ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการจริง 30 เตียง สั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างจากอาเภอเมือง 30 กิโลเมตร
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอันดับหนึ่ งของจั งหวั ดที่ ปลอดภั ย ได้
มาตรฐาน บริการพึงพอใจ
พันธกิจของโรงพยาบาล คือ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริ มพลั งของชุ มชน ภาคี เครื อข่ ายที่ เกี่ ยวข้ องใน
ด้านสร้างสุขภาพ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ (ส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกั นโรครั กษาพยาบาล ฟื้ นฟู สุ ขภาพ)
อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3) พัฒนาระบบบริ หารจั ดการสิ่ งแวดล้ อม เครื่ องมื อ อาชี วอนามั ยและ
การป้องกันการติดเชื้อให้ปลอดภัย 4) พัฒนาระบบบริหารจั ดการให้มีประสิทธิภาพ
ความท้าทายขององค์กร คือ สป.อนุมัติให้กรอบ 10 เตียง (F3) แต่ให้บริการ 30 เตียงได้ความคาดหวัง
ผู้รับบริการสูงภายใต้ข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือแพทย์ นโยบายจากส่ วนกลางเปลี่ ยนและเพิ่ มขึ้ น
ทาให้กดดัน ปฏิเสธไม่ได้ การบันทึกข้อมู ลซ้ าซ้ อนหลายโปรแกรมการควบคุ มการระบาดของโรค COVID – 19 การ
จัดระบบบริการรองรับกลุ่มผู้ป่วย COVID - 19การเสริ มพลั งและให้ ข้ อมู ลในกลุ่ มโรคมุ่ งเน้ นของโรงพยาบาล การมี
ส่วนร่วมของชุ มชนในการจั ดการสุ ขภาพ และพฤติ กรรมการดู แลตนเอง (self care) ของประชาชนทั่ วไปกลุ่ มวั ย
ทางาน กลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ยังไม่เอื้อสุขภาพดี
แผนยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน ส่ งเสริ มวั ฒนธรรมความ
ปลอดภัย 2) พัฒนาความสามารถในการดู แลสุ ข ภาพด้ วยคนเอง (self care 3) การบริ หารจั ดการระบบสิ่ งแวดล้ อม
เครื่องมืออาชีวอนามัยและการป้องกันการติดเชื้ อตามมาตรฐาน 4) การพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขต/ระดับบริการ ได้แก่ ระดับ F3
ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร คือ 1) มีสมรรถนะในการเสริ มพลั งการมี ส่ วนร่ วมของภาคี เครื อข่ าย และ
ชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค 2) มีสมรรถนะในการบูรณาการกระบวนการท างานของกลุ่ มวั ยท างานเพื่ อดู แลตนเอง
(self care)
จานวนผู้รับบริ การ ปี 2563 ผู้ ป่ วยนอกปี ละ 58,216 ครั้ ง ผู้ ป่ วยในปี ละ 2,.122 ราย อั ตราการครองเดี ยง
เฉลี่ยร้อยละ 5 1.96 จานวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน 2.69 วัน
จานวนผู้รับบริ การ ปี 2564 ผู้ ป่ วยนอกปี ละ 65,452 ครั้ ง ผู้ ป่ วยในปี ละ 2,354 ราย อั ดราการครองเตี ยง
เฉลี่ยร้อยละ 64.6 จานวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน 3.0 วัน
ประชากรในเขตพื้ นที่รับผิดชอบ จานวน 26.541 คน

กลุ่มผู้ป่วยโรคสาคัญ คือ ปัญหาสุขภาพที่ ส าคั ญในพื้ นที่ โรคเรื้ อรั ง ได้ แก่ DM, HT, COPD โรคทางจิ ตเวช
โรคซึ มเศร้ า โรคฉุ กเฉิ นกลุ่ ม trauma ได้ แก่ head injury โรคฉุ กเฉิ นกลุ่ ม nontrauma ได้ แก่ ACS, stroke, sepsis
โรคระบาดวิทยา ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอุ จจาระร่ วง โรคติ ดต่ อ ได้ แก่ COVID - 19, TB, HIV ปั ญหาสุ ขภาพที่ เป็ น
โอกาสพั ฒนา โรคเบาหวาน HT,ACS, COVID - 19 โรคที่ มี ข้ อจ ากั ดในการให้ บริ การ ต้ องส่ งต่ อ ACS, stroke, head
injury
ข้อมูลประวัติการเยี่ยมสารวจ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพฉบับเฉลิ มพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ได้รับการเยี่ยมสารวจเพื่อเฝ้าระวัง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพฉบับที่ 4
ได้รับการเยี่ยมสารวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
คณะผู้เยี่ยมสารวจมีจานวนทั้งสิ้ น 2 คน ประกอบด้วย พยาบาล 1 คน ผู้เยี่ยมสารวจด้านบริหาร 1 คน
ที มงานที่ ได้ รับการเยี่ ย มส ารวจ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล ที มน าด้ า นคลิ นิก คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุ มการติ ดเชื้ อในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริ หารสิ่ งแวดล้ อมและ
ความปลอดภัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการเวชระเบี ยนและสารสนเทศ ที มบริ หารทางการ
พยาบาล องค์กรแพทย์ คณะกรรมการยา และทีมชุมชน
ส่วนที่ 2 สรุปย่อรายงาน
ก.สถานการณ์บทสรุปภาพรวมที่สาคั ญของโรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลระดับ F3 ที่ได้รับอนุมัติให้ กรอบ 10 เตี ยง แต่ ให้ บริ การ 30 เตี ยง และเปิ ดให้ บริ การห้ อง
คลอดเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนโดยใช้อัตรากาลั งร่ วมกั บแผนกฉุ กเฉิ นผู้ อ านวยการบริ หารโรงพยาบาลมาตั้ งแต่ ปี
2554 เป็นผู้นาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมี เป้ าหมายเพื่ อให้ เกิ ดคุ ณภาพในงาน
ประจา ถึงแม้จะมีข้อจากัดด้านบุคลากรแต่ ยั งมี บรรยากาศที่ ดี ของความร่ วมมื อในบุ คลากร โดยมี ผู้ นาสู งสุ ดเป็ น
แบบอย่างของการ "ทาให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นกาลังใจ" ในช่ วงที่ มี การระบาดของโรค COVID - 19 ที มนามี การเสริ มพลั ง
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทั้งในกลุ่ ม COVID - 19 ผู้ ป่ วยกลุ่ มโรคส าคั ญอื่ นๆ สนั บสนุ นทรั พยากร
ด้านต่างๆสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการท างานร่ วมกั นสามารถธ ารงระบบงานส าคั ญต่ างๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลอยู่ในระหว่ างการก่ อสร้ างอาคารให้ บริ การผู้ ป่ วยหลั งใหม่ ทดแทนอาการหลั งเดิ มเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายหอผู้ ป่ วยและหน่ วยบริ การจากอาคารที่
กาลังก่อสร้างมาร่วมใช้พื้นที่ในอาคารส่วนที่ยังให้บริการอยู่ ทาให้ เกิ ดการคั บคั่ งของผู้ ป่ วยโดยเฉพาะในพื้ นที่ ผู้ ป่ วย
นอกและพื้นที่หอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤต

ข. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สิ่งที่น่าชื่นชม (Exceptional performance)
1. การนา ผู้นาสูงสุดชี้นา และส่งเสริมต้านการพัฒนางานคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ องโดยเป็ นตั วอย่ าง ท าให้ ดู อยู่ ให้ เห็ น
เป็นกาลังใจ มีตัวอย่างการพัฒนา เช่น
1.1. ในช่วงสถานการณ์มีการพัฒนาระบบบริ การทั้ งในโรงพยาบาลและร่ วมกั บที มภาคี เครื อข่ ายในชุ มชน
communicable disease control unit (CDCU) ในการวางระบบการดู แลผู้ ป่ วยและกลุ่ มเสี่ ยงของโรค COVID - 19
ในชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงานผู้ป่วยกลับบ้านผู้ป่วยเข้าถึงตรงที่โรงพยาบาล การคั ดกรองกลุ่ มเสี่ ยงในชุ มชนเพื่ อกั ก
ตั ว การจั ดตั้ งcohort ward และโรงพยาบาลสนามเพื่ อดู แลกลุ่ มผู้ ป่ วยสี่ เขี ยว ส่ งผลให้ ไม่ พบการแพร่ กระจาย
COVID - 19 ในชุมชน และบุคลากรไม่ติดเชื้อ
1.2. ผู้นาร่วมกับทีมนาได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภั ยและนโยบายการค้ นหาและบั นทึ กความเสี่ ยง
อย่างน้อย 4 เรื่องต่อคนต่อเดือน และจากผลการส ารวจวั ฒนธรรมความปลอดภั ยมี การจั ดหาแพทย์ มาเพิ่ ม 1 อั ตรา
ในปี 2564 เพื่อลดภาระงาน
1.3. การบริหารทางการเงิ นที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การ monitor รายรั บรายจ่ าย ผ่ านโปรแกรม RCM ท าให้
สถานการณ์การเงิ นการคลังของโรงพยาบาลดี
2. ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน มีการนาข้อมูลความต้องการ ความคาดหวั ง ข้ อร้ องเรี ยนของผู้ รับบริ การ ได้ แก่ ระยะเวลารอ
คอยและความล่าช้าในการให้บริการ ความแออั ดของพื้ นที่ ให้ บริ การ ปั ญหาด้ านพฤติ กรรมบริ การ มาใช้ เป็ นข้ อมู ล
เพื่อออกแบบและปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองความต้ องการดั งกล่ าว ตั วอย่ างที่ เป็ นรู ปธรรม เช่ น การขยาย
อาคารโรคเรื้อรังและจัดระบบบริการ one stop service ในผู้ ป่ วยโรคติ ดเชื้ อระบบทางเดิ นหายใจเพื่ อให้ บริ การแล้ ว
เสร็จในจุดเดียว การพัฒนาพฤติกรรมบริ การของเจ้ าหน้ าที่ ปรั บตารางการออกตรวจ OPD ของแพทย์ ให้ ตรงเวลา
การพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรังที่ รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง ทาให้ ผู้ ป่ วยสามารถเข้ ารั บบริ การที่ รพ.สต. ใกล้ บ้ านได้ รวดเร็ วขึ้ น
การประสานยืมเครื่องตรวจตาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาตรวจคั ดกรองเบาหวานขึ้ นตาให้ กั บผู้ ป่ วยที่ คลิ นิกโรคเรื้ อรั ง
ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกแห่ง การออกหน่วยเคลื่ อนที่ เพื่ อตรวจคั ดกรองมะเร็ งปากมดลู ก/มะเร็ งเต้ านม คั ด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การตรวจคัดกรองสารเคมีดกค้ างในกระแสเลื อดให้ กั บชาวนาที่ ใช้ สารเคมี
ในชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาลและชุ มชนมี แนวโน้ มที่ ดี ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
การดาเนินการดั งกล่าวช่วยสนับสนุ นค่ านิยม "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient focus)" ขององค์กร
3. การจัดการความรู้และสารสนเทศ มี การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อมุ่ งสู่ การเป็ น smart hospital มี
การใช้โปรแกรม HOSxP เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการให้บริการผู้ ป่ วย มี พั ฒนาชอฟท์ แวร์ เพื่ อสนั บสนุ นการดู แล
ผู้ป่วยและการปฏิบัติงานด้านต่ างๆ เช่ นระบบ LIS/PACS ระบบแจ้ งเดื อนการแพ้ ยา ระบบสแกนแฟ้ มเวชระเบี ยน
ผู้ ป่ วยใน โปรแกรมบริ หารจั ดการความเสี่ ยง (risk management application) โปรแกรมบริ หารจั ดการครุ ภั ณฑ์
ระบบลงทะเบี ยนฉี ดวั คซี น COVID - 19 ที่ เชื่ อมกั บฐานข้ อมู ล HIS, พั ฒนา selfcare application ส าหรั บบั นทึ กผล
การออกกาลังกายของบุคลากร และพัฒนา website เพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ ข้ อมู ลด้ านสุ ขภาพให้ แก่ ป ระชาชน
เป็นตัน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กาหนดชั้นความลับของข้อมูล การสารองข้ อมู ลที่ รัดกุ ม ท าให้ ระบบมี
ความพร้อมในการให้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง

4. กาลังคน ทีมนาให้ ความส าคั ญกั บบุ คลากร ก าหนดนโยบายและจุ ดเน้ นในด้ านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเพื่ อให้
บุคลากรมีสุขภาพดีและเป็นต้นแบบแก่ประชาชน มีการสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพในบุ คลากรอย่ างต่ อเนื่ อง เช่ น
การจัดหาสถานที่ และอุ ปกรณ์ ส าหรั บออกก าลั งกายจั ดกิ จกรรมต่ างๆ เช่ น โครงการ fit your fat off กิ จกรรมวาง
ปากกาลาหน้าจอทุกวันพุธ เป็นต้นมีความต่อเนื่องในการส ารวจความพึ งพอใจและความผู กพั นของบุ คลากรและนา
ปัจจัยที่ได้คะแนนน้อยมาตอบสนอง และในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไวรั สโคโรนาได้ มี การสร้ างการมี ส่ วนร่ วม
ของบุ ค ลากรทุ กระดั บ พร้ อมจั ด หา PPE ที่ เ พี ยงพอเหมาะสม จั ดหาวั ดซี น COVID -19 ปรั บเพิ่ มสวั สดิ การ
ค่าตอบแทน จ่ายค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลั งใจ จากการสั มภาษณ์ สั มผั สได้ ว่ าบุ คลากร
มีความรักและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศของการอยู่ร่วมกั นแบบพี่ น้อง ช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานในทุกระดับ จนเกิดผลงานการพัฒนาคุ ณภาพและนวัตกรรมจ านวนมากในหลายงาน
5. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย มีการพัฒนาด้ านอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดไวรั สโคโรน่ า เช่ น การก่ อสร้ างอาคารจ่ ายกลางและอาคาร
โรงครัว การปรับปรุ งห้ อง negative pressure การจั ดแยก AR! clinic การจ ากั ดเส้ นทางการเข้ าออกอาคารให้ เหลื อ
ทางเดียว จัดหาเครื่อง scan วัดอุณหภูมิผ่านจอมอนิเตอร์ไว้ที่จุดคั ดกรอง จั ดท าฉากกั้ นในหน่ วยบริ การเพื่ อป้ องกั น
และลดการสัมผัสโดยตรง กาหนดจุดพื้นที่เว้นระยะห่างในทุกจุ ดที่ มี การรอรั บบริ การ ปรั บหอผู้ ป่ วยชายเป็ น cohort
ward จานวน 18 เตียง และติดตั้งกล้อง CCTV สาหรับใช้ติดตามดูแลผู้ ป่ วย เป็ นตั น มี การพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมจนผ่ าน
การรับรองมาตรฐาน green & clean hospitalระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง (Recommendation)
1. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ควรทบทวนการกาหนดตั วชี้ วั ดให้ ครอบคลุ มประเด็ นส าคั ญตามบริ บท
องค์กร (ที่เป็นโรงพยาบาลระดั บ F3 และมี เป้ าหมายด้ านความปลอดภั ยของผู้ ป่ วยที่ รับรั กษาและส่ งต่ อ รวมถึ ง
primary prevention ในชุมชน) สอดคล้ องกั บเป้ าหมายทั้ งในระดั บโรงพยาบาล ระดั บที ม ระดั บหน่ วยงาน เพื่ อ
นามาใช้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และใช้ สนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ จั ดสรรทรั พยากรต่ างๆ ให้ สอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่จัดเก็บ เช่น ข้อมูลการส่งต่อผลลั พธ์ การดู แลผู้ ป่ วยโรค
เรื้อรัง เป็นตัน มาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เพื่อหาโอกาสพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ
2. ระบบบริหารงานคุณภาพ ทีมแต่ละระดับควรทบทวนบทบาทการดู แลภาพรวมของระบบวิ เคราะห์ ข้ อมู ลให้ เห็ น
บริบทของโรงพยาบาล เพื่อนามากาหนดเป้าหมาย จุ ดเน้ นตามบริ บทของโรงพยาบาล มี การดามรอยหน้ างานในการ
ปฏิบัติดามนโยบาย แนวทางที่กาหนดไว้ และ ติ ดดามความก้ าวหน้ าของการบรรลุ เป้ าหมายในการพั ฒนาคุ ณภาพ
และบูรณาการร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
3. คุณกาพการดูแลผู้ป่วย
3.1. ที มนาทางคลิ นิกร่ วมกั บที มที่ เกี่ ยวข้ องควรทบทวนการออกแบบระบบการประเมิ นคุ ณภาพการ
จัดบริการนอกเวลาราชการที่มีการตรวจรักษาโดยพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่ าผู้ ป่ วยได้ รับการดู แลรั กษาที่ เหมาะสม และ
มีความปลอดภัย

3.2. ควรวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ ป่ วย ทบทวนคุ ณภาพการดู แลผู้ ป่ วยในกลุ่ มผู้ ป่ วยส าคั ญ เช่ น
ผู้ป่วยการส่งต่อ ผู้ป่วยทรุดลง ผู้ป่วยเสียชีวิดโดยไม่ ดาดฝั น โดยวิ เคราะห์ สาเหตุ ที่ เชื่ อมโยงกั บกระบวนการดู แล
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานความเสี่ยงเข้ าสู่ระบบ
3.3. ควรทบทวนการกาหนดเป้าหมาย ประเด็นสาคัญในกลุ่มโรคส าคั ญที่ โรงพยาบาลมุ่ งเน้ นให้ ครอบคลุ มทั้ ง
มิติการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมชุมชน
4.ระบบบริหารความเสี่ยง
4.1. จากที่ทีมนาประเด็นมาดรฐานสาคัญจาเป็ นมาเรี ยนรู้ การระบุ ความเสี่ ยง อุ บั ติ การณ์ จั ดท า risk register
การแบ่งประเภท การจัดระดับความรุนแรง และจั ดท าแนวทางปฏิ บั ติ ไว้ แล้ วนั้ น ควรก ากั บคิ ดตามผลการ
ปฏิบัติ นาโอกาสพัฒนาที่พบมาทบทวนแนวทาง ระบบงานอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ เกิ ดความปลอดภั ยกั บ
ผู้รับบริการและบุคลากรรวมทั้งควรวิเคราะห์ ความเสี่ ยงภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่ อนาจั ดท า risk register
ที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้น
4.2. ควรส่ งเสริ มการทบทวนเหตุ การณ์ ส าคั ญ การวิ เคราะห์ สาเหตุ ที่ แท้ จริ งของปั ญหา (root cause
analysis) เพื่อนามาออกแบบระบบงานที่ เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
5. การพิทักษ์ สิ่ งแวดล้ อม ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย ควรทบทวนแนวทางการตรวจสอบคุ ณภาพน้ าทิ้ งประจ าวั นให้
ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่สาคัญทั้งการตรวจประจาวัน ประจาสัปดาห์ พร้ อมทั้ งมี ระบบติ ดตามการปฏิ บั ติ ผลของการ
ตรวจสอบของผู้ดูแลระบบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบาบัดน้าเสี ยมี ความเสถี ยรและค่ าพารามิ เตอร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ควรสนับสนุนระบบการควบคุ มก ากั บให้ ปฏิ บั ติ ตามแนวทาง มาตรการต่ าง ๆ
ที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ เป็ นบทบาทในงานประจ า เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพได้ มากขึ้ น เช่ น การล้ างมื อ การป้ องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดการคัดแยกขยะ การจัดการผ้าเปื้อน การใส่ชุด PPE เป็นตัน
7. ระบบการจัดการด้านยา ควรทบทวนการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล med error ในแด่ ละขั้ นตอนเพื่ อให้ เห็ นโอกาสพั ฒนา
ดามบริบท เช่น การวิเคราะห์สาเหตุย่อยในแต่ ละขั้ นตอน การวิ เคราะห์ ความคลาดเคลื่ อนแยกระหว่ างช่ วงเวลาใน
ระบบในเวลาและนอกเวลา เป็นดัน ควรทบทวนออกแบบระบบติ ดตามการใช้ ยานอกเวลาราชการที่ ห้ องฉุ กเฉิ น การ
ใช้ยานอกเวลาทาการของห้องยา รวมทั้งการตามรอยที่หน้างานเพื่อกากับติ ดตามระบบงานที่ ออกแบบไว้ หาโอกาสใน
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ อง
8. การเข้าถึงและเข้ารับบริการ เพื่อสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของระบบ triage การบ่ ง ชี้ ตั ว ผู้ ป่ ว ย (patient
identification) ที่เพิ่มขึ้นเห็นควรให้ มี การนา GAP ที่ พบจากเปรี ยบเที ยบกั บแนวทางที่ ก าหนดมาวางแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน และมีการประเมิ นติดตามการปฏิบัติตามแนวทางระบบที่ออกแบบไว้
9. การประเมินผู้ป่วย ควรทบทวนแนวทางการทวนสอบความถูกต้องในการให้ ค าวิ นิจฉั ยโดยผู้ ที่ ช านาญกว่ า ทบทวน
เวชระเบียนที่วินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการรวมทั้งประมวลข้อมูลผลการ ติดตามและทบทวนจากโรงพยาบาลแม่ ข่ ายให้ เป็ น
ระบบ เพื่อให้องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการปรั บปรุ งและการพั ฒนาศั กยภาพแพทย์
พยาบาลในการประเมิ น และการวินิจฉัยทั้งช่วงในและนอกเวลาราชการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

10. การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง ควรนาข้อมูลจากการทบทวนผู้ ป่ วยเสี ยชี วิ ตโดยไม่ คาดหวั ง
ผู้ป่วยทรุดลงใส่ tube ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า และอุ บั ติ การณ์ การรายงานผู้ ป่ วยที่ มี
ภาวะทรุดลง ล่าช้ามาระบุกลุ่มผู้ป่วย บริการที่เสี่ยงสู งเหมะสมกั บบริ บทของโรงพยาบาลนามาพั ฒนากระบวนการ
ดูแลการเฝ้าระวัง และประเมินซ้า นามาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ ด่ างๆ เช่ น การรายงานแพทย์ การส่ งต่ อ
รวมทั้งการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ ป่ วยได้ รับการดู แลอย่ างเหมาะสมและเกิ ดความ
ปลอดภัย เป็นต้น
ค. ข้อเสนอต่อต้นสังกั ด (ถ้ามี)
ไม่มี
ง. ข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุ ณภาพ
สมควรต่ อ อายุ ก ารรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ โดยจั ด ให้ มี ก ารเยี่ ย มส ารวจเพื่ อเฝ้ า ระวั ง
(surveillance survey) ในระยะเวลา 1 ปี หลั งการรั บรอง และติ ดตามในประเด็ น การวั ดวิ เคราะห์ การบริ หารระบบ
คุณภาพในภาพรวม กระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสาคัญ การประเมิ น การดู แลผู้ ป่ วยและบริ การที่ มี ความเสี่ ยง
สูง การบริหารความเสี่ยง การจัดสิ่ งแวดล้ อมในการดู แลผู้ ป่ วยการป้ องกั นและควบคุ มการติ ดเชื้ อ และระบบการ
จัดการด้านยา

