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I-1 การนาองค์ กร

ทีมนา+ แผน

I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ -ข้ อมูล/ตัวชี้วดั ต้ องสะท้ อนเป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ: เพื่อองค์กรแข้มแข็งและยัง่ ยืน
(เอาความสาเร็จเชิงกลยุทธ์ ในส่ วน4 มาใส่ จะได้ คะแนนมากขึน้ จากข้ อมุลระดับ ประเทศ จังหวัด
อาเภอ รพ มาร้ อยเรียง)
-ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ : วิเคราะห์ ให้ รอบด้ านและตรงกับHosp profile มี 5เรื่อง
-ปั จจัยความสาเร็ จที่สาคัญ: ควรล้อกับhosp
-กระบวนการจัดทากลยุทธ์ :ทาทุกเท่ ารัย มีการปรับมั้ย ใช้ เครื่องมืออะไร เช่ นswot/ BSC /metrix .
ใครมีส่วนร่ วมบ้ าง
-ยกตัวอย่ างข้ อมุลทีน่ ามาทากลยุทธ ด้ านคน ของ โรค ทีม่ ผี ลต่ อการกาหนดกลยุทธ ย้ อนจากกล
ยุทธ 5ข้ อก็ได้
-ดูKPI ตอน4 กับในแผนกลยุทธ์ ตรงกันมั้ย
-บทเรียนในการนาประเด็นทีท่ ้ าทาย/ยาก ไปสู่ การปฏิบัต:ิ การสื่อสาร/ เทคนิคการถ่ ายทอด/ ยาก
ตั้งแต่ ตอนทา/แผนเดิมทาตามนโยบายไม่ ใช่ แผนกลยุทธ์
-บทเรียนในการสร้ างความยัง่ ยืนของการพัฒนา:-การถ่ ายทอดอะไรทาให้ ผลลัพธ์ ยงั่ ยืน ติดตาม
ความก้ าวหน้ ายังงัยถึงจะได้ ผลดี รุ้ตวั ช้ า ล้ อกับความสาเร้ จ ทีไ่ ม่ ได้ตามแผนจากอะไร บ้ างที่
มีกลยุทธ์ แต่ ไม่ มแี ผนย่ อยประกบ
-บทเรียนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพือ่ ปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ :เอา5กลยุทธ์หลักตั้ง คนพอมั้ย มี
ความสามารถมั้ย ล้อกับ1-5.2 ก เช่น เครื อข่ายเชิงรุ ก
-บทเรียนในการจัดการทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่ ปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ :เงิน สวล เครื่องมือ อาคารสถานที่
3M
-บทเรียนในการติดตามความก้ าวหน้ า:ก่ อนนีเ้ ป็ นแผนปฏิบัตติ ดิ ตามปี ละ 1ครั้ง อะไรทีจ่ ะปรับใน
57 เขียนจุดอ่ อนในอดีต
-การคาดการณ์ และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเอาkpi ตั้ง ล้ อกับกลยุทธ์ เช่ น ดี การติดตาม
ASTHMA ดีขนึ้ เทียบกับอดีต หรือเทียบกันเองในจังหวัด /safty goal/พึงพอใจ บอกเป้ าหมาย
เด่ น เรื่องตา เทียบกับอะไร ยกตัวอย่ างมาทั้งทีด่ แี ละไม่ ดี ล้ อกับวิสัยทัศฯและตอบตามกลยุทธ์
I-3 การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รับ -ส่ วนการตลาดทีส่ าคัญ:ตามสิทธ์ ตามลักษณะชุมชน ดุลูกค้ าทีเ่ ป็ นรายได้ หลัก UC ข้ าราชการ
ผลงาน
จ่ ายเงิน ปกส กี่ % แล้ วบอกความต้ องการ พึงพอใจควรวิเคราะห์ แยกสิทธ์
ตามความเจ็บป่ วย ได้ แก่ OPD/ ฉุกเฉิน/ รับไว้ นอน/ ผ่าตัด
-วิธีการรับฟังข้ อคิดเห็นและความต้ องการ:ใส่ ตาราง เอากลุ่มลุกค้ าเป็ นตัวตั้ง ระบุ วิธีรับฟัง บอก
ความต้ องการทีส่ าคัญ
-วิธีการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน :ระบุวธิ ีสร้ างความสัมพันธ์ แยกกลุ่ม

ทีมนา+
แผน+ข้อ
ร้องเรี ยน+
ชุมชน

การบ้ าน
-บริ บท กกบ.
-นิยามวิสยั ทัศน์ ระบุ ปี 57 เด่นเรื่ องใดและ ผลการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่ องที่ระบุในวิสยั ทัศน์ เช่น
Asthma /ตา
-บทบาทผูน้ า3 ระดับ ในการสร้าง สวล และ บรรยากาศ ที่เอื้อต่อ การพัฒนา
(ผอ./ทีมนา/หัวหน้ าหน่ วยงาน)

-ช่ องทางการค้ นหาข้ อมูล: ข้ อมุล ตั้งต้ นจากลูกค้ าแต่ ละกลุ่มต้ องการข้ อมูล เช่ นผุ้ป่วยต้ องการรุ้
ตารางแพทย์ เราประกาศไว้ ..
เอกสารสืบค้ นราคาทีเ่ ปิ ดเผยได้
-ช่ องทางการเข้ ารับบริการ: :เอากลุ่มลูกค้ าตั้ง
-ช่ องทางการร้ องเรียน:เอากลุ่มลูกค้ าตั้ง และ สรุปมาด้ วยมาแต่ ละกลุ่มมีข้อร้ องเรียนอะไร
-ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของคาร้ องเรียนและแนวโน้ ม:ย้ อนหลัง 3ปี
 ลักษณะคาร้องเรี ยนแนวโน้มส่วนใหญ่เป็ นในเรื่ องของ ต้องระบุกลุ่มผุป้ ่ วย ร้องเรี ยนที่
หน่วยงานไหน สถานที่ ประเภทผุป้ ่ วย ช่วงเวลาไหน
-ข้ อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับคาร้ องเรียน: -ข้ อร้ องเรียน สามปี ทีผ่ ่านมาส่ วนใหญ่
เรื่องอะไรระบุ ยกตัวอย่ างมา บอกการจัดการ
-ความครอบคลุมในการรับ prompt actionable feedback:เช่ น HHC/ ชุมชน ฝาก
ข้ อเสนอแนะมา ต้ องทิง้ ช่ วงเวลาให้ ผ้ปุ ่ วยไตร่ ตรองค่ อยรับข้ อเสนอแนะ เพือ่ ลดอารมณ์ ความรุ้
สึกผุ้ป่วย/วิธีโทรถาม การติดตามว่ า รพ ต้ องปรับปรุงอะไรบ้ าง
-การเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมทีแ่ สดงว่ าองค์ กรมีการมุ่งเน้ นผู้ป่วย / ผู้รับผลงานมากขึน้ :เอา
ข้ อเสนอแนะทั้งหมดมาดูว่าเราปรับปรุงอะไรบ้ าง ยกตัวอย่ างมา
-บทเรียนในการสร้ างความตระหนักให้ แก่บุคลากร: วิธีสร้ างความตระหนักอย่ างไร เช่ น การ
นิเทศหน้ างาน การกากับ วิธีปฏิบตั ทิ เี่ สี่ยงต่ อการละเมิดสิทธิ์ผ้ปุ ่ วย
-บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผ้ปู ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.: -ใส่ ตวั อย่ างเพิม่ การบอก
ความลับ การเปิ ดเผยข้ อมุลระบบกระดาษ ระบบ IT
-บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผ้ปู ่ วยระยะสุ ดท้ าย:
-บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผ้ปู ่ วยทีช่ ่ วยเหลือตนเองไม่ ได้ (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร): แยกกลุ่มมา
-บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผ้ปู ่ วยทีต่ ้ องแยกหรือผูกยึด: แต่ ละเดือนมีผป แต่ละจุดเยอะมั้ย
มีนดยบายชัดเจนมั้ย ให้ ข้อมุลอะไร จาเป้ นต้ องแยกเพราะอะไร มีตวั อย่ างทีเ่ ป้ นอันตรายมั้ย
ทีมนา+HRD

I-4 การวัด วิเคราะห์
-KPI อะไรบ้ างทีต่ ้ องการ ใช้ ข้อมุลอะไรทีจ่ าเป็ น กาหนดคนตรวจสอบข้ อมูลเบือ้ งต้ น กกIM สุ่ ม
performance ขององค์ กร วัดยังงัย เช่ น KPIตั้งต้ น แนะนาจาก สรพ
และการจัดการความรู้
-บริบท : พูดให้เห็น 3ส่วน KPI IM KM
-กลุ่มตัวชี้วดั ที่มี alignment ทัว่ ทั้งองค์กร: ถามหาการถ่ายทอด kpi องค์กร ไปทีม ไปกลุ่มงาน
รายบุคคล คือ …. ยกตัวอย่าง
<mederror adr ic
-ตัวอย่างการตัดสิ นใจ/นวัตกรรมที่เป็ นผลจากการติดตามตัวชี้วดั :จากตัวอย่างที่เกิดจากการติดตาม
ตัวชี้วดั ข้างบน เช่น ปรับปรุ งอะไร เกาะKPI ข้างบน
-ข้อมูล performance ขององค์กรที่มีการเปรี ยบเทียบกับองค์กรภายนอก:kpi อะไรบ้างที่เทียบกับ
ภายนอก
-ประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล performance ขององค์กรในรอบปี ที่ผา่ นมา:
ยกตัวอย่าง
-ลาดับความสาคัญเพื่อการปรับปรุ ง performance ขององค์กร

HRD

I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากร
บุคคล

-IT module ที่มีใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั :OS Express มีอะไรอีกบ้าง thai refer รง 506 ,servilance,
ตอบที่ใช้ปัจจุบนั ใช้เพื่ออะไร
-IT module ที่กาลังพัฒนาหรื อมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต:การบ้านIM Sofewareที่มีตอบสนองข้อ
มุลได้กี่รายการ ดึงได้เลยกี่รายการ
ความพร้อมใช้งานต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิ น:อะไรที่มีโอกาสทาให้เกิดฉุกฉิิน เช่น ไฟดับ เราทา
อะไรเพื่อรองรับ น้ าท่วม ไฟไหม้ ไวรัส heaker (ลอง key CIAใน google)
-การจัดการความรู ้ขององค์กร 1.รพ ต้องการความรู ้เรื่ องอะไร2/มีรึยงั คนที่เก่งในรพ-3ภายนอกมา
สอน หรื อส่งไปอบรม4.รุ ้แล้วเขียนไว้ ในหน่วยงาน หรื อ มีintranet.ให้สืบค้น มหกรรม
คุณภาพ ระหว่างวิชาชีพ ระหว่างเครื อข่าย ระหว่างผุป้ ่ วย
-การนาความรู ้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวัตกรรม:ความรุ ้เรื่ องอะไร ยกตัวอย่างการออกแบบ
ระบบงาน ทาที่ไหน เมื่อไร โดยใคร ผลลัพธ์มีเกิดขึ้นรึ ยงั
-คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้การวัดตามKPI เรื่ องคุณภาพของข้อมูล
-ตัวอย่างการสะท้อนข้อมูลที่นาเสนอถุกต้องส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ-อะไรบ้าง/การAUDIT/การ
ทันเวลาเช่นงานควบคุมการระบาดมีม้ ยั /การเงิน
-บทเรียนในการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรเพือ่ ให้ บุคลากรทีม่ ผี ลงานทีด่ :ี เทียบกับKPIยกตัวอย่าง
ผลงานที่ดี
-ฒนธรรมความปลอดภัย ยกตัวอย่ างsafty goalได้
-วัฒนธรรมการเรียนรู้ ต้ องเริ่มเห็น Model เช่ น ด้ านสุ ขภาพ ลืมทาไม่ ได้
-วัฒนธรรมกิจกรรม 5 ส สภาพมันดีม้ ยั ยย บอกได้ม้ ยั หน่วยไหน เช่น รถambulance ตั้งเป้ าปี
ละกี่หน่วย ดูจากผลสัมฤทธ์
-บทเรียนในการใช้ performance management system:KPI ประเมินรายบุคคลใช้แล้วเห้นการ
นาไปสู่แผนการพัฒนา เห้นการพัฒนาทาให้ประเมินผลดีข้ ึน เริ่ มใช้ปีไหน ผลงานส่วนขาดมา
พัฒนา
-Learning need ที่สาคัญดู1ความต้องการ รพ /2ผลการประเมินของรพ และ-3ปั ญหาความเสี่ ยง
สาคัญที่เจอบ่อยๆ และ4ความต้องการส่วนบุคคล
-บทเรียนในการกาหนด leaning need (รวมทั้งการเชื่อมโยงกับข้ อมูลผลการดูแลผู้ป่วย): ผลการ
ทบทวนรายโรคจากPCT
มีปัญหาอะไรทีต่ ้ องtrain อะไร ตา หอบ acs sepsis
-การปรับระบบการพัฒนาและเรียนรู้ สาหรับบุคลากรให้ มคี วามสมดุลยิง่ ขึน้ (จุดใดทีไ่ ด้ รับ
ความสาคัญมากขึน้ ): ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในการทางาน ส่ วนทีส่ าคัญใน สี่ส่วน ยกตัวอย่ าง
ปัญหาถุกนามาวางแผนยังงัย ปัญหาอะไรทีอ่ งคืกรเน้ น และส่ งเสริม
-บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู้: Pre test post test 2tick observe การปฏิบตั ิ
จริ ง IR ลดมั้ย สอนไปแล้วกลับไปเป็ นวิทยากรสอนคนอื่นได้อีก ปรับปรุ งวีการถ่ายทอดยังงัย
-บทเรียนในการปรับปรุงระบบงานเพือ่ สร้ างความผูกพันกับบุคลากร:กลุ่มทีน่ ้ อยสุ ด การปรับปรุง
ทีส่ อดคล้ องกับกลุ่ม
-ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง: Core competency มีคน
ทีม่ คี วามรู้ รึยงั พอมั้ย แผนการตอบสนอง ความต้ องการจริงขององค์ กรตามภาระงาน หน่ วยงาน
เสี่ยงสู ง ER OR LR IPD ;พอมั้ย สมรรถนะพอมั้ย

-บทเรียนในการบริหารและจัดระบบบุคลากรเพือ่ ให้ งานขององค์กรประสบความสาเร็จ:การสรร
หา ทันมั้ย สมรรถนะตรงมั้ย ผลการประเมิน เป้ นไปตามแผนมั้ย การบันทึกประวัติบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กบั สวัสดิการ
-การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงความต้ องการและการตอบสนอง:เหตุการณ์ ทมี่ โี อกาสลดคน
กะทันหัน เพิม่ กะทันหัน ยกตัวอย่ างสถานการณ์ ทมี่ โี อกาสเจอ เคยเจอมั้ยว่ าเพิม่ ไม่ ได้ หน่ วยงาน
ไหนต้ องมีการเพิม่ กาลัง เช่ น พขร ER IPD แพทยืขาดแคลนบางช่ วงเวลา ตารางเวรพขร สารอง
ถุกใช้ งานมั้ย ตามแล้ วได้ ม้ยั วิเคาะหืด้วย ว่ ามาขึน้ ได้ ม้ยั
บรรยากาศการทางาน
-นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์ : ทีใ่ ห้ แก่ บุคลากร listรายการสิทธิประโยชน์
-บทเรียนเกีย่ วกับการสร้ างเสริมสุขภาพของบุคลากร: แค่สถิติ ยังไม่เห็นการสร้างเสริ มสุขภาพ
-บทเรียนเกีย่ วกับการป้ องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่ อสุขภาพ: ตั้งต้ นด้ วยความเสี่ยงด้ าน
สุ ขภาพทีม่ โี อกาสเกิด และ รพ ปรับปรุงไป ENV IC สารเคมีอนั ตราย
-บทเรียนเกีย่ วกับการดูแลความเจ็บป่ วยจากการทางาน: สถิตติ วั เลข จากการเจ็บป่ วยในการทางาน
-ความครอบคลุมของการให้ ภูมคิ ้มุ กันโรค: อะไรบ้ าง
ทีมนา+HRD

I-6 การจัดการ
กระบวนการภาพรวม
องค์ กร

ข้ อมูล/ตัวชี้วดั เอาCore competencyมาจับ
-ตา ระดับการมองเห็น
-ASTHMA ConTROL
-เคี้ยวข้าวได้ในกลุ่มสูงอายุ
-ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงได้ scope กับ early detect
-ความควบคุม การ detect การส่งต่อ echo เชิงศักยภาพ
-Core competency5 เรื่ อง ไปเพิ่มพูนทักษะอะไร ทีมต้องมีความรุ ้อะไร
-การออกแบบระบบงานโดยรวมและสร้ างนวัตกรรมให้ กบั ระบบงานโดยใช้ ทรัพยากรจากภายนอก
จาก core 5ด้ าน ทีไ่ ม่ ลงทุนเอง LAB พิเศษ การส่ งต่ อไปดุแลทีอ่ นื่ เพราะไม่ มี การผ่าตัด ข้ อจากัด
-ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินทีโ่ รงพยาบาลมีโอกาสเผชิญlist และบทเรียนจากการซ้ อมล่ าสุ ด
วิเคราะห์ ให้ ครอบคลุม
-บทเรียนจากการใช้ 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา:ยกตัวอย่ าง
โครงการ เป้ าหมาย ผลลัพธ์ ถ้ าไม่ดี PDSA ยังงัย แต่ ละหน่ วยทาโครงการอะไรบ้ าง
-บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่ วยงานเพือ่ บรรลุเป้ าหมาย และการติดตาม
กากับงานประจาวัน:ER LR IPD
-บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรือการปรับเปลีย่ นวิธีการจัดบริการ
สุ ขภาพทีส่ าคัญ:มีอะไรบ้ าง ผลลัพธ์
-การเชื่อมโยง นวัตกรรม การแลกเปลีย่ นเรียนรู้:ควรมาจากข้ อมูลการวิเคราะห์ performance
KPI หน่ วยงาน ทีม องค์ กร
ผลงานทีย่ งั ทาไม่ ดเี อาไปแลกเปลีย่ นกับหน่ วยทีท่ าได้ ดี แลกเปลีย่ นอะไรกับใครแล้ วทาให้ ผลงาน
ดีขนึ้

ทีม
Risk

SAR2011
II-1 การบริหารความ
เสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ

การบ้ าน
-near miss/miss Ratio เทียบรายปี
-อัตราเสี่ ยงในระดับ E-I ที่ไม่เกิดซ้ า
-บริ บท เพิ่ม มีกี่โปรแกรมมีทีมอะไรมาช่วยดูแล
-ความเสี่ยงสาคัญ: ยังไม่ สะท้ อนปัญหาของโรค ความเสี่ยงของโรค เพิม่ ตาม CORE
-บทเรียนในการเชื่อมโยงระบบบริหารความปลอดภัย ความเสี่ยง คุณภาพ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ :
ความเสี่ยงสาคัญของ รพ มีการวางแผน กลยุทธ รพ มี list ขึน้ /2200 เรื่อง ต้ อง CQI กีเ่ รื่อง
on the job กีเ่ รื่อง Root cause เท่ ารัย เกิดคุ่มอื อะไร E-I มีตวั อย่าง root cause มี QA กีเ่ รื่อง
ว่ าเกิดซ้ามั้ย
-ความเสี่ยงทัว่ ไป กับคลินิก ถูกแฝงไปยังกลยุทธ์ องค์ กร ยัง
-การทางานเป็ นทีม 3P ของทีม ผลลัพธ์ แต่ ละทีม ดูเป้ าหมายทีม PCT PTC IC ENV
-การประเมินตนเอง ,มีกวี่ ธิ ี ใช้ ประโยชน์ อย่ างไร เข้ าใจ อย่ างไร มาตรฐานวิชาชีพ LA วิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม Scoring
การบูรณาการ ระบบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารความเสี่ยง:-เชื่อม สองทาง เอาไป
ปรับปรุงอะไรบ้ าง ยังเจออะไรอีก มีเวทีไหนส่ งต่ อข้ อมุล อย่ างไร ตัวอย่างเรื่ องอื่นๆ
ในช่วงปี ที่ผา่ นมาปรับอะไร สอดคล้อมกับข้อมุล
-บทเรียนในการรับรู้รายงานอุบัตกิ ารณ์ /การส่ งเสริมรายงานทีส่ มบูรณ์ :out come จากการ
ปรับปรุง
-ตัวอย่ างบทเรียนการวิเคราะห์ RCA / การกาหนดมาตรการป้ องกันความเสี่ยงทีร่ ัดกุม / การใช้
human factor engineering:อิง ขององค์ กร
-การปรับปรุ งเพื่อลด Human error ควรมีตวั อย่างPCT มานาเสนอ
-ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :ตั้งแต่ ค้ นหา
จัดการ การปฏิบัตติ ามมาตรการ การกระตุ้น
-คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ล้ อกับ 12 ทบทวน
1ทบทวนข้ างเตียง โรคอะไรบ้ าง IPD LR ทาบ่ อยมั้ย มีตวั อย่ าง

2ร้ องเรียน
3 Refer ส่ งต่ อ ขอย้ าย จน กลุ่มโรคสาคัญ การติดตาม ER IPD LR หาเจ้ าภาพ
4ผู้ชานาญกว่ า ผลการทบทวน ER OPD เวช เจอโอกาสอะไรบ้ าง x-ray กากับยังงัย
5risk
6ic
7drug
8เหตุการสาคัญ unplan refer CPR พิการ เสียชีวติ
9เวชระเบียน
10 ทรัพยากร
11วิชาการ เกณฑ์ ประเมินผุ้ป่วย มี อ้ างอิงมั้ย active management
12KPI เก็บอะไร ปรับปรุงอะไร
ทุกหน่ วย ข้ อ 2-5-11-12
-บทเรี ยนในการใช้เครื่ องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่หลากหลาย:SIMPLE เห็นโอกาส
พัฒนาอะไรบ้าง
-ยกตัวอย่าง จาก Gap แล้ว ปรับปรุ งอะไร
Simple
Tracer
Bedside review
Trigger:refer unplan CPR
เวชระเบียน
องค์กร

II-2.1 การกากับดูแล

พยาบาล

วิชาชีพด้ านการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมแสง

-กากับวิชาชีพกันเองยังงัย
-เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ: คุณภาพชีวติ ปลอดภัย ประสิ ทธิภาพ มาตรฐานและ
จริ ยธรรม นิเทศเชิงคลินิก และการประเมินกระบวนการพยาบาล เลือก KPI ตอบ บริ หาร คนพอ

คนมีความรุ ้ สามารถ safty (CARE ของพยาบาล) เช่น admin error bedsore
องค์กรแพทย์ II-2.2 การกากับดูแล

-กากับดูแลกันยังงัย

วิชาชีพด้ านการแพทย์
ENV

II-3 สิ่งแวดล้ อมในการ
ดูแลผู้ป่วย

-ผลการตรวจสอบและการปรับปรุ งโครงสร้างอาคารใครตรวจ ความถี่ ยกตัวอย่างมา
-ผลการสารวจ สรุป เจอปัญหาอะไร ปรับปรุงอะไร แยกเป็ น ระบบ แสดงตัวเลขด้ วยเช่ น ฝุ่ น
ระดับหมุนเวียนอากาศ หน่ วยงานรู้
-ระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย=ช่ างเราเอง กะ ช่ างภายนอก ตรวจสอบ
ทุก เท่ ารัย
-การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย แสดงข้ อมุล
-การตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัตทิ ไี่ ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิ่งทีพ่ บ การปรับปรุง) ช่ าง เจ้ าของที่
ภายนอก ต้ องไวกว่ าซ่ อม
-ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน –ข้ อมุลrisk กับ ข้ อร้ องเรียน –3ปี ทีผ่ ่านมามี
อะไร ปรับปรุงอะไร
-การให้ ความรู้และฝึ กอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่ น ใช้ ถังดับเพลิง การจัดการขยะ การใช้ สารเคมี
ความปลอดภัยด้ านสิ่งแวดล้อม
-ระบุ อะไรคือสารเคมี ของเสียอันตราย มีทะเบียนยัง formaline ,chloride ห้ องlab (ไปดู
MSDS)
-อะไรคือขยะอันตราย จัดการยังงัย หน้างานรู ้ม้ ยั
-ความปลอดภัยจากอัคคีภัย เคยสารวจมั้ย ขาดอุปกรณ์ พร้ อมใช้ ยังงัย กริ่งฉุกเฉิน ห้ องทีไ่ ม่ มี
คนอยุ่ เช่ น คลัง IT
-ถังดับเพลิงมีกปี่ ระเภท ห้ องไหนต้ องใช้ ถังยังงัย สีอะไร มีแกน รึมี เกย์ มหี ัวรับนา้ ดับเพลิงกีจ่ ุด
request จากศู นย์ วศิ วกรรมมาตรวจทุกระบบ
-ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย ผลการสารวจความพร้ อม บทเรียนจากการ
ซ้ อมแผน ซ้ อมเดือนมีนาคม57 โดยมีหน่ วยงานภายนอกร่ วม
-จานวนคนซ้ อมต้ องกีเ่ ปอร์ เซ็นต์ เวรเช้ า บ่ ายดึก สัดส่ วน อาจเปลี่ยนมาซ้ อมกลางคืน
-เครื่องมือและระบบป้ องกันอัคคีภัย เพียงพอมั้ย สามปี ทีผ่ ่านมา ขาดเท่ ารัย แผนจัดหามีม้ยั

เครื่องมือแบ่ งกันกีก่ ลุ่ม เสี่ยงสู ง ไม่ มไี ม่ ได้ ไม่ พอไม่ ได้
กลาง
ตา่
-บารุ งรักษาเครื่ องมือ จัดทาคู่มือ ครบมั้ยต้องบารุ งรักษาทุกเท่ารัยโดยเฉพาะ เสี่ ยงสุง
-เกณบารุ งรักษา ประวัติบารุ งรักษามีที่หน่วยงาน
-อะไรบ้างที่ช่างทาเอง ข้างนอก
-เครื่องมือทีผ่ ่านการสอบเทียบอ่านผลการสอบเทียบเป้ นมั้ย
เช่น defrib ถามเลยว่า เครื่ องมือเริ่ มเสื่ อมคุรภาพทาอย่างงัย ผลไม่ค่อยเที่ยงแต่ยงั ยอมรับให้ใช้ได้
ระบบสาธารณูปโภค
การวิเคราะห์ ความต้ องการ การตรวจสอบความพร้ อมของแหล่ งสารองและการปนเปื้ อน การ
ปรับปรุง
1. ก๊าซทางการแพทย์ ใช้จริ งเท่ารัย ยอดมากสุดที่เคยใช้ในเดือน ตรวจยังงัยจะรุ ้วา่ พ อ ถ้าไม่
พอทางัย
-ระบบไฟฟ้าสารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบ)มีเท่ ารัย พร้ อม
ใช้ ม้ยั
-หน่วยงานที่ขาดไฟไม่ได้ คลังยา IT ER LR WORD
-ประปา น้ าดื่ม
-ไฟฟ้ า
 ปั จจุบนั หม้อแปลงเราขนาดเท่ารัย มีกี่ตวั ปริ มาณใช้ไฟจริ งเท่ารัย มีผล
ตั้งต้นจากevidenceอะไร เท่ารัยพอ
-สิ่งแวดล้อมเพือ่ การสร้ างเสริมสุขภาพ กลุ่มผุ้ป่วยกลุ่มไหนบ้ าง รพ จัดบริการ ยังงัย มุมนมแม่
เด็ก เบาหวาน มารดา หญิงตั้งครรภ์ มุมพัฒนาการเด็กมีทหี่ น่ วยงานไหน
-การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม [บาบัดนา้ เสีย ขนาด ประเภท ผลการตรวจสอบล่ าสุ ด. ขยะ
ผลการตรวจรายวัน การปรับปรุ ง
-ขยะแต่ละประเภทมีวจี ดั การยังงัยโดยรวมจะเห้น คัดแยก ขนส่ง เคลื่อนย้าย ทาลาย ตามเกณฑ์ม้ ยั
เคยตามไปดุม้ ยั หน่วยที่รับไปกาจัด

IC

II-4 การป้ องกันและ

ทบทวนเอง

ควบคุมการติดเชื้อ
IM

II-5 ระบบเวชระเบียน

ค้นหาเวชระเบียนไม่พบใน 60 นาทีเวลา
-การเก็บรักษา
-ยืมคืน
-สาเนาออกไปใครอนุญาต
เปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจแล้วไม่พบเวชระเบียน
ส่งออกไป เข้ามากี่แฟ้ ม
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินส่ วนขาดของการออกแบบบันทึกเวชระเบียน:ข้อมูลซ้ าซ้อนมั้ย การ
ใช้ขอ้ มูลร่ วม

PTC

II-6 ระบบการจัดการด้ าน 1. นโยบายด้ านยากีเ่ รื่อง/ระเบียบปฏิบัตทิ ้งั หมด ต้ องประเมินการปฏิบัติ เช่ น การกระจายยา small
ยา

dose DI
2.ME ทั้งหมด แยกเพิม่ OPD /IPD
อัตราคงคลัง
ABO smart use VS IC
วิเคราะห์ลกั ษณะการก่อโรค

LAB

II.7.1A บริการ

ทบทวนเอง

ห้ องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์
LAB

II-7.1B บริการโลหิต

ทบทวนเอง

วิทยา
X-ray

II-7Cบริการรังสีวทิ ยา

ทบทวนเอง

เวชฯ

II-8 การเฝ้ าระวังโรคและ -บริบท:ลักษณะทางภุมศิ าสตร ส่ งผลให้ เกิดโรคอะไร
ภัยสุ ขภาพ

อาชีพ ทาอะไร การเคลือ่ นย้ ายของประชากร ข้ อมุลการตายทั้งอาเภอ
-โรคและภัยสุ ขภาพสาคัญทีอ่ ยู่ในแผนเฝ้ าระวัง: NCD ภัยพิบตั ิ
-การบริหารจัดการและทรัพยากร:คน เครื่ องมือ เพียงพอที่จะวิเคราะห์การเกิดโรคมั้ย
-วิธีการ/การมีส่วนร่ วมของบุคลากรเพือ่ ให้ สามารถพบการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค:
โรคทีม่ าOPD ER WORD แล้ วต้องเฝ้ าระวัง
-วิชาชีพทีต่ ้ องมีส่วนร่ วม ถามหาวิธีการรายงานทุก… ดุข้อมุลทุก… programe อะไร เกณฑ์ บอก
OPD มั้ยว่ าถ้ าเจอโรคนีเ้ ท่ ารัยเรียก ระบาด
-การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพร้ อมเพือ่ รองรับหากมีการระบาดของโรคหรือการเพิม่ ขึน้
ของภัยสุ ขภาพ:ถ้ าระบาดทีมพร้ อมมั้ย ระงับเหตุ ได้ม้ยั มีศักยภาพมั้ย การฝึ กทีม
-มีกโี่ รค ต้ องรายงาน เคยสุ่ มมั้ยว่ ารายงานถูกต้อง ครบทุกข้ อมูลมั้ย ใบรายงานมีม้ยั
-ปัจจุบันคือ ข้ อมูลล่ าสุ ด
-บทเรียนจากการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคและภัยสุ ขภาพใน 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา: ยกโรค
-บทเรียนเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลเฝ้ าระวัง:ยกโรคมา นาไปใช้ อะไร
-การประเมินความทันต่ อสถานการณ์ ในการสอบสวนโรคสาคัญ:ผลลัพธ์ เวลาเท่ ารัย ระงับโรคทัน
-เวลาในการสอบสวน
-การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผู้ป่วยรายใหม่:โรคอะไร
-การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารและเตือนภัย:ข้ อมุลระบาดทีเ่ กิดขึน้ สื่อสารเตือนภัยไปทีไ่ หน

เวชฯ

II-9 การทางานกับชุมชน

-บริบท: ชุมชนของรพ กีห่ มู่บ้าน
-ลูกค้าสาคัญ กลุ่มโรคเรื้ อรัง สุงอายุ ขับเคลื่อนผ่าน อสม รพสต
-วิเคราะห์ ความต้ องการ ปัญหาสุขภาพ แยกหมุ่ ศักยภาพ เป้ นงัย
-แก้ ปัญหาอะไรก่ อน ตกลงกับชุมชนตามปัญหาสุขภาพทีช่ ุมชนคิด
-การจัดบริการสุ ขภาพแก่ ชุมชน:เอาหมุ่บ้านตั้ง
-การจัดบริการสุ ขภาพแก่ ชุมชนโดยร่ วมมือกับองค์ กรและผู้ให้ บริการอืน่ ๆ:แยกตามปัญหา ระบุว่า

ขอความร่ วมมือใคร อาจไม่ ใช่ ภาคสาธารณสุ ข
-การส่ งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุ ขภาพส่ วนบุคคล กลุ่มเป้ าหมาย11หมู่บ้านตั้ง เช่ น ลดละ
เลิกสุ รา
-สตรี กลุ่มเป้าหมายตรวจเตา้ นมด้วยตนเองทุกเดือนจากแบบสอบถามและการฝึ กทักษะ ผ่านร้อยละ 82.08
แนวโน้ม3y
-การส่ งเสริมสิ่งแวดล้อมทีเ่ ออื้ ต่ อการมีสุขภาพดี :กลุ่มเป้ าหมายชุมชน
-นโยบายสุขภาพมีอะไรบ้าง

ทีม
PCT

SAR2011
III-1 การเข้ าถึงและเข้ า
รับบริการ

การบ้ าน
-การปรับปรุ งการเข้าถึงในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา: ดูวเิ คราะห์ชุมชน ผป มาหาเราด้วยวิธีไหน การ
ออกไปหาเขา การพยายามเอาเขามาหาเรา เขียนให้ลอ้ กับ บริ บท
ระบบ ems ระบบ register member club ระบบgps consult จาก รพสต กี่วิธี line skype ลด
ขั้นตอน ส่ง ct ข้างนอกแล้วส่ง สปร ได้เลย
-บทเรียนจากการทบทวนความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน:ERตั้งแต่ ผป emergency ที่บา้ น
ไปรับได้ในเวลาเท่ารัย ตั้งแต่ ผป tel และจัดการได้ผลลัพธ์ที่ดี ทุกครั้งที่ refer ต้อง
ประเมินผล ,คัดกรองไวมั้ย
OPD คัดกรองเข้า ER เฉลี่ยเท่ารัย
คลินิกเฉพาะ ต่ างๆ ประเมินคนไข้ เร่ งด่ วนได้ ม้ยั /กายภาพ/dent
ใส่ ตวั อย่ าง
-บทเรียนในการดูแลเบือ้ งต้นและส่ งต่ อ สาหรับผู้ป่วยทีไ่ ม่ สามารถให้ การรักษาได้ :-ขอผล
ทบทวนrefer มีประเมินก่อนส่ง stableยัง ผลลัพธืมีแก้ไขอะไรบ้าง มีunplan อะไรมั้ย มีเสี ยชีวติ
มั้ยสรุ ปบทเรี ยน
เกณฑ์ส่งต่อ คนไข้ประเภทไหนไปก่อนหลัง
(Reviewเกณฑ์refer กะ admitของER)การติดตามทีL่ R refer
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ข้อมูลและการขอ informed consent:-ขอผลAudit เวชระเบียน กรณี
ไหนบ้ างต้องให้ ข้อมูล ครั้งแรกทีร่ ับไว้ นอน มีข้อมุลเพียงพอมั้ย บอกความเสี่ยงแก่ ผป

กลุ่มไหนทีไ่ ม่ดี
หัตการ การใช้ ยาบางกลุ่ม การเปลีย่ นการรักษา
III-2 การประเมินผู้ป่วย

KPI ทีป่ ระเมินความถูกต้ อง ไปดูเพิม่
OPD กะ IPD .ใช้แนวทางอะไรประเมิน
โรคเฉพาะ มี CPG อะไรบ้ าง บางกลุ่มอาการปวดท้อง ปวดหัว ไข้(Zone red fact)
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานการประเมิน:DM MI ASTHMA TB ตา
ประสานข้ อมูล ส่ งต่อระหว่ างวิชาชีพ ยกตัวอย่ างมา เช่ น เบาหวานทีม่ ปี ัญหาเรื่องอาหาร เข้ ามา
จัดการยังงัยผลเป้ นยังงัย

เอาประเด้ นแพทย์ ประสานขอให้ ทายังงัย เช่ น อินซู ลนิ ใน

เบาหวาน
การพัฒนาให้ สามารถประเมินปัญหาของผู้ป่วยอย่ างรอบด้ าน:บริการคุณภาพ องค์ รวม
ผู้ป่วยพ่ นยาไม่ เป้ น ปรับยาเอง ยกตัวอย่ าง รายโรค
บทเรียนในการใช้ ข้อมูลวิชาการเพือ่ ชี้นาการประเมินอย่ างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคที่ใช้ CPG ใน
การประเมินและประโยชน์ที่เกิดขึ้น):เรามี CPG อะไรบ้างกี่เรื่ องที่ประกาศใช้ ใช้ประโยชน์
ยังงัย เลือกกลุ่มโรคที่มีCPG แล้ว Audit การใช้วา่ เป็ นไปตามเกณฑ์ม้ ยั
บทเรียนในการประเมินความทันเวลาของการประเมินซ้า:โรคอะไรบ้างที่ตอ้ งประเมินซ้ า
จะประเมินซ้ าอะไร มีผลลัพธ์ม้ ยั
Shock hypo hypergly
บทเรียนในการอธิบายผลการประเมินให้ แก่ ผ้ปู ่ วยและครอบครัวหลังจากบอกผลการประเมิน
คนไข้ รับทราบ ร่ วมมือดี หรือปฏิเสธ ยังงัย
การตรวจ investigationlab x ray
บทเรี ยนในการประเมินว่าผูป้ ่ วยได้รับการตรวจ investigation ที่จาเป็ น ในเวลาที่เหมาะสม:.ในCPG
จะบอกว่า ต้องทาอะไร ต้องไปทบทวนว่าได้ทามั้ย ตาม CPG
ความน่าเชื่อถือของผลตรวจlab xray ขอข้อมูล Reject ทั้งหมดสะท้อนความเชื่อถือ นามาวิเคราะห์
การทวนสอบผลlab /เวลาออกผล เวลารายงานต้องทวนสอบซ้ าด้วยตัวเอง
+ ผลQC
Xray การเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนใช้ การเตรี ยมค่ารังสี การขอให้ฟิลืมใหม่ อยุท่ ี่การตั้งค่า เทค

นิกการใช้
บทเรี ยนในเรื่ องการสื่ อสาร การบันทึก การสื บค้น ผลการตรวจ:lab x-ray EKG Scope Echo ทีมเวช
ระเบียนสุ่มว่ามีใบรายงานผลมั้ย สัง่ แล้วทามั้ย
บทเรี ยนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค:-ขอผลการ
ทบทวนโดยผุช้ านาญกว่า หรื อ cross กันเองระหว่างแพทย์
I-3 การวางแผน

บริบท :กลุ่มโรคที่รับไว้นอน กลุ่มโรคที่ need สหวิชาชีพ .ใส่ขอ้ มุล
กลุ่มโรคที่เน้ นการวางแผนจาหน่ าย ปี ละเท่ ารัย ส่ งต่ อว่ าดุแลต่ อเนื่องโดยใครบ้ าง HHC ระบบ
นัด รพสต รพศ ซักเท่ารัย
วางแผนดุแล ระบุโรค
วางแผนจาหน่าย ระบุโรค
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผู้ป่วย:เชื่อมโยง treatment ของแพทย์
พยาบาลนามาใช้ ประโยชน์ เชื่อมโยงยังงัย เช่ น การให้ เลือด ยกตัวอย่ าง ควรสะท้ อนผลลัพธื
ด้ วย ยกเป้ นโรคๆ หรือการใช้ ยาเสี่ยงสุ ง การติดเชื้อ เช่ นphlebitis
บทเรียนในการใช้ ข้อมูลวิชาการเพือ่ ชี้นาการวางแผนการดูแลอย่ างเหมาะสมCPG ระบุไว้ม้ ยั ว่า
ต้องดูแลอะไร ทามั้ย วางแผนเหมาะสมมั้ย DHF PPH BA head injury ต้องเป็ นตัวอย่าง
ใน IPD
บทเรียนในการให้ ผ้ปู ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการวางแผน:ยกตัวอย่ างโรคเด่ น DM
ASTHMA ตา
Scope วางแผนยังงัยร่ วมกับผูป้ ่ วย หรื อ Echo สรุ ปว่า ทาแล้วส่ง ผป ไปไหน
บทเรียนในการประเมินแผนการดูแลผู้ป่วย (ความครอบคลุมปัญหา ความชัดเจนของ
เป้ าหมาย):Audit เวชระเบียน มาจากการนิเทศทางการพยาบาลและทบทวนข้ างเตียง เช่ นนอน
นาน การดุแลอาจไม่ ครบปัญหา หรือมาเปลีย่ น diag วันสุ ดท้ าย หรือรักษาไปนานๆแล้ วเกิด
ภาวะแทรกซ้ อน สรุปเป็ นรายกลุ่มโรค
บทเรียนในการใช้ ประโยชน์ จากแผนการดูแลผู้ป่วย การทบทวนและปรับแผน:ปรับแผนการ
รักษากรณี ผป มีปัญหาเพิม่
Clinical value ของ Lab ดู lab วิกฤต ทีเ่ จอบ่ อย การนาไปใช้ ประโยชน์ มีการปรับแผนการ
รักษา
การวางแผนจาหน่ าย ปัญหาอะไรทีจ่ ะเกิดตอนกลับทีบ่ ้ าน เช่ น Hypo hyper ใช้ M-E-T-H-

O-D
ตัวโรค วิถีชีวติ
M-E-T-H-O-D
ยา สวล ทีม
นาเสนอว่ าการงวางแผนจาหน่ ายsucsess
DM ASTHMA COPD ปัญหาทีส่ ัมพันธืกบั วิถีชีวติ เพือ่ นามาวางแผนจาหน่ าย
DM ASTHMA COPD
ผลยังงัย พ่ นยาถูก ฉีดยาเป้ น ผปและครอบครัวมีส่วนร่ วมยังงัย หรือมีชุมชนมาร่ วม เช่ น รอบ
บ้ านเผาขยะเกิดพูดคุย ตกลงว่ าตาบล หมุ่บ้านช่ วย
คุณภาพของการปฏิบัตติ ามแผนประเมินว่ า ผป ปกิบัตไิ ด้ ดมี ้ยั ไม่ ควรมี re admit
บทเรียนเกีย่ วกับการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้ มศี ักยภาพและความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง
หลังจาหน่ าย:DM ASTHMA COPD bedridden ญาติต้องfeed อาหาร
การฉีดยา
III-4 การดูแลผู้ป่วย

กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการให้การดูแล :ครอบคลุมมั้ย

III-4.1 การดูแลผู้ป่วย

บทเรียนเกีย่ วกับการจัดสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัย สะดวกสบาย เป็ นส่ วนตัว เอือ้ ต่ อการดูแลทีม่ ี

ทัว่ ไป

คุณภาพ :แพร่ กระจายเชื้อ สุติกรรมประเมินGap ห้องน้ าสูติกรรม การติดกริ่ งขอความช่วยเหลือ

III – 4.2 การดูแลผู้ป่วย

บทเรียนเกีย่ วกับการป้ องกันอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ ให้ แก่ ผ้ปู ่ วย : ติดเชื้อ แผลกดทับ

และการให้ บริการทีม่ ี

ลืน่ ล้ ม ตกเตียงวิแคราะห์ เพศ วัย เวลา ที่เกิดเหตุ

ความเสี่ยงสู ง

บทเรียนเกีย่ วกับการจัดการกับภาวะแทรกซ้ อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน unplan ในipd
early warning ที่ word หรือ สู ติ ขอข้ อมุล
บทเรียนในการตอบสนองต่ อความต้ องการด้ านอารมณ์ และจิตสังคม :เชื่อมจากผลการประเมิน
เช่ น ไม่ มญ
ี าติมารับกลับบ้ าน ก้ าวร้ าว
บทเรียนในการสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้ อมูลในทีมการดูแลผู้ป่วย:ในเวชระเบียน
-

ยาบางรายการที่มีปัญหา เภสัชสื่ อสารกับแพทย์ยงั งัย
โภชนาการ จะจัดอาหารได้ตอ้ งได้ขอ้ มูลอะไร
กายภาพ สื่ อสารไว้ที่ไหน

เป็ นเรื่ องๆ
การดูแลผู้ป่วยและการให้ บริการทีม่ คี วามเสี่ยงสู ง กลุ่มโรคอะไร
บทเรียนเกีย่ วกับการทาหัตถการทีม่ คี วามเสี่ยง: (ระบุสิ่งแวดล้อม สถานที่ เครื่ องมือ บุคลากร ที่
ให้ความมัน่ ใจในความปลอดภัยสาหรับแต่ละหัตถการที่มีความเสี่ยง)เจาะปอด เจาะท้อง ผ่า
ยกตัวอย่ าง เจาะปอด สวล เหมาะมั้ย เครื่องมือพร้ อมมั้ย บุคคลากรมีทกั ษะมั้ย
- กาหนด Early Warning Sign รายโรคกลุ่มโรคที่สาคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ MI,
Stroke และ DHF
มีปัญหาที่responseไม่ทนั มั้ย
บทเรียนเกีย่ วกับการติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้ มของเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ เพือ่ นามาปรับปรุง
riskทั้งหมด ผลทบทวน ผป E-I เท่ารัย ทายังงัย
จากการเกิดอุบตั ิการณ์การผลัดตกเตียง เท่ารัย จึงนามาสู่ระบบการเฝ้ าระวังพลัดตกในผูป้ ่ วย
กลุ่มเสี่ ยง
III-4.3 ก. การระงับ
ความรู้ สึก

บริบท :บอกวธีให้ยาระงับความรู ้สึก
บทเรียนในการประเมินความเสี่ยง การวางแผน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ การระงับความรู้ สึก
ทีป่ ลอดภัย นาผลการประเมิน ผป pre ob มาดูปัญหา
บทเรียนในการใช้ เตรียมความพร้ อม และให้ ผ้ปู ่ วยมีส่วนร่ วม inform consent กับ pre ob เช่ น
ผป งดอาหารมาไม่ ครบ ไม่ หยุดยา
บทเรียนในการใช้ กระบวนการระงับความรู้ สึกทีร่ าบรื่นและปลอดภัย เหตุไม่ พงึ ประสงคื เช่ น
ผป หยุดหายใจ ระหว่ างดมยา bp drop ให้ เลือดระหว่ างผ่ าตัด
บทเรียนเกีย่ วกับการฝึ กอบรม/ฟื้ นฟูทกั ษะของบุคคลทีท่ าหน้ าทีร่ ะงับความรู้ สึก มาตรฐาน
วิทยาลัยวิสัญญี กาหนดหรือ ผ่าน case ปี ละเท่ ารัย
บทเรียนในการเฝ้ าติดตามผู้ป่วยระหว่ างระงับความรู้ สึกและพักฟื้ น post ob
มีเกณฑ์การประเมินผูป้ ่ วยก่อนส่งกลับหอผูป้ ่ วยโดยใช้ PACU Score คือรัย สื่ อสารกับ ipd
บทเรียนและข้ อจากัดในการปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของราชวิทยาลัย (เครื่องมือ วัสดุ ยา)
.ใช้ เกณกาหนดว่ าต้ องเพิม่ อะไร

III.4.3 ข.การผ่าตัด
III-4.3 ค. อาหารและ

บริบท : สถิตทิ ที่ าเยอะ อุบัตกิ ารทีใ่ ช้ วสิ ัญญีไปช่ วย

โภชนาการ

สอนและสาธิตการผลิตอาหารทางสายให้อาหารแก่ญาติผปู ้ ่ วย
เป้ น ผป กลุ่มไหน
ให้ความรู ้และคาแนะนาโภชนบาบัดผูป้ ่ วยและญาติร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ออกชุมชน
ไปดุรายละเอียด
เฝ้ าระวังภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย ตรวจเยีย่ ม และประเมินความพึงพอใจ ไปดุรายละเอียด
กลุ่มผู้ป่วยทีม่ กี ารดูแลทางโภชนาการมีความสาคัญต่ อการฟื้ นตัว: ระบุกลุ่มโรค
บทเรียนเกีย่ วกับระบบบริการอาหารเพือ่ ความพึงพอใจของผู้ป่วย (เมนู เวลา การสั่ง การ
ตรวจสอบ การติดตาม) ผลการประเมิน ถาม IPD คนไข้ แพทย์ ตามหัวข้ อ เมนู เวลา นามา
ปรับปรุง ล้ อไปกับผลการประเมิน
ระบบการตรวจสอบ: วัตถุดบิ การปนเปื้ อน ขอผล
การประเมินแก้ ไขปรับปรุง: เอาผลลัพธ์ มาใช้ ประโยชน์ มีKPI ข้ อร้ องเรียนอะไรทีน่ ามา
ปรับปรุง เช่ น กรณีอาหารเหลือ คนไข้ มโี อกาส กินไม่ พอ หรือ ไป กินไม่ ถูก สะท้ อนข้ อมุลอะไร
หรือ ส่ งมอบอาหารผิด ไม่ ทนั
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดอาหารที่มีคุณค่ าทางโภชนาการ กลุ่มโรคที่เน้ นคุณค่ าทางโภชนาการ
DM CRF แผลเรื้อรัง
บทเรี ยนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่ างละเอียดเมื่อมีข้อบ่ งชี้ :เจอผล
แล้ วเป็ นอย่ างไง น่ าจะเป็ น IPD
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตัวอย่ างการจัดอาหารได้ ตรงกับส่ วนขาดของ ผป เช่ น กลุ่ม Feed หรือ
ต้ องเพิม่ โปรตีน ดูตามใบสั่งอาหาร ตามโรค
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ความรู้ ด้านโภชนาการและโภชนบาบัดแก่ ผ้ปู ่ วยและครอบครัว:การ
ประเมินผลแบบง่ าย เช่ น pre test /post test / ผลจากการเยีย่ มบ้ านในหัวข้ อการกิน
มาตรฐานสุ ขาภิบาล 30 รายการ มาประเมิน
การผลิต เสี่ยงอะไรด้ านสุขาภิบาล
การจัดเก็บ วัตถุดบิ สด แห้ ง
การทิง้ เศษอาหาร

อาหารทีเ่ หลือกาจัดยังงัย

III-4.3 ง/จ การดูแลผู้ป่วย Pain score ใช้ หน่ วยงานไหนบ้ าง โรคใด เกณฑ์ จากไหน ครอบคลุมทุกหน่ วยยัง 0-3 จัดการ
ระยะสุ ดท้ าย/การบาบัด
อาการเจ็บปวด

III – 4.3 ฉ. การฟื้ นฟู
สภาพ

ยังงัย เขียนไว้ ชัดเจนมั้ย ปรับมั้ย แล้ ว ผลลดปวดบรรเทาอาการได้จริงมั้ย
คลอด กายภาพ ผ่าตัด มีปัญหาการปวดจากอะไร

กลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับการฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว
บริ บทเจ้าหน้าที่ มีกี่คน ปริ มาณงาน ทางานยังงัย กลุ่มที่ป่วย
บทเรียนเกีย่ วกับการเข้ าถึง การขยายความครอบคลุมในการให้ บริการฟื้ นฟูสภาพ ไปฟื้ นฟุพกิ าร
ด้ านไหน การขยายบริการยังงัย เช่ น นัดสอน จนท อสม ช่ วย
บทเรียนในการให้ บริการฟื้ นฟูสภาพ กลุ่ม ผป Stroke COPD asthma กล้ ามเนือ้ ผลลัพธ์ เช่ น
เคลือ่ นไหว
สรุปเป้ นกลุ่มอาการ score ทีม่ ี ref ทางวิชาการมา show
บทเรียนเกีย่ วกับการช่ วยเหลือผู้พกิ ารและฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน พิการด้ านไหน อะไรบ้ าง
ช่ วยเหลือสาเร้ จเท่ ารัย เช่ น จากติดเตียงลุกมาได้

III-5 การให้ ข้อมูลและ
เสริมพลังแก่ ผ้ปู ่ วย/
ครอบครัว

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงทีส่ าคัญ: เชื่อมมาจากการวางแผนจาหน่ าย
บทเรียนเกีย่ วกับการวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ : ยกโรค เช่น
DM มีแผน กาหนด กิจกรรมชัดเจน การเข้ าโปรแกรมการฟื้ นฟู
ฝึ กพ่นยา
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ข้อมูลทีจ่ าเป็ น การสร้ างการเรียนรู้ เพือ่ การดูแลตนเองและพฤติกรรม
สุ ขภาพทีเ่ หมาะสม
โปรแกรมที่กาหนด ขอผลลัพธ์การสาเร็ จตามการเรี ยนรู ้ ที่เราจัดให้
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ความช่ วยเหลือ ด้ านอารมณ์ จิตใจ และปรึกษา : ระหว่างเข้าโปรแกรม
ผป ท้อแท้ ถดถอย หมดกาลังใจ ช่วยเหลือยังงัย
บทเรียนเกีย่ วกับการร่ วมกันกาหนดแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมผู้ให้ บริการกับผู้ป่วย / ครอบครัว
:บางชัว่ ดมงบางอย่างต้องอาศัยทันตแพทยื เช่น ฝึ กกลืน /อาศัยครอบครัว

III-6 การดูแลต่อเนื่อง

บทเรียนเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเสริมพลัง / เสริมทักษะให้ แก่ ผ้ปู ่ วย/ครอบครัว ให้ มี
ความสามารถในการดูแลตนเอง : ประเมินผลการใช้ แผนเหมาะสมมั้ย ประสิทภิ าพ โปรแกรม
ทันต สอนแปรงฟันกีค่ รั้งเด็กจาได้
บริบท: DM, Asthma,COPD,TB ..ใส่ขอ้ มุลปริ มาณงานที่ตอ้ งส่งต่อไปดูแล ต่อเนื่อง ระบบนัด
ปกติ ส่ง รพสต รพศ เท่ารัยยย ระบุที่มกั จะเจอบ่อย มะเร้ง จิตเวช กลุ่มที่เปิ ดบริ การเอง
ไม่ได้
บทเรียนเกีย่ วกับระบบนัดหมายเพือ่ การรักษาต่อเนื่อง : กลุ่มโรคไหน ต้ องนัดมา หน่ วยงานไหน
เกีย่ ว บอกเรื่องขาดนัดแต่ ละคลินกิ เท่ ารัย สาเหตุ ปรับปรุงอะไร โรคทีn่ eed ว่ าห้ ามขาดนัด
ขอสถิติ วิเคราะห์ ด้วย
บทเรียนเกีย่ วกับความร่ วมมือกับชุมชนและองค์ กรอืน่ ๆ เพือ่ ความต่ อเนื่องในการติดตามดูแล
ผู้ป่วย
รพสต. ดุแลโรคไหน ผป ไปป่ ะ ดูแลได้ ดมี ้ยั
อสม. กลุ่มโรค
บทเรียนเกีย่ วกับระบบช่ วยเหลือและให้ คาปรึกษาหลังจาหน่ าย : มีช่องทางช่ วยเหลือกีว่ ธิ ี คนไข้
โทรมาขอความช่ วยเหลืออะไรบ่ อย ญาติรับยาแทนบ่ อยมั้ย
บทเรียนเกีย่ วกับความร่ วมมือกับชุมชนและองค์ กรอืน่ ๆ เพือ่ ความต่ อเนื่องในการติดตามดูแล
ผู้ป่วย :อสม. อบต โรงเรียน ตารวจ
บทเรียนเกีย่ วกับการบูรณาการกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพกับการดูแลต่ อเนือ่ งหลังจาหน่ าย : ผล
เยีย่ มบ้ านแล้ วไปจัด ปรับยังงัย ปรับราวจับฝึ กเดิน ข้ อจากัดของผป แล้ วไปช่ วย
บทเรียนเกีย่ วกับการสื่อสารข้ อมูลของผู้ป่วยแก่ หน่ วยบริการทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่ การดูแลต่ อเนือ่ ง :
การส่ งต่ อข้ อมุล ใช้ วธิ ีสื่อสารแบบไหน มีแบบบันทึกติดตามการดุแลต่ อเนือ่ ง
บทเรียนในการติดตามผลการดูแลต่ อเนื่องและนาผลการติดตามมาใช้ วางแผน / ปรับปรุงบริการ
สรุปตามแบบบันทึกเช่ นส่ งเยีย่ มกีc่ ase ไปเยีย่ มได้ เท่ ารัย ผลยังงัย
บทเรียนในการติดตามการส่ งต่ อผู้ป่วยไปรับบริการระดับทีส่ ู งขึน้ :ส่ งไป ด้ วยโรคอะไร
การพัฒนาศักยภาพแก่ หน่ วยบริการทีใ่ ห้ การดูแลต่ อเนื่อง
การฉีดยา การทาแผล บางประเภท

