
ยินดีต้อนรบั
ผูเ้ยี�ยมสาํรวจเพื�อเฝ้าระวงัด้านการพฒันาคณุภาพ

ภายหลงัการรบัรองกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาล
(Re-Accreditation Survey)

วนัที� 9 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี



ปัญหาดา้นสาธารณสุข

ข้อมลูท ั �วไป

  เปิดประเดน็

สถานะสขุภาพกบัการเปลี�ยนแปลง
เชิงโครงสร้างประชากร/สิ�งแวดล้อม

และผลกระทบที�เกิดขึ1น

ผลลพัธก์ารพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล
ภายหลงัการรบัรองกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาล



ข้อมลูทั 	วไป





อาํเภอเมือง

จงัหวดัสระบรุี

อาํเภอพฒันานคิม

จงัหวดัลพบรุี

อาํเภอบา้นนา

จงัหวดันครนายก

อาํเภอมวกเหลก็

จงัหวดัสระบรุี

ต.ทบักวาง
ต.แก่งคอย

ต.ท่าตูม

ต.ชาํผกัแพว

ต.เตาปูน

ต.สองคอน
ต.บา้นป่า

ต.ท่าคลอ้

ต.ตาลเดี'ยว

ต.หินซอ้น

ต.หว้ยแหง้
ต.ท่ามะปราง

ต.ชะอม

N

ต.บา้นธาตุ

แผนที�อาํเภอแก่งคอย

พื�นที 	
803 ตร.กม.



คาํขวญัอาํเภอแก่งคอย       

ถิ�นหลวงพ่อลาค ู่เม ือง  ร ุง่เรอืงอตุสาหกรรม
แก่งงามล ํ1าลาํนํ1าป่าสกั  พระตาํหนักวงัสีทา
ราํล ึก ร.๕ ผาเสดจ็    เขตป่าเขางามนามเมืองแก่งคอย



75 ปีขึ	นไป 
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โครงสร้างประชากร ปี 2561 (ทะเบียนราษฎร)์
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พื1นที� 803  ตร.กม.                    
แบง่เป็น 14 ตาํบล                               

เทศบาล   2  แห่ง / อบต. 11 แห่ง 
107  หมู่บา้น 48  ชมุชน   

35,397   หลงัคาเรอืน

        ประชากร      100,382   คน           
      ชาย       49,604   คน     
      หญิง       50,778    คน 

พื1นที�รบัผิดชอบ



                        

            

สภาพพื1นที� (ภาคเกษตรกรรม)



                        

            

สภาพพื1นที� (ภาคอตุสาหกรรม)



อาํเภอเมือง

จงัหวดัสระบุรี

อาํเภอพฒันานิคม

จงัหวดัลพบุรี

อาํเภอบา้นนา

จงัหวดันครนายก

อาํเภอมวกเหลก็

จงัหวดัสระบุรี

ต.ทบักวาง
ต.แก่งคอย

ต.ท่าตูม

ต.ชาํผกัแพว

ต.เตาปูน

ต.สองคอน ต.บา้นป่า

ต.ท่าคลอ้

ต.หินซอ้น

ต.หว้ยแหง้
ต.ท่ามะปราง

ต.ชะอม

ต.บา้นธาตุ

โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื1นที�

ต.ตาลเดี'ยว



สภาพการคมนาคม

            



อาํเภอเมือง

จงัหวดัสระบุรี

อาํเภอพฒันานิคม

จงัหวดัลพบุรี

อาํเภอบา้นนา

จงัหวดันครนายก

อาํเภอมวกเหลก็

จงัหวดัสระบุรี

ต.ทบักวาง
ต.แก่งคอย

ต.ท่าตูม

ต.ชาํผกัแพว

ต.เตาปูน

ต.สองคอน ต.บา้นป่า

ต.ท่าคลอ้

ต.หินซอ้น

ต.หว้ยแหง้
ต.ท่ามะปราง

ต.ชะอม

ต.บา้นธาตุ

แหล่งท่องเที�ยวสาํคญั

ต.ตาลเดี'ยว

วดัแก่งคอย
โบราณสถาน

วงัสีทา

วดัถ ํ1าบ่อปลา

วดัป่าสว่างบญุ

วดัถ ํ1าโพธิสตัว ์

นํ1าตกเจด็คต



ทรพัยากรสนับสนุน (ด้านสขุภาพ)       

โรงพยาบาลแก่งคอย 
(60 เตียง/คลินิกผ ูป้่วยนอก)

โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตาํบล 19 แห่ง



สถานะสขุภาพ
กบัการปรบัเปลี 	ยน

เชิงโครงสร้างประชากรและสิ	งแวดล้อม
และผลกระทบที 	เกิดขึ�น



การเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร



การเปลี�ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม



ปัญหาด้านผ ูส้งูอาย-ุคนพิการ-ผ ูด้ ้อยโอกาส

การเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต



ปัญหาแนวโน้มการเกิดโรคเรื1อรงัที�สงูขึ1น

การเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)



ปัญหาความรนุแรงจากอบุตัิเหตกุารจราจร

การเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)
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รพ.แกง่คอย รพ.สต.
จาํนวน

ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การเจบ็ป่วย)
เปรียบเทียบโรงพยาบาล - รพ.สต. (ผ ูป้่วยนอก)

รพ.

รพ.สต.

รวม

577 598 583 591 605 620 620 630 651

489 529 546 473 457 507 517 505 482

1,066 1,127 1,129 1,064 1,062 1,127 1,137 1,135 1,133

666

519

1,185

Ave : Day
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ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบกล้ามเนื�อฯ อาการแสดงฯ ตอ่มไรท้อ่ฯ

ระบบยอ่ยอาหาร โรคผวิหนงั โรคตดิเชื�อ สาเหตุการป่วยฯ โรคตา

ทิศทางสาเหตกุารป่วย ผูป้่วยนอก (21 กลุ่มโรค) 
10 อนัดบั ปี 2552-2561

อตัราป่วยต่อพนั
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ผูป้่วยใน เชงิเสน้ (ผูป้่วยใน)

วนันอนเฉลี�ย

อตัราครองเตียง

2.84 2.89 3.14 3.20 3.02 3.31 3.03 3.11 3.05 3.05

72.59 80.63 90.76 87.46 88.50 88.65 90.21 87.84 84.35 90.51

ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การเจบ็ป่วย)

ปีงบประมาณ 2552-2561 (ผ ูป้่วยใน)
จาํนวน
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ราย

ทิศทางสาเหตกุารป่วย ผ ูป้่วยใน (75 กล ุ่มโรค)
โรคสาํคญั ปี 2552-2561

19 =  Other endocrine, 
nutrition…

32 =  Hypertensive 
diseases.

39  =  Pneumonia.

34 = Other heart
diseases.

55 =  Chronic renal
failure.
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อัตราป่วยต่อแสน

อตัราป่วยของกล ุ่มโรคเรื1อรงั



ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การเจบ็ป่วย)

ปีงบประมาณ 2552-2561 (ผ ูป้่วยโรคเรื1อรงั)



ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การเจบ็ป่วย)
สภาพความแออดัของผ ูม้ารบับริการ



ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การบริหารจดัการ)

สภาพปัญหาทางการใช้จ่ายด้านบริการสขุภาพ



ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การบริหารจดัการ)

สภาพปัญหาทางการใช้จ่ายด้านการใช้พลงังาน



ผลกระทบที 	เกิดขึ�น (การบริหารจดัการ)

สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล



ผลลพัธก์ารพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล
ภายหลงัการรบัรองกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาล



การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล



วิสยัทศัน์-พนัธกิจ ของโรงพยาบาล

วิสยัทศัน์ (VISION)

มีมาตรฐาน บริการประทบัใจ ห่วงใยสขุภาพ

พนัธกิจ (MISSION)

มีความมุ่งหมาย
ที�จะให้บริการสาธารณสขุที�ม ีคณุภาพ

แก่ประชาชนด้วยความเสมอภาค 
และมีประสิทธิภาพ

เพื�อสขุภาพที�ดีของประชาชน



นโยบายสาํคญัของโรงพยาบาล

1. ด้านการรกัษาและส่งเสริมสขุภาพผูป้่วยและญาติ
2. ด้านสิทธิผ ูป้่วยและจริยธรรมขององคก์ร
3. ด้านการป้องกนัและการควบคมุการติดเชื1อใน รพ.
4. ด้านการประสานบริการและส่งเสริมสขุภาพในชุมชน
5. การจดัการความเสี�ยง
6. โครงสร้างกายภาพและสิ�งแวดล้อม
7. เครื�องมือ อปุกรณ์ วสัดกุารแพทย์
8. กระบวนคณุภาพทั �วไป/การสรา้งเสริมสขุภาพของ รพ.

 9. ระบบสารสนเทศและเวชระเบยีน
10. การบริหารทรพัยากรและการเงิน
11. บริหารทรพัยากรบคุคล



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/ทีมนํา

องคก์รแพทย ์    

องคก์รพยาบาล

ทีมผ ูป้ระสานงานคณุภาพ    

IC    IM     ENV   PCT  INS   HRD  RM 

ทุกหน่วยงาน     

MMs     

โครงสร้างการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล



ผลลพัธก์ารพฒันา
ด้านการบริหารเชิงกลยทุธ ์

: ทีมนําโรงพยาบาล



  1. ทีมนําตระหนักในความสาํคญัในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัของ
โรงพยาบาล  ส่งเสริม ติดตาม กาํกบั เร ื�องความเสี�ยงและความปลอดภยั  เช่น   
มีเวทีสภาพฒัน์เพื�อแก้ไขปัญหาหรือความเสี�ยงร่วมกนัทุกวนัพธุตอนเที�ยง         
มี Grand Round ของทีมต่างๆ   มีการติดตามตวัชี1วดัที�สาํคญัที�ในระบบงาน
ต่างๆอย่างสม ํ�าเสมอเป็นประจาํทุกเดือนและของหน่วยงานเป็นประจาํทุกปี  

การพฒันาด้านการนําองคก์ร (1)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา

  2. นํา 2P safety  มากาํหนดเป็นเป้าหมายในการดแูลผ ู้ป่วย และความ
ปลอดภยัของเจ้าหน้าที�  กระต ุ้นการพฒันาคณุภาพในปีงบประมาณ 2562 ให้
หน่วยงานจดัทาํโครงการเจ้าหน้าที�ยิ1มได้  คนไข้ยิ1มออก 

  3. กาํหนดจดุเน้นขององคร์ ่วมกนัและให้ทุกหน่วยงาน/ทีม นําไปปฏิบตัิและ
รายงานผลการพฒันาคณุภาพทุกเดือน



  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้จดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนร ู้พฒันาคณุภาพทั 1งระดบั
หน่วยงานและทีมคณุภาพ เช่น การทาํ KM, CQI, นวตักรรม

การพฒันาด้านการนําองคก์ร (2)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา

  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หวัหน้าหน่วยงานและทีมคณุภาพทาํกิจกรรม 
Leadership walk round , morning brief เพื�อให้ทราบและ    
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัระเบียบการ      
จราจรและที�จอดรถภายในโรงพยาบาล

  6. มีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล, โครงสร้างความรบัผิดชอบและ        
การประสานงานในระบบคณุภาพ ที�ใช้รปูแบบคณะกรรมการที�ประกอบด้วย
ทีมสหวิชาชีพ และตวัแทน / งานที�เกี�ยวข้อง



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (1)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (2)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (3)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (4)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (5)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อแก้ไขปัญหาความแออดั (6)

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การพฒันาเชิงโครงสร้างเพื�อลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน

การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา



การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : ทีมนํา
พฒันาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสู่ความย ั �งยืน



กาํหนดเขม็ม ุ่งร ่วมกบัภาคีเครือข่ายเพื�อแก้ไขปัญหาสขุภาพในพื1นที�

การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : ทีมนํา



การพฒันาคณุภาพด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์ : ทีมนํา

ทิศทางของตวัชี1วดัด้านการนําองคก์ร/ชมุชน



ผลลพัธก์ารพฒันา
ทรพัยากรบคุคล : HRD



การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคล : HRD

เป้าหมาย/กลวิธี การพฒันาทรพัยากรบคุคล



การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคล : HRD

ด้านการวางแผนทรพัยากรบคุคล (HRP)



การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคล : HRD

ด้านการจดัการทรพัยากรบคุคล (HRM)



การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคล : HRD

ด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล (HRD)



การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคล : HRD

โครงการการพฒันาทรพัยากรบคุคล



พฒันาบคุลากรเครือข่ายฯ รองรบัเขม็ม ุ่ง-นโยบายสาํคญั

Long Term Care Food Safety Accident

การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : HRD



การพฒันาด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล : HRD

ทิศทางของตวัชี1วดัด้านทรพัยากรบคุคล



การพฒันาด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล : HRD

ทิศทางของตวัชี1วดัด้านทรพัยากรบคุคล



ผลลพัธก์ารพฒันา
ระบบการจดัการความเสี 	ยง       
ความปลอดภยั และคณุภาพ      

: RM-PCT



การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT

กาํหนดนโยบาย/แนวทางสาํคญัในการดแูลผ ูป้่วย (1)

การบริหารความเสี�ยง ความปลอดภยั 
และคณุภาพ

  * โรงพยาบาลให้ความสาํคญักบัคณุภาพและ
ความปลอดภยัโดยกาํหนดให้การพฒันาคณุภาพ
อยู่ในแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร การติดตาม
ความก้าวหน้า ของทีมนําคณุภาพระบบต่างๆ   
โดยทีมนําของโรงพยาบาลเป็นประจาํทุกเดือน
  * ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินตนเอง
โดยใช้เครื�องม ือ 3CPDSA , 3P และ Service 

Profile กิจกรรมทบทวน ในการพฒันาอย่าง
ต่อเนื�อง 



กาํหนดนโยบาย/แนวทางสาํคญัในการดแูลผ ูป้่วย (2)

การบริหารความเสี�ยง ความปลอดภยั 
และคณุภาพ

  โรงพยาบาลใช้เครื�องมือในการพฒันาดงันี1  
  * กิจกรรมทบทวน Clinical Tracer , 

Trigger tool มาตรฐาน HA และมาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นเครื�องมือในการพฒันาคณุภาพ 
และทีมนําของระบบงาน 
  * ใช้เครื�องมือ 3CPDSA  3P ตวัตามรอย 
มาตรฐาน HA และผลการตรวจประเมินจาก
องคก์รภายนอก เป็นเครื�องมือในการพฒันา
คณุภาพ  

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



การทบทวนระบบการดแูลผ ูป้่วยแต่ละกรณี (1)

การทบทวนการเสียชีวิต

  ปี 2561 พบว่า 5 อนัดบัโรค ที�เป็นสาเหตกุารเสียชีวิต 
ได้แก่ 
  1. โรคมะเรง็ระยะสดุท้าย 
  2. Pneumonia c Bed ridden ในผู้สงูอาย ุ
     3. Sepsis ในผู้สงูอาย ุ 
    4. Cirrhosis

     5. ผู้ป่วย HIV ซึ�งเป็นผ ู้ป่วยระยะสดุท้ายทั 1งสิ1น  
  มีการพฒันา Long Term Care  และ Palliative Care

ในการดแูลที�บ้านและโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และทีมหมอครอบครวั ส่วนผู้ป่วย Sepsis ส่วนใหญ่เป็น
ผ ู้สงูอาย ุRefer  back  มาจากโรงพยาบาลสระบุรีเพื�อ     
รบัการรกัษา แบบประคบัประคอง 

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



การทบทวนระบบการดแูลผ ูป้่วยแต่ละกรณี (2)

การทบทวนกรณีผ ูป้่วยแพ้เล ือด

  * ปี 2561 เม ื�อมีผ ูป้่วยแพ้เล ือด 3  ราย จะรายงาน
แพทยท์นัที และ off การให้เล ือด และส่งเล ือดของ
ผ ูป้่วยและของผ ูใ้ห้ไปตรวจที� รพศ.สระบรุี อีกคร ั 1ง  และ
พบว่าส่วนใหญ่ผ ูป้่วยแพ้ WBC แพทยผ์ ูร้กัษาจะเป็น
ผ ูพ้ิจารณาว่าจะให้ PRC นั 1นต่อ หรือเปลี�ยนเป็นให้  
LPB  และมีการเฝ้าวงั ก่อนและขณะให้เล ือด

  * ในปี 2562  มีการพฒันาเพิ�มแบบฟอรม์การเฝ้า
ระวงัการแพ้เล ือดให้ครอบคลมุทุกด้านซึ�งประยกุตม์า
จากแบบฟอรม์ของ WHO ยงัไม ่พบผูป้่วยแพ้เล ือด

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



การทบทวนระบบการดแูลผ ูป้่วยแต่ละกรณี (3)

การทบทวนกรณีผ ูป้่วยแผลกดทบั

  * ปี 2560 = 0.34 จากการทบทวนพบว่าส่วนใหญ่เป็นผ ูป้่วย  
Bed ridden  รบักลบัจาก รพ. สระบรุีจาํนวนมาก และมีแผล  
Pressure sore  เป็นส่วนใหญ่  ระดบัของแผลค่อนข้างล ึก โอกาส
ที�จะเกิดแผล  Bed sore  เพิ�มมีมากขึ1น  จากผิวหนังที�อ ่อนแอ       
มีจดุอบั  ได้ม ีการทบทวนและวางแนวทางการป้องกนัโดยใช้ที�นอน
ลม  และแบบฟอรม์ประเมิน Baden  score  มีนวตักรรมหมอน
โฟม, นาฬิกาพลิกตะแคงตวั  และด ูGeneral  hygiene  care
  

 *  ปี 2561 = 0.09  ส่วนปี 2562  = 0.53 จากสาเหต ุผ ูป้่วย
ขาดการพลิกตะแคงตวัตามกาํหนดเวลา  จึงทบทวนให้ม ีการ
กาํหนดผ ูร้บัผิดชอบเฉพาะ ในการพลิกตะแคงตวั  ตามเวลาที�

ชดัเจนขึ1น

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



การทบทวนระบบการดแูลผ ูป้่วยแต่ละกรณี (4)

การทบทวนกรณีเจ้าหน้าที�ติดเชื1อ TB
** ปี 2561 ( 1 ราย)  และปี 2562 ( 1 ราย)  ได้ทบทวนและปรบัปรงุดงันี1

  ด้านผ ูป้่วย : วิเคราะหแ์ละประเมินความเสี�ยงต่อการติดเชื1อTB ของ
บคุลากร เป็นรายบคุคล ให้การดแูลรกัษาตามสูตรของการรกัษา  หยดุ    
พกังาน จนหมดระยะการแพร่เชื1อ  การติดตาม ตรวจผ ูส้มัผสัโรคใน
ครอบครวั การติดตามประเมินผลการรกัษา ก่อนกลบัเข้าทาํงาน

  กล ุ่มเสี�ยงและผ ูส้มัผสัโรค : ตรวจ เอก็ซเรยป์อดซํ1า ในกล ุ่มที�สมัผสัโรค 
และ  แพทยก์าํหนดกาํหนดระยะเวลาตรวจซํ1า  ปรบัเปลี�ยนการตรวจ
สขุภาพกล ุ่มบคุลากรที�ที�เสี�ยงต่อการติดเชื1อได้แก่ งานอบุตัิ เหตฉุุกเฉิน  
งานผ ูป้่วยใน  โดยเพิ�มการเอก็ซเรยป์อด เป็นปีละ 2 คร ั 1ง  เน้นการสวม
อปุกรณ์ป้องกนั N95 อย่างถกูต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเมื�อต้อง
ให้การดแูลผ ูป้่วย TB 

จดัพื1นที�-สิ�งแวดล้อม : Zoning, Cleaning, การสวมอปุกรณ์
ป้องกนั, การจดัสิ�งแวดล้อมในหอผู้ป่วย

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



พฒันานวตกรรมเพื�อรองรบัเขม็ม ุ่ง-นโยบายสาํคญั

Asthma/COPD Clinic

สติกเกอรเ์ตือนภยั-อาหารสขุภาพ ใน DM/HT Clinic

ฉลากสาํหรบัผ ู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออก
ใน Wafarin Clinic

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยงฯ : RM-PCT



การดาํเนินการรว่มกบัเครอืข่ายบริการ : RM-PCT

สนับสนุนการดแูลผ ูป้่วยในชมุชน ตามกระบวนการ DHS-DHB



การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยง : RM-PCT

ทิศทางของตวัชี1วดัการเสียชีวิตของมารดา-ทารก



ทิศทางของตวัชี1วดัการเสียชีวิตของผ ูป้่วย

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยง : RM-PCT



ทิศทางของตวัชี1วดัด้านความเสี�ยงของผ ูป้่วย

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยง : RM-PCT



ทิศทางของตวัชี1วดัปัญหาสาํคญัในพื1นที�

การพฒันาระบบการจดัการความเสี 	ยง : RM-PCT



ผลลพัธก์ารพฒันา
ด้านสิ	งแวดล้อมและ   

ความปลอดภยั : ENV



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

การปรบัปรงุพื1นที�เพื�อรองรบับริการ



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

การบาํรงุรกัษาพื1นที�เชิงป้องกนั



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

การเฝ้าระวงัเพื�อป้องกนัความเสี�ยง



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

การเฝ้าระวงัด้านอคัคีภยั



การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : ENV

จดัสิ�งแวดล้อมเพื�อลดปัญหาการระบาดของโรคร่วมกบัชมุชน



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

ทิศทางของตวัชี1วดัด้านสิ�งแวดล้อม



การพฒันาด้านสิ	งแวดล้อมและความปลอดภยั : ENV

ทิศทางของตวัชี1วดัด้านสิ�งแวดล้อม



ผลลพัธก์ารพฒันา
ระบบการป้องกนัและ

ควบคมุการติดเชื�อ : IC



ปัญหาการปนเปื1 อนเสี�ยงต่อการติดเชื1อ : เส้นทางขนผา้ผา่นห้องนึ�งฆ่าเชื1อ

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
ก่อนแก้ไข



ปัญหาการปนเปื1 อนเสี�ยงต่อการติดเชื1อ : เส้นทางขนผา้ผา่นห้องนึ�งฆ่าเชื1อ

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
หลงัแก้ไข



ปัญหาการปนเปื1 อนเสี�ยงต่อการติดเชื1อ : ห้องนึ�งฝ้าเพดานมีร ่องและรอยต่อ

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
ก่อนแก้ไข



ปัญหาการปนเปื1 อนเสี�ยงต่อการติดเชื1อ : ห้องนึ�งฝ้าเพดานมีร ่องและรอยต่อ

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
หลงัแก้ไข



ปัญหาการวางระบบระบายแกส๊ EO

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
ก่อนแก้ไข

ระบายในห้องอบ 24 ชม. นํามาระบายต่อนอกห้องอบ



ปัญหาการวางระบบระบายแกส๊ EO

การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

สภาพ
หลงัแก้ไข

ติดต ั 1งพดัลมระบายอากาศ 
ในห้องอบแกส๊ EO เพิ�ม



Central Supply/Trash infection

การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : IC



การพฒันาการป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ : IC

ทิศทางตวัชี1วดัด้านการติดเชื1อในโรงพยาบาล



ผลลพัธก์ารพฒันา
ระบบสารสนเทศ : IM



การพฒันาคณุภาพในระบบสารสนเทศ : IM

เปลี�ยนระบบให้บริการแบบเวชระเบียนเป็น PAPERLESS



การพฒันาคณุภาพในระบบสารสนเทศ : IM

นโยบายกาํหนดสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบข้อมลูในเวชระเบียน



การพฒันาคณุภาพในระบบสารสนเทศ : IM

ปรบัปรงุระบบตรวจสอบการระบตุวัผ ูป้่วยและสิทธิการรกัษา



การพฒันาคณุภาพในระบบสารสนเทศ : IM

พฒันาระบบคิวการเข้ารบัการรกัษาพยาบาล



การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : IM

พฒันาการเข้าถึงข้อมลูท ั 1งในระบบข้อมลูกลาง-website

สารสนเทศเพื�อการจดัการ (MIS) : 
http://www.kkhos.com

ระบบข้อมลูกลาง : Drive : K 

Folder : 4-Health Information for KKHOS



การพฒันาคณุภาพในระบบสารสนเทศ : IM

ทิศทางตวัชี1วดัความสมบรูณ์ของเวชระเบียน



ผลลพัธก์ารพฒันา
ระบบการจดัการด้านยา 

: MMs



การพฒันาระบบการจดัการด้านยา : MMs

การพฒันาระบบการจดัการด้านยาตามข้อเสนอแนะของ สรพ.



การพฒันาระบบการจดัการด้านยา : MMs

การพฒันาระบบการจดัการด้านยาตามข้อเสนอแนะของ สรพ.



การพฒันาระบบการจดัการด้านยา : MMs

การพฒันาระบบการจดัการด้านยาตามข้อเสนอแนะของ สรพ.



การพฒันาระบบการจดัการด้านยา : MMs

การพฒันาระบบการจดัการด้านยาตามข้อเสนอแนะของ สรพ.



การดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายบริการ : MMs

พฒันานวตกรรมเพื�อเชื�อมการบริการของเครือข่าย

พฒันาการเบิกจ่ายยา-เวชภณัฑ ์ด้วยระบบ
Drug store online



การพฒันาระบบการจดัการด้านยา : MMs

ทิศทางตวัชี1วดัระบบการจดัการด้านยา
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