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01/05/2562 I-6 การปฏบิตักิาร 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-5 

ในส่วนที่มิได้รายงานไว้ในหมวดอื่นๆ] 

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพของกระบวนการส าคัญ, 

ประสิทธิผลของระบบความปลอดภยัขององค์กร, 

การเตรียมพร้อมรับภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉิน, ผลดา้นห่วงโซ่อุปทาน 

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั  เปา้หม
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การ 

จ านวนผลงานการพัฒนาคุณภาพ

ส่งเข้าประกวด 

≥10 

เรื่อง 

12 10 19 18 รอด าเนิน

การ 

ii. บรบิท  

ขอ้ก าหนดของบริการสุขภาพส าคัญ: ให้บรกิารดา้นสุขภาพในระดับทุติยภูม ิ

จัดบริการทั้งส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันและควบคุมปัญหาที่คกุคามสขุภาพ 

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 

ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนทั้งในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยีมากกวา่บริการสาธาร

ณสุขระดับปฐมภูม ิ

ผู้ส่งมอบและพนัธมิตรส าคญั:  

1. รพสต.ในเครือข่าย (การสนับสนุนด้านวชิาการและการประสานงาน 

ระบบส่งต่อข้อมลูและผู้ป่วย) 

2. องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น สถาบันการศึกษา 

(การติดต่อประสานงานที่ดีพฤตกิรรมบริการที่ดี ) 

3. ชุมชน 

(การคืนข้อมลู,ความปลอดภยัของขยะ,น้ าเสียลงสูชุ่มชนผ่านการตรวจสอบ 

) 

4. หน่วยงานตามสายบังคบับัญชา ไดแ้ก ่กระทรวงสาธารณสขุ, 

เขตบรกิารสขุภาพท่ี 3, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

(การด าเนินงานตามนโยบาย 
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ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตวัชีว้ัดถกูต้องตามก าหนด)  

5. ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), 

ส านักงานประกันสังคม(สปส.), ส านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

(การส่งขอ้มลูเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ถกูต้องและทันเวลา)  

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

(ความร่วมมือเครือข่าย วชิาการ)  

7. หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ความร่วมมือ 

อ านวยความสะดวกดา้นบริการ) 

8. ประชาชนและชุมชน (การบรกิารทางการแพทย์ที่ดี 

บริการที่ประทับใจและเป็นมิตร) 

9. รพ.ก าแพงเพชร  (แหล่งข้อมลู วิชาการ 

ให้ค าปรึกษาส่งต่อผู้ปว่ยที่โรงพยาบาลดแูลจนพ้นภาวะวิกฤติ) 

10. บริษัทยาและวัสดกุารแพทย์  (ยา เวชภัณฑ ์และวัสดุทางการแพทย์) 

11. ห้างร้านอ่ืนๆ    (วัสดุส านักงาน) 

โอกาสเชิงกลยุทธ:์  

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งเครือข่าย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพท้ังเครือข่าย 

3. สร้างการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน 

การเป็นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอน:  

1. เป็นสถานฝึกอบรมภาคปฏิบัตินกัศึกษาทันตาภิบาล 

2. เป็นสถานฝึกอบรมนกัศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์

ภัยพิบัตแิละภาวะฉกุเฉินที่มีโอกาสเผชิญ:  

 อุบัติภยัหมู ่พบอุบัตกิารณ์ปลีะ 1-3ครั้ง การซ้อมแผนรับมืออุบัติภยัหมู ่

เป็นประจ าทกุปีรว่มกบัส่วนราชการในพื้นทีท่ าให้สามารถรับมือได้ 

ปัจจุบันมุ่งเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังในจดุเส่ียง 

หาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับชุมชน เกิดแนวทางแก้ไข เช่น การตัง้ด่านชุมชน, 

การแก้ไขจุดเส่ียงร่วมกับกรมทางหลวง เป็นต้น 

ท าให้อัตราการเกิดเหตุลดลงในแต่ละ จดุเสีย่ง 

 ปัญหาอุทกภยัในพืน้ที่รอบโรงพยาบาล 

และเส้นทางหลักในการสญัจรและส่งต่อถกูปิดกั้น 

จากเหตุการณท์ าให้เกิดความตื่นตวัในการเฝ้าระวังในพืน้ที่ 

สร้างความรว่มมืออระหว่างหน่วยงาน ในการแก้ปัญหาและบรรเทาทุกข ์ 
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01/05/2562 เพ่ิมประสบการณ์ และการประสานงานระหวา่งทีม Mini-MERT, MCATT, 

SRRT ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ก าหนดชว่งเวลาและเส้นทางการสง่ต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภยั 

เพ่ิมศักยภาพในแตล่ะหน่วยบรกิารในการดแูลเบ้ืองต้น 

iii. กระบวนการ 

I-6.1 ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ 

(1) การระบุข้อก าหนดของบรกิารสขุภาพทีส่ าคัญ: 

 ข้อก าหนดบริการสุขภาพท่ีส าคัญ 

มาจากการระดมความคิดจากความต้องการและปัญหาสขุภาพในพื้นที่ 

จัดท ามาเป็นแผนยุทธศาสตร ์ภาพเครือข่ายบริการสุขภาพปางศิลาทอง 

และท ากลยุทธแ์ผนปฏบิัติการ 

เพ่ือตอบสนองและแกไ้ขปัญหาเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมาย ตวัชีว้ัด 

และมกีารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และตวัชีว้ัดทกุปี 

(2) การระบกุระบวนการท างานที่ส าคัญ และข้อก าหนดของกระบวนการ: 

 ระดับหน่วยงาน วิเคราะห์จากขั้นตอนการท างานและระบบงาน 

ออกมาเป็นแบบประเมนิตนเองระดับหน่วยงาน 

 ระดับทีมต่างๆ มีการก าหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบัติตามนโยบาย  

 ระดับโรงพยาบาลน าแผนยุทธศาตร์เครือขา่ย 

มาวางแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาในพื้นที่ 

และวางแผนจัดการก าหนดตัวชีว้ัดและผู้รับชอบ 

(3) การออกแบบบริการและกระบวนการท างานโดยใชแ้นวคิดต่างๆ: 

 หลักฐานทางวิชาการ แนวทางปฏิบัตขิองวชิาชีพ: 

การดแูลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่โรงพยาบาลมุ่งเนน้ ได้แก่ โรค Sepsis 

STEMI,Strok,COPD เป็นต้น มกีารจัดท า CPG ในการดูแลแตล่ะจุดบริการ 

ท าให้เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลปฏิบัติไดถู้กต้อง ผลการด าเนินงานอยูใ่น Clinical Tracer 

Highlight 

 เทคโนโลย:ี การลดปญัหา human error การดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อดือ้ยา โดยใช ้

POP UP ในระบบ HosXp แจ้งเตือน ท าให้เจ้าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบข้อมูล 

เพ่ือป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อ และวางแผนการดแูลตามแนวทางที่ก าหนด 

 ความรูข้ององค์กร: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service plan 

โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีทีเ่กี่ยวข้องในการดูแลผู้ในแตล่ะสาขาตามศกัยภาพของโร

งพยาบาล ไปประชุม/อบรม น ามาปรับปรุงพฒันางาน 
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Date: 

01/05/2562  คุณค่าในมุมมองของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น: 

การรับฟังเสียงสะท้อนช่องทางต่างๆเช่นตูร้ับความคิดเห็น รอตรวจนาน 

ได้มกีารปรับปรุงโดย องค์กรแพทย์ได้มมีติออกตรวจทีแ่ผนก 

ห้องตรวจโรคเวลา 09.00 

น.และให้แพทย์สลับไปตรวจเยี่ยมอาการผู้ปว่ยที่ตกึผูป้่วยใน 

ท าให้มีแพทย์สลับการตวจตลอด ลดปัญหาการร้องเรียนฟ้องร้องได้  

 ความคล่องตัว:  ติดตามแผนการเงินการคลังโดยคณะกรรมการ CFO 

แบ่งคณะท างานเป็นระบบรายรับและรายจ่าย 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงาน 

ปรับแผนตามสถานะ ทางการเงิน พัฒนาคณุภาพทางการเงินและบัญชี 

ท าให้ระดับความเส่ียงทางการเงินการคลังดขีี้นจากระดบ ั7 เป็น ระดับ 4 และ0 

ตามล าดับ 

 ความปลอดภยั: มีการวิเคราะห์ความเส่ียงในรูปแบบกระบวนการท างาน 

สิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดความเส่ียง จัดท าเป็น Risk profile หน่วยงาน 

วางแผนรองรับเพื่อป้องกันความเส่ียงที่เกิดขึน้ทั้งผู้ให้และผูร้ับบรกิารให้เกิดควา

มปลอดภัย 

 มิติคุณภาพอ่ืนๆ: 

 (4) การควบคมุเอกสาร: 

 เอกสารทัว่ไปของโรงพยาบาลจะมีระเบียบราชการมาควบคุมก ากบั 

มีบุคลากรงานธรุการเป็นคนควบคุม ก ากับดแูลเอกสารทั้งหมดของโรงพยาบาล 

 เอกสารเกีย่วกับงานคณุภาพ ศูนย์คณุภาพจะเป็นคนดูแล ควบคมุ จัดเก็บ 

และส่งต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น CPG,WI,Hospital 

Profile,แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงานและทีมต่างๆ เป็นต้น 

 เอกสารอื่นๆที่เกีย่วข้องกับหน่วยงาน  หนว่ยงานจะเป็นคนจัดเก็บ ควบคุม ดูแล 

ไว้ในหน่วยงาน  

I-6.1 ข. การจัดการและปรบัปรุงกระบวนการ 

(1)(2)(3) การท าให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกระบวนการ การใช้ตัวชี้วดั 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 บทเรียนจากการใช ้3P หรือPDSA ในโครงการพฒันาคุณภาพและงานประจ า: 

 การทบทวนของทีมน าและศูนย์คุณภาพ พบว่าแนวคดิเชงิคณุภาพมีข้อจ ากดั 

เน่ืองจากจ านวนบุคลากรทมีความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานมีน้อย 

ขาดการถ่ายทอดและน าไปใช้  ระบบงานทมีขาดการเชือ่มโยงระหว่างทีม 

จึงปรับกลยทุธ์ในการพฒันาคุณภาพสู่งานประจ า ดังน้ี 
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-   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมคณุภาพภายนอกโรงพยาบาล 

-   เพ่ิมสมรรถนะผู้เยี่ยมส ารวจภายในดว้ยการเข้ารว่มเครือข่ายคณุภาพ 

QLN เพ่ือน าประสบการณ์จากการเยีย่มทีมส ารวจภายนอก 

มาปรับใชแ้ละถ่ายทอดความรู ้

-   

ก าหนดแผนการกระตุ้นการพฒันาคุณภาพโดยการประกวดผลงานการพั

ฒนาคุณภาพ การให้รางวลัเพ่ือสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง 

 การรายงานและติดตามความเสีย่งขาดความต่อเน่ือง 

บุคลากรมีทัศนคติท่ีไม่ดดี้านการรายงานความเสีย่ง  

ไดป้รับแนวทางการด าเนินงานความเส่ียงเข้าสูง่านประจ า 

มกีารติดตามเป็นประจ าทุกวันโดยหวัหน้างาน  

 จากการทบทวนการปฏิบัติงานของงานชันสตูร เพ่ือให้มีการตรวจ 

และรายงานผลที่ถกูตอ้ง 

ปลอดภัยจึงได้มกีารควบคุมงานโดยการตรวจสอบคุณภาพภายในด้วยตนเอ

งทุกวันก่อนการปฏิบัตงิาน และมกีารน าระบบ LA 

มาใช้ในการรายงานผลเพ่ือลดการคัดลอกอันเป็นสาเหตุที่จะน าไปสู่การราย

งานผลทางห้องปฏิบัตกิารผิดพลาด 

ได้พบว่าอัตราการายงานผลทางห้องปฏิบัตกิารผิดพลาดลดลง 

 การทบทวนการบอกระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ท ากายภาพ 

มีปัญหาการบอกอาการเจ็บปวดไมช่ัดเจนท าให้การรกัษาไมต่รงกบัความต้อ

งการ ได้มกีารใช้ Pain Score 

มาเป็นเครื่องมือในการประเมินอาการเจ็บปวด 

พบว่าผู้ปว่ยสามารถบอกอาการเจ็บปวดและได้รับการรกัษาตรงกบัความต้อง

การ 

 บทเรียนจากการใช ้3P หรือ PDSA 

ในการบริหารหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

และการติดตามก ากับงานประจ าวัน: 

 เพ่ิมคุณภาพการถ่ายภาพรังสีทางฟัน โดยการใช้นวัตกรรม fixing sign 

ท าให้ลดปัญหาการถา่ยภาพรังสีหลายครั้ง 

ฟิล์มที่ได้มีคุณภาพอ่านผลไดช้ัดเจนมากขึ้น ผู้ปว่ยไดร้ับรังสีน้อยลง 

 คงสภาพสารมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์Electrolyte ใช้นวัตกรรม 

Syringe มหัศจรรย ์เจ็ดวันหนูท าได ้

ท าให้สารมาตรฐานทีใ่ช้ควบคุมคณุภาพภายในการตรวจวิเคราะห์Electrol
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01/05/2562 yte ให้ได้นานตามอายุการใช้งานทีก่ าหนด ประหยัดค่าใช้จา่ย 

และผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นย า 

 บทเรียนจากการใช ้3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ์ 

หรือการปรับเปลี่ยนวธิีการจัดบรกิารสขุภาพท่ีส าคัญ: 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามีหลายประเดน็ 

การจดัท าโครงการมีความสับสนในขั้นตอนและการตรวจสอบระเบยีบราชก

าร ท าให้ต้องมกีารแกไ้ขโครงการหลายครั้ง 

เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

จากการทบทวนได้จัดการอบการตรวจสอบภายในเพ่ือสร้างความเข้าใจใน

ระเบียบราชการ สร้างกระบวนการลงนามตรวจสอบ 

เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากการท าผิดขั้นตอน   

 ในปี 2558 โรงพยาบาลเกิดภาวะวกิฤติทางการเงิน ระดับ 7 

เป็นปัญหาเร่งด่วน จากการทบทวนพบประเด็นคุณภาพระบบการเงิน 

การบัญชี ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน และการเบิกจ่ายค่ารกัษา 

จึงติดตามและพัฒนาระบบการเงิน บัญช ีโดยคณะกรรมการ CFO 

จัดท าโครงสร้างการท างาน และตดิตามแก้ไขทุก 1 

เดือนท าให้ระดับวกิฤติทางการเงินลดลงอยา่งต่อเนื่องจากระดับ 7 มา 4  

เหลือ 0 ในปี 2560-2561 

 การพฒันาระบบบรกิารตาม Service Plan 

มีข้อจ ากดัจากการขาดแคลนบุคลกรเชีย่วชาญในการดแูลปว่ย 

แก้ปัญหาโดยส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยในสาขา Service 

Plan ตามศักยภาพของโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการไปอบรม ฟืน้ฟู 

อย่างสม่ าเสมอ และน ามาถ่ายทอด 

ปรับเปลีย่นแนวทางการดูแลให้เหมาะสมและเป็นแนวทางเดยีวกัน 

I-6.1 ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 รว่มมือกับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนในการพฒันาระบบงาน เช่น   

-  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

ขยะทัว่ไปโดยการจ้างเหมาบริการจากเอกชน 

-  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใช้ต ารวจบ้าน 

ที่ควบคุมก ากับโดยสถานีต ารวจอ าเภอปางศิลาทอง 

 พัฒนาระบบบรกิาร Emergency Fast Track ร่วมกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ส าหรับ ผู้ป่วยโรคAMI,Storke,Sepsis,Truama มุ่งเน้นการเข้าถงึ 

และรักษาที่รวดเรว็ ทันเวลา และปลอดภยั 
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 การสร้างนวตักรรม โมเดลโรคสมองรัว่ เพื่อให้ผู้ป่วยจติเวช และญาติเข้าใจ 

ถึงความจ าเป็นในการกินยาอยา่งต้องเนื่อง 

ท าให้การเข้าถึงการรกัษาของของผู้ปว่ยจติเวชเพ่ิมมากขึ้น และได้ขยายการใช ้

โมเดลโรคสมองรั่ว ไปทุก รพ.สต. 

 การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์พื้นบ้านเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและลดอาการ

ปวด ไดม้ีการคิดนวัตกรรม ก้านตาลกระดกมหัศจรรย ์

มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในงานแพทยแ์ผนไทย และส่งเสริมการใช้ในชุมชน 

มีผลท าให้ผู้รับบรกิารมีความพึงพอพอใจ 

สนใจท่ีจะน าไปประยกุต์ใชท้ี่บ้านเพ่ือลดอาการปวดมากกว่า 80% 

 การลดอาการปวดบริเวณกล้ามเน้ือขาและนอ่งในผู้ป่วยทีม่าท ากายภาพ 

โดยใชก้ระดานยึดน่องเพื่อลดอาการปวด ใช้ Pain scale 

เป็นตัววัดระดับความปวดตึงของกล้ามเน้ือน่องพบว่าการดานยดึน่องสามารถลด

อาการปวดได ้90% อาการคงที่ 10% 

I-6.1 จ. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก 

 การดแูลผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาล โดยการใช้ปิงปอง 7 สี 

มาเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้กับผู้ป่วยเรือ่งโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง 

และการติดตามผู้ปว่ย พบว่าผู้ปว่ยโรคเบาหวานที่มีปัญหาควบคมุระดับน้ าตาล 

สามารถควบคุมระดับน้ าตาลไดด้ีขึ้นร้อยละ 72.67 

 การจดัการเรยีนการสอนในผู้ป่วยใน จะมกีารสอนเป็นรายบุคคล รายโรคที่เปน็ 

ส่วนงานห้องคลอดมกีารสอนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีแบบแผนการสอน 

และเน้นการมีสว่นรว่มของญาติแลละให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติไดถู้กต้องก่อนกลับ

บ้าน  

 กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาซบัซ้อน เช่น ผูป้่วย COPD,DM ,HT,CKD 

จะมีสหสาขาวชิาชีพ เข้ามารว่มวางแผนการดูแล และให้ความรู้ในคลินกิบริการ  

I-6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

(1) การควบคุมต้นทุนโดยรวม การลดค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบและทดสอบ 

การปรับปรุงประสทิธิภาพและประสิทธิผล: 

 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการบันทกึข้อมลู 

ในเรื่องการบันทึกข้อมูลการรักษาและการวนิิจฉัยโรค ท าให้ค่า CMI/Adj.RW 

เพ่ิมขึ้น 

 การลดค่าใช้จ่ายในการท าฟันปลอม โดยท าการท า 2 Re Denture 
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I-6.2 ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภยัและภาวะฉกุเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั 

ซึ่งจะตอบใน II-3) 

(1) การท าให้สภาพแวดล้อมของการปฏ ิบัติการที่ปลอดภัย การปอ้งกันอุบัติเหตุ 

การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การฟื้นฟู: 

 ผู้พิการและผู้สูงอาย ุได้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 

ก าหนดสถานท่ีจอดรถ ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร ทางลาดเชื่อมต่ออาคาร 

ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ บรกิารเครื่องชว่ยเหลอื/รถเข็น/เปลนอน 

จัดจุดตรวจแยกเฉพาะเพื่อความรวดเรว็ในการเขา้ถึงบริการ 

 ผู้ป่วยเดก็ ไม่รู้สกึตวั สูงอายุ ผู้ป่วยเมาสุรา ป้องกันอุบัติเหตุจากการตกเตียง 

โดยจัดเตยีงที่มีไมก้ั้นเตียง และยกไม้กั้นเตยีงจขึ้นทุกครั้งเมื่อไม่มญีาติมาเฝ้า  

(2) การเตรียมพร้อมตอ่ภัยพิบัติหรือภาวะฉกุเฉิน: 

 บทเรียนที่ไดร้ับจากการฝกึซ้อมครั้งล่าสุด และการปรับปรุงที่เกิดขึน้: 

 การฝึกซ้อมอุบัติเหตุหมู่ปี 2560 

พบว่าการซกัซ้อมพบโอกาสพัฒนาในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ก าลังคน 

การเขา้ถึงที่เกิดเหตุคอ่นข้างเร็ว และการแจง้เหตุข้อมูลไม่ครบถว้น 

ท าให้การเตรียมพร้อมในการช่วยเหลืออาจล่าช้า 

ติดขัดในสว่นของการตั้งรับเหตกุารณ์ได ้

 ส าหรับโรคระบาด ไดม้ีการซกัซ้อม ในเรื่องการคดักรอง การคดัแยกผูป้่วย 

การสวมอุปกรณป์้องกนั 

ขณะปฏิบัติงานพบปญัหาการปฏิบัตติามขัน้ตอนมีความยุ่งยาก 

สับสนในการปฏิบัติงานจริง 

 ความพร้อมใช้ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ: 

 มีระบบการส ารองข้อมลูและผูร้ับผิดชอบในการดูแลระบบเทคโนยทีั้งในโรงพ

ยาบาลและเครือขา่ยบริการ ท าให้ระบบข้อมลูมีการอัปเดทต่อเน่ือง 

v. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภูมใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน S

co

re 

D

A

LI 

G

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี
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26. การออกแบบบริ

การและกระบวนกา

รท างาน 

การจดัการและปรับ

ปรุงกระบวนการท า

งาน 

ประสิทธิภาพและป

ระสิทธิผล 

3 L  มุ่งเน้นผลลัพธ์ของ Emergency Fast Track 

ในกลุ่มโรคส าคัญ 

 พัฒนาระบบการประสานการดแูลผู้ป่วยภายใ

นและระหว่างเครือขา่ย 

เพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชน 

27. การจดัการห่วง

โซ่อุปทาน 
3 L  มีการประเมินและปรับปรุงการจัดการห่วงโซอุ่

ปทาน 

28. การจดัการนวต

กรรม 
3 L   ส่งเสริมการท าCQI นวัตกรรมและงานวิจัย 

ทุกหน่วยงาน 

และสนับสนุนการเผยแพร่สูภ่ายนอก  

 สร้างเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงาน

และองคก์รภายนอก อย่างต่อเน่ือง   

29. การจดัการด้าน

การเรียนการสอนท

างคลินิก 

3 L  สร้างวฒันธรรมการทบทวนและพัฒนาคุณภา

พอย่างต่อเน่ืองรายไตรมาสให้ครอบคลุมทกุ

กลุ่มงานและคณะกรรมการ 

30. ความพร้อมส า

หรับภาวะฉุกเฉินแ

ละภัยพิบัตติ่างๆ 

3 L  ทบทวนและวางแผนบริหารจัดการด้านสาธา

รณภัยท้ังในและนอก 

โรงพยาบาลอยา่งเป็นระบบเชื่อมโยงหน่วยงา

นในพื้นทีแ่ก้ปัญหา 

 ค้นหาความเส่ียงต่อการเกิดสาธารณภัยเชิงรุ

ก ทั้งด้านระบบการป้องกัน แก้ไข เยยีวยา 

และการจัดการโครงสร้างอาคารสิง่แวดลอ้ม 

 


