II-2.2 การกากับดูแลวิชาชีพด้ านการแพทย์
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: คุณภาพชีวติ ปลอดภัย ประสิ ทธิภาพ มาตรฐานและจริ ยธรรม
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
การจัดทา Case Conference

เป้าหมาย

2553 2554 2555

2556

2557

4 ครั้ง/ปี

N/A

IPD

2

2

4

ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

> 85

67.59

74.18

80.17

87.52

91.77

ร้อยละของการพัฒนาแนวทางการประสานการดูแล

100

N/A

N/A

N/A

50

100

ผูป้ ่ วยโรคที่เป็ นปั ญหาระหว่างแพทย์และทันตแพทย์

บริบท: โรงพยาบาลชุมแสงถูกจัดให้เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง(F2) ตาม Service plan ของกระทรวง
สาธารณสุ ข ปั จจุบนั มีจานวนเตียงให้บริ การเท่ากับ 60 เตียง รับผิดชอบประชากรทั้งอาเภอเท่ากับ
65,997 คน ปั จจุบนั มีแพทย์ทวั่ ไป7 คน แพทย์เวชศาสตร์ ป้องกันสาขาจิตเวชเด็กและชุมชน 1 คน แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน และจักษุแพทย์ 1 คน
กระบวนการ:
บทเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละวิธีการทางานขององค์ กรแพทย์
องค์กรแพทย์มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อหารื อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การประสานงาน
ระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์และงานต่างๆของโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ดูแลผูป้ ่ วยประเภทต่างๆ การทบทวนข้อร้องเรี ยน แพทย์แต่ละคนได้รับมอบหมายให้เป็ นประธาน
กรรมการ หรื อที่ปรึ กษา ในหลายๆทีมคุณภาพ โดยมีการประชุมทั้งเป็ นแบบทางการและไม่เป็ นทางการ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์
 แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานโรงพยาบาลชุมแสงทุกท่านเป็ นแพทย์ประจาที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานจากแพทย์สภาทุก
คน แพทย์เฉพาะทางทุกสาขาผ่านการรับรองวุฒิบตั รและอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยในสาขานั้นๆ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกาหนดสิ ทธิการดูแลรักษาผู้ป่วยของแพทย์ แต่ ละคน
 ในอดีตแพทย์แต่ละคนจะรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยตั้งแต่การตรวจผูป้ ่ วยนอกทุกวัน ในจุดบริ การที่ได้รับ
มอบหมาย หากผูป้ ่ วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแพทย์ผสู ้ ั่งการ admit จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเป็ น
แพทย์เจ้าของไข้ตามดูแลขณะผูป้ ่ วยนอนในโรงพยาบาลจนกว่าจะ discharge ออกจากโรงพยาบาล ใน
ปั จจุบนั มีแพทย์ประจามากขึ้น จึงจัดให้มีแพทย์ประจาหอผูป้ ่ วยดูแลผูป้ ่ วยในโดยตรง 2 คน โดยผลัด

หมุนเวียนทุก 2 สัปดาห์ ซึ่ งทาให้แพทย์มีเวลาในการดูแลผูป้ ่ วยมากขึ้น การสรุ ปเวชระเบียนผูป้ ่ วยไวขึ้น
ผูป้ ่ วยนอกได้รับการตรวจที่ไวขึ้น ส่ วนนอกเวลาราชการแพทย์เวรสามารถสั่งการรักษาแทนแพทย์
เจ้าของไข้ได้ทุกกรณี
 องค์กรแพทย์มีขอ้ ตกลงในเรื่ องการจัดให้มี secondopinionในกรณี พบปั ญหาในการดูแลผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วย
ไม่ยนิ ยอมรักษา หรื อผูป้ ่ วยและญาติมีความเห็นขัดแย้งกับแพทย์เจ้าของไข้ หรื อความเห็นแพทย์และ
พยาบาลไม่ตรงกันในการดูแลผูป้ ่ วย สามารถให้พยาบาลโทรปรึ กษากับผูอ้ านวยการหรื อแพทย์ที่ได้รับ
มอบหมายได้ โดยให้ปฏิบตั ิตามความเห็นของผูอ้ านวยการหรื อแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 จักษุแพทย์ มอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และรับให้คาปรึ กษาแก่แพทย์
ทัว่ ไปร่ วมด้วย ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
บทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่ อเนื่องของแพทย์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 โรงพยาบาลกาหนดให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่ งรวมถึงแพทย์ สามารถเข้าร่ วมการประชุม อบรม
สัมมนา ปี ละ 2 ครั้ง หากมีการประชุมภายในจังหวัดไม่จากัดจานวนครั้ง
 ในการประชุมองค์กรแพทย์ท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จะมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยจากแพทย์แต่ละท่านการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละประเภท การสื่ อสารแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดูแลผูป้ ่ วยในปัจจุบนั ของโรงพยาบาล
 มีการแลกเปลี่ยนผ่านเวทีการพัฒนาคุณภาพในงานต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วย ระบบยา
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
 ประธานองค์กรแพทย์และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจะช่วยกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมของแพทย์
ในองค์กรแพทย์ โดยใช้วธิ ี แนะนา ช่วยเหลือ เพื่อให้แพทย์สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
 กาหนดให้แพทย์แต่ละคนรับผิดชอบในการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละโรคที่สาคัญของโรงพยาบาล
เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นผูป้ ่ วยโรคทางสู ติ-นรี เวช
ผูป้ ่ วยโรคหื ดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยวัณโรค ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสเอชไอวี โดยมีการกาหนด
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย และมีการสื่ อสารภายในองค์กรแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถร่ วม
ดูแลผูป้ ่ วยได้ดีมากขึ้น
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน
 ในปี 2555 2556 และ 2557 องค์กรแพทย์ได้นาข้อมูลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ในและผูป้ ่ วยนอก มาใช้ในการปรับปรุ งการบันทึกเวชระเบียน โดยมีการพัฒนาแบบฟอร์ม รู ปแบบใน
การบันทึก การร่ วมมือในการบันทึก ซึ่งผลลัพธ์ทาให้ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนดีข้ ึน

บทเรียนเกี่ยวกับการส่ งเสริมการตัดสิ นใจทางคลินิกและการใช้ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
 มีการทางานร่ วมกับทีม PTC ในการออกแบบระบบการการสัง่ ใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) ของ
โรงพยาบาล เช่น ยาลดไขมันในเลือด ยาต้านเกร็ ดเลือด ยาลดความดันโลหิ ต ยาคุมโรคหื ด ยาปฏิชีวนะที่
มีราคาแพง
 มีการใช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วย ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้แพทย์ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การดูแลผูป้ ่ วย Fast track (Acute stroke, STEMI) การ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ด/โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง การดูแลผูป้ ่ วยสู ติกรรมและทารกแรกเกิด
 มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทางานเช่น Application Lineในการปรึ กษาระหว่างแพทย์/พยาบาล การ
ส่ งต่อข้อมูลทาง e mail หรื อ program Thai refer ในกรณี ส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัด
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกาหนดหรือรับรองนโยบายที่เกีย่ วกับการดูแลผู้ป่วย
 โรงพยาบาลชุมแสงกาหนดให้มีแพทย์ประจาห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อสามารถให้
การดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
 องค์กรแพทย์มีการนาข้อร้องเรี ยนมาเป็ นข้อมูลสะท้อนกลับจากผูร้ ับบริ การ และมีการปรับปรุ งระบบการ
ทางานมาเป็ นลาดับ
 การเปิ ด OPD นอกเวลาราชการในเวลาเย็น เพื่อช่วยการเข้าถึงบริ การของประชาชนที่ไม่สามารถมาพบ
แพทย์ได้ในเวลาราชการ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ที่อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรม แพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์
ประจา
 โรงพยาบาลชุมแสงเป็ นสถาบันสมทบสาหรับร่ วมฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว โดยมีแพทย์อยู่
ในระหว่างฝึ กอบรม 3 คน โดยมีแพทย์พี่เลี้ยงเป็ นผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ซึ่ งแพทย์ที่อยูร่ ะหว่างอบรม
ต้องปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเสมือนเป็ นแพทย์ประจาด้วย ทาให้ภาระงานมาก มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
เพื่อฝึ กแบบเวชศาสตร์ ครอบครัวได้จากัด
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 ทีมแพทย์ร่วมมือกับทีมงานเวชระเบียนปรับปรุ งข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลทาให้ความสมบูรณ์
เฉลี่ยของเวชระเบียนเพิ่มขึ้น
 ผลลัพธ์ของการดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละประเภทดีข้ ึน
มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า

37. องค์กรแพทย์

3.5

 มีการทา case conference เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ทุก 3 เดือน
 มีการจัดทาตัวชี้วดั และมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการรักษาและคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
สม่าเสมอ

