รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
II-2.1 การกากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ: คุณภาพชีวติ ปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานและจริยธรรม
ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559
1)วัดด้านบริหาร 2) วัดการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล
ด้านคุณภาพชีวติ
- อัตราการลาป่ วยโรคทางกายของ
20%
54.46 53.26 55.50 52.94 62.35
บุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรทีม่ ผี ลสุขภาพ
100%
100
100 100 100 100
ผิดปกติได้รบั การเฝ้ าระวังรักษา
- จานวนบุคลากรทีเ่ จ็บป่ วยด้าน
0%
NA 29.5 15.7 11.1 10.9
การยศาสตร์
21คน 12คน 8คน 8คน
- ร้อยละของบุคลากรที่ม ี (9Q)Positive
0
NA
0
0
0
0
- อัตราการ Turn over rate ของ
0
0 1.23 4.76 1.12
≤ 1%
พยาบาล
- ความอยูด่ มี สี ุขและความผูกพันของ
80%
NA NA NA
70.3 69.7
พยาบาล (โดยรวม)
ด้านความปลอดภัย
บุคลากร
1. จานวนครัง้ ทีบ่ ุคลากรพยาบาลได้รบั
0
9
11
7
6
12
บาดเจ็บ/เกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านใน
รพ.
2. จานวนครัง้ ทีบ่ ุคลากรพยาบาลได้รบั
0
0
0
0
0
0
บาดเจ็บ/เกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านนอก
รพ.
3. ร้อยละของบุคลากรทีถ่ ูกละเมิดสิทธิในฐานะ
0
0
0
0
0
1
ผูใ้ ห้บริการ
4. จานวนพยาบาลทีต่ ดิ เชือ้ ขณะปฏิบตั งิ าน
0
0
0
0
0
0
5. จานวนพยาบาลทีเ่ สียชีวติ จากการ
0
0
0
0
0
0
ปฏิบตั งิ าน
ผูป้ ่ วย
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
- จานวนครัง้ ของการพลัดตกหกล้ม
- อัตราการระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด

0 ครัง้
0
7
1
2
2
0:1000
1
5
6
13
3
ครัง้ บริการ
- อัตราการเกิดแผลกดทับ
0
0
0
0
0.19 0.29
- อัตราการบริหารยาผิดพลาดผูป้ ่ วยใน
<1:1000 1.34 2.36 0.01 1.71 0.95
วันนอน
- อัตราการบริหารยาผิดพลาดในผูป้ ่ วยนอก <1:1000 0.41 0.1 0.49 0.06 0.03
ใบสังยา
่
- อัตราการติดเชือ้
0
0
0
≤0.5:1000 0.05 0.07
ด้านประสิ ทธิ ภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
72.4 68.28 68.8 68.2 70.3
≥80%
- ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การ
76.8 86.6 88.6 98.7 97.6
≥80%
ประเมินสมรรถนะหลัก
- ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การ
76.3 88.6 93.4 95.3 98.6
≥80%
ประเมินสมรรถนะประจากลุ่มงาน
- ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี Productivity
100%
66.6
50
50 66.6
75
ตามเกณฑ์
มาตรฐานและจริ ยธรรม
1. ร้อยละความสมบูรณ์การใช้กระบวนการ
85.3 82.8 84.3 87.5 90.3
≥80%
พยาบาล
2. ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การจัดการความ
100%
83.3 95.2 100 100 100
เจ็บปวด
3. การได้รบั ข้อมูลและการเรียนรูข้ อง
ผูร้ บั บริการ
- ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกทัวไปได้
่
รบั ข้อมูล
80%
85.2 87.4 90.2 90.5 89.1
ด้านสุขภาพ
- ร้อยละของผูป้ ่ วยคลินิกพิเศษ
80%
74.1 88.6 88.5 90.3 92.6
4. ร้อยละของผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การ
80%
71.1 80.6
72 73.6 77.3
วางแผนการจาหน่าย
5. ความสามารถในการดูแลตนเอง
- อัตราการกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วัน
0%
0.93 0.87 1.15 0.04 1.12
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6. การเสริมพลัง
- ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับ
น้าตาลได้ < 130 mg%
- ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงทีส่ ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ < 140/90
mmHg
- ผูป้ ่ วยโรค COPD ทีค่ วบคุมโรคได้
7. ร้อยละของความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อ
บริการพยาบาล
8. ร้อยละของการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
พิทกั ษ์สทิ ธิ ์
9. ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
10. ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ

> 40%

36.37 50.45 47.67 49.75 45.48

> 55%

79.82 59.72 63.45 44.64 42.51

> 60%
80%

55.75 61.97 62.26
80.2
80 82.15

62.0
86.6

51
82.7

≥80%

NA 83.44 97.15

97.5

81.0

≤10 ครัง้ /
ปี
0 ครัง้

10

14

7

19

11

0

0

0
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บริ บท:
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง ให้บริการพยาบาลผูป้ ่ วยในระดับทุตยิ ภูม ิ 2.1 ขนาด 60 เตียง
มีหน่วยบริการในความรับผิดชอบ 7 งาน คือ งานผูป้ ่ วยนอก, งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน, งานห้องคลอด,งาน
ห้องผ่าตัดและวิสญ
ั ญี, งานหอผูป้ ่ วยในชาย, งานหอผูป้ ่ วยในหญิง, งานหน่วยจ่ายกลาง
จานวนบุคลากรทางการพยาบาล:
จานวนบุคลากร ในความรับผิดชอบ จานวน 136 คน พยาบาลวิชาชีพ 85 คน พยาบาลเทคนิค 1
คน เวชกิจฉุกเฉิน 6 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 35 คน พนักงานช่วยการพยาบาล 3 คน พนักงาน
เปล 6 คน
พยาบาลวิ ชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ เฉพาะทาง 4 เดือน
- หลักสูตรการบริหารการพยาบาล 2 คน
- หลักสูตรการพยาบาลผูส้ งู อายุ 1 คน
- หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบตั คิ รอบครัว (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) 24 คน
- หลักสูตรการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ และควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล 2 คน
- หลักสูตรพยาบาลวิสญ
ั ญี 1 ปี 1 คน
- ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาระบบสาธารณสุข) 1 คน
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ 1 คน
- หลักสูตรการพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี 2 คน
- หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช 1 คน
- ปริญญาโทจิตเวช 1 คน
- หลักสูตรเวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน 1 คน
กระบวนการ:
การบริหารการพยาบาล
บทเรียนเกีย่ วกับการจัดทีมผูบ้ ริหาร:
1. ทีมบริหารทางการพยาบาลได้แก่ ทีมบริหารองค์กร (NSO) ทีมนิเทศทางการพยาบาล ทีมตรวจสอบ
เวชระเบียนกลุ่มการพยาบาล
 ทีมบริหารองค์กรพยาบาลประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานทุกงาน ทาหน้าที่ จัด ระบบ
บริการพยาบาล กาหนดแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ และควบคุม กากับ ให้บุคลากรปฏิบตั กิ าร
พยาบาลภายใต้มาตรบานวิชาชีพ ทัง้ 5 มาตรฐาน จากการประเมินพบว่า มาตรฐานการใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังและซับซ้อน มี
การใช้กระบวนการพยาบาล ค้นปั ญหาผูป้ ่ วยไม่ครอบคลุม เนื่องจากส่วนขาดทักษะการประเมิน
ปั ญหา ปี 2557-2559 องค์กรร่วมกับหน่วยบริการทบทวน แนวทางการและปรับแบบฟอร์ม
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-

-

ปฏิบตั งิ านและแบบประเมินต่างๆ รองรับการประเมินเพื่อให้มกี ารพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึน้
ตามภาระงาน/ปั ญหาทีพ่ บ แนวทางปฏิบตั ิ 15 เรื่อง
ปรับปรุงเกณฑ์การบันทึกทางการพยาบาลและสื่อสารแก่ผปู้ ฏิบตั ใิ นการประชุมประจาเดือนของ
หน่วยงาน มีการปรับแบบฟอร์มการลงบันทึกใน Nurse’s note ให้สะดวกลดการบันทึกซ้าซ้อน
และมองเห็นความต่อเนื่องในการดูแลผูป้ ่ วย พบว่ามีความสมบูรณ์ทงั ้ ในปี 2557 – 2558 เป็ น
84.3% และ 87.5% ปี 2559ได้เพิม่ แบบฟอร์มการบันทึกในกรณีผปู้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะวิกฤติเพื่อให้
การบันทึกสมบูรณ์รวมทัง้ เพิม่ เกณฑ์การบันทึกของ IC ผลการประเมินปี 2559มีความ
สมบูรณ์เพิม่ ขึน้ เป็ น 90.3
การจัดการดูแลต่อเนื่อง การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริการภายในโรงพยาบาลได้รบั
ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ชดั เจน ได้นาแนวคิดการส่งต่อข้อมูล SBAR มาใช้ในการส่งต่อข้อมูล/
การรายงานแพทย์ พบว่ามีความครอบคลุมเพิม่ ขึน้ ในปี 2555-2556 จาก 31.6% เป็ น 46.6%
และการส่งต่อข้อมูล แผนกผูป้ ่ วยนอกไปยังตึกผูป้ ่ วยในใช้ SBAR 2557-2559ครบคลุมขึน้
99.7,99.8และ99.9
การพัฒนาคุณภาพ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยจัดทา CQI เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล มีการพัฒนาเพิม่ ขึน้ ปี 2557 จานวน 14 เรือ่ ง ปี 2558จานวน 11 เรื่อง ปี 2559
21เรือ่ งนวัตกรรม 8 นวัตกรรม ,มีการขยายผลระหว่างหน่วยงานเพิม่ ขึน้ 4 เรือ่ ง
การรักษาสิทธิผปู้ ่ วย จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพทัง้ โดยตนเองและหัวหน้างาน ปี 2557-2559ผลการประเมิน 83.5% ,97.15%
และ81.08%พบว่า ประเด็นทีบ่ ุคลากรปฏิบตั นิ ้อย เพียง 16.6% คือ การเป็ นตัวแทนของผูป้ ่ วยที่
ไม่สามารถสื่อสารด้วยตนเองได้ ได้กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีพ่ ยาบาลจะต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนใน
การสื่อสาร
ทีมนิเทศทางการพยาบาล จัดทาแผนการนิเทศ และนิเทศตามแผนรายงานต่อองค์กรพยาบาล
พบว่า ทักษะในการนิเทศยังไม่เพียงพอและการนิเทศไม่ครอบคลุมตามแผน จึงพัฒนาทักษะ
การนิเทศแก่ทมี 100% และมอบหมายประเด็นในการนิเทศเชิงคลินิกของแต่ละหน่วยงาน พบว่า
ในภาพรวมหน่วยงานได้นิเทศตามแผน 100%(รวม 62 ประเด็น)ผลการนิเทศในปี 2558 ตัวชีว้ ดั
ผ่านเกณฑ์ 77.40% (55/71)ได้นาผลการนิเทศมาปรับมาปรับระบบบริการของหน่วยงานและ
จัดทาแนวทางต่างๆทัง้ ในแผนก ER, LR,IPDและ OR ฟื้ นฟูความรูแ้ ละทักษะแก่บุคลากรในการ
ดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญปี 2559ผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั ทางคลินิกมีการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
84.2%(48/57)นาผลการนิเทศมาปรับแนวทางให้ครอบคลุมการบริการเช่นในแผนก ER, LR
และIPDเกิดนวัตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย 4 นวัตกรรม บุคลากรได้รบั การพัฒนา 100%
ทีมประเมินสมรรถนะประกอบด้วยหัวหน้างานทุกงานทาหน้าทีป่ ระเมินสมรรถนะควบคู่ไปกับ
การนิเทศภายในหน่วยงาน พบว่าสมรรถนะตามภาระงานภาพรวมผ่านเกณฑ์ 98.6% และนา
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ประเด็นทีย่ งั ไม่ผ่านทาแผนพัฒนาขององค์กร ได้แก่การดูแลด้านจิตวิญญาณ, การวางแผนการ
จาหน่ายผูป้ ่ วย, การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการติดตามเฝ้ าระวังภาวะวิกฤตปี 2558 มีการ
ฟื้ นฟูทกั ษะการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยและปรับแนวทางให้งา่ ยต่อการนาไปปฏิบตั ิ ผลพบว่า
บุคลากรมีกจิ กรรมการวางแผนจาหน่ ายทีม่ คี ุณภาพเพิม่ ขึน้ ในปี 2557-2559 72%,73.6%และ
77.3% จัดทาและทบทวน Early Warning Signs ในการเฝ้ าระวังติดตามภาวะวิกฤติ ผลการ
ประเมินในปี 2558 = 62.5%และเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 เป็ น68%ประเมินผลการเฝ้ าระวัง ได้ 88%ปี
2558ได้จดั อบรมการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ บุคลากร 100% ประเมินผลการนาไปใช้ ในกลุ่ม
โรคเรือ้ รัง ครบคลุม 72% และผลการประเมินมาวางแผน การพยาบาล 30%
 ทีม ตรวจสอบเวชระเบียน ทาหน้าที่ สุ่ม ตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลทุกเดือน
รายงานผลต่อองค์กรพยาบาล และส่งข้อมูลคืนหน่วยงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนา องค์กร
ทบทวน/ปรับเกณฑ์การบันทึกให้ได้คุณภาพมากขึน้ ผลการตรวจสอบในปี 2557 - 2559ผูป้ ่ วย
นอกและผูป้ ่ วยใน มีแนวโน้มดีขน้ึ ผูป้ ่ วยใน แต่การบันทึกในกรณีเกิดเหตุการณ์ ทีซ่ บั ซ้อนจึงได้
เพิม่ เกณฑ์การบันทึกให้ครอบคลุมรวมทัง้ ด้านการป้ องกันการติดเชือ้ ให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้
บทเรียนเกี่ยวกับการจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในหน่ วยงานที่ มีความเสี่ยงสูง หรือขาด
แคลนบุคลากร:
 การจัดอัตรากาลังในภาพรวม กาหนดแนวทางการจัดอัตรากาลังในแต่ละหน่วยบริการ โดยใช้เกณฑ์
ความต้องการ การพยาบาลของผูร้ บั บริการแต่ละประเภท Productivity ในภาพรวมขององค์กร
พยาบาลตัง้ แต่ปี 2557 – 2559 คือ 115.% ,114.5และ 119% หน่วยงานทีม่ ี Productivity สูงกว่า
เกณฑ์ได้แก่ งาน IPD 155.4% มีนโยบายจะเพิม่ กาลังในเวรบ่าย –ดึก แต่มบี ุคลากรหมุนเวียนไม่พอ
จึงใช้เกณฑ์ในการเรียกกาลังสารอง กรณีภาระงานเกิน และหน่วยงานทีต่ ่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยได้แก่
งาน OR 78.0% และ Productivityในภาพรวม = 119.0% ได้กาหนดแนวทางการจัดอัตรากาลัง
สารองไว้กรณีภาระงานเกินอัตรากาลังในปี 2558 เกิดอุบตั กิ ารณ์ อัตรากาลังสารองในงาน ER 1 ครัง้
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ป่ วยฉุกเฉิน
 การจัดอัตรากาลังในหน่วยงานทีม่ คี วามซับซ้อน มีความเสีย่ งสูง และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
หน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน, งานห้องคลอด และงานห้องผ่าตัด
Productivity ของงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ปี 2555 – 2556 สูงเกินเกณฑ์มกี ารจัดอัตรากาลังเพิม่ ใน
เวรบ่าย 1 คน ในกรณีทม่ี ภี าระงานเกิน เวรนอกเวลา มีแนวทางการเรียกอัตรากาลังสารองปี 2558
มีอุบตั กิ ารณ์เรือ่ งอัตรากาลังไม่เพียงพอ 1ครัง้ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทบทวนการเรียกกาลังสารอง
หลังจากนัน้ ยังไม่เกิดอุบตั กิ ารณ์
-งานห้องคลอด Productivity มีการรวมให้บริการผูป้ ่ วยหลังคลอดร่วมด้วยProductivity ปี
2557- 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติกรณีมภี าระงานเกินใช้การเรียกอัตรากาลังสารองตามแนวทางที่
กาหนดไว้ ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนจากอัตรากาลังไม่เพียงพอ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
-งานห้องผ่าตัด Productivity ในปี 2557-2559 เฉลีย่ 64.3%จัดให้เป็ นอัตรากาลังสารองของ
งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน และเสริมงานบริการผูป้ ่ วยนอก และหัวหน้าห้องผ่าตัดรับงานคุณภาพจัดการ
ความเสีย่ งของโรงพยาบาล
การพัฒนาสมรรถนะในหน่ วยงานที่มีความเสี่ยง
-งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน มีการฟื้ นฟูทกั ษะการช่วยฟื้ นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยและการ
คัดกรอง ณ จุดเกิดเหตุ แก่บุคลากร 100% ประเมินทักษะตามภาระงาน และการดูแลผูป้ ่ วย
แต่ละกลุ่มโรคตามแนวทางปฏิบตั ,ิ การรายงานผล EKG เบือ้ งต้น, การดูแลผูป้ ่ วยขณะส่งต่อปี
2559คงพบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดในการส่งต่อ 3 ครัง้ ให้หน่วยงานทบทวนแนวทางการดูแล
ขณะส่งต่อ
-งานห้องคลอด ได้ฟ้ื นฟูทกั ษะการทาคลอด ติดไหล่, ท่า breech (การทาคลอดรก), การอ่านผล
NST, การ CPR ทัง้ แม่และทารก, การเย็บแผล Episiotomy, การประเมินผูม้ าคลอด เมือ่ แรกรับ
การประเมินภาวะเสีย่ งทุกระยะ, การประเมินทักษะใช้เครือ่ งมือช่วยชีวติ ฉุกเฉิน ปี ละ 1 ครัง้ ในปี
2557- 2559 PPH จากมดลูกหดรัดตัวไม่ดแี ละรกค้าง 10,8และ4 ราย เกิดภาวะ BA 5,2,2 ราย
ให้หน่วยงานทา RCA
 มาตรการทีจ่ ะสร้างความมันใจว่
่ าผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างปลอดภัยในหน่วยงานทีม่ อี ตั รากาลังไม่
เพียงพอ
องค์กรมีแนวทางการเรียกอัตรากาลังสารองจากหน่วยบริการอื่นมาเป็ นกาลังเสริม เช่น
พยาบาลจากหอผูป้ ่ วยในหมุนเวียนมาช่วยงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน และห้องคลอด ซึง่ กาลังเสริมเหล่านี้
ผ่านการฝึกทักษะในการให้บริการในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่น การเข้าทีม CPR, การทาคลอด
ฉุกเฉิน, การออกให้บริการ EMS ทีผ่ ่านมาไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาด การกาหนดหน้าทีบ่ ุคลากร
อัตรากาลังเสริมในหน่วยงานอื่นๆ คือ หัวหน้างาน/หัวหน้าเวรไม่มอบหมายงานในส่วนทีเ่ สีย่ งต่อชีวติ
ผูป้ ่ วยจากการไม่ชานาญพืน้ ที่ เช่น การบริหารยา HAD การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ เป็ นต้น
บทเรียนเกี่ยวกับการกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมวิ ชาชีพ:
หน้าที่
เป้ าหมาย
กระบวนการ
การประเมินผล
การกากับดูแล
เพื่อให้ผปู้ ่ วย
- กาหนดขอบเขต/บทบาท
มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยได้รบั
หน้าทีข่ องบุคลากรครอบคลุม
และจริยธรรม
บริการตาม
ทุกตาแหน่ง
มาตรฐานวิชาชีพ - มอบหมายหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบตามตาแหน่งทุก
ระดับ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่

เป้ าหมาย

กระบวนการ
- ทบทวนการจัดอัตรากาลัง
ทีมพยาบาลเพิม่ พยาบาลเวร
บ่าย เพื่อรองรับการ EMS
- จัดทาและทบทวนแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามภาระงานและ
ภาพรวมองค์กร

การประเมินผล
-Productivity ของ ER
ลดลง (Productivity รวม
กลุ่มการฯ=119.0%)
- มีการจัดทาแนวทาง
ปฏิบตั เิ พิม่ เติม 8 เรือ่ ง
หลังจากทบทวน 12
กิจกรรมของหน่วยงาน
- ประเมินผลการนาไปปฏิบตั ิ - ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
กาหนด
- จัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ น
- ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั
การป้ องกันปั ญหาด้าน
การดูแลตามมาตรฐาน
จริยธรรม การดูแลผูป้ ่ วย
แนวโน้มดีขน้ึ 71.4 ,80,
ระยะสุดท้าย มอบหมาย
และ84%
ผูร้ บั ผิดชอบชัดจน, การดูแล
ผูถ้ ูกทารุณกรรม,
- การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย
- ประเมินพฤติกรรมด้าน
- ผลการประเมินจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ ในปี 2557-2559 = 97.1
พิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย
,97.5 ,81.0% ประเด็นที่
- มีการจัดตัง้ กองทุนสะสม
ไม่ได้ปฏิบตั ิ คือการเป็ น
บุญ
ตัวแทนผูร้ บั บริการทีส่ ่อื
ความต้องการของตนเอง
ไม่ได้
- การจัดการข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรมบริการและ
การละเมิดสิทธิ ์ ปี 25582559 =5และ 2ครัง้ มีขอ้
ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่

การนิเทศ กากับ
ดูแล

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและความ
ปลอดภัย

เป้ าหมาย

กระบวนการ
- จัดระบบบริการให้ถูกต้อง
ตามหลัก IC, จัดสภาพแวด
ล้อม ทีเ่ อือ้ ต่อการดูแล
-วางแนวทางการเฝ้ าระวัง
การดูแลต่อเนื่องขณะ Admit
โดยใช้ SBAR ในการส่งต่อ
เพื่อดูแลต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะ - พัฒนาทักษะการนิเทศเชิง
แก่บุคลากรในการ คลินิกแก่ผนู้ าทางการ
ให้บริการผูป้ ่ วย พยาบาลทุกระดับ
ได้รบั บริการที่
- จัดทาแผนการนิเทศระดับ
ปลอดภัย
กลุ่ม ระดับหน่วยงาน
- นาผลการนิเทศมาพัฒนา
ระดับหน่วยงานและในภาพ
ขององค์กร

เพื่อให้ผรู้ บั บริการ
ได้รบั บริการทีม่ ี
คุณภาพและ
ปลอดภัย

-กาหนดเป็ นนโยบายให้
หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยโดยใช้
นโยบาย Patient safety
goal

บริการ 7,19และ 11 ครัง้
การประเมินผล
- อัตราการติดเชือ้ ในปี
2557-2559 = 0
-ปี 2557-2559ส่งต่อ
ข้อมูลจาก OPD - IPD
= 99.9 ,99.8และ99.9%
- หัวหน้างานและหัวหน้า
เวร ได้รบั อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร 100% ผลการ
นิเทศเชิงคลินิกได้ตาม
แผน100%( 62 ประเด็น)
ปี 2558 ตัวชีว้ ดั ผ่าน
เกณฑ์ 77.4%นาผลการ
นิเทศมาปรับระบบงาน
และจัดทาแนวทาง
เพิม่ เติมทุกหน่วยในปี
2559 ผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั ดีขน้ึ
เป็ น84.2%
- ประเมินการปฏิบตั ิ ตาม
แนวทาง ต่างๆ
- IC ให้ปฏิบตั ติ ามหลัก
IC แต่คงพบอุบตั กิ ารณ์ไม่
ปฏิบตั ติ ามแนวทางเช่น
สารคัดหลังและของมี
่
คม
ทิม่ ตา ,การล้างมือไม่
เป็ นไปตามขัน้ ตอน
- Care Process
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่

เป้ าหมาย

กระบวนการ
- กาหนดแนวทางปฏิบตั แิ ก่
บุคลากร ครอบคลุมประเด็น
คุณภาพ
- ติดตามประเมินการนา
แนวทางไปสู่การปฏิบตั แิ ละ
ปรับปรุงคุณภาพ
- หน่วยบริการนานโยบาย
PSG มาใช้โดยปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีไ่ ด้ ทบทวนใหม่

- หน่วยงานทากิจกรรม
ทบทวน 12 กิจกรรมหลัก

การประเมินผล
-2557-2559ทบทวน
แนวทางการคัดกรอง และ
แยกหน่วยคัดกรอง
ออกมาชัดเจนพบ
อุบตั กิ ารณ์ 5 ครัง้
- พบอุบตั กิ ารณ์ การเฝ้ า
ระวังไม่เพียงพอผูป้ ่ วย
COPD เกิดอาการรุนแรง
ขึน้ ขณะ Admitted 7 ครัง้
และผูป้ ่ วย Stroke มี
อาการทรุดลง 1 ครัง้
ผูป้ ่ วยเด็กชักซ้าขณะ
Admitted 9 ครัง้
- กิจกรรมทบทวน
เหตุการณ์สาคัญ
- งานฉุกเฉินปรับแนว
ทางการคัดกรองผูป้ ่ วย
AMI ,ปรับแนวทางการส่ง
ต่อ, งานห้องคลอดใช้
Time Protocol ในการ
ป้ องกันการตกเลือด, หอ
ผูป้ ่ วย ทบทวนแนวทาง
การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย ,แนวทางการ
บริหารยา Opioid ,ปรับ
แนวทางการวางแผนการ
จาหน่ายผูป้ ่ วย เฉพาะ
โรค
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่
ส่งเสริมการ
ตัดสินใจทางคลินิก
และการใช้
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

เป้ าหมาย
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การดูแลที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย

กระบวนการ
- กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยตามกลุ่ม
โรคหลักของโรงพยาบาล
- จัดทาแนวทางการเฝ้ าระวัง
ความเสีย่ งทางคลินิกในกลุ่ม
โรคหลัก

การประเมินผล
- ทุกหน่วยบริการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วยตาม Care Process
ในแต่ละกลุ่มโรคตาม
ภาระงาน เช่น LR ใช้
Pathograph และ PPH
scale ในการดูแลผูป้ ่ วย
100% มีแนวทางการคัด
กรองผูป้ ่ วยแรกรับ
- IPD ใช้การจาแนก
ประเภทผูป้ ่ วยตามเกณฑ์
ของสานักการพยาบาล
ครอบคลุม 100%
-นา Pain scale มาใช้
ประเมิน Painครอบคลุม
ผูป้ ่ วยทุกราย
ประสิทธิภาพการจัดการ
= 83.9% ,86.5และ96.5%
ระดับความพึงพอใจ
=93.7%นา
- Fall Risk Assessment
Scale มาใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วย 92.9%และ 100%
- นา SBAR มาใช้ในการ
-OPD นามาใช้ครอบคลุม
รายงานแพทย์และการส่งต่อ 98 % ข้อมูลไม่ครอบคลุม
ข้อมูลในทุกหน่วยบริการ
ในประเด็น การประเมิน
Alvarado score ในผูป้ ่ วย
ทีม่ าด้วยปวดท้อง
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่

เป้ าหมาย

กระบวนการ
- มีการนา Early Warning
signs มาใช้ในการเฝ้ าระวัง
ผูป้ ่ วยทุกหน่วยบริการ

- นานวัตกรรมจากการทา
CQI มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย

การควบคุมดูแลผูท้ ่ี เพื่อให้บุคลากรมี
อยูร่ ะหว่างการ
ความรูแ้ ละทักษะ
ฝึกอบรม
ในการให้บริการ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
ผูร้ บั บริการได้รบั
บริการตาม
มาตรฐาน

- ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้
และฝึกทักษะในการใช้
เครือ่ งมือแพทย์ทส่ี าคัญใน
การคัดกรอง/ประเมิน
เบือ้ งต้น
- จัดทาคู่มอื การปฐมนิเทศ
- ปฐมนิเทศตามแนวทาง
ของหน่วยงาน
- จัดห้องเรียนให้ความรูแ้ ละ
ฝึกทักษะหน้างานแก่
นักศึกษา
- จัดระบบพีเ่ ลีย้ งควบคุมการ
ปฏิบตั งิ าน
- มีการประเมินผลโดยครูพ่ี
เลีย้ ง

การประเมินผล
- ในปี 2557-2559 พบ
อุบตั กิ ารณ์เกิดภาวะ
Hypoglycemia ขณะ
Admit 28,10และ16 ครัง้
Fall 7, และ 1 ครัง้ ความ
รุนแรงระดับ D
- เกิดนวัตกรรมการดูแล
ผูป้ ่ วย เบาหวานและ
ปรับปรุงเกณฑ์ในการเฝ้ า
ระวังขณะดูแลผูป้ ่ วยใน
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทา RCA
- การรายงานผล EKG
เบือ้ งต้นใน ER การอ่าน
ผลการตรวจ NST ใน LR
รายงานแพทย์ทนั เวลา
- ฝึกอบรม ได้แก่
นักศึกษาพยาบาล
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุข ได้รบั การ
ปฐมนิเทศนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้อง
จากครูพเ่ี ลีย้ ง 100%
- อุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาด
จากการให้บริการของ
นักศึกษาในปี 2557 2559 = 0
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่
เป้ าหมาย
บุคลากรผูส้ าเร็จ เพื่อให้บุคลากรมี
ใหม่/ผูม้ า
ความรูแ้ ละ
ปฏิบตั งิ านใหม่ ทักษะในการ
ให้บริการตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพและ
ผูร้ บั บริการได้รบั
บริการตาม
มาตรฐาน

กระบวนการ
- ปฐมนิเทศในภาพรวม
ขององค์กร
- ประเมินความรูส้ มรรถนะ
เชิงวิชาชีพ
- ทดลองปฏิบตั งิ าน
หมุนเวียนในหน่วยบริการ
- ปฐมนิเทศตามภาระงาน
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ปิ ระจา
- จัดพีเ่ ลีย้ งประจา
หน่วยงานประเมินผลโดย
พีเ่ ลีย้ งและหัวหน้างาน
ก่อนขึน้ ปฏิบตั งิ านเป็ น
อัตรากาลัง
- ประเมินผลทุก 3 เดือน

การประเมินผล
- บุคลากรใหม่ทุกคนได้รบั การ
ปฐมนิเทศนโยบายขององค์กร
พยาบาล 100%
- บุคลากรใหม่ทุกคนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะและทักษะใน
การปฏิบตั งิ านก่อนเข้า
ประจาการ
- บุคลากรใหม่ผ่านการประเมิน
การปฏิบตั งิ าน 3 เดือนแรก
100%

การจัดการ
ความรูแ้ ละการ
วิจยั

- กาหนดให้ตวั แทน
พยาบาลแต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็ นกรรมการ KM
ของโรงพยาบาล
- นาเรือ่ งจากการประชุม/
อบรม มาจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานและ
องค์กร
- หน่วยบริการจัดทา R2R
หน่วยงานละ 1 เรือ่ ง
- จัดทานวัตกรรมจากการ
ทา CQI

-ปี 2557-2559 หน่วยงานมี
การทา CQI 15,13 และ 24
เรือ่ ง
- นาผลจากการไปพัฒนามา
จัดการความรูภ้ ายในหน่วยงาน
และขยายสู่หน่วยงานอื่น

เพื่อนาความรูท้ ่ี
ได้จากการ
จัดการความรู้
และการวิจยั มา
พัฒนาบริการ
พยาบาล

- R2Rปี 2560 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ 9 เรือ่ ง
- ปี 2557-2559 หน่วยงานมี
การทา CQI 15,13 และ 24
เรือ่ ง
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.

หน้าที่

เป้ าหมาย

กระบวนการ
- จัด KM ภายใน
หน่วยงาน/องค์กร

การประเมินผล
- และเกิดนวัตกรรม 1,4และ 6
เรือ่ ง ( NCD, LR, หอผูป้ ่ วย
ER)และได้ขยายผล นวัตกรรม
สู่หน่วยงานอื่นจานวน 4 เรื่อง
ได้แก่ 1)เรือ่ งการเฝ้ าระวัง
อาการไม่คงทีห่ รือ มีการ
เปลีย่ นแปลงขณะ รอตรวจ
ระหว่างหน่วยงาน OPD
และ งาน NCD
2)เรือ่ งการป้ องกันการเกิด
ภาวะ Hypoglycemia ขณะ
Admitted ระหว่างหอผูป้ ่ วย
ด้วยกัน
3)เรือ่ ง Short Note ตรง
ประเด็น ช่วยเล็งเห็นความ
ปลอดภัย ระหว่างหอผูป้ ่ วย
ด้วยกัน
4) นวัตกรรมขวดประคบเย็น
มือถือ ระหว่าง OPD กับ ER

บทเรียนเกี่ยวกับการนิ เทศ กากับดูแลปฏิ บตั ิ การทางการพยาบาล:
 เป้ าหมายการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในการดูแลผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วยได้รบั บริการทีป่ ลอดภัย
- มีการฟื้ นฟูความรูแ้ ละทักษะการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่ผนู้ าทางการพยาบาลทุก
ระดับ 100% 1 ครัง้ และจัดทาแผนการนิเทศครอบคลุมความเสีย่ งทางคลินิกร่วมกันระดับหน่วยงานและ
ภาพรวมขององค์กรพบว่า
1). การนิเทศระดับองค์กร
- หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลนิเทศการจัดอัตรากาลังของแต่ละหน่วยบริการ อุบตั กิ ารณ์อตั รากาลัง
หน่วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉินไม่เพียงพอช่วงเวรบ่าย-ดึก เนื่องจากมีบริการ EMS พร้อมกับ Refer และ
ผูร้ บั บริการมากและช่วงการพักกลางวัน และประกอบกับในปี 2558 โรงพยาบาลได้ขยายเพิม่ หน่วย
บริการตึกพิเศษ อีก 1 หน่วย จึงต้องปรับเกณฑ์การเรียกการเรียกอัตรากาลังสารองจากหน่วยงานอื่น
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
เพื่อรองรับการบริการทีม่ ากขึน้
- การนิเทศเชิงคลินิกในภาพรวมเรือ่ งการดูแลครอบคลุมด้านจิตวิญาณและ การวางแผนการ
จาหน่ายผูป้ ่ วยพบว่าบุคลากรพบว่า การวางแผนการจาหน่ายครอบคลุมเพียง 70% และคุณภาพยัง
น้อยในปี 2560 ได้ทาแบบประเมินการวางแผนจาหน่ ายเป็ นราย caseโดยหัวหน้าหอผูป้ ่ วยซึง่ ผลการ
ดาเนินงานอยูร่ ะหว่างการประเมิน
- การดูแลด้านจิตวิญญาณปี 2558ได้จดั อบรมการนาทฤษฏีการพยาบาล แก่บุคลากร 100% ปรับ
แบบประเมินนาผลการประเมิน สู่กระบวนการพยาบาล
2) การนิเทศระดับหน่วยงานโดยหัวหน้างานและหัวหน้าเวร
- การนิเทศบุคลากร ในเรือ่ งการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย พบว่า บุคลากรทากิจกรรมการวางแผน
จาหน่ายผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายครอบคลุมเพิม่ ขึน้ ในปี 2557-2559 =72%,73.6%และ77.3% แต่
ในเชิงคุณภาพยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากขาดทักษะในการค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วยและประสาน
ให้ NCM ช่วยในการฝึกทักษะ มอบหมายหัวหน้างานในการติดตามหน้างาน พบว่าเนื้อหาใน
แบบฟอร์มไม่กระชับในปี 2560 จึงปรับแบบฟอร์มใหม่และประเมินผลการทากิจกรรมการ
วางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย โดย หัวหน้างานและ NCM มีการจัดทาและทบทวน Early Warning
Signs ในการเฝ้ าระวังติดตามภาวะวิกฤติ ผลการประเมินการนามาใช้ในปี 2558 = 62.5%และ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2559 เป็ น68% ประเมินผลการเฝ้ าระวัง ได้ 88% และยังพบประเด็นมีการดูแลไม่
ครอบคลุมด้านจิตวิญญาณปี 2558ได้จดั อบรมการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ บุคลากร 100% หลัง
อบรมนาผลมาใช้ในการประเมินผูป้ ่ วยครอบคลุม 72%และนามาวางแผนดูแล 30%
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายผลการพัฒนาในปี 2557 ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อเพื่อการดูแล 66.7%,
เข้าถึงบริการและ Good death 71.4% ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติ 85 % ผูป้ ่ วย
ได้รบั ยา Opioid เมือ่ ลงชุมชน 66.7% ปี 2558จัดอบรมความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้ายแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง 100%จัดทาและทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายใช้
ในหอผูป้ ่ วยโดยนา PPS Scoreและยากลุ่ม Opioid. ผลการพัฒนามีแนวโน้มดีขน้ึ ในปี 2558 ผล
การประเมินพบว่ามีการส่งข้อมูลแก่ทมี โดยใช้ PPS Score 80% ผูป้ ่ วยเข้าถึงบริการ 80%
ได้รบั ยา Opioid 100% ผูป้ ่ วยและญาติพงึ พอใจ 80% ผูป้ ่ วยได้รบั การเยีย่ มบ้าน 66% ปี 2559
มีการจัดทาแนวทางการใช้ยาระงับปวด และแนวทางการบันทึกข้อมูลขณะดูแลผูป้ ่ วย ปรับ
เอกสารการส่งต่อผูป้ ่ วยให้แก่ทมี ผลการประเมินพบว่ามีการส่งข้อมูลแก่ทมี โดยใช้ PPS Score
ลดลงเหลือ 94.4% ผูป้ ่ วยเข้าถึงบริการลดลงเหลือ 88.8% ได้รบั ยา Opioid 100% ผูป้ ่ วยและ
ญาติพงึ พอใจเพิม่ ขึน้ 96.8% ผูป้ ่ วยได้รบั การเยีย่ มบ้านเพิม่ ขึน้ เป็ น 88%
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บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
 องค์กรพยาบาลกาหนดให้บุคลากรจากทุกหน่วยบริการเข้าร่วมเป็ นกรรมการในทีมคุณภาพด้าน
ต่างๆ ครบถ้วนและนานโยบายจากทีมต่างๆ สู่การปฏิบตั ภิ ายในหน่วยบริการ
1. การใช้ยา
นานโยบายทีมระบบยามาสู่การปฏิบตั คิ รอบคลุม เช่น การใช้ยาทีค่ วามเสีย่ งสูง พบอุบตั กิ ารณ์
ไม่บนั ทึกการ Monitor เนื่องจากการส่งต่อข้อมูลในการดูแลระหว่างหน่วยงานจาก ER ไป IPD และ
ช่วงต่อเวร ทีมจึงทารายการ Check List ให้ เพื่อการติดตามผลการใช้ HAD นาไปสู่การบันทึกการ
พยาบาลทีเ่ หมาะสม อุบตั กิ ารณ์ Admin Error ในปี 2557-2559 = 2, 49, 67 ครัง้ ปี 2558 พบว่า
ไม่ได้ให้ยาตามเวลา 9 , 2 ครัง้ ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการแพ้ยา5, 5 และ 3 ครัง้ แต่ไม่เกิดความ
เสียหายต่อผูป้ ่ วย , ให้ยาเดิม ซ้าใน 1 ปี (SK) และให้ยาผิดทาง 1 ครัง้ ทีมระบบยาร่วมกับ
หน่วยงานทบทวนแนวทางการบริหารยาและสุ่มตรวจโดยพยาบาลในทีมระบบยาของหน่วยงาน /
ทบทวนการ Double check และทบทวนหลักการให้ยาตามหลัก 7 R แผนดาเนินการต่อไป คือ การ
ประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางระบบยา และร่วมทบทวนโดยทีม MUS เดือนละครัง้
2. การควบคุมการติดเชือ้
เกิดอุบตั กิ ารณ์ของมีคมทิม่ ตาและสารคัดหลังกระเด็
่
นเข้าตา ปี 2557-2559 = 7,4 และ 3 ครัง้
ตามลาดับส่วนใหญ่ถูกของมีคมทิม่ ตา 8 ครัง้ สารคัดหลัง่ 6 ครัง้ เนื่องจากเร่งรีบในการปฏิบตั งิ านและ
ส่วนหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้ จึงทบทวนและปรับนวัตกรรม “ดินกินเข็ม” และในปี
2560 เกิดอุบตั กิ ารณ์ของมีคมทิม่ ตาและให้ ICWN แต่ละหน่วยบริการทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละ
ช่วยกันเตือนเมือ่ ทาหัตถการทีเ่ สีย่ งและในปี 2560 ทีม IC กาลังผลิตนวัตกรรมสาหรับใส่เข็มขณะทา
หัตถการ
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
- ในบุคลากร
ด้านร่างกายตรวจสุขภาพในปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่า มีผลด้านชีวภาพผิดปกติ จานวน
28%,30.8%ด้านกายภาพ 17.8% ส่งบุคลากรเข้าโครงการ Fit and Firm love for Health ในปี 2560
ยังไม่มผี ลการตรวจสุขภาพ และกาลังนากลุ่มเสีย่ งเข้าโครงการ สถานีเติมพลังสร้างสุขภาพพึง่ ตนเอง
-ในผูป้ ่ วย
ทุกหน่วยบริการดาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว โดยใช้ HELP Model
* กลุ่มผูป้ ่ วยทัวไป
่ จัดมุมส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนอุปกรณ์การป้ องกัน เช่น Mask ให้ผปู้ ่ วยกลุ่ม
เสีย่ ง จัดน้ ายาล้างมือประจาเตียง โลชันกั
่ นยุง
* กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง จัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลีย่ นพฤติกรรม/กิจกรรมวางแผนจาหน่าย ทัง้ ผูป้ ่ วย
นอกและผูป้ ่ วยใน และจัดทีม ในชุมชน ผลการดาเนินงาน พบ อัตราการ Re-admitted ใน 28 วัน
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ของผูป้ ่ วยใน ในปี 2557 – 2559 = 0.70%, 0.66%และ1.12% หน่วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน อัตราการ
กลับมา Re-Visit ภายใน 48 ชัวโมง
่ = 0.09 ,7.9และ6.43 ผูป้ ่ วยนอก การ Re-visit ภายใน 72
ชัวโมง
่ ปี 2558 1 ครัง้
4. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
กาหนดให้ทุกหน่วยบริการทา CQI ตามประเด็นปั ญหาของหน่วยงาน ผลการดาเนินงานในปี
2557-2559 จานวน 15 ,13และ 24เรือ่ ง นวัตกรรมปี 2557- 2559จานวน 1 ,4และ 8 เรือ่ ง ด้านความ
ปลอดภัยบุคลากรปฏิบตั ติ ามนโยบาย ด้านความปลอดภัย Patient safety goal
1). การป้ องกันการติดเชือ้
Hand Hygiene มีการสุ่มสารวจโดยทีม IC พบว่าบุคลากรปฏิบตั ติ ามแนวทางก่อนทาหัตถการ
ปี 2557-2559 เป็ น 91.7%,90.6%และ89% หลังทาหัตถการ 100%
2). Medication Safety
ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการแพ้ยา ปี 2555-2556 จานวน 7 ครัง้ และ 24 ครัง้ ระดับความรุนแรง
ระดับ B-C ทีมระบบยาทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ อุบตั กิ ารณ์ Admin Error ปี 2555-2556 จานวน 9
ครัง้ และ 29 ครัง้ จะพบมากในเรือ่ งสารน้ าไม่ให้ตามเวลา ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งเข้มงวดเรือ่ งการได้รบั
สารน้ าตามแผนการรักษา เช่น DHF, โรคไต. และ Diarrhea และผูป้ ่ วยเด็กทีจ่ ากัดสารน้ าไม่เกิน 40
cc/hr. โดยแยกสีแถบ IV เป็ นสีชมพู เพื่อให้งา่ ยต่อการดูแลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ผูป้ ่ วยได้รบั สาร
น้าตามแผนการรักษาในปี 2556 =78% เพิม่ เป็ น 82.8% ในปี 2557 (ต.ค.-ก.พ.57) แต่ในปี 25582559 ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งเข้มงวดเรือ่ งการให้สารน้ าจะใช้เครือ่ ง Infusion Pump ในการควบคุมสาร
น้า ทาให้อุบตั กิ ารณ์ ลดลง และกาหนดให้ยาบางตัว ทีม่ ผี ลต่ออวัยวะสาคัญ เป็ น HAD ของ
หน่วยงานเช่น ยา Gentamycin ในเด็ก new born. ของ ห้องคลอด
3). Patient Care Process
เกิดอุบตั กิ ารณ์การะบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคนในปี 2555-2556 จานวน 2 ครัง้ และ 5 ครัง้ ทีม RM
ทบทวนแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วยพบอุบตั กิ ารณ์ปี 2557 จานวน 2 ครัง้
การสื่อสารระหว่างทีม มีการใช้ SBAR ในการสื่อสารรายงานแพทย์ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน 99%
ผูป้ ่ วยใน 90% ประเด็นทีไ่ ม่ได้ส่อื สารของผูป้ ่ วยนอกจะเป็ นประวัตกิ ารแพ้ยา และผลการประเมิน
Pain score ให้หน่วยงานทบทวนการสื่อสาร
เกิดอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดการเฝ้ าระวังไม่เพียงพอขณะดูแลผูป้ ่ วยในปี 2557-2559 เกิดภาวะ
Hypoglycemia ซ้า ขณะ นอนโรงพยาบาล 28 ,10 ,ละ 16 ครัง้ ปี 2558หอผูป้ ่ วยคิดนวัตกรรม “
กราฟชีวติ ลิขติ เบาหวาน” และผูป้ ่ วยเด็กไข้สงู ชักซ้าขณะ Admitted 4 ,7และ2 ครัง้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพการป้ องกันการชักซ้าในเด็กทีไ่ ข้สงู (CQI)และเกิดนวัตกรรม “ เช็ดดี เช็ดถูก ชื่นอก ชื่นใจ”
ให้หน่วยงานทบทวนและประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทาง การคัดกรองไม่เหมาะสม2, 1 และ 2 ครัง้
หัวหน้างาน นิเทศทักษะรายบุคคล
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4). Emergency Response ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคฉุกเฉินในกลุ่ม ACS, Stroke, HI
- ในกลุ่ม AMI มีการคัดกรองผิดพลาดส่งผูป้ ่ วยไป OPD ทาให้รบั การตรวจ EKG ล่าช้า
ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาล่าช้า จึงปรับ CPG ACS. ใหม่(ใช้แนวทางร่วมกับ รพ. ตรัง)
เพื่อให้การคัดกรองให้ครอบคลุมมากขึน้ สามารถดูแลและส่งต่อทันเวลาได้ในปี 2559 อัตรา
การคัดกรองผิดพลาด =8.54%
- ในผูป้ ่ วย Stroke มีการคัดกรองผิดพลาดส่งผูป้ ่ วยไป OPDส่งผูป้ ่ วยเข้า ER ล่าช้า จึงปรับ
CPG ACS. ใหม่(ใช้แนวทางร่วมกับ รพ. ตรัง) ปี 2559 ผูป้ ่ วย Stroke ได้รบั การคัดกรอง
ผิดพลาด1.66% ในปี 2555 – 2556 ส่งต่อผูป้ ่ วยเข้า Stroke Fast track ได้ 80% และ 77%
เนื่องจากการคัดกรองผิดพลาด ทาให้ส่งผูป้ ่ วยเข้า ER ล่าช้า จุดคัดกรองจึงทบทวนเกณฑ์ใน
การคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ในปี 2557 สามารถส่งต่อ Stroke Fast track ตาม CPG ได้ 100%
- ในผูป้ ่ วย Head Injury ในกลุ่ม Moderate และ Severe Head Injury สามารถส่งต่อ รพ.ตรัง
ได้ 25572559 ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์
 ผลการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ระบบบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัยและคุณภาพของ
วิชาชีพพยาบาล สอดคล้องและสนับสนุ นเป้ าหมายและวัตถุประสงค์องค์กร
มีการทบทวนความเสีย่ งระดับหน่วยงาน และองค์กรพยาบาลมาทบทวนความเสีย่ งระดับองค์กร
เพื่อจัดทาบัญชีความเสีย่ งและวางมาตรการป้ องกันครอบคลุมทุกหน่วยบริการ และทบทวน 12
กิจกรรมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง มีการจัดแนวทางการปฏิบตั งิ านใหม่ รองรับ
1. กิจกรรมทบทวนขณะดูแลผูป้ ่ วย หอผูป้ ่ วยในจัดทาแนวทาง 2 เรือ่ ง คือ
1) แนวทางการประเมินผูป้ ่ วยกลุ่มอาการสาคัญเฉพาะโรค เนื่องจากการประเมินวางแผนบันทึก
ไม่ครอบคลุมด้านจิตสังคม
2) แนวทางการให้ขอ้ มูลการดูแลตนเองเฉพาะโรคแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว เนื่องจากผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวไม่ได้รบั ข้อมูลสาคัญขณะนอนโรงพยาบาล
2. กิจกรรมทบทวนการส่งต่อ ฯลฯ จัดวันรายการ Check List ตรวจความพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนส่งต่อ
เนื่องจาก เกิดอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดตอบกลับ การเตรียม Refer ไม่พร้อม
3. กิจกรรมการค้นหาความเสีย่ ง
1) จัดทาแนวทางการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยรอตรวจ อาการไม่คงที่ เนื่องจากเกิดอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยเด็ก
ชักขณะรอตรวจ ใน IPD เกิด นวัตกรรม เช็ดดี เช็ดถูก ชื่นอก ชื่นใจ
2) ทบทวนนวัตกรรม “ดินกินเข็ม” เนื่องจากอุบตั กิ ารณ์เข็มตาเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้
4. กิจกรรมทบทวนเหตุการณ์สาคัญ
งาน ฉุกเฉินปรับแนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วย AMI ,ปรับแนวทางการส่งต่อ, งานห้องคลอดใช้
Time Protocol ในการป้ องกันการตกเลือด หอผูป้ ่ วย ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ,
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แนวทางการบริหารยา Opioid ,ปรับแนวทางการวางแผนการจาหน่ ายผูป้ ่ วย เฉพาะโรค
บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริ มการใช้ กระบวนการพยาบาล:
1. ความปลอดภัย
การประเมิน Falling นัน้ หน่ วยงาน IPD มีการประเมิน Fall ผูป้ ่ วย ในปี 2557-2559 = 93.2
,100 ,และ100% และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพิม่ ขึน้ เป็ น 86,95.3 และ
96 % เนื่องจากลืมนามาวางแผนและเกิด Fall ลดลง 3,2และ 2 ครัง้ (ระดับ D) มีการทบทวนร่วมกัน
และนาผลการประเมินมาวางแผนการพยาบาล เพิม่ ขึน้ ในปี 2560เป็ น95.% มอบหมายเป็ นประเด็น
การนิเทศหน้างาน
จากการตรวจสอบเวชระเบียนใน คงพบปั ญหาการใช้กระบวนการพยาบาลในขัน้ ตอนการ
การนาปั ญหาและวางแผนดูแลผูป้ ่ วย แพทย์ไม่ได้ระบุ specific risk ผูป้ ่ วยเพื่อส่งต่อมายัง IPD ทีมมี
การทบทวนและประสานกับองค์กรแพทย์ให้ระบุ specific risk มาใช้วางแผนให้ครอบคลุมผูป้ ่ วยทุก
รายและติดตามผลโดยการตรวจสอบเวชระเบียนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ในปี 255257-2559 มีการ
นาข้อมูลมาใช้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 90
2. การบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน
กาหนดให้ทุกหน่วยนา Pain Management มาเป็ น Vital signs ที่ 5 และมีการประเมิน Pain
ตามแนวทางปฏิบตั มิ ากาหนดเป็ นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในแผนก IPD และ LRในปี 2557 –
2559 มีการประเมิน Pain ครอบคลุม 100% ระดับความพึงพอใจต่อการจัด Pain ปี 2557 – 2559
เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ เป็ น 81.3%, 85.4%และ 93.7% ได้ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการ Pain
เพิม่ ผลการประเมินของ LR, IPD ดีขน้ึ ตามลาดับเป็ น 83.9% ,86.5% และ 96.5%
3. การได้รบั ข้อมูลและการเรียนรู้ของผูร้ บั บริ การ
การให้ขอ้ มูลสุขภาพแก่ผรู้ บั บริการเป็ นบทบาทสาคัญทุกหน่วยบริการมีการให้ขอ้ มูลด้าน
สุขภาพแก่ผรู้ บั บริการ ครอบคลุมทุกหน่วยผลการดาเนินงาน ผูป้ ่ วยทัวไปที
่ แ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วย
ทัวไปได้
่
รบั รูข้ อ้ มูลการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง 90.5% เนื่องจากผูร้ บั บริการส่วนหนึ่งเป็ นผูส้ งู อายุ
ไม่มญ
ี าติ การรับรูจ้ งึ ยากกว่าผู้ป่วยอื่น สาหรับคลินิกพิเศษ ซึง่ ดูแลผูป้ ่ วย DM, HT, COPD นัน้
- ในกลุ่มผูป้ ่ วย COPD ความเข้าใจเกีย่ วกับความเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง พบว่า ผูป้ ่ วย ราย
ใหม่กบั ผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยทีม่ คี วามกังวลยังสับสนระหว่างการใช้ยาในกลุ่มยา Controller กับยา
บรรเทาอาการหอบ คลินิกจึงส่งต่อเภสัชประจาคลินิก เพื่อ Review การใช้ยาต่อแต่มแี นวโน้มเข้าใจ
มากขึน้
- ในกลุ่มผูป้ ่ วย DM พบว่าภายหลังการตรวจรักษาผูป้ ่ วยสามารถบอกและเข้าใจเรือ่ งความความ
เจ็บป่ วย,การดูแลตนเอง, เฝ้ าระวังอาการทีผ่ ดิ ปกติ ได้ 92.6%ประเด็นทีเ่ ข้าใจน้อยทีส่ ุดคือ คือ
วิธกี ารใช้ยาทีร่ บั เป็ นประจา = 16.6%ผูป้ ่ วยรายใหม่/ทีม่ อี ายุ 80 ปี ขน้ึ ไป 20% มีปัญหาการรับรูเ้ รือ่ ง
การใช้ยาและการเฝ้ าระวังอาการทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ ญาติมาส่งและไม่ได้อยู่รอพบแพทย์/พยาบาลพร้อมกับ
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ผูป้ ่ วย ประสานกับงานสุขศึกษาทากลุ่ม KM เป็ นรายบุคคล
- สาหรับแผนกผูป้ ่ วยในได้ประเมินการรับรูแ้ ละเรียนรูข้ องผูร้ บั บริการ นัน้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ได้รบั ความรูด้ า้ นสุขภาพ 100% ผูป้ ่ วยโรคอื่น 98.6% ความพึงพอใจต่อการให้ความรูข้ องพยาบาล
นัน้ = 93.8% ห้องผ่าตัดผูร้ บั บริการรับข้อมูล 100% และมีความพึงพอใจต่อการได้รบั ข้อมูล 100%
และเพื่อให้ผรู้ บั บริการได้รบั รูข้ อ้ มูลด้านสุขภาพเป็ นไปในแนวเดียวกัน หอผูป้ ่ วยได้จดั ทาแนวทางการ
ให้ขอ้ มูลการดูแลตนเองเฉพาะโรค แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ และมีการ
ประเมินการรับรูก้ ่อนจาหน่ายทุกครัง้
4. ความสามารถในการดูแลตนเองและการเสริ มพลัง
ผูร้ บั บริการผูป้ ่ วยในได้รบั รูข้ อ้ มูลและเสริมพลังในการดูแลตนเอง ตามสภาพปั ญหาทีไ่ ด้จากการ
ประเมินแบบแผนชีวติ และปั ญหาจากเจ็บป่ วย ในขณะนัน้ มาวางแผนให้การพยาบาลทัง้ ปั ญหาระยะ
สัน้ และปั ญหาระยะยาว เพื่อมาวางแผนการจาหน่ายและเสริมพลังให้แก่ผปู้ ่ วยและญาติเพื่อให้
สามารถดูแลตนเองได้ระดับหนึ่ง ตามศักยภาพ ในผูป้ ่ วยในประเมินได้จากอัตราการ Re-admitted
ภายใน 28 วัน ในปี 2557 – 2558 เป็ น 0.70%, 0.66% จากการนิเทศพบว่า บุคลากรมีทกั ษะการ
ค้นหาปั ญหาและการเสริมพลังไม่เพียงพอ จึงปรับแนวทางการค้นหาปั ญหาผูป้ ่ วยเฉพาะโรคในกลุ่ม
โรค DM, HT, COPD บูรณาการไปกับแนวทางการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่ วยปี 2557- 2559 วางแผน
จาหน่ายในกลุ่มเป้ าหมาย 72 %,73.6%และ77.3%ตามลาดับอัตราการ Re-admittedภายใน 28 วัน
1.12% อัตรา Re-visit ภายใน 48 ชัวโมงด้
่
วยอาการทีร่ นุ แรงขึน้ ที่ ER = 0 .09,7.9และ6.43อัตราการ
Re-visit ที่ OPD ภายใน 72 ชัวโมง
่ = 1%, 0.% มีการปรับแบบฟอร์มและเอกสารให้ความรูเ้ ฉพาะใน
โรคทีพ่ บบ่อย
5. ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อบริการพยาบาล ผูป้ ่ วยนอก ในปี 2557-2559 = 82.2%
,86.6และ 82.7%ประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ จึงจัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ,
แนะนา อานวยความสะดวก และพยาบาลขึน้ ทางานเหลื่อมเวลา 08.00 – 16.00 น. และทบทวน
ระบบบริการได้ทา CQI เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผลการประเมินในปี 2558 เพิม่ ขึน้ 86.6% ปั ญหา
เนื่องจาก ความรวดเร็วในการให้บริการ ทีมจึงปรับการบริการโดยนาระบบ Lean มาใช้ในการบริการ
และให้ขอ้ มูล ขัน้ ตอนการให้บริการทุก 2 ชัวโมง
่
ระดับความพึงพอใจในปี 2559 ลดลง เหลือ 82.7%
เนื่องจากผูร้ บั บริการเพิม่ มากขึน้ และแพทย์ลดลงทาให้การบริการผูป้ ่ วยนอกล่าช้า
ระดับความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลผูป้ ่ วยใน ในปี 2557 = 76.7% ประเด็นไม่พงึ พอใจ
ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ หน่วยงานจึงทบทวน ปรับกระบวนการให้บริการในปี 2558
เพิม่ ขึน้ = 82% แต่ยงั ไม่พงึ พอใจ ในประเด็นการเอาใจใส่ต่อผูป้ ่ วย หน่วยงานปรับแนวทางการสร้าง
สัมพันธภาพและให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั บริการและญาติโดยการแนะนา/ทักทายขณะตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วย และ
ให้ผรู้ บั บริการและญาติรว่ มโหวต คัดเลือก เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ระทับใจ ในการให้บริการ ผลการประเมินใน
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ปี 2559 ระดับความพึงพอใจ 82.7%
6. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารการพยาบาล
1) องค์กรพยาบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาองค์กรมีการชีแ้ จงแผน ยุทธศาสตร์แก่หวั หน้างาน
มอบหมายให้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ดั เป็ นรายบุคคลตามยุทธศาสตร์ตามความรับผิดชอบทุกระดับ ในปี
2557-2559 แผนงานในแผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้ าหมาย 61.5 %,55%และ62.5% เนื่องจากการ
ควบคุมติดตามไม่ต่อเนื่อง มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบเพิม่ ขึน้ ร่วมกับการกาหนดเวลาอย่างชัดเจน
- ตัวชีว้ ดั ภาพรวมขององค์กรในปี 2557-2558 ผ่านเกณฑ์ 53.8%,50% เนื่องจากการทบทวนไม่
ต่อเนื่อง จึงกาหนดให้ทากิจกรรมพยาบาล 12 กิจกรรมและปรับแนวทางรองรับ กาหนดให้ม ี
ผูร้ บั ผิดชอบและมีการติดตาม ปี 2559ตัวชีว้ ดั ภาพรวมผ่านเกณฑ์ 70%
บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตัดสิ นใจทางคลิ นิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม:
1) ระบบทีส่ ่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกใช้ระบบขอคาปรึกษาโดยกาหนดให้ หัวหน้างาน
พยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี, พยาบาลผูส้ งู อายุ, พยาบาลจิตเวช,
พยาบาลเวชปฏิบตั ฯิ และทีมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น PCT, MSO, MUS ,IC INS ฯลฯ
2) กลไก มาตรการ ทีใ่ ช้เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจบุคลากร โดยให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท่ มี
ต่างๆ กาหนดขึน้ เช่น แนวทาง CPG DM, HT, COPD, AMI, HI , Sepsis และแนวทางของทีม
ระบบยา และให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนแนวทางปฏิบตั ขิ องทีมต่างๆ เช่น ทีม PCT,
NSO, IC
3) เทคโนโลยีทน่ี ามาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เช่น เครือ่ งตรวจคลื่นหัวใจและเครือ่ งตรวจ Trop-I,
เครือ่ งวัด Oxygen sat และเครือ่ งตรวจ NST สาหรับงานห้องคลอด
4) ตัวอย่างการตัดสินใจของพยาบาลทีเ่ กิดจากการส่งเสริมขององค์กร
เช่น การรายงานผลการตรวจ EKG เบือ้ งต้นและผล Trop –I แก่แพทย์ ในการดูแลผูป้ ่ วย
AMI ,การให้ขอ้ มูลตาม CPG แต่ละโรค แก่แพทย์ ในการร่วมกันดูแลผูป้ ่ วย
5) มีการนาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมทางการพยาบาล เพื่อให้ผรู้ บั บริการปลอดภัยและใช้แบบฟอร์ม
ต่างๆ ในการประเมินประกอบการตัดสินใจ เช่น Patograph และ PPH Scale สาหรับห้อง
รอคลอด Fall Risk assessment และ Braden scale ในหอผูป้ ่ วย แบบประเมิน Pain สาหรับทุก
หน่วยงาน
บทเรียนเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบุคลากรที่ อยู่ระหว่างการฝึ กอบรมหรือมีคณ
ุ วุฒิตา่ กว่าเกณฑ์:
 (มีเป้ าหมาย กระบวนการและการประเมินผลบุคลากรทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฝึกอบรมหรือคุณวุฒติ ่ากว่า
เกณฑ์อย่างไร)
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

21

รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
1) เป้ าหมายกระบวนการของการควบคุมดูแลบุคลากรทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฝึกอบรมหรือทีม่ วี ุฒติ ่ ากว่า
เกณฑ์นนั ้ เพื่อให้บุคลากรเหล่านัน้ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลภายใต้มาตรฐาน
- พยาบาลผูเ้ ข้ามาปฏิบตั งิ านใหม่ มีการปฐมนิเทศระบบงานขององค์กรในภาพรวมและแนวทาง
ปฏิบตั ติ ่างๆ ของทีมคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
- หัวหน้างานทีบ่ ุคลากรต้องประจาการปฐมนิเทศระบบงานตามภาระงานอย่างละเอียด
- จัดพีเ่ ลีย้ งประจาแต่ละหน่วยงาน เพื่อทาหน้าทีส่ อน/ควบคุม ระหว่างทดลองปฏิบตั งิ าน ทัง้ เวร
เช้า, เวรบ่ายและเวรดึก
- ทดสอบความรูแ้ ละทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล, ทักษะเชิงวิชาชีพ
- ประเมินความรูแ้ ละทักษะเชิงวิชาชีพ เมือ่ ทดลองปฏิบตั งิ านครบ 3 เดือน
ผลการประเมิน ปี 2557 -2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิพดพลาดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
บุคลากรจบใหม่
- นักศึกษาฝึกงาน ปฐมนิเทศระบบงานตามภาระงานนัน้ ๆ และกาหนดขอบเขตในการปฏิบตั ิ
- ครูพเ่ี ลีย้ งและพยาบาลในหน่วยงานนัน้ ๆ เป็ นผูค้ วบคุม
- ประเมินความรูท้ ุกครัง้ ก่อนทาหัตถการต่างๆ โดยพยาบาลอาวุโส
ผลการประเมิน ปี 2557 – 2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดจากการให้บริการของนักศึกษา
- ผูท้ ม่ี วี ุฒติ ่ ากว่า มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและไม่เสีย่ งต่อผูร้ บั บริการ เช่น การทาแผล
การฉีดวัคซีนต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพในเวรนัน้ ๆ
ผลการประเมิน ปี 2557 – 2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดจากการให้บริการ
บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการส่งเสริ มการวิ จยั :
 (มีเป้ าหมาย กระบวนการและการประเมินผลการจัดการความรูแ้ ละการวิจยั อย่างไร)
1) ห้องคลอดนานวัตกรรม เห็ดกระตุน้ น้านม เพื่อกระตุ้นให้น้านมในแม่หลังคลอดให้ไหลเร็ว
ขึน้ ภายใน 2 – 4 ชัวโมง
่ Photo- Net กันแมลง เข้าไปในการส่องโฟโต้เด็กตัวเหลืองหลัง
คลอด PIH BOX และ Condom Temponard หอผูป้ ่ วยหญิงนานวัตกรรมนาฬิกาเปลีย่ น
ท่า เพื่อป้ องกันการเกิดแผล Bed sore ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะเกิดแผล Bed sore, ผ้ากัน
พลัด คลินิกโรคไม่ตดิ ต่อทานวัตกรรมเข็มขัดอินสุลนิ ในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ปี ั ญหาในการ
เลือกตาแหน่งฉีดอินซูลนิ ด้วยตนเอง ทาให้ผปู้ ่ วยสามารถฉีดอินซูลนิ ได้ถูกตาแหน่งมากขึน้
และบัตรคา ทานายไต ในปี 2558- 2559 ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เกิดนวัตกรรมเพิม่ ขึน้
8 เรือ่ ง
2) องค์กรจัดกระบวนการเรียนรูท้ างการพยาบาลโดย
2.1 ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหน่วยงานและนาความรูม้ าปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน เช่น การบันทึกทางการพยาบาล , การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง, การแปรผล
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
EKG ,การพยาบาลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน ฯลฯและนาผลจากการไปประชุม /อบรมมาขยายผลแก่
หน่วยงานต่างๆในเวท KM ของโรงพยาบาลและในปี 2560 ส่งเสริมให้ทุกหน่วย พัฒนา
คุณภาพโดยทา R2R. ในปี 2560 จานวน 9 เรือ่ ง
3) นานวัตกรรมจากเวทีการประชุมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เช่น นาฬิกาเปลีย่ นท่าใน
หอผูป้ ่ วยใน , ถุงอิม่ อุ่นในห้องคลอด
4) นาเสนอสาระประชุมประจาเดือนขององค์กร/หน่วยงานและจัดทาแฟ้ มวิชาการทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างการจัดการความรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน นาอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ
Hypoglycemia มาทบทวนและทา RCA ร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ เกิดแนวทางการป้ องกัน
การเกิดภาวะ Hypoglycemia ขณะ admitในปี 2557 เกิด นวัตกรรม ตารางเตือนใจป้ องกัน
ภัยจาก ภาวะHypoglycemia ในหอผูป้ ่ วยชาย , DM Alert ในหอผูป้ ่ วยหญิง ในปี 2558
อุบตั กิ ารณ์ ลดลงเหลือ 8 ครัง้ และใน 2559 ยังคงเกิด อุบตั กิ ารณ์ Hypoglycemia เพิม่ ขึน้
เป็ น 13 ครัง้ หอผูป้ ่ วยจึงคิดนวัตกรรม “กราฟชีวติ ลิขติ เบาหวาน “ ขึน้
ปฏิ บตั ิ การพยาบาล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการพยาบาล:
 (มีการศึกษาและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ )
จากการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน พบว่า ทุกหน่วยนากระบวนการพยาบาลสู่การปฏิบตั ิ
โดยปรับให้เข้ากับภาระงาน ผูป้ ่ วยใน ในปี 2557 – 2559 มีแนวโน้มครอบคลุมมากขึน้ เป็ น
84.3 ,97.5และ 90.3% ในขัน้ ตอนการ Assessมีแนวโน้มดีขน้ึ 82.2 ,78.7 และ 90.9% ขัน้ ตอน
การวินิจฉัยครอบคลุม 60-64% และการวางแผนการพยาบาลมีแนวโน้มดีขน้ึ ครอบคลุม 7778% แต่การ Evaluation ครอบคลุม ลดลงไม่ครอบคลุมกิจกรรมการพยาบาล หน่วยงานนามา
เป็ นประเด็นในการนิเทศรายบุคคล สาหรับผูป้ ่ วยนอกและงานอุบตั เิ หตุ มีแนวโน้มดี
ครอบคลุมมากว่า 90%
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสิ ทธิ ผป้ ู ่ วยและจริ ยธรรมวิ ชาชีพ:
 (มีการศึกษาและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ )
กาหนดแนวทางและกิจกรรมรองรับสิทธิผปู้ ่ วยทัง้ 10 ข้อ สาหรับพยาบาลวิชาชีพทุ กคน
หัวหน้างาน ร่วมกับทีม จริยธรรมฯกากับ ติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทาง พบว่าผล
การประเมินในภาพรวม บุคลากรปฏิบตั ติ ามแนวทาง มากกว่า90% และสิทธิผปู้ ่ วยทีบ่ ุคลากร
ปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุด คือ (1) สิทธิ ข้อที่ 5 ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิทราบชื่อ และประเภทของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการแก่ตน ในประเด็นการติดป้ ายชื่อ แพทย์ ทีด่ แู ล รวมทัง้ การแนะนาตัวผู้
ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยและญาติก่อนให้บริการทุกครัง้ เนื่องจากการติดตามไม่ต่อเนื่อง จึงให้ทุก
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
หน่วย มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งการติดป้ ายชื่อผูด้ แู ล และให้มกี ารแนะนา ทีมผูใ้ ห้บริการแก่
ผูป้ ่ วยทุกวันให้เป็ นวัฒนธรรมของหน่วยงาน(2) สิทธิขอ้ 4 การเตรียมพร้อมของเครือ่ งมือ/บุคคล
ในการช่วยชีวติ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีอ่ ยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน/ เสีย่ งต่ออันตรายแก่ชวี ติ อย่างรีบด่วน
โดยไม่คานึงว่าผูป้ ่ วยจะร้องขอหรือไม่ ให้ทุกหน่วยงานสารวจ เครือ่ งมือ/เวชภัณฑ์ และ
จัดเตรียมให้พร้อมใช้และครอบคลุมทุกกลุ่มผูป้ ่ วยทัง้ ในภาวะฉุกเฉินและปกติและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้พร้อมบริการประสานกับทีม INS และ หัวหน้างาน ในการลงนิเทศ
ติดตามใน 3ปี ทีผ่ ่านมายังไม่มพี บอุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครือ่ งมือ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวิ ชาการและมาตรฐานวิ ชาชีพ:
 ทุกหน่วยงานนามาตรฐานการปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาใช้ครบ 5 มาตรฐาน ได้แก่
1.) การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมหน่วยงาน
100% ผลการประเมินความสมบูรณ์ของผูป้ ่ วยในในปี 2557 84.3%ในปี 2558 มีการปรับ
แบบฟอร์มการประเมินเมือ่ แรกรับให้ครอบคลุมด้านความเชื่อและจิตวิญญาณ และแบบฟอร์ม
การบันทึกในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีอาการซับซ้อน2559 ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ มากขึน้
ตามลาดับ 80.5และ84.3%ในปี 2560ความสมบูรณ์มแี นวโน้มดีขน้ึ ผูป้ ่ วยนอก = 98.4%, ER
=97.06, OR=95.07และ IPD=87.8%
2.) มาตรฐานการรักษาสิทธิ ์ผูป้ ่ วยจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีท่ มี ต่างๆ ได้กาหนดขึน้ ในการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มครอบคลุมร้อยละ 90
3.) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกหน่วยบริการทากิจกรรม
ทบทวน 12 กิจกรรมหลักทีเ่ กีย่ วข้อง และนาผลการทบทวนมาทา CQI เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลตามภาระงานครบทุกหน่วยงาน ในปี 2557-2559 จานวน 15,13และ24เรือ่ ง
นวัตกรรม 1,4และ 8 นวัตกรรม และในปี 2560 พัฒนาคุณภาพอยู่ระหว่างดาเนินการ R2R
จานวน 9 เรือ่ ง
4.) มาตรฐานการจัดการ การดูแลต่อเนื่อง ทุกหน่วยบริการการปฏิบตั ติ ามาตรฐานการดูแล
ต่อเนื่องสู่ชุมชนตามกลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ าหนดในปี 2556 = 83.33% ในปี 2556 ผลงานลดลง
เนื่องจากผูป้ ่ วยเสียชีวติ ก่อนลงติดตามเยีย่ มตามแผนการดาเนินการต่อไป กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วย
ตามวัตถุประสงค์ของการเยีย่ มเพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูลและกาหนดเวลาในการลงเยีย่ มแต่ละ
ราย โดยมีการปรับมีพยาบาลจากหอผูป้ ่ วย ร่วมทีมลงเยีย่ ม และวิชาชีพอื่นตาม สภาพปั ญหา
2557-2559ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง = 95.3 ,92.3 และ94.6%
5.) การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบันทึกและการรายงานทุกหน่วยบริการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
บันทึกทางการพยาบาลทีอ่ งค์กรกาหนดและประเมินโดยทีมตรวจสอบเวชระเบียนภาพรวมทัง้
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน มีแนวโน้มดีขน้ึ ในปี 2557-2559 ผูป้ ่ วยใน = 84.6 ,80.5และ84.3%
ผูป้ ่ วยนอก = 90.5% ในปี 2559ได้เพิม่ เกณฑ์การบันทึกให้ครอบคลุม ด้าน IC ผลการประเมิน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
การดุแล IV =78.3%การดูแลผูป้ ่ วยที่ Retain Foley cath.=33.5% การดูแลแผลฝีเย็บ 73.2%,
การดูแลตา และสะดือ 86.2%และการดูแลผูป้ ่ วยแผลกดทับ = 50%
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลที่เป็ นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิ ถีชีวิต และบริ บททาง
สังคม:
โครงการใกล้บา้ นใกล้ใจ ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง DM , HT ซึง่ จากเดิมผูป้ ่ วยต้องมารับบริการที่
โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว ทางโรงพยาบาลได้ปรับระบบบริการใกล้บา้ นใกล้ใจ โดยส่งต่อผูป้ ่ วย
โรค เบาหวาน และความดันโลหิตสูงให้รบั ยาที่ รพ.สต.ใกล้บา้ น ทุกพืน้ ที่ ทาให้อตั ราการขาดนัด
ทัง้ 2 โรคลดลง จากเดิม ใน ปี 2556=14.56 % ในปี 2557 -2559 เหลือเพียง 8.2 ,5.2และ 3.13
ตามลาดับและ โรงพยาบาล ได้จดั ระบบให้ ผูป้ ่ วยได้เข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา , เท้า
, ฟั น และตรวจเลือด เชิงรุก ทาให้ผปู้ ่ วยไม่เพียงแต่ได้รบั ยาใกล้บา้ นแล้ว ยังเข้าถึงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนอย่างครอบคลุมโดยให้บริการเชื่อมโยงทัง้ เครือข่ายและลดรอยต่อการบริการ
ผูร้ บั บริการลดค่าใช้จา่ ยการเดินทางมาโรงพยาบาลเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
การพัฒนาการบริ หารการพยาบาล:
- วางระบบการหมุนเวียนอัตรากาลังและอัตรากาลังสารองเนื่องจากในปี 2558 โรงพยาบาลได้
ขยายบริการห้องพิเศษเพิม่ ขึน้ อีก 13 ห้อง ต้องจัดสรรกระจายอัตรากาลังให้เพียงพอรองรับการ
บริการได้ทบทวนและปรับแนวทางการจัดอัตรากาลังและการเรียกอัตรากาลังสารอง ในกรณีทม่ี ี
ภาระงานเกินอัตรากาลังปกติ ทีจ่ ดั ไว้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการให้หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ น
โซนเดียวกันเป็ นอัตรากาลังสารองด้วยกัน เช่น หน่วย OPD, OR, ER และหอผูป้ ่ วย 3 หอ และ
ห้องคลอด เป็ นอัตรากาลังร่วมกัน ซึง่ ใช้เกณฑ์การเรียกอัตรากาลังสารอง ตามแนวทางทีก่ ลุ่ม
การฯ กาหนดไว้ ในปี 2558 พบปั ญหาในการเรียกอัตรากาลังสารองทีแ่ ผนก ER ในการบริการ
1 ครัง้ ไม่สามารถเรียกกาลังสารองได้เนื่องป่ ายฉุกเฉิน ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทบทวนภายใน
หน่วยงานและในปี 2558เป็ นต้นมา ได้จดั อัตรากาลังเพิม่ อีก 1 คนเพื่อทาหน้าที่ Referในเวร
บ่ายเนื่องจากภาระงานเกิน
- ระบบประเมินทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล มีการประเมินทักษะเชิงวิชาชีพตามภาระงาน ของ
แต่ละหน่วยเพิม่ เติมจากทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ข้อ โดยแบ่ง บุคลากรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
มีอายุงานมากกว่า 3 ปี และต่ากว่า 3 ปี และนาผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา ผลการ
ประเมินพบว่าบุคลากรกลุ่มต่ากว่า 3 ปี ผ่านเกณฑ์ 100 %แต่ตอ้ งพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
เพิม่ เติมในประเด็นการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การตัดสินใจแก้ไขภาวะวิกฤติและการบริหารทีม
มอบหมายให้หวั หน้างานนิเทศหน้างานเป็ นรายบุคล ส่วนกลุ่มมากกว่า 3 ปี ผ่านเกณฑ์ 100%
- การพัฒนาพฤติกรรมบริการ สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและหน่วยงาน โดยมอบรางวัลแก่
หน่วยงานทีไ่ ม่มขี อ้ ร้องเรียนตลอด 6 เดือน และให้ผรู้ บั บริการร่วมโหวตบุคลากรทีผ่ รู้ บั บริการ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ประทับใจและเมือ่ มีคาชม หน่วยงานต่างๆ จากผูร้ บั บริการ มีการประชาสัมพันธ์ลงในสื่อ ของ
องค์กรและของโรงพยาบาลเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจและชื่นชมในเวทีประชุม ของ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล ปี 2557 ยังคง พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 10
ครัง้ ปี 2558= 19 ครัง้ 2559 ลดลงเหลือ 11 ครัง้
การพัฒนาปฏิ บตั ิ การพยาบาล:
การใช้กระบวนการพยาบาลในปี 2556 มีความสมบูรณ์ 82.8% เนื่องจากใน IPD การ
Assessment ไม่ครอบคลุม จึงปรับฟอร์มแบบประเมินและการตรวจร่างกายเมือ่ แรกรับให้ครอบคลุม
มากขึน้ ผลการพัฒนาในปี 2557 ความสมบูรณ์ในภาพรวมเพิม่ ขึน้ 84.3%
- ลดอาการรบกวนโดยใช้ Pain Management ทุกรายใน ทุกหน่วยงานในปี 2557 – 2559 มีการ
ประเมิน Pain ครอบคลุม 100% ระดับความพึงพอใจต่อการจัด Pain ปี 2557 – 2559 เพิม่ ขึน้
ตามลาดับ เป็ น 81.3%, 85.4%และ 93.7% ประสิทธิภาพของการจัดการ Pain ผลการประเมินของ
LR, IPD ดีขน้ึ ตามลาดับเป็ น 83.9% ,86.5% และ 96.5% อัตราการเกิดแผลกดทับมีแนวโน้มสูงข้น
จาก 0.45 ,0.19 และ1.29 ซึง่ เกิดในผูป้ ่ วยทีใ่ ส่ Skin Traction 1 รายซึง่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนล่างได้ และนอนนาน ให้หน่วยงานทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้
- Falling นัน้ หน่วยงาน IPD มีการประเมิน Fall ผูป้ ่ วย ในปี 2557-2559 = 93.2 ,100 ,และ100%
และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพิม่ ขึน้ เป็ น 86,95.3 และ 96 % เนื่องจาก
ลืมนามาวางแผนและเกิด Fall ลดลง 3,2และ 2 ครัง้ (ระดับ D) มีการทบทวนร่วมกันและนาผลการ
ประเมินมาวางแผนการพยาบาล เพิม่ ขึน้ ในปี 2560เป็ น95.%จึงทาป้ ายสัญลักษณ์การเฝ้ าระวังอย่าง
เข้มงวดปี 2558 ได้ทานวัตกรรม “ผ้ากันพลัด” สาหรับผูป้ ่ วยเด็กและผูส้ งู อายุ
- การปฏิบตั ติ ามแนวทางการรักษาสิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมและจรรยาบรรณมีการปรับกระบวนการ
ให้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้บริการในแต่ละเวรนอกเหนือจากการทาป้ ายรายชื่อผูใ้ ห้บริการแล้ว ใน IPD มีการ
แนะนาทีมผูด้ แู ลในเวรเช้าแก่ผรู้ บั บริการ ร่วมกับการปฐมนิเทศขณะนอนพักในโรงพยาบาลระดับ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย IPD ในปี 2557 – 2559 = 76.7%,82 และ 82.7% ระดับความพึงพอใจของ
OPDในปี 2557 – 2559 = 82.2,86.6 และ82.7%ตามลาดับ ในปี 2557 มีการกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยที่
พยาบาลจะต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการสื่อสารความต้องการ
- การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีการทบทวนกิจกรรม 12 กิจกรรม นาผลการทบทวน
ทีเ่ ป็ นปั ญหามาจัดทาแนวทางปฏิบตั ริ อบรับ จัดทา CQI ในปี 2556 10 เรือ่ ง เกิดนวัตกรรม 5 เรือ่ ง
ในปี 2557ผูป้ ่ วยในได้ ปรับแนวทางการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยและจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
ระยะสุดท้าย และหน่วยงาน ER, OR , LR ได้ปรับแนวทางอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 8 เรือ่ งและทา CQI เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามภาระงานครบทุกหน่วยงาน ในปี 2557-2559 จานวน 15,13และ
24 เรือ่ ง นวัตกรรม 1,4และ 8 นวัตกรรม และในปี 2560 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ R2R จานวน 9 เรือ่ ง
- การจัดการดูแลต่อเนื่อง ในปี 2556 ปรับแบบฟอร์มการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่อง เพือ่ ให้สะดวกใน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
การนาไปปฏิบตั ใิ นปี 2556 ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนครอบคลุม 83.3%ปี
2557-2559ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง = 95.3 ,92.3 และ94.6% และผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มสามารถ
ดูแลตนเองได้92.2,85.4 และ 95.1% ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อได้รบั การเยีย่ ม ภายใน 14 วันคิดเป็ น 67.5 ,76.4
และ52.8% เนื่องจากอัตรากาลังในบางช่วงไม่เพียงพอ ผูร้ บั ผิดชอบ ต้องรับภาระงานอื่นด้วย ในการ
ส่ง HHC เพื่อการดูแลต่อเนื่องพบปั ญหาเรือ่ งการวางแผนการจาหน่ าย ประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ
ไม่มกี าร Conference case ก่อนลงพืน้ ทีก่ ารประชุม ทีมไม่ต่อเนื่องและ ทีมไม่ได้นาผลการเยีย่ มมา
ประเมินร่วมกันในทีม ปี 2560จึงแก้ปัญหาโดยการทาแบบประเมิน เพื่อประเมินการทา วางแผน
จาหน่ายเป็ นราย Case ซึง่ อยูร่ ะหว่างการประเมิน และนัด Conferenceก่อนลงเยีย่ มและหลังการ
เยีย่ มให้ได้ทุกราย
มาตรฐาน
35. ระบบบริหารการพยาบาล
36. ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 ประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูน้ า
ทางการพยาบาล
 การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยรายโรค
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