
ล ำดบั Severity
จ ำนวน

อบุตักิำรณ์
ผลกำรทบทวน/ประเด็นปญัหำ แนวทำงกำรแกไ้ข

1 G 1

1.มกีารประสานงานของทมีไกลเ่กลีย่ทันท ีและทมีร่วมกนัตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่

ตดิตอ่ผูโ้พสขอ้ความใหล้บโพสต ์กรณีมกีารระบชุือ่เจา้หนา้ทีส่ง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย ทาง

โรงพยาบาลเป็นผูป้ระสานงานแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการตอ่ไป เชน่ การแจง้ความ

ด าเนนิคดตีาม พรบ Computer

2.การรายงานผูอ้ านวยการทราบทันท ีและการเยยีวยาเจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหม้กี าลังใจในการ

ท างาน และระมดัระวงัการถกูคกุคามจากเหตกุารณ์ดังกลา่ว
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4 A-C 44

ลงชิอ่.....................ผูส้รุป ลงชิอ่...........................

 (นส.ธรีาพร อตุช)ี      (นพ.วชิาญ  คดิเห็น)

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร    ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

แนวทางการแกไ้ขขอ้เสนอแนะดา้นพฤตกิรรมบรกิาร ปี 2563

1.ผูบ้รหิารใหน้โยบายเกีย่วกบั การแตง่กายตามวชิาชพี การใชค้ าพดูและการแสดงออกที่

เหมาะสมในทกุๆหน่วยงาน และการใสใ่จผูรั้บบรกิารทกุคน

2.มกีารอบรมการบรกิารของพนักงานเปล ในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย และการบรกิารเปลตาม

มาตรฐาน การใชค้ าพดู การแสดงออก การใสใ่จผูรั้บบรกิาร รับรูก้ารมาถงึ โดยหัวงานงาน

ผูป่้วยนอกและงานกายภาพบ าบัด และปรับยนูฟิอรม์การแตง่กายทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั ใหดู้

น่าเชือ่ถอื มกีาร small talk ทกุวนั ก ากบัตดิตามการปฏบิัตงิาน

3.การขอความร่วมมอืบคุลากรในการใชโ้ทรศัพทแ์ละsocial media ขณะปฏบิัตงิาน อยา่ง

เหมาะสม ไมโ่พสตภ์าพหรอืขอ้ความทีเ่ป็นการกระทบตอ่ผูรั้บบรกิาร อาจเสีย่งตอ่การละเมดิ

สทิธผิูป่้วย และ สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์อคก์ร 

4.ปรับระบบรกิาร เพิม่ระบบควิอตัโนมตัใินการสือ่สาร ควิการรอคอย ลดการกระทบกระท่ังและ

เนน้การประชาสมัพันธเ์รือ่งขัน้ตอนการรับบรกิาร เวลา 08.00 น 

5.เพิม่อตัราก าลังแผนก OPD เพือ่ชว่ยใหบ้รกิารไดค้ลอ่งตัวมากขึน้และลดความเครยีดและ

เหนือ่ยลา้ในการปฏบิัตงิาน ลดการแสดงออกทีไ่มเ่หมาะสม

6.มกีารปรับปรุงขยายหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย์ เพือ้รองรับการบรกิารเจาะเลอืดไดเ้พิม่ขึน้

 ลดความแออดั และสามารถบรหิารจัดการเจาะเลอืดไดส้ะดวกขึน้ และมกีารก าหนดแนวทาง

กรณีเจาะเลอืดไมไ่ดใ้หเ้ปลีย่นผูเ้จาะใหม ่

7.การบรกิารผูป่้วยใน เนน้การใหข้อ้มลูผูป่้วยและญาต ิตัง้แต ่admit และขณะนอน รพ กอ่น

ท าหัตถการหรอืบรกิารตา่งๆ ทกุครัง้ และ เมือ่มขีอ้สงสยัเปิดโอกาสใหญ้าตไิดซ้กัถาม การ

บรกิารดแูลผูป่้วยเด็ก ตอ้งมคีวามนุ่มนวลและห็ผูป้กครองมสีว่นร่วมในการตัดสนิใจ

8.มกีารประเมนิการปฏบิัตงิานท าความสะอาดแมบ่า้นตอ่เนือ่งทกุปี เพือ่ใหป้รับปรุงและ

พจิารณาการตอ่สญัญา 

9.การบรกิารผูส้งูอายุ มกีารจัดระบบทีช่ัดเจนในการใหบ้รกิารกอ่น และมกีารอ านวยความ

สะดวกตามความเหมาะสม และ เพิม่เรือ่งการสือ่สาร ใหข้อ้มลู โดยการเขยีน กรณีมปัีญหา

เรือ่งหตูงึ สือ่สารล าบาก เนน้การประชาสมัพันธใ์หญ้าตมิาดว้ยทกุครัง้

    

1.การใชค้ าพดูเหมาะสมและการแสดงออกทีไ่มเ่หมาะสม

ในการใหข้อ้มลูขัน้ตอนการรับบรกิารและการชีแ้จงอธบิาย

2.การโพสตข์อ้ความทีไ่มเ่หมาะสมขณะปฏบิัตหินา้ที ่

และสง่ผลตอ่ภาพลักษณ์โรงพยาบาล

3.การบรกิารเปล ไมด่แีละใชค้ าพดูไมเ้หมาะสม

4.การบรกิารเจาะเลอืดไมนุ่่มนวลและการแสดงออกไม่

เหมาะสมแสดงสหีนา้ พดูโดยใชอ้ารมณ์ และแสดง

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม

5.การแสดงออกทางอารณ์ไมเ่หมาะสมขณะใหบ้รกิาร

ผูป่้วย ทีa่dmitและการใชค้ าพดูในการสือ่สารใหข้อ้มลู

6.การแสดงออกถงึการเอาใจใสผู่รั้บบรกิาร ควรใสใ่จ

มากกวา่นี้

7.ไมเ่ต็มใจ/ชักสหีนา้ในการใหค้ าแนะน าและค าปรกึษา

กบัผูรั้บบรกิาร

8.การแสดงพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการใช ้

โทรศัพทข์ณะปฏบิัตงิาน สง่ผลใหบ้รกิารลา่ชา้

9.การใชค้ าพดูไมส่ภุาพ มกีารตะคอก การสือ่สาร กรณี 

ผูส้งูอายุ

 พบประเด็น เริม่มกีารสะทอ้นผา่น social media มากขึน้

และสะทอ้นทันท ีทผีูรั้บบรกิารไมไ่ดรั้บบรกิารทีด่ ีและ

สว่นใหญเ่ป็น พฤตกิรรมของบคุลากรแผนกผูป่้วยนอก 

ซึง่มปีรมิาณผูป่้วยคอ่นขา้งมาก และเร่งรบี และระยะเวลา

รอคอยนาน รองลงมาเป็น ER IPD และ หอ้ง LAB PCU 

วชิาชพี พยาบาล ถกูสะทอ้นมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็น

วชิาชพีทีอ่ยูใ่กลช้ดิมากทีส่ดุและใชเ้วลาดแูลบรกิาร

ผูป่้วยมากทีส่ดุ และภาระงานทีค่อ่นขา้งเยอะและ เวลา

เร่งรบี รองลงมา จนท lab และแพทย ์สวนแมบ่า้นท า

ความสะอาดมขีอ้เสนอแนะเรือ่งการใชค้ าพดูไมเ่หมาะสม



ศนูยพั์ฒนาคณุภาพ



ล ำดับ Severity
จ ำนวน

อบุัตกิำรณ์
หน่วยงำน ผลกำรทบทวน/ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรแกไ้ข

แพทย/์ER

ญาตไิมพ่อใจระบบการตรวจรักษาของแพทย ์ลา่ชา้ และ การสง่ตอ่ refer

 วนิจิฉัยผดิพลาด อาการปวดรนุแรง แลว้ยงัไมไ่ดรั้บการดแูลในcase 

appendicitis นายจา้งตอ้งการการเยยีวยา

ทบทวนแนวทางการตรวจวนิจิฉัยกรณีผูป่้วยมาดว้ยอาการปวดทอ้ง การจัดการpain 

management การใหข้อ้มลูแผนการรักษาและการสง่ตอ่

กลุม่การ

พยาบาล

บคุลากรขาดทักษะการรับรูก้ารมาถงึและการใหข้อ้มลูผูป่้วยกลุม่ไม่

ฉุกเฉนิไมเ่พยีงพอ

มกีารหารอืเพือ่จัดเวร Supervicer เพือ่ตรวจสอบระบบงานการดแูลผูป่้วยนอกเวลา และการ

จัดบรกิารตัง้จดุตรวจหนา้ ER  ตัง้แตเ่วลา 20.00 - 24.00น เพือ่ใหบ้รกิารกลุม่ผูป่้วยไม่

ฉุกเฉนิ และรับรูก้ารมาถงึของผูรั้บบรกิาร

E 1

2 D 4

C 21

A-B 39

65

OPD

1.ระบบรกิำรลำ่ชำ้ รอนำน กำรจัดล ำดับควิไมต่รง

2.ระบบกำรตรวจสอบสทิธิก์ำรรักษำ และใหข้อ้มลูกรณีช ำระเงนิ

3.ระบบกำรจัดกำรควิลำ่ชำ้ เรยีกไมไ่ดยนิ เสยีงตกีัน สับสนฟังไมรู่เ้รือ่ง

4.กำรจัดล ำดับควิเรง่ดว่น กรณีดว้ยอำกำรปวดทอ้ง รอ 30 นำท ีแลว้ยงั

ไมไ่ดรั้บกำรรักษำ

5.ใหม้กีำรจัด เจำ้หนำ้ทีส่อบถำมผูม้ำตดิตอ่เนือ่งจำกไมก่ลำ้ถำม และให ้

มปีฏสิัมพันธก์ับผูม้ำรับบรกิำรมำกขึน้

6.ใหม้โีตะ๊ขอใบนัด ใบสัง่ยำ เพิม่อกี 1 โตะ๊ จดุออกใบรับรองแพทยแ์ยก

 ไมร่วมกับกำรตรวจ ผป อืน่ๆ

1.น ำระบบควิอัตโนมัตเิขำ้ใชแ้ผนก OPD LAB และเภสัช .ปรับมกีำรแสดงควิผำ่นจอ แตล่ะ

จดุบรกิำร ทีช่ดัเจนมำกขึน้เพือ่ใหผู้รั้บบรกิำรทรำบล ำดับกำรบรกิำร และสำมำรถบรหิำร

จัดกำรเวลำได ้และใชว้ธิขีำนชือ่ซ ้ำกรณีกดควิแลว้ไมม่ำ กำรสือ่สำรผำ่นทำงไมโครโฟน ทกุ

ครัง้ทีข่ำนชือ่หรอืประชำสัมพัน์อืน่ๆ โดยเนน้ใหบ้คุลำกรใชไ้มดครโฟนแทนกำรตะโกน

2.ทบทวนกำรคัดกรองผูป่้วยโดยก ำหนดเกณฑร์ว่มกันกับER ตำม และใหบ้รกิำรตำมล ำดับ

ควำมเรง่ดว่นและประเภทผูรั้บบรกิำร

3.ปรับระบบกำรใหบ้รกิำรขอ้มลู และเปิดโอกำสใหส้อบถำมขัน้ตอนกำรรับบรกิำรทีเ่คำน์เตอร์

พยำบำล 

4.ปรับระบบลดขัน้ตอนกำรมำขอใบสง่ตัว มจีดุบรกิำรone stop service

แนวทำงกำรแกไ้ขขอ้เสนอแนะดำ้นระบบบรกิำร ปี 2563

G1 2

OPD=20

ER= 14  

สมเด็จยา่ =6

 แพทย ์= 2

PCU= 5

ลท2 = 1

กายภาพ=2

ทันตกรรม=2

LAB= 8 

เภสัช=1

รปภ=1

ศนูยเ์รยีก=1

NCD 1

ER 

1.ระบบบรกิำร และกำรขอยำ้ยโรงพยำบำลไมไ่ดรั้บกำรตอบสนอง

2.กำรใหข้อ้ขอ้มลูเรือ่งควำมจ ำเป็นในกำรนอนโรงพยำบำลรอ้งเรยีน

ไมใ่หน้อนโรงพยำบำล

3.ระบบบรกิำรนอกเวลำรำชกำร ลำ่ชำ้ 

4.กำรจัดบรกิำรตรวจกรณีสนัุขกัด ควรตรวจที ่ER เนือ่งจำกใหร้อตรวจที่

 OPD รอนำน 

5.กำรตรวจนอกเวลรำชกำร ทีม่กีำรสัง่ยำ โดยพยำบำล ไดจ้ ำนวนไม่

เทำ่กันกับทีเ่คยได ้

6.ขำดกำรใหข้อ้มลูเรือ่งสทิธกิำรรักษำ กรณีตอ้งช ำระเงนิเอง ไมไ่ดแ้จง้ 

แลว้เกดิกำรทวงคำ้งช ำระภำยหลัง

7.Competency เจา้หนา้ทีใ่หม ่ดา้นการประเมนิผูป่้วยฉุกเฉนิและการให ้

สทิธกิารรักษาไมถ่กูตอ้ง

1.ปรับโครงสรำ้ง ขยำยพืน้ทีบ่รกิำร ER โดยแยกโซนผูป่้วยท ำแผล ฉีดยำ และหตัถกำรอืน่ๆ 

ไดแ้ก ่EKG 

2.ปรับระบบกำร assignement กำรดแูลผูป่้วยวกิฤต ิกึง่วกิฤต ิกำรเฝ้ำระวงัอำกำรตำม

ประเภทผูป่้วย

3.มกีำรใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยและญำตริะหวำ่งรอที ่ER ตดิป้ำยสัญญลักษณ์ ประเภทผูป่้วย และ

 ป้ำยแจง้สถำนะทีร่อ

4.มกีำรจัดอบรมเรือ่งสทิธผิูป่้วยใหเ้จำ้หนำ้ทีท่กุคนทีเ่กีย่วขอ้งโดยงำนประกันสขุภำพ และมี

กำรสือ่สำรแนวทำงปฏบิัตกิำรใหบ้รกิำรและช ำระเงนิตำมสทิธ ิใหเ้ขำ้ใจตรงกัน

5.ก ำหนดแนวทำงกำรใหข้อ้มลูผูป่้วยและญำต ิเมือ่admit 

6.ก ำหนดเกณฑ ์admit /Refer ทีช่ดัเจน มะระบบขอค ำปรกึษำ กับแพทยท์ีเ่ชีย่วชำญ และมี

ระบบประสำนำรสง่ตอ่ และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเมือ่ยงัไมเ่ขำ้เกณฑ ์admit/Referโดยแพทย์

เจำ้ของไข ้

7.ก ำหนดแนวทำงกำรสัง่ใชย้ำโดยพยำบำลวชิำชพีและมกีำรประเมนิกำรสัง่ใชย้ำจำกแพทย์

เวรทกุวนั 

8.มกีำร Trainig Competency ดำ้นกำรประเมนิผูป่้วยฉุกเฉนิใหเ้จำ้หนำ้ทีใ่หม ่เพือ่ใหส้ทิธ/ิ

ใหข้อ้มลูผูรั้บบรกิำรถกูตอ้ง และมกีำรโทร Consult พยำบำลทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกวำ่ และ

จัดท ำคูม่อืในหน่วยงำน
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แนวทำงกำรแกไ้ขขอ้เสนอแนะดำ้นระบบบรกิำร ปี 2563

IPD

รอเจาะเลอืดนาน

อยากใหเ้จาะเลอืดเชา้ขึน้

ระบบการรายงานไมเ่ชือ่มตอ่ HOSxP ท าใหห้น่วยงานไมเ่ห็นผลการตรวจ 1.หนา้งานมกีารตรวจสอบระบบงาน Central Lab  กับ HOSxPทกุวนั 

2.ประสานหน่วยงานหากพบระบบลา่ชา้ หรอืขัดขอ้งใหร้บีแจง้ Lab เพือ่ประสาน IT แกไ้ข

3.การประชาสัมพันธเ์สยีงตามสาย เมือ่ระบบขัดขอ้ง เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารทราบ และ จนท ให ้

ขอ้มลูเรือ่งการประกับเวลา

1.สรา้งอาคารบรกิารงานหอ้งปฏบัตกิารทางการแพทยใ์หม ่เพือ่ ขยายพืน้ทีบ่รกิารเพือ่รองรับ

ปรมิาณผป.ทีเ่พิม่ข ึน้ และวางแผนปรับระบบการเจาะเลอืดในชว่งเวลาทีม่ผีูรั้บบรกิารจ านวน

มาก

2.ในคลนิกิโรคเรอืรังและPCU ไดจั้ดใหม้ ีจนท.พยาบาล มาปฏบิัตงิาน 7.00น.เพือ่เจาะเลอืด

และ key lab

1.ทบทวนเกณฑก์ำร admit ผูป่้วยในแตล่ะหอผูป่้วย และปรับ criteria กำรรับผูป่้วยใหม ่

แยกประเภทหอผูป่้วยใหช้ดัเจน แยกผูป่้วยเด็กผูป่้วยนรเีวช และหลังผำ่ตัด แยกผูป่้วย ชำย/

หญงิ ไมล่น้ไปปนกัน 

2.ทบทวนเกณฑก์ำรจัดผูป่้วยเขำ้หอ้งแยกใหช้ดัเจนขึน้ และมกีำรจัดโซนตดิเชือ้ระบเุตยีง

ชดัเจนแตล่ะหอผูป่้วย 

3.มกีำรสือ่สำรกับผูป่้วย ใหท้รำบถงึควำมจ ำเป็นในกำรทีต่อ้งนอนรวมกัน กรณีผูป่้วย ลน้ ให ้

เขำ้ใจ

4.ปรับระบบกำร round ของแพทย ์IPD เพือ่ใหส้ำมำรถ round ไดทั้นเวลำมำกขึน้ 

5.มรีะบบกำรตรวจสอบหอ้งพเิศษทกุวนั โดยงำนประชำสัมพัน์ และจัดล ำดับควิกำรจอง และ

 สง่เอกสำรใหท้กุหน่วยงำน  

6.เพิม่กำรสือ่สำรใหผู้ป่้วยและญำต ิทรำบกรณีมคีวำมตอ้งกำรจองหอ้งพเิศษโดยแจง้ล ำดับ

ควิใหท้รำบ

7.การจัดโซนใหบ้รกิารเด็กไดแ้ก ่หอ้งท าหตัถการเด็ก มา่นกัน้เป็นสัดสว่นทกุเตยีง และการ

ประเมนิสภาวะญาตเิพือ่การใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอ

1.กำรแยกผูป่้วยแตล่ะประเภทออกจำกกันไมค่วรนอน รวมกันโดยเฉพำะ

ผูป่้วยเด็กกับผูใ้หญ ่รอ้งเสยีงดังรบกวนกำรพักผอ่น

2.กำรจัดโซนแยกผูป่้วยตดิเชือ้ และกำรจัดระบบเขำ้หอ้งพเิศษ

3.ระบบกำรดแูลผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บสำรน ้ำ ทำงหลอดเลอืดด ำ กำรเฝ้ำ

ระวงัอำกำร

LAB

5.เพิม่อัตรำก ำลังทัง้แพทย ์พยำบำล และเวรเปล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับภำระงำนและกำร

จัดระบบรกิำร ปรับ activity แพทยแ์ละพยำบำลในกำรใหบ้รกิำร เพือ่ใหบ้รกิำรไดร้วดเร็ว

เพิม่ขึน้

6.ปรับระบบกำรบรกิำรเจำะเลอืดเพือ่ขอใบสง่ตัว โดยนัดรับผลเลอืดและใบสง่ตัวชว่งบำ่ยและ

เป็น one stop service 

7.ปรับระบบบรกิำรกลุม่ใบรับรองแพทยแ์ละตรวจสขุภำพ เป็นจดุ convenient ใหบ้รกิำร

เฉพำะ เพือ่ใหร้วดเร็ว และเกดิควำมพงึพอใจ

8.ทบทวนกำรจัดเวรออกตรวจแพทย ์OPD ใหร้วดเร็วขึน้ และประสำนกับแพทย ์IPD 

หลังจำก Round ก ำหนดใหม้ำชว่ยตรวจที ่OPD และกำรก ำกับตดิตำมเวลำปฏบิัตงิำนโดย

ผูอ้ ำนวยกำรในกำรประชมุทกุเดอืน

7.กำรรักษำเร็วขึน้ และเพิม่อัตรำก ำลังของแพทยก์ำรเพิม่บคุลำกรให ้

เพยีงพอ

8.ขอรับใบสง่ตัวตัง้แตเ่วลำ 07.00 น - 11.30 น ยงัไมแ่ลว้เสร็จ เสนอให ้

แกไ้ขรวดเร็วกวำ่นี ้กำรมำขอผลเลอืดและใบสง่ตัวเพือ่ไปรักษำตอ่ที ่รพ 

อืน่ ลำ่ชำ้

9.กำรปรับปรงุระบบบรกิำรและพฤตกิรรมบรกิำรเรือ่งกำรใหบ้รกิำรฝำก

ครรภ์

10.กำรแจง้กรณีแพทยอ์อกตรวจนอ้ย เพือ่ให ้ผป ทรำบสถำนกำรณ์และ

ตัดสนิใจรับกำรรักษำ

11.แพทยก์ารใหบ้รกิารตรวจ OPD ลา่ชา้



ล ำดับ Severity
จ ำนวน

อบุัตกิำรณ์
หน่วยงำน ผลกำรทบทวน/ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรแกไ้ข

แนวทำงกำรแกไ้ขขอ้เสนอแนะดำ้นระบบบรกิำร ปี 2563

LAB สิง่สง่ตรวจเสยีหายระหวา่งการตรวจ 1.ใหห้น่วยงานออกแบบระบบการขนสง่สิง่สง่ตรวจทีป่ลอดภัย ป้องกันการเสยีหายตัง้แตต่น้

ทาง

2.พัฒนาทักษะเจา้หนา้ทีใ่นกระบวนการตรวจ 

3.การแจง้ขอ้มลูใหญ้าตทิราบกรณีสิง่สง่ตรวจเสยีหาย และมผีลกับการรักษา เพือ่ใหเ้ห็น

ความส าคัญในการตรวจ Lab มผีลกับการรักษา

4.หน่วยงานมกีารพัฒนาทักษะการเจรจาไกลเ่กลีย่ เพือ่ลดโอกาสการเกดิขอ้รอ้งเรยีน

ขอ้จ ากัดของผูรั้บบรกิาร ไมส่ามารถเดนิทางไปหอ้งตรวจปฏบิัตกิารได ้

เชน่ PS= 10 คะแนน

1.พัฒนาทักษะเจา้หนา้ทีเ่พือ่ประเมนิผูป่้วยไดทั้นเวลา

2.ปรับระบบการออกเก็บสง่สง่ตรวจ กรณีผูป่้วยมขีอ้จ ากัดเรือ่งการเดนิทาง ทัง้นีเ้พือ่ยดึ

ผูรั้บบรกิารเป็นศนูยก์ลาง

กายภาพ การจัดรับบการยมือปุกรณ์ ไดแ้ก ่walker ไม่

การเจาะเลอืดผูป่้วยเบาหวาน ใหเ้ชา้กวา่นี้

การบรกิารผูป่้วยลา่ชา้ และเรยีกล าดับควิไมช่ดัเจน

รปภ - รปภ.ขาดความใสใ่จในบรกิารรถเขา้-ออก

ลงชิอ่.....................ผูส้รปุ ลงชิอ่..............................

  (นส.ธรีาพร อตุช)ี      (นพ.วชิำญ  คดิเห็น)

พยำบำลวชิำชพีปฏบิัตกิำร    ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล

ศนูยพั์ฒนำคณุภำพ

1.วางแผนการน าระบบควิอัตโนมัตมิาใชบ้รกิาร และในการบรกิารจะมกีารใหข้อ้มลู แจง้ควิให ้

ทราบเป็นระยะๆ และเปิดโอกาสใหส้อบถามไดท้ีเ่คาทเ์ตอร์

2.มกีารจัดเกา้อีเ้สรมิกรณีทีนั่งไมเ่พยีงพอ วางแผนปรับโครงสรา้งเพือ่ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

งานทันตกรรม

1.ทบทวนระบบการยมือปุกรณ์ งานกายภาพ และสือ่สารผูเ้กีย่วขอ้งทราบ มกีารประเมนิ

ตดิตามการใชอ้ปุรณ์

2.ตดิตามก ากับการปฏบิัตงิาน รปภ.ตอ่เนือ่งและมปีระเมนิ ทกุ 3เดอืน

3.ปรับระบบการบรกิารเจาะเลอืดที ่PCU เริม่ 7.00น โดยจัดพยาบาลขึน้เจาะเลอืด

1.การสือ่สารระบบควิ ควรพัฒนาเป็นระบบควิอัตโนมัต ิจะชว่ยให ้

ผูรั้บบรกิารบรหิารเวลาได ้ไมต่อ้งมาน่ังรอ 

2.การจัดเกา้อีไ้มเ่พยีงพอ น่ังรอรับบรกิาร

ทันตกรรม

PCU



ล ำดบั Severity
จ ำนวน

อบุตักิำรณ์
ผลกำรทบทวน/ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรแกไ้ข

1 B 4 1.รำ้นอำหำรทีห่ลำกหลำยและมำกขึน้. 1.มกีำรประเมนิผลรำ้นคำ้ทกุปี โดย กก.รำ้นคำ้ จะมกีำรเปิดประมลูรำ้นคำ้ทกุปี 

และมกีำรคดัเลอืกรำ้นคำ้ทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ และมกีำรเปิดโอกำส ใหร้ำ้นคำ้

ภำยนอกมำเชำ่พืน้ทีข่ำยของ และมกีำรเปิดตลำดนัดสเีขยีว เพือ่ใหค้นในชมุชน 

น ำอำหำรและผักปลอดสำรพษิ เขำ้มำขำย ทกุวนั พฤหัส

2 A 2 2.หอ้งน ้ำหอ้งพเิศษไมพ่รอ้มใช ้อดุตนับอ่ย หอ้งน ้ำ ไม่

สะอำด

2.มกีำรประเมนิผลกำรท ำควำมสะอำดของแมบ่ำ้นเป็นระยะ เพือ่สะทอ้นให ้

ปรับปรุง และทบทวนเรือ่งกำรจัดจำ้ง out source ในกำรท ำควำมสะอำด และ

พจิำรณำกำรจำ้ง ควบคมุก ำกบัตดิตำมกำรปฏบิตังิำนของแมบ่ำ้น

3.หนำ้หอ้งคลนิกิบ ำบดัสำรเสพตดิพืน้ทีร่อรับบรกิำรแดด

สง่อ และทีน่ั่งไมเ่พยีงพอ เสยีงประกำศเรยีกชือ่ไมไ่ดย้นิ 

หนำ้หอ้งคลนิกิบ ำบดั

3.เสนอ กก บรหิำร ในกำรปรับปรุงโครงสรำ้ง เพิม่กนัสำด และ จัดหำพัดลม มำ

ตดิตัง้ระบำยควำมรอ้น

4. ระเบยีงหลงัหอ้ง Lab เสนอใหเ้พิม่พัดลมระบำยอำกำศ

เพิม่ เพรำะอำกำศรอ้น

4.ประสำนชำ่งตรวจสอบระบบระบำยอำกำศและเสนอ ปรับเพิม่พัดลมชว่ยระบำย

อำกำศ

5.หอ้งพเิศษหอ้งศภุลยั มขีนำดหอ้งคบัแคบ ไมม่อีปุกรณ์

อ ำนวยควำมสะดวก เชน่ รำวตำกผำ้

5.ประสำนหน่วยงำนตรวจสอบควำมพรอ้มใชข้องอปุกรณ์และจัดเตรยีมอปุกรณ์

อ ำนวยควำมสะดวกใหค้รบถว้น สถำนทีค่บัแคบแจง้ใหผู้รั้บบรกิำรทรำบถงึ

ขอ้จ ำกดัดำ้นอำคำรและสถำนที่ และโรงพยำบำลมแีผนกำรจัดสรำ้งอำคำรผูป่้วย

ใน ปี 65

ลงชิอ่.....................ผูส้รุป ลงชิอ่..........................

     (นส.ธรีำพร อตุช)ี      (นพ.วชิำญ  คดิเห็น)

พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร    ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล

ศนูยพั์ฒนำคณุภำพ

แนวทำงกำรแกไ้ขขอ้เสนอแนะดำ้นสถำนทีส่ ิง่แวดลอ้ม ปี 2563



ล ำดบั Severity จ ำนวนอบุตักิำรณ์ ผลกำรทบทวน/ประเด็นปญัหำ แนวทำงกำรแกไ้ข

1 D 3

2 C 3

ลงชิอ่.....................ผูส้รุป ลงชิอ่....................

     (นส.ธรีาพร อตุช)ี      (นพ.วชิาญ  คดิเห็น)

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร    ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

ศนูยพั์ฒนาคณุภาพ

แนวทางการแกไ้ขขอ้เสนอแนะดา้นผูป่้วยปฏเิสธการรักษา/หนีกลับ ปี 2563

OPD=3 ราย ผูป่้วยหนกีลับขณะรอ admit ราย และหนหีลับ

เนือ่งจากไมต่อ้งการนอนรพ เป็น ผูป่้วย TB sputum 3+

1.ขาดการใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นกรณีตอ้งรับไวน้อนโรงพยาบาลแก่

ญาต ิและใหข้อ้มลูในการตัดสนิใจรับการรักษาในรพ. และชว่ง

ระยะเวลารอคอย admit นาน ขาดการใหข้อ้มลูระหวา่งรอคอย

เป็นระยะ 

2.ระบบการบรกิารadmit ทีต่อ้งรอคอยการจัดยากอ่นเขา้หอ

ผูป่้วย

3.ผูรั้บบรกิารยนิยอม และรับทราบขอ้มลูกอ่นการปฏเิสธการ

รักษา เหตผุลเป็นพนักงานบรษัิทมคีวามจ าเป็นไมส่ามารถขาด

งานได ้

แหลมทอง 2 =1 ราย ปฏเิสธการรักษา หนกีลับหลังadmitTB 

3+

ผูป่้วยไมต่อ้งการรักษา เนือ่งจากมภีาระตอ้งท างาน 

แหลมทอง 1 = 2 ราย หนอีอกจากหอ้งแยก หลัง admit ทกุวนั

 ผูป่้วย alchol addict

1.ก าหนดแนวทางการใหข้อ้มลูผูป่้วยกอ่นadmit ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรคและการด าเนนิ

ของโรค และความจ าเป็นทีต่อ้งนอนรพ. แกผู่ป่้วยและญาตกิอ่นลงนามยนิยอมนอน รพ.

 และทวนสอบความเขา้ใจ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิารซกัถาม ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง

ภาวะแทรกซอ้นและอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้หากไมรั่บการรักษา เพือ่ประกอบการตัดสนิใจ

กรณีผูป่้วยและญาตปิฏเิสธการรักษา ใหล้งนามไวใ้นเวชระเบยีน 

2.กรณี รอadmit มรีะบบการประกนัเวลา การรอคอยไมเ่กนิ 30 นาท ีและแจง้ขอ้มลู

ผูป่้วยและญาตทิราบ หากเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด พยาบาลadmit ตดิตามและใหข้อ้มลู

เหตผุลเพิม่เตมิ และด าเนนิการแกปั้ญหาทันท ี

3.ปรับระบบ admit ปรับลดขัน้ตอนรับยากอ่น admit โดย scan order ใบสัง่ยาจาก 

admit center สง่ไปทีห่อ้งยาจัดยาให ้โดยใหผู้ป่้วยเขา้ตกึไดเ้ลย ในชว่งเวลา 

8.00-20.00น.วนัราชการ และ 8.00-16.00น. เสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุ นักขตัฤกษ์ 

3.มรีะบบตดิตามผูป่้วยและญาตทิกุรายทีป่ฏเิสธการรักษาแลว้หนกีลับหรอืหนอีอกจาก 

โรงพยาบาล เพือ่ตดิตามอาการและใหเ้ขา้มารับการรักษา 

4.มกีารประสานทมีชมุชน ในการตดิตาม ลงเยีย่มบา้นกรณีผูป่้วย TB และน ากลับมารับ

การรักษาโดยดว่นและ มกีารคน้หากลุม่เสีย่ง contract ในบา้นและชมุชน 

5.ระบบเวชระเบยีนมกีารสอบถามขอ้มลู update เรือ่งขอ้มลูพืน้ฐานประวตัทิีอ่ยูใ่หเ้ป็น

ปัจจบุัน เพือ่ชว่ยในการตดิตามผูป่้วยหลังหนอีอกจาก รพ.

6.ก าหนดระบบการประสานงานหน่วยงาน ภายนอกในการชว่ยตดิตาม ไดแ้ก ่ต ารวจและ

 ก านัน ผูใ้หญบ่า้นในการตดิตาม ผป.

7.เฝ้าระวงัเพิม่เตมิ ผูป่้วย AWS ประเมนิอาการและรายงานแพทยป์รับแผนการรักษา 

8.กรณีปฏเิสธการรักษา ตอ้งมกีารเซนตใ์บปฏเิสธการรักษาทกุครัง้ และขอทีอ่ยู่ เบอร์

โทรตดิตอ่ทีเ่ป็นปัจจบุันเพือ่สอบถามอาการเป็นระยะๆ ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีต่อ้งมกีารให ้

ขอ้มลูทีเ่พยีงพอกบัผูป่้วยและญาต  ิไดแ้ก ่อาการของโรค อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

อาการผดิปกตทิีต่อ้งรบีมาโรงพยาบาล


