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สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานประจ าปี  2564 (ปีงบประมาณ 2565) 
 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางศิริเวช ล าพูน  

โดยคณะท างานตรวจสอบมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
วันที่  7 ธันวาคม  2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

  

มาตรฐาน ข้อปรับปรุงให้ด าเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ด้านเวชกรรม 1.เอกสารเวชระเบียนใบน าตรวจให้เพิ่มชื่อ

โรงพยาบาลศิริเวช และที่อยู่ 
2.ควรแยกระบบบริการด้านเวชระเบียนเป็น 2 
โรงพยาบาลให้ชัดเจน และแยก HN ของ
โรงพยาบาลศิริเวชและโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน 
แยกจัดเก็บเวชระเบียนของ 2 แห่งให้ชัดเจน               
ไม่ใช้ร่วมกัน 
 

ไม่มี 

ด้านทันตกรรม 1.ควรมีการเปลี่ยนรองเท้าเป็นร้องเท้าที่สะอาด
เมื่อเข้ามาสู่บริเวณห้องทันตกรรม 
2.การใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 ในการรักษา
หัตถการที่ฟุ้งกระจาย 
3.การใช้เสื้อกาวน์สะท้อนน้ าเพ่ือใช้ในการรักษา
หัตถการที่ฟุ้งกระจาย 
4.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องหัตถการ 
 

1.มีจ านวนเครื่องกรอฟัน ได้แก่ airoter, 
airmotor ให้เพียงพอในการเปลี่ยนใช้ในผู้ป่วย
แต่ละราย 
2.ท าไกด์ไลน์ในการท าความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ระบบ suction,ยูนิตทันตกรรม ติด
ไว้เพ่ือให้ผู้ช่วยแต่ละคนปฏิบัติเป็นไปแนวทาง
เดียวกัน 

ด้านเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 1.การทบทวนค าสั่ง จัดท าแนวทางทบทวน
ค าสั่งในกลุ่มโรค กลุ่มยาส าคัญ ที่มีความเสี่ยง
เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ADR, ระบบป้องกันแพ้ยาซ้ า จัดท าแนวทาง 
Lock, แนวทางการ Rechallenge การปลด
ล็อค 
3. High Alert Drug (HAD):  เน้นการติดตาม
ประเมินการด าเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้ 
4.Med Reconciliation : Verification รับยา
ที่โรงพยาบาลศิริเวช พัฒนาระบบITในการดึง
ข้อมูล หรือให้พยาบาลช่วยดึงข้อมูล 
5.งานผลิตยา : เตรียมห้องตามมาตรฐาน 
6.Medication Error มี 5 ประเภท 
6.1 Prescribing Error 
6.2 Transcribing error (Transcribing error 
และ Transition error)  
6.3 Pre-dispensing Error 
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ด้านเภสัชกรรม
(ต่อ) 

6.4 Dispensing Error 
6.5 Administration Error 
การเผยแพร่ายการยา LASA ที่มีปัญหาให้              
สหสาขาวิชาชีพทราบ 

ด้านการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

ไม่มี ควรประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่ 
Cohort ward เช่น การติดตามหลัง D/C                 
1 เดือน เป็นต้น 
 

ด้านเทคนิค
การแพทย์ 

1.ควรมีตู้แช่เย็นส าหรับใส่น้ ายาตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ 
2.การส่งต่อแลปไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ ควรระบุ
หน้ากล่องใน Case ผู้ป่วยโควดิให้ชัดเจน 
 

ให้ท าการ calibration ค่าการตรวจ Routine 
Lab ที่เปิดให้บริการกับโรงพยาบาลพริ้น (การ
ท าการเปรียบเทียบค่าเครื่องตรวจวิเคราะห์)  

ด้านรังสีวิทยา - 
 

- 

ด้านกายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 1.ควรมีการจัดสรุปสถิติประจ าวัน,ประจ าเดือน
,5 โรคอันดับแรก,5 หัตถการอันดับแรก เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาได้มากข้ึน และควรเก็บไว้
ในแฟ้มเพ่ือง่ายต่อการน ามาพัฒนาและน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ 
2.ควรจัดท า CPG กลุ่มโรคท่ีส าคัญของแผนก
กายภาพบ าบัด เช่น CPG ผู้ป่วยโรคปวดหลัง
,CPG ผู้ป่วยโรคปวดคอ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคส าคัญ
ใน 5 อันดับแรก เป็นต้น 
3.ตัวชี้วัดของแผนกควรเพ่ิมช่องเป้าหมายในแต่
ละตัวชี้วัดเพ่ือง่ายต่อการMonitorในแต่ละ
เดือน และควรน าผลลัพธ์ที่ได้น ามาเปรียบเทียบ
แยกในแต่ละปี เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพของ
แผนกต่อไปได้ และทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
4.ความเสี่ยงมีการบันทึกไว้ส่วนหนึ่งใน
คอมพิวเตอร์ หากแผนกสามารถค้นหาความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันได้เพ่ิมขึ้นก็จะดียิ่งขึ้น และควร
เก็บข้อมูลไว้ในหลายๆที่ส่วนใหญ่แผนกจะเก็บ
ไว้ในคอมพิวเตอร์/google drive และควรเก็บ
ไว้ในแฟ้มด้วย เช่น การidentify ผู้ป่วย (ตาม
ชื่อ-สกุล-ที่อยู่) , ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
อาจจะเก็บข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อแพทย์ 
เป็นต้น 
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ด้านกายภาพบ าบัด
(ต่อ) 

5.แผนกสามารถดูแนวทางการประเมินตา
มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดได้จากสภา
กายภาพบ าบัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปได้ 

ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- - 

ด้านอาคาร 1.ในห้องน้ าควรเพ่ิมกริ่งฉุกเฉิน 
2.ให้จัดท าแผนผังของโรงพยาบาลเพิ่มเติมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

1.กรณีทางลาดที่ไม่สามารถปรับได้ให้มีผู้ช่วย
เหลือคนไข้ 
2.แนะน าให้หมั่นตรวจสอบดูแลซ่อมบ ารุง
สายไฟภายในอาคาร 
3.แนะน าให้ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับระบบ
ท่อน้ าและถังเก็บน้ าที่เสื่อม 
4.ระบบเตือนภัยต้องแจ้งให้ทุกส่วนของ
โรงพยาบาลทราบ 

ด้านเครื่องมือและ
การจัดการ 

ในห้องอบแก๊ส EO ควรมีป้ายเตือนถึงอันตราย
เกี่ยวกับอันตรายของแก๊ส EO ต่อผู้สัมผัส 

ไม่มี 

ด้านมาตรฐานการ
บริการ ลักษณะ 
และการประกอบ
กิจการ
สถานพยาบาล 

ไม่มี ไม่มี 

 
หมายเหตุ เนื่องจากโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่เป็น Cohort Ward ส าหรับผู้ป่วยโควิด -19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานได้ครบทุกด้าน 


