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รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

   

วาระการประชมุ 

1.     สรปุผลการตรวจเยี่ยมโดยกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช วันที่ 25 กมุภาพันธ 2558 

1.1    ขอชื่นชม 

·        เรยีบรอย เรยีบงาย มอือาชพี รูหนาที่ 

·        แบบอยางในการพัฒนาตามแนวคดิ 3 มติ ิ

·        สขุตัง้แตลงมอืทาํ 

1.2    ขอเสนอแนะควรปรับปรงุ 

·        ควรประชมุเตรยีมการแบงงานกันลวงหนาในกรรมการบรหิารใหชัดเจน 

·        เมนอูาหารควรตัง้วางไวทกุโตะ 

·        คณุภาพอาหาร 

·        การเตรยีมคนแตละจดุบรกิารอาหาร 

·        การบันทกึภาพไมเพยีงพอในจดุสาํคัญ 

·        การเตรยีมเอกสาร ขอมลูไมสมบรูณ 

·        ควรมโีตะสาํหรับกรรมการและเจาหนาที่ จากมลูนธิฯิทกุที่นัง่เพื่อความสะดวก 



·        ควรมกีารชี้แจง มอบหมายหนาที่ในการดแูลรับรองแขกจากสวนกลางและมลูนธิ ิในชวงเวลารับ

ประทานอาหารกลางวัน /เยน็ 

2.     ตดิตามจากวาระการประชมุครัง้กอน 

2.1  ขอตดิตามการสงแผนปฏบิัตงิานของหนวยงานหลังการนาํเสนอที่ไดปรับปรงุแกไขแลว มหีนวยงานที่สง

แลว   5  หนวยงานคอื องคกรแพทย  IPD 1  IPD 2  EMS  TIM สวนหนวยงานที่ไมไดแกไขใหแจงคณุ

สรอยสดุา เพื่อนาํลงในขอมลูหนวยงาน 

3.  QMR แจงเพื่อทราบ /พจิารณา 

3.1 ความกาวหนาการดาํเนนิการหองปฏบิัตกิารชันสตูรสาธารณสขุตามมาตรฐานสากล ISO 15189 :         

2012  มขีอที่ตองแกไขอยูในระหวางการสงขอมลูและตรวจสอบ ใหแลวเสรจ็กอนเดอืนกรกฎาคม 2558 

3.2 สรปุการเปนพี่เลี้ยง รพ.ปากชม /การเขาเยี่ยมครัง้แรกในวันที่1415 ก.พ.57 และการดาํเนนิการตอ           

เพื่อให   รพ.ปากชมเขาสูการการเขยีนและสงแบบประเมนิตนเองใหแลวเสรจ็ในเดอืน ม.ิย.58 

คาํแนะนาํ รพ.ปากชมทมี นพ.สันทัด, วมิลมาศ 

1.       งานหองคลอด 

1.1      มาตรฐานการประเมนิผูปวยและการ admit ยังไมชัดเจน 

1.2      การตรวจ NST ทกุรายโดยไมมขีอบงชี้ 

1.3      แนวทางการรายงานแพทยเพื่อรับทราบ case , ทาํคลอด หรอืรับเดก็ ยังไมชัดเจน 

1.4      กรณ ีcase NAP หรอื case high risk ควรตามแพทยชวยทาํคลอดหรอืรับเดก็หรอืไม 

1.5      ไมมหีองรับใหม ตองทาํกจิกรรมทกุอยางที่เตยีงรอคลอด 

1.6      การที่ตองม ีจนท.หมนุเวยีนมาชวยหองคลอด ยังไมมแีผนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

1.7      กรณทีี่ตองตามคนชวย ยังไมมแีนวทางที่ชัดเจน 

1.8      การดแูลทัง้หองคลอดและหลังคลอด ซึ่งหองอยูไมตดิกัน เสี่ยงตอการขาดการดแูลใกลชดิ 

1.9      การตรวจเลอืด Hct หลังคลอดเปน routine เหมาะสมหรอืไม 

1.10   ไมไดเจาะเลอืดเดก็ 48 ชม ทกุราย โดยเฉพาะเดก็ลาว เขาควรไดรับสทิธหิรอืไม 

1.11   ควรเพิ่มศักยภาพในการตรวจ ultrasound ขัน้พื้นฐาน 

1.12   ความเปนสวนตัวขณะรอคลอด เพราะเตยีงชดิกันมากและหองแคบ 

1.13   การทาํ Active management ขณะนี้เชื่อวามขีอดเีปนอยางมาก ควรดาํเนนิการตอ 

1.14   ทบทวนการทาํ RCA อาจยังไมครอบคลมุ จงึทาํใหผลการวเิคราะหผดิได 

2.       IPD 

2.1  ตองปรับปรงุ 5ส เปนอยางมาก อปุกรณการแพทยเยอะแตไมมรีะเบยีบ 

2.2  เพดานหองแยก  แอร สายไฟและอปุกรณตางๆ ไมถกูหลัก ENV 

2.3  ไมม ีservice profile 

2.4  ยังไมมมีาตรฐานการดแูลผูปวยตามหลัก 3P 

2.5  ไมม ีJS/JD  ไมมกีารแบงงานที่ชัดเจนในการรับผดิชอบตัวชี้วัดหรอืการตดิตามงานตางๆ 

2.6  การขายของในตกึผูปวย ยังไมเปนระเบยีบ 

2.7  Stock ยาและเวชภัณฑ มากเกนิไป 



2.8  การบันทกึเวชระเบยีน ยังไมสมบรูณ 

2.9  การประเมนิสมรรถนะพยาบาลจาก รพ.สต.ที่มาขึ้นเวรชวย ยังไมม ี

2.10  ไมสามารถบอกความเสี่ยงที่สาํคัญได  ถงึบอกไดคราวๆกอไมมจีาํนวนที่แนนอนจากไมได 

รายงานความเสี่ยงเลย 

2.11   ขาดการทบทวน 12 กจิกรรมเพื่อนาํไปวางแผนพัฒนางาน 

ประเดน็:การปองกันและควบคมุการตดิเชื้อในโรงพยาบาล  สวุรรณ ี วังครี ี

1.       จัดทาํ Service profile ของงาน IC 

2.       สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

a. ทาํ 5 ส. ในรพ.ทกุพื้นที่ เนื่องจากการทาํ 5 ส.ที่ดชีวยใหระบบ  IC ดขีึ้น > 50% 

b. จัดแบงพื้นที่ตางๆตามโรงพยาบาลตามมาตรฐานการระบายอากาศและการจัดแบงพื้นที่ในสถานพยาบาล 

( คูมอืการปรับปรงุคณุภาพอากาศ ภายในอาคารสถานพยาบาล สถาบันบาํราศนราดรู กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ  ) 

c. การเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม 

3.  กาํหนดแนวทางการปฏบิัตติามมาตรฐาน IC ใหสอดคลองกับบรบิทของรพ.ใหครอบคลมุทกุพื้นที่เสี่ยง

และเชื่อมโยงแนวทางสูผูปฏบิัตใิหเกดิผลลัพธที่นาพอใจ 

4.  กาํหนดแนวทางการเฝาระวังการตดิเชื้อในโรงพยาบาลและนยิามการตดิเชื้อที่เปนมาตรฐานของรพ.แก

ทมีงานที่เกี่ยวของ 

5.  กาํหนดแนวทางการดแูลและเฝาระวังสขุภาพบคุลากรในหนวยงานที่เสี่ยงตอการตดิเชื้อ 

6.       การ Empowerment ทมีงานและกรรมการ รวมทัง้การกาํหนดบทบาทหนาที่ของกรรมการใหชัดเจน 

***หมายเหต ุ..รายละเอยีดปลกียอยไดเสนอแนะในทมีระหวางการTrace แลว 

ประเดน็: ENV  สิ่งแวดลอมในการดแูลผูปวย คณุสขุใจ  ชอรักษ 

ภาพรวมประเดน็ที่เปนโอกาสพัฒนา 

1. .ควรมกีารแตงตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบที่ชัดเจน  เพื่อวางแผนการทาํงานที่ตอเนื่อง   ( เชน รวมคณะ

กรรมการ ENV + กรรมการเครื่องมอื ) 

2. ระบบ 5ส.ตองพัฒนา ในทกุหนวยงาน  

3. ระบบโครงสราง ควรใหไดตามมาตรฐาน 

4. ควรมพีื้นที่สาํหรับจัดเกบ็ เครื่องมอื หรอือปุกรณที่รอจาํหนาย 

5. ถังดับเพลงิที่ม ีในทกุพื้นที่  ตองมกีารบาํรงุรักษา และตดิตัง้ในระดับมาตรฐาน 140 เซนตเิมตร 

6. ภมูทิัศนรอบๆ ควรมกีารตัดแตงกิ่งไม  เพิ่มบรเิวณขอบเขตโรงพยาบาลใหชัด(เขตรัว้บรเิวณหนาร.พ.  ) 

7. ไไฟฟาฉกุเฉนิ  

 อาคารซักฟอก 

1. ควรมกีารจัด Zoning แยกใหชัดเจน พื้นที่สะอาด  พื้นที่สกปรก 

2. ควรกาํหนดทางเขาผาปนเปอน / ทางออกผาสะอาด 

3. อาคารพื้นที่เปดโลง โอกาสปนเปอนสงู ฝุนละอองฟุงกระจาย ควรมกีารกัน้ผนัง 

4.  เครื่องซักผา / เครื่องอบผา ควรมกีารทาํความสะอาดกอนและหลัง ทกุรอบของการซักและอบ 



5. ฝุนผาที่เครื่องอบควรใชเครื่องดดูฝุน ดดูทาํความสะอาดทกุวัน 

อาคารจายกลาง 

1. ควรมกีารจัด Zoning แยกใหชัดเจน พื้นที่รับของสงนึ่ง  /  พื้นที่สงของหรอืพักของที่นึ่งแลว ( One 

way ) 

2. อปุกรณนาํสงของนึ่งแลว ควรมฝีาปดใหมดิชดิ 

3. เครื่องนึ่ง ควรมวีธิใีชเครื่อง แผนการบาํรงุรักษา ประจาํเครื่อง 

4. ถังแกส ควรมทีี่จัดเกบ็ที่ปลอดภัย ( จัดทาํโครงเหลก็กัน้ /โซคลอง ) และมปีายสถานะตดิใหชัดเจน (หมด

/เตม็ถัง /กาํลังใช) 

5. หองเกบ็ของและหองพักจนท. ควรแยก Zoning 

คลังยา 

1. การจัดวางกลองยา  ควรยกสงูจากพื้น 

2. ความปลอดภัย มกีลองวงจรปด  ม ีA lam Smoke   แตไมมกีารบาํรงุรักษา  ไมทราบใชไดหรอืไม ( 

ควรมกีารตรวจสอบ) 

3. ความชื้นมปีญหา ไมไดมาตรฐาน  (อาคารกวาง ตองเพิ่มเครื่องปรับอากาศไหม) 

 อาคารพักขยะ 

1. แยกอปุกรณรองรับขยะแตละประเภทใหชัด 

2. ขยะรไีซเคลิ ควรมกีารดาํเนนิการจัดเกบ็และสงขาย อาจจะกาํหนดวันใหชัด เชน จัดซื้อขยะรไีซเคลิตาม

หนวยงาน ทกุวันจันทร และสงขายออกนอกอาคารพักขยะทกุวันอังคาร เพื่อลดปรมิาณขยะ และเพิ่ม

รายไดใหหนวยงาน 

3. ขยะตดิเชื้อ ควรมอีปุกรณรองรับและมฝีาปดใหมดิชดิ ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

4. ที่ลางรถขนขยะแคบ ไมมลีานตาก 

โรงไฟฟา 

1. อาคารโปรง ไมกันเสยีง เวลาปนทาํใหมเีสยีงดังรบกวน  ฝาผนังควรเปนปนูและอปุกรณดดูซับเสยีง 

ประตเูปลี่ยนจากเหลก็เปนประตไูม 

2. อปุกรณที่จาํหนาย หรอืไมเกี่ยวของ ควรจัดแยกเกบ็ออกจากอาคาร เพื่อปองกันความเสี่ยง 

3. เครื่องปนไฟควรมแีนวทางการบาํรงุรักษา และผูรับผดิชอบที่ชัดเจน 

4. เสี่ยงเรื่องความปลอดภัยไมมถัีงดับเพลงิ 

อาคารซอมบาํรงุ 

1. ปรับปรงุภมูทิัศนรอบๆ อาคาร 

2. ปรับปรงุโครงสราง  เพิ่มพื้นที่ ซอม 

โรงครัว 

1. ทางเขาอาหารสด / ทางออกอาหารปรงุสาํเรจ็ 

2. จัดพื้นที่สาํหรับรับอาหารสด 

3. ปรับปรงุ Hood ดดูอากาศ หองปรงุอาหาร 

4. จัดพื้นที่สาํหรับตากอปุกรณครัว  / แสงสวางเขาถงึ / ปองกันฝุนเขาถงึ 



5. การแตงกายผูประกอบอาหาร 

ระบบประปา 

1. ขนาดของหอถังสงู / ถังนํ้าใส  การบาํรงุรักษา 

  หอผูปวย 

1. ทาง Cover way ระหวางอาคาร  ชาํรดุ / มอีปุกรณวางระหวางทาง ทาํใหทางแคบ เคลื่อนยายผูปวย

ลาํบาก 

2. สทิธผิูปวย หองแยกโรค ไมควรเปดเผยผูปวย  ( ใชกระจกทบึหรอืสติ๊กเกอร ตดิบังตา) 

3. หองพเิศษที่ใชเปนหองแยกโรค ไมควรมผีามาน   เพราะจะเปนที่เกบ็สะสมเชื้อโรค 

4. Zone ทาํงานเจาหนาที่  ไมควรมสีิ่งของที่ไมเกี่ยวของกับการปฏบิัตงิาน เชน กลองสนิคาที่จาํหนาย ควร

จัดแยก 

  ทมี คณุเปรมศร,ีคณุเยาวพา 

OPD 

1. ควรทบทวนความรูเรื่องกระบวนการดแูลผูปวยตามมาตรฐานHA ตอนที่ 3 (6 ขัน้ตอน)ควรม ีSP – WI 

เกณฑการแยกประเภทผูปวย 

2.  การประเมนิ การแยกประเภทผูปวย ยังปฏบัิตไิมเหมอืนกันกรณไีมมพียาบาลประจาํจดุ ควรมกีาร

ทบทวนความรูใหผูเกี่ยวของใหมสีมรรถนะเหมอืนเพื่อประกันความเสี่ยง การประเมนิผดิพลาด ลาชา 

3. การดแูล ผป. กอนตรวจ ขณะตรวจ หลังตรวจของพยาบาล และการใหขอมลู ยังไมมแีนวทางที่ชัดเจน 

 

การจัดการความเสี่ยง ขาดแนวทางการดแูล ผป.ที่มอีาการทรดุลงขณะรอตรวจ 

1.  ทบทวนการบรหิารอัตรากาํลังรวมกับ LR , ER เพยีงพอหรอืไมกรณ ีไมสามารถหาพยาบาลได ควรหา

ทมีการพยาบาลที่เปนบคุลากรขางเคยีงทดแทนหรอืแบงหนาที่ที่สามารถทาํแทนไดเชน ระบบเอกสาร

หรอืการจัดลาํดับผป.เขาพบแพทย 

2.  การบรหิารคลนิกิพเิศษ ระบบ IC ยังไมไดมาตรฐาน 

3.  การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรในงานไมควรองิตัวบคุคล ควรทาํเชงิระบบที่สามารถทาํงานแทนกันได 

4. การดแูลอปุกรณวัดสัญญาณชพี ครภัุณฑทางการแพทย คอมพวิเตอร ที่หนางานยังไมไดตามมาตรฐาน IC 

5. ควรพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความปลอดภัยของผป.โดยเฉพาะความสะอาดของพื้นที่ทัง่ 6 

ทศิทาง 

ER , LR 

1. ทบทวนการจัดอัตรากาํลังเพยีงพอหรอืไมโดยดจูาก  FTE และ Productivity  เพื่อนาํสูการทบทวน 

2. อปุกรณชวยชวีติฉกุเฉนิ ยังไมไดตามมาตรฐาน ICเชน 

 Ambubag 

 รถ Emergency จัดของไวมากเกนิความจาํเปน อาจจะไมสะดวกในการหยบิใชเชน ชดุ 

laryxgoscope  ,guide wire 

 สาย + กระเปาะ O 2  ยังใชรวมกันในผป.แตละราย 

3. การเตรยีมทมี CPR ยังไมชัดเจน ไมม ีF/C ขัน้ตอนการทาํ CPR 



4. ยังมกีารสวมปลอกเขม็คนืดวยมอื , ที่รองรับเขม็เสี่ยงตอการทะลทุิ่มแทง ควรมกีลองแสตนเลสรองรับ 

5. ไมมกีารกาํหนด เวันหมดอายนุํ้ายาที่เปดใช 

6. การออก EMS , พนักงานขับรถ ยังมอบหมายหนาที่ไมชัดเจนกรณมีเีหตเุกดิหลายครัง้วา  พขร.1 – 2 – 

3 เปนใคร 

7. การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเสี่ยงตอการปนเปอนสิ่งแวดลอมและอปุกรณ เนื่องจากทัง้ของสกปรกและ

ปลอดอยูโซนเดยีวกัน 

IPD 

1. ปาย “หองแยกโรค” ควรปรับตามสทิธผิูปวย 

2.  ของขายใน ward มากเกนิไป อาจทาํใหรบกวนตอการทาํงานของพยาบาลที่ตองดแูลผป.ที่มจีาํนวนมาก

อยูแลว 

  เสนอภาพรวมเพื่อการพัฒนาดังนี้ 

1. ควร ทบทวนระบบมาตรฐาน 5 ส ซึ่งระบบคณุภาพมาตรฐานสากลขัน้พื้นฐานทัง้องคกร  จะชวยใหการ

ปฏบิัตงิานทกุจดุสะดวกขึ้น สิ่งแวดลอมสะอาดและปลอดภัยทัง้บคุลากรและผูมารับบรกิาร 

2. จัดทาํหองเกบ็อปุกรณทาํความสะอาด 2 – 3  จดุรวมในรพ. เนื่องมเีกบ็ไวหลายจดุ อาจจะยากตอการ

ควบคมุการแพรกระจายเชื้อ 

3. แนะนาํใหอานหนังสอื HA concepts ของสรพ. ฉบับวันที่  28  มกราคม  2558 เพราะอานเขาใจงาย 

และสามารถนาํไปปฏบิัตไิดจรงิ 

4. ควรมกีารใชมาตรฐาน HA ใหครบทกุพื้นที่และการพัฒนาเปนลาํดับดวย  4 วงลอ 

  

 

  

   มาตรฐาน  ขัน้ตน  ขัน้กลาง  ขัน้กาวหนา 

หนวยงาน  I6, II1  หัวหนาพาทาํ 

ทบทวน 

Service profile  Innovative design 

กลุมผูปวย  II1.2, III  ทบทวน  Clinical tracer  Clinical Research 



&CQI 

ระบบงาน  I, II  ทบทวน  PDSA  Innovative design 

องคกร  I  สรางทมีไดใจ  Strategic 

Management 

Innovative 

Management 

  

หลัก 3 P  (Plan / design) 

ทาํไมตองมเีรา   ¦  ทาํงานกันอยางไร   ทาํไดดหีรอืไม 

  ทาํไปเพื่ออะไร 
 

Purpose>Processes>Performance/(Study / Learn) 
 

                          จะทาํใหดขีี้นอยางไร  (Act. / Improve) 

5. ควรทบทวนกจิกรรมบันไดขัน้  2 ที่โรงพยาบาลธาํรงอยู วาทาํไดครบถวนแลวหรอืยังเชน 

a. ประกันและพัฒนาคณุงาน 

b. การวเิคราะหตาม Pที่1  และ P ที่ 2 

c.  พัฒนาคณุภาพตาม P 2 ทัง้หมด 

d. ปฏบิัตติามมาตรฐาน HA ในสวนที่ไมยากเกนิไป 

e. เพื่อที่กาวสูบันไดขัน้  3 เชน เกดิวัฒนธรรมคณุ การเขยีน SAR 

กระบวนการLearning มผีลลัพธจากการพัฒนาและสามารถทาํไดตามมาตรฐาน 

6. การเยี่ยมสาํรวจคณุภาพภายในปละ 2 ครัง้  รอบที่ 1/2558 กาํหนดเดมิตองทาํเดอืน

กมุภาพันธ เพื่อใหออกตัวชี้วัดหัวหนาหนวยงาน ใหทันรอบ มคี. และครัง้ที่ 2 ทาํเดอืน สค.

ออกตัวชี้วัดเดอืน กย.   

a. มต ิใหเยี่ยมสาํรวจ 2 ครัง้ตอป กาํหนดการเยี่ยมสาํรวจครัง้ที่ 1 วันที่ 2331 ม.ีค.58 

การทบทวนตัวชี้วัดรายบคุคลใหกรรมการ HRD เปนเจาภาพจัดอบรมชี้แจงกรรมการ

บรหิารคณุภาพ  วันที่18 มนีาคม 58 และเริ่มใชตัวชี้วัดใหมในเดอืนเมษายน 2558 

และใหหัวหนาหนวยงานประชมุอบรมการเขยีน SP WI วันที่ 5 ม.ีค.58 ใหดาํเนนิ

การใหแลวเสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม   

7. การประเมนิสรรถนะหลัก ที่ประเมนิทกุ 6 เดอืน รอบแรกเดอืน กพ.รอบที่ 2 เดอืน สค.เพอืสง

จังหวัดและประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ ยังไมไดทาํ ขอเจาภาพที่ชัดเจน มตใิหคณุ

อภชิัยและคณุเปรมศร ีกาํหนดระดับที่คาดหวังของ Core competency ภาวะผูนาํ(6,7) และ

ชี้แจงในวันที่ 18 ม.ีค.58 พรอมแบบประเมนิ 

IM   

1. ตดิตามและจัดซื้อเครื่องทาํลายเอกสาร 



1.  โครงการอบรมชวยฟนคนืชพีทารก วันที่ 1112 มนีาคม 2558 กลุมเปาหมายแพทยและพยาบาลที่เกี่ยวของ รวม

อาํเภอนาแหว และภเูรอื 

  

NET 

วันประชมุครัง้ตอไป   วันที่  26 มนีาคม  2558 

  

  เดชา สายบญุตัง้         สันทัด  บญุเรอืง 

  ผูบันทกึรายงานการประชมุ      ผูตรวจรายงานการประชมุ   
 


