I-6 การจัดการกระบวนการ
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: คุณค่าแก่ผปู ้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน ความสาเร็ จขององค์กร การเรี ยนรู ้
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2553
2554
2555
1.จานวนกิจกรรมคุณภาพที่ส่งเข้าร่ วมงาน
มหกรรมคุณภาพของจังหวัด

> 1 เรื่ อง/ปี

2

2

2

2556

2557

2

2

บริบท: : เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
Core competency ขององค์กร:
1. การผ่าตัดต้อกระจก
2. การดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ด
3. การตรวจ Echocardiography
4. การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น
การพัฒนากระบวนการ: Core competency:
การพัฒนาหรือเพิม่ พูน core competency ขององค์ กร:
 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคต้อกระจก โดย พัฒนาระบบคัดกรอง ค้นหา ให้ผปู้ ่ วยเข้าถึง
บริ การและครอบคลุม การพัฒนาสมรรถนะของทีม ได้แก่ ส่ งพยาบาลอบรมเฉพาะทางตา สนับสนุนด้าน
งบประมาณ สนับสนุนทางด้านเครื่ องมือ และสถานที่ เช่น เครื่ องมือผ่าตัดตา กาหนดแนวทางการผ่าตัด โดย
การลงทะเบียนนัดผูป้ ่ วย กาหนดวันเวลาในการผ่าตัด จัดเตรี ยมสถานที่รองรับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหื ด โดยพัฒนาระบบการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ มีการดูแล
อย่างต่อเนื่ องในสถานบริ การและในชุมชนและมีการถ่ายถอดองค์ความรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ดลงสู่ รพ.สต
รวมทั้งพัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของชุมชนและภาคีเครื อข่ายในการดูแลต่อเนื่อง
การออกแบบระบบงานโดยรวมและสร้ างนวัตกรรมให้ กบั ระบบงานโดยใช้ ทรัพยากรจากภายนอก
 ในการให้บริ การด้านจักษุวทิ ยาเนื่องจากมีจกั ษุแพทย์ 1 ท่าน บางครั้งติดภารกิจไม่สามารถจัดบริ การให้
ผูร้ ับบริ การได้เพียงพอ โรงพยาบาลได้มีการประสานจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาให้บริ การใน
วันหยุดราชการ สามารถลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดให้ผรู ้ ับบริ การได้
 พัฒนาระบบงานที่สาคัญโรคระบบทางเดินอาหาร ในการดูแลโดยการประสานความร่ วมมือกับอายุรแพทย์
ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มาให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่เป็ น โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหารเรื้ อรังโดยการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้นเพื่อการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ความพร้ อมต่ อภาวะฉุ กเฉิน
ภัยพิบัติและภาวะฉุ กเฉินทีโ่ รงพยาบาลมีโอกาสเผชิ ญ
 อุบตั ิเหตุหมู่เนื่ องจากโรงพยาบาลตั้งอยูต่ ิดกับถนนชุมแสง -นครสวรรค์มีทางคดเคี้ยว

 น้ าท่วม เนื่ องจากโรงพยาบาลตั้งอยูท่ ี่ราบลุ่มใกล้แม่น้ า
 โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1 โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก
บทเรี ยนทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กซ้ อมครั้งล่ าสุ ดและการปรับปรุ งทีเ่ กิดขึน้ :
 ปี 2554 มีอุบตั ิการณ์น้ าท่วมโรงพยาบาล เกิดความเสี ยหายกับวัสดุการแพทย์ ยา เนื่องจากคลังพัสดุ คลังยาอยู่
ในที่ต่า มีการทบทวนและเตรี ยมความพร้อมโดยจัดทาชั้นวางสู งกว่าพื้น จัดทาฐานยกครุ ภณั ฑ์ที่เสี่ ยงต่อการ
ถูกน้ าท่วมขึ้นให้สูง
 ปี 2556 ฝึ กซ้อมแผนอุบตั ิเหตุหมู่ร่วมกับชุมชนพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามแนวทาง
อุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้
 สาหรับโรคระบาดได้มีการจัดโซน สาหรับให้บริ การผูป้ ่ วย และมีการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคให้กบั
เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ ยง นอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมวิชาการให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันและการดูแลตนเองการ
จัดบอร์ดนิทรรศการ มีการซักซ้อมแผนการรับผูป้ ่ วยเมื่อมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก, SARS, ไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1ในระดับโรงพยาบาลปี ละ 1 ครั้ง และมีการประเมินจากทีมของสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดนครสวรรค์
การออกแบบ จัดการ และปรั บปรุ งกระบวนการทางาน
บทเรียนจากการใช้ 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา:
 จากการทบทวนการปฏิบตั ิงานของงานชันสู ตรเพื่อให้มีการตรวจและรายงานผลที่ถูกต้อง ปลอดภัยจึงได้มี
การควบคุมงานโดยการตรวจสอบคุณภาพภายในด้วยตนเองทุกวันก่อนการปฏิบตั ิงานและมีการนาระบบ
LIS มาใช้ในการรายงานผลเพื่อลดการคัดลอกอันเป็ นสาเหตุที่จะนาไปสู่ การรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการ
ผิดพลาดได้พบว่าอัตราการรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการผิดพลาดลดลง
 ทีม HRD จัดทากิจกรรม ESB เพื่อการปฏิบตั ิงานให้เป็ นที่พึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การ ด้วย “โครงการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุ ขด้านคุณธรรมจริ ยธรรมการทางานเป็ นทีม” พบว่าความพึงพอใจผูร้ ับบริ การเพิ่มขึ้น
แผนกผูป้ ่ วยนอก ปี 2556 – 2557 คือ 90.00% และ 94.71 % ผูป้ ่ วยใน ปี 2556 -2557 คือ 91.00 % และ
90.50 %
บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริ หารหน่ วยงานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย และการติดตามกากับงานประจาวัน:
 การนาหลัก 3P มาใช้ในงานประจา เช่น เรื่ องการให้บริ การ EPI ในหน่วยงานเวชปฏิบตั ิ หลังจากพบ
ปั ญหาเด็กที่มารับบริ การฉี ดวัคซี นมีอาการต่อต้านการรับการฉี ดวัคซี น และผูป้ กครองรี บเร่ งไม่ฟังคาชี้แจง
ทาให้เกิดปั ญหา AEFI ตามมา ผูป้ ฏิบตั ิงานนาปั ญหามาวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มงาน และเกิดการแก้ไข
โดยเน้นการอธิ บายผูป้ กครองก่อนการฉี ดวัคซี นและสาธิ ตวิธีการจัดท่าเด็กที่ถูกต้องขณะรับวัคซี น
ส่ งผลให้การเกิด AEFI ลดลง

บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิ งกลยุทธ์ หรือการปรับเปลีย่ นวิธีการจัดบริการสุ ขภาพทีส่ าคัญ:
 จากการวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพในโรงพยาบาล พบว่ามีผปู ้ ่ วย DM เกิดภาวะ Hypoglycemia ซึ่งเป็ นภาวะ
วิกฤตเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นจานวนมาก และยังไม่มีการดูแลรักษาที่ครอบคลุมไปถึงชุมชน
ทาให้เกิดการสร้างระบบการดูแล โดยเริ่ มจากมีการคัดกรองจากชุมชน มีแนวทางการรักษา (CPG) มีแนวทาง
การดูแล (CARE MAP) มีแนวทางการจาหน่าย (Discharge Plan) และการให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 งานผูป้ ่ วยในมีการรับส่ งต่อผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายกลับมาดูแลเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการกาหนดแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายและการจัดเตรี ยมสถานที่ให้มีความเหมาะสมและให้คาปรึ กษาญาติให้มีการยอมรับสภาพ
ความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายและความต้องการของผูป้ ่ วยได้พบว่า ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายได้รับการดูแล
เป็ นแนวทางเดียวกันและญาติมี ความพึงพอใจ
การเชื่ อมโยง นวัตกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ :
 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ องการแปลผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจระหว่างงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นและแพทย์ พบว่า
เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นสามารถแปลผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจเบื้องต้นได้
การพัฒนาคุณภาพทีม่ ีการขยายผลไปใช้ ทวั่ ทั้ง รพ.:
 พัฒนาระบบข้อมูลผูป้ ่ วยโดยใช้โปรแกรม HOS –OS ทัว่ ทั้งโรงพยาบาล
 พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังแพ้ยาซ้ าในงานเภสัชกรรม
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Asthmaโดยจัดตั้งคลินิคเฉพาะโรคออกจากการตรวจโรคทัว่ ไป
 พัฒนาระบบการรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการด้วยระบบ LIS และกากับด้วยมาตรฐานทางของสภาเทคนิค
การแพทย์ ปี 2551(LA : Laboratory Accreditation)
มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
26. การกาหนดงานที่เป็ นความ
3.0  พัฒนาศักยภาพในการจัดบริ การด้านสู ติกรรม
เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรและการ
ออกแบบระบบงานโดยรวม
27. ความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน
3.0  มีการปรับปรุ งและทบทวนแผนรวมถึงกาหนดแผนการซักซ้อม
และภัยพิบตั ิต่างๆ
อย่างต่อเนื่ อง
28. การจัดการและปรับปรุ ง
3.0  ส่ งเสริ มบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
กระบวนการทางาน
ขยายผลให้เกิดการใช้ท้ งั หน่วยงาน

