
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล 
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการจริง 30 เตียง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างจากอ าเภอเมือง 30 กิโลเมตร 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอันดับหน่ึงของจังหวัดที่ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน บริการพึงพอใจ 

พันธกิจของโรงพยาบาล คือ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมพลังของชุมชน ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องใน
ด้านสร้างสุขภาพ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ (ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ) 
อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือ อาชีวอนามัยและ
การป้องกันการติดเชื้อให้ปลอดภัย 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ความท้าทายขององค์กร คือ สป.อนุมัติให้กรอบ 10 เตียง (F3) แต่ให้บริการ 30 เตียงได้ความคาดหวงั
ผู้รับบริการสูงภายใต้ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือแพทย์ นโยบายจากส่วนกลางเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น 
ท าให้กดดัน ปฏิเสธไม่ได้ การบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนหลายโปรแกรมการควบคุมการระบาดของโรค COVID – 19 การ
จัดระบบบริการรองรับกลุ่มผู้ป่วย COVID - 19การเสริมพลังและให้ข้อมูลในกลุ่มโรคมุ่งเน้นของโรงพยาบาล การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง (self care) ของประชาชนทั่วไปกลุ่มวัย
ท างาน กลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เบาหวาน ยังไม่เอื้อสุขภาพดี 

แผนยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 2) พัฒนาความสามารถในการดูแลสุข ภาพด้วยคนเอง (self care 3) การบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
เคร่ืองมืออาชีวอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

ขอบเขต/ระดับบริการ ได้แก่ ระดับ F3 
ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร คือ 1) มีสมรรถนะในการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ าย และ

ชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค 2) มีสมรรถนะในการบูรณาการกระบวนการท างานของกลุ่มวั ยท างานเพื่อดูแลตนเอง 
(self care)  

จ านวนผู้รับบริการ ปี 2563 ผู้ป่วยนอกปีละ 58,216 คร้ัง ผู้ป่วยในปีละ 2,.122 ราย อัตราการครองเดียง
เฉลี่ยร้อยละ 5 1.96 จ านวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน 2.69 วัน 

จ านวนผู้รับบริการ ปี 2564 ผู้ป่วยนอกปีละ 65,452 คร้ัง ผู้ป่วยในปีละ 2,354 ราย อัดราการครองเตียง
เฉลี่ยร้อยละ 64.6 จ านวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน 3.0 วัน 

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 26.541 คน 

 
 



กลุ่มผู้ป่วยโรคส าคัญ คือ ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่  โรคเร้ือรัง ได้แก่ DM, HT, COPD โรคทางจิตเวช 
โรคซึมเศร้า โรคฉุกเฉินกลุ่ม trauma ได้แก่ head injury โรคฉุกเฉินกลุ่ม nontrauma ได้แก่ ACS, stroke, sepsis 
โรคระบาดวิทยา ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อ ได้แก่ COVID - 19, TB, HIV ปัญหาสุขภาพที่ เป็น
โอกาสพัฒนา โรคเบาหวาน HT,ACS, COVID - 19 โรคที่มีข้อจ ากัดในการให้บริการ ต้องส่งต่อ ACS, stroke, head 
injury 
ข้อมูลประวัติการเยี่ยมส ารวจ 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังแรก    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
ได้รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 
ได้รับการเยี่ยมส ารวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 

คณะผู้เยี่ยมส ารวจมีจ านวนทั้งสิ้น 2 คน ประกอบด้วย พยาบาล 1 คน ผู้เยี่ยมส ารวจด้านบริหาร 1 คน 
ทีมงานที่ ได้ รับการเยี่ยมส ารวจ ได้แก่  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมน าด้านคลินิกคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการเวชระเบียนและสารสนเทศ ทีมบริหารทางการ
พยาบาล องค์กรแพทย์ คณะกรรมการยา และทีมชุมชน 
ส่วนที่ 2 สรุปย่อรายงาน 
ก.สถานการณ์บทสรุปภาพรวมที่ส าคัญของโรงพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาลระดับ F3 ที่ได้รับอนุมัติให้กรอบ 10 เตียง แต่ให้บริการ 30 เตียง และเปิดให้บริการห้อง
คลอดเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนโดยใช้อัตราก าลังร่วมกับแผนกฉุกเฉินผู้อ านวยการบริหารโรงพยาบาลมาตั้งแต่ปี 
2554 เป็นผู้น าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณภาพในงาน
ประจ า ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรแต่ยังมีบรรยากาศที่ดีของความร่วมมือในบุคลากร โดยมีผู้น าสูงสุดเป็น
แบบอย่างของการ "ท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นก าลังใจ" ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID - 19 ทีมน ามีการเสริมพลัง
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทั้งในกลุ่ม COVID - 19 ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญอื่นๆ สนับสนุนทรัพยากร
ด้านต่างๆสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการท างานร่วมกันสามารถธ ารงระบบงานส าคัญต่างๆ ได้
อย่างต่อเน่ือง 

โรงพยาบาลอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วยหลังใหม่ทดแทนอาการหลังเดิมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายหอผู้ป่วยและหน่วยบริการจากอาคารที่
ก าลังก่อสร้างมาร่วมใช้พื้นที่ในอาคารส่วนที่ยังให้บริการอยู่ ท าให้เกิดการคับคั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ป่วย
นอกและพื้นที่หอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
 
 



ข. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
สิ่งที่น่าช่ืนชม (Exceptional performance) 
1. การน า ผู้น าสูงสุดชี้น า และส่งเสริมต้านการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยเป็นตัวอย่าง ท าให้ดู อยู่ ให้เห็น 
เป็นก าลังใจ มีตัวอย่างการพัฒนา เช่น 

1.1. ในช่วงสถานการณ์มีการพัฒนาระบบบริการทั้งในโรงพยาบาลและร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายในชุมชน 
communicable disease control unit (CDCU) ในการวางระบบการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงของโรค COVID - 19 
ในชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงานผู้ป่วยกลับบ้านผู้ป่วยเข้าถึงตรงที่โรงพยาบาล การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพื่อกัก
ตัว การจัดตั้งcohort ward และโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วยสี่ เขียว ส่งผลให้ไม่พบการแพร่กระจาย 
 COVID - 19 ในชุมชน และบุคลากรไม่ติดเชื้อ 

1.2. ผู้น าร่วมกับทีมน าได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายการค้นหาและบันทึกความเสี่ยง
อย่างน้อย 4 เร่ืองต่อคนต่อเดือน และจากผลการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยมีการจัดหาแพทย์มาเพิ่ม 1 อัตรา 
ในปี 2564 เพื่อลดภาระงาน 

1.3. การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการ monitor รายรับรายจ่าย ผ่านโปรแกรม RCM ท าให้
สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลดี 
2. ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน มีการน าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อร้องเรียนของผู้ รับบริการ ได้แก่ ระยะเวลารอ
คอยและความล่าช้าในการให้บริการ ความแออัดของพื้นที่ให้บริการ ปัญหาด้านพฤติกรรมบริการ มาใช้เป็นข้อมูล
เพื่อออกแบบและปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว ตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรม เช่น การขยาย
อาคารโรคเร้ือรังและจัดระบบบริการ one stop service ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพื่อให้บริการแล้ว
เสร็จในจุดเดียว การพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่  ปรับตารางการออกตรวจ OPD ของแพทย์ให้ตรงเวลา 
การพัฒนาคลินิกโรคเร้ือรังที่ รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการที่  รพ.สต. ใกล้บ้านได้รวดเร็วขึ้น 
การประสานยืมเคร่ืองตรวจตาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตาให้กับผู้ป่วยที่คลินิกโรคเร้ือรัง
ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกแห่ง การออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม คัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การตรวจคัดกรองสารเคมีดกค้างในกระแสเลือดให้กับชาวนาที่ใช้สารเคมี
ในชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
การด าเนินการดังกล่าวช่วยสนับสนุนค่านิยม "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient focus)" ขององค์กร 
3. การจัดการความรู้และสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น smart hospital มี
การใช้โปรแกรม HOSxP เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการให้บริการผู้ป่วย มีพัฒนาชอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการดูแล
ผู้ป่วยและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่นระบบ LIS/PACS ระบบแจ้งเดือนการแพ้ยา ระบบสแกนแฟ้มเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ ยง (risk management application) โปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์
ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID - 19 ที่ เชื่อมกับฐานข้อมูล HIS, พัฒนา selfcare application ส าหรับบันทึกผล
การออกก าลังกายของบุคลากร และพัฒนา website เพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน 
เป็นตัน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ก าหนดชั้นความลับของข้อมูล การส ารองข้อมูลที่ รัดกุม ท าให้ระบบมี
ความพร้อมในการให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 



4. ก าลังคน ทีมน าให้ความส าคัญกับบุคลากร ก าหนดนโยบายและจุดเน้นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่ อให้
บุคลากรมีสุขภาพดีและเป็นต้นแบบแก่ประชาชน มีการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ fit your fat off กิจกรรมวาง
ปากกาลาหน้าจอทุกวันพุธ เป็นต้นมีความต่อเน่ืองในการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรและน า
ปัจจัยที่ได้คะแนนน้อยมาตอบสนอง และในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน าได้มีการสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ พร้อมจัดหา PPE ที่ เพียงพอเหมาะสม จัดหาวัดซีน COVID -19 ปรับเพิ่มสวั สดิการ
ค่าตอบแทน จ่ายค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ จากการสัมภาษณ์สัมผัสได้ว่าบุคลากร
มีความรักและภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบพี่ น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานในทุกระดับจนเกิดผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมจ านวนมากในหลายงาน 
5. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า เช่น การก่อสร้างอาคารจ่ายกลางและอาคาร
โรงครัว การปรับปรุงห้อง negative pressure การจัดแยก AR! clinic การจ ากัดเส้นทางการเข้าออกอาคารให้เหลือ
ทางเดียว จัดหาเคร่ือง scan วัดอุณหภูมิผ่านจอมอนิเตอร์ไว้ที่จุดคัดกรอง จัดท าฉากกั้ นในหน่วยบริการเพื่อป้องกัน
และลดการสัมผัสโดยตรง ก าหนดจุดพื้นที่เว้นระยะห่างในทุกจุดที่มีการรอรับบริการ ปรับหอผู้ป่วยชายเป็น cohort 
ward จ านวน 18 เตียง และติดตั้งกล้อง CCTV ส าหรับใช้ติดตามดูแลผู้ป่วย เป็นตัน มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจนผ่าน
การรับรองมาตรฐาน green & clean hospitalระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (Recommendation) 
1. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญตามบริบท
องค์กร (ที่เป็นโรงพยาบาลระดับ F3 และมีเป้าหมายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ รับรักษาและส่งต่อ รวมถึง 
primary prevention ในชุมชน) สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งในระดับโรงพยาบาล ระดับทีม ระดั บหน่วยงาน เพื่อ
น ามาใช้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และใช้สนับสนุนการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่จัดเก็บ เช่น ข้อมูลการส่งต่อผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง เป็นตัน มาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เพื่อหาโอกาสพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
2. ระบบบริหารงานคุณภาพ ทีมแต่ละระดับควรทบทวนบทบาทการดูแลภาพรวมของระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็น
บริบทของโรงพยาบาล เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมาย จุดเน้นตามบริบทของโรงพยาบาล มีการดามรอยหน้างานในการ
ปฏิบัติดามนโยบาย แนวทางที่ก าหนดไว้ และ ติดดามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
และบูรณาการร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณกาพการดูแลผู้ป่วย 
  3.1. ทีมน าทางคลินิกร่วมกับทีมที่ เกี่ยวข้องควรทบทวนการออกแบบระบบการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการนอกเวลาราชการที่มีการตรวจรักษาโดยพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ เหมาะสม และ
มีความปลอดภัย 



3.2. ควรวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย ทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยส าคัญ เช่น 
ผู้ป่วยการส่งต่อ ผู้ป่วยทรุดลง ผู้ป่วยเสียชีวิดโดยไม่ดาดฝัน โดยวิเคราะห์สาเหตุที่ เชื่อมโยงกั บกระบวนการดูแล 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ 

3.3. ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมาย ประเด็นส าคัญในกลุ่มโรคส าคัญที่โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้ง
มิติการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมชุมชน 
4.ระบบบริหารความเสี่ยง 

4.1. จากที่ทีมน าประเด็นมาดรฐานส าคัญจ าเป็นมาเรียนรู้การระบุความเสี่ยง อุบัติการณ์จัดท า risk register 
การแบ่งประเภท การจัดระดับความรุนแรง และจัดท าแนวทางปฏิบัติไว้แล้วน้ัน ควรก ากับคิดตามผลการ
ปฏิบัติ น าโอกาสพัฒนาที่พบมาทบทวนแนวทาง ระบบงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้รับบริการและบุคลากรรวมทั้งควรวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่อน าจัดท า risk register 
ที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้น 
4.2. ควรส่งเสริมการทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ งของปัญหา ( root cause 
analysis) เพื่อน ามาออกแบบระบบงานที่ เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

5. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย ควรทบทวนแนวทางการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งประจ าวันให้
ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่ส าคัญทั้งการตรวจประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ พร้อมทั้งมีระบบติดตามการปฏิบัติ ผลของการ
ตรวจสอบของผู้ดูแลระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบ าบัดน้ าเสียมีความเสถียรและค่าพารามิเตอร์เป็นไป
ตามเกณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
6. การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ ควรสนับสนุนระบบการควบคุมก ากับให้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการต่าง  ๆ
ที่ก าหนดไว้ให้เป็นบทบาทในงานประจ า เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพได้มากขึ้ น เช่น การล้างมือ การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดการคัดแยกขยะ การจัดการผ้าเปื้อน การใส่ชุด PPE เป็นตัน 
7. ระบบการจัดการด้านยา ควรทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูล med error ในแด่ละขั้นตอนเพื่อให้เห็นโอกาสพัฒนา
ดามบริบท เช่น การวิเคราะห์สาเหตุย่อยในแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนแยกระหว่างช่วงเวลาใน
ระบบในเวลาและนอกเวลา เป็นดัน ควรทบทวนออกแบบระบบติดตามการใช้ยานอกเวลาราชการที่ห้องฉุกเฉิน การ
ใช้ยานอกเวลาท าการของห้องยา รวมทั้งการตามรอยที่หน้างานเพื่อก ากับติดตามระบบงานที่ออกแบบไว้ หาโอกาสใน
การพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง 
8. การเข้าถึงและเข้ารับบริการ เพื่อสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของระบบ triage การบ่งชี้ตัวผู้ป่วย (patient 
identification) ที่เพิ่มขึ้นเห็นควรให้มีการน า GAP ที่พบจากเปรียบเทียบกับแนวทางที่ก าหนดมาวางแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน และมีการประเมินติดตามการปฏิบัติตามแนวทางระบบที่ออกแบบไว้ 
9. การประเมินผู้ป่วย ควรทบทวนแนวทางการทวนสอบความถูกต้องในการให้ค าวินิจฉัยโดยผู้ที่ช านาญกว่า ทบทวน
เวชระเบียนที่วินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการรวมทั้งประมวลข้อมูลผลการ ติดตามและทบทวนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายให้เป็น
ระบบ เพื่อให้องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและการพัฒนาศักยภาพแพทย์ 
พยาบาลในการประเมิน และการวินิจฉัยทั้งช่วงในและนอกเวลาราชการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 



10. การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง ควรน าข้อมูลจากการทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง 
ผู้ป่วยทรุดลงใส่ tube ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า และอุบัติการณ์การรายงานผู้ป่วยที่มี
ภาวะทรุดลง ล่าช้ามาระบุกลุ่มผู้ป่วย บริการที่เสี่ยงสูงเหมะสมกับบริบทของโรงพยาบาลน ามาพัฒนากระบวนการ
ดูแลการเฝ้าระวัง และประเมินซ้ า น ามาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ด่างๆ เช่น การรายงานแพทย์ การส่งต่อ 
รวมทั้งการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
ค. ข้อเสนอต่อต้นสังกัด (ถ้ามี) 

ไม่มี 
ง. ข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

สมควรต่ ออายุ การรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยจัดให้ มี การเยี่ ยมส ารวจเพื่ อเฝ้ าระวั ง 
(surveillance survey) ในระยะเวลา 1 ปี หลังการรับรอง และติดตามในประเด็น การวัดวิเคราะห์การบริหารระบบ
คุณภาพในภาพรวม กระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคส าคัญ การประเมิน การดูแลผู้ป่วยและบริการที่มีความเสี่ยง
สูง การบริหารความเสี่ยง การจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และระบบการ
จัดการด้านยา 

 

 

 


