลกำรดำเนิ นกำรสำคัญในภำพรวม:
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ทีมนำทำงคลิ นิก ได้วำงระบบกำรดูแลผู้ป่วย ด้ำนกำรส่งเสริม ป้ องกัน รักษำ ฟื้ นฟูสภำพแก่ผ้ปู ่ วยทุกกลุ่มอำยุ
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ ได้มำตรฐำนวิ ชำชีพ กำหนดแนวทำงดำเนิ นงำนในกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยด้ำนอำยุรกรรม
สูติกรรม กุมำรเวชกรรม ทันตกรรม โดยแพทย์เฉพำะทำง และพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยทั ่วไป รวมถึงผูป้ ่ วยจิ ต
เวช โดยหำปัญหำและนำมำวำงแผนเพื่อแก้ไข เน้ นกำรมีส่วนร่วมของทีมสหวิชำชีพ และกำกับดูแลระบบ กำร
ดูแลผู้ป่วยของหน่ วยงำนให้ได้มำตรฐำนตัง้ แต่เข้ำถึง-เข้ำรับบริกำรจนจำหน่ ำยและติ ดตำมดูแลต่อเนื่ องใน
ชุมชน
กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร (Access & Entry)บริกำรที่จำเป็ นสำหรับ ชุมชนที่รบั ผิดชอบ กำรคัดกรอง DM HT
กำรลดอุปสรรคต่อกำร เข้ำถึงต่ำงๆใช้ทำงเลือกต่ำงๆ เพือ่ เพิ่ ม กำรเข้ำถึงอย่ำงเต็มศักยภำพ มีคลิ นิกนอก
เวลำ มีระบบ EMS บริกำรตรวจสุขภำพ ออกเจำะเลือดที่หน่ วยงำนและนัดพบแพทย์บ่ำยมีคล ก อก ล มี
รก ร one stop serviceใ คล กพ ศษ รก รคล ก VIP รก รตร สุขภ พ ช รุก ผูป้ ่ ยส่ ต่อ ได้รั ก รประ ม
ดูแล ือ้ ต้ ประส รพ. ่ี ะส่ ต่อ และ คลื่อ ย้ ย อย่ หม ะสมinformed consent ก รให้ขอ้ มูลและข้อค ม
ย ยอม ่ีตอ้ ้ ป็ พ ศษ โดย ฉพ ะ ด็กอ ยุ<5ปี มีประส ธภ พขอ ก รรั ผูป้ ่ ยไ ด้ แู ลใ รพ. ร ม ั้ ก ร identify
ผูป้ ่ ย
การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)ประ ม โดย มี สห ช ชีพและมีก ร ชื่อมโย ข้อมูลต่ ๆ ใช้ขอ้ มูล ช ก ร
ป็ แ
ใ ก รประ ม และตร พ ศษ พื่อก ร ฉัย ่ี หม ะสม มีค มครอ คลุมใ ก รประ ม แรกรั โดย ฉพ ะ
ใ กลุ่มผูป้ ่ ย ่มี ีค มต้อ ก ร ฉพ ะ ก ร investigation ป็ ไปอย่ หม ะสม ั ล ก รตร พ ศษต้อ ใ
ส่ แ ดล้อมปลอดภัย และมี รัพย กร หม ะสม ผลก รตร ่ผี ดปกต ได้รั ก รยื ยั และสื่อส รอย่ หม ะสม มีก ร
ั ึกผลก รประ ม สม รู ณ์ ถูกต้อ คร ถ้ ใ ล ่กี ห ด ผูป้ ่ ยแต่ละร ยได้รั ก รระ ปุ ัญห /ค มต้อ ก ร
อย่ ชัด ั้ ปั ญห ส คัญและ ร่ ด่ ก ร ฉัยโรคมีค มชัด
การวางแผน (Planning)ผูป้ ่ ยแต่ละร ยได้รั ก รระ ปุ ั ญห /ค มต้อ ก รอย่ คร ถ้ โดย ผูป้ ่ ย ครอ ครั และ
ีมสห ช ชีพ ่ี กี่ย ข้อ มี
ใ ก ร แผ มีก รใช้ขอ้ มูล ช ก ร ป็ แ
ใ ก ร แผ ก รดูแลผูป้ ่ ย
ครอ คลุม ป็ อ ค์ร ม มี ป้ หม ย ่ชี ดั อยู่ใ รูปแ ่ี ่ ยใ ก รสื่อส รและใช้ประโยช ไ์ ด้ มีก รตดต มสภ ะขอ
ผูป้ ่ ย พื่อ
และปรั แผ ก รดูแลต มข้อ ่ ชีอ้ ย่ ั ล มีก รระ ปุ ั ญห /ค มต้อ ก ร ่ี ะ กดขึ ้ หลั
ห ่ ยอย่ ครอ คลุม ผูป้ ่ ยและครอ ครั ได้รั ก ร ตรียมค มพร้อม มั่ ใ และมีค มพร้อมใ ก รดูแลต อ ได้
การดูแลผู้ป่วย (Care Delivery)ผูป้ ่ ยได้รั ก รดูแลอย่ ป็ อ ค์ร มต มแผ ก ร ดูแล ่กี ห ดมีก ร ดั และ
ปฏ ตั ต ม โย ย/แ
ปฏ ตั ส หรั ผูป้ ่ ย ่มี ีค ม สี่ย สู ก รดูแลผูป้ ่ ย ป็ ไปต ม แ ปฏ ตั ซึ่ ป็ ่ยี อมรั
ภ ยใต้ส่ แ ดล้อมใ ก รดูแลผูป้ ่ ยมี ค มปลอดภัยและ อือ้ ต่อก รป้อ กั อั ตร ยต่อผูป้ ่ ย ้ ห ้ ่มี ศี กั ยภ พ
หม ะสม กั ภ ระ
่ไี ด้รั มอ หม ย และ ญ
ั ห ขอ ผูป้ ่ ยก รตดต ม ฝ้ ระ ั อ ก ร ขอ ผูป้ ่ ยมีประส ธภ พ มี
ก รสื่อส ร ก รร ย และระ ขอค ปรึกษ มีประส ธภ พมีก รปรั ปลี่ย แผ ก ร ดูแลอย่ หม ะสมมีด ม
พร้อมและส ม รถ ตอ ส อ ต่อภ ะ กฤต และภ ะฉุก ฉ ส ม รถตอ ส อ ต่อผูป้ ่ ย ่มี ีอ ก ร รุดล ได้ร ด ร็
การให้ขอ้ มูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Information & Empowerment)แผ ก รให้ขอ้ มูลและสร้ ก ร รีย รูม้ ี
ค ม หม ะสมกั ปั ญห และค มพร้อมขอ ผูป้ ่ ยแต่ละร ยมีก รให้ขอ้ มูล ่ี ป็ และ สร้ ก ร รีย รู ้ ่ไี ด้ผลผูป้ ่ ย
ได้รั ค มช่ ย หลือด้ อ รมณ์ ตใ และก รให้ค ปรึกษ มีก รตดต มและช่ ย แก้ปัญห อุปสรรคมีก รประ ม และ
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ผลม ใช้ปรั ปรุ ร่ มกั ก ร แผ ก รดูแล ต อ ให้แก่ผปู้ ่ ย/ครอ ครั มีก รสอ กั ษะ ่ี ป็ แก่ ผูป้ ่ ย/
ครอ ครั อย่ ได้ผลผูป้ ่ ยมีค มมั่ ใ และมีค มส ม รถใ ก รดูแลต อ
การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) ขั้ ตอ ก ร ห ่ ยมีประส ธภ พ ผูป้ ่ ยได้รั ข้อมูล ่ี ป็ คร ถ้ มี
ระ ก ร ดั หม ยและ ตดต มมีประส ธภ พมีระ ก รให้ค มช่ ย หลือและ ค ปรึกษ มีประส ธภ พมีก รลือส ร
ข้อมูลผูป้ ่ ยไปยั สถ พย ลและ ีม
่ี กี่ย ข้อ มีประส ธภ พประส ค มร่ มมือกั ห ่ ย
่ี กี่ย ข้อ มี
ค มครอ คลุมและได้ผล ห ่ ย
่ีรั ดูแลต่อ ่อื มีค มพร้อมผูป้ ่ ยได้รั ก รตดต มดูแลโดย ีม ยี่ยม ้ หรือ
สถ พย ลใกล้ ้ อย่ พีย พอและ หม ะสม
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