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สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานประจ าปี  2564 (ปีงบประมาณ 2565) 
 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางล าพูนใกล้หมอ 

โดยคณะท างานตรวจสอบมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
วันที่  7 ธันวาคม  2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

  

มาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ด้านเวชกรรม 1.แนะน ำให้แจ้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและ

แผนกำรรักษำก่อนรับกำรรักษำ  
2.ให้จัดท ำป้ำยตู้เอกสำร เช่น ตู้เก็บเอกสำรคดี ตู้
เก็บเอกสำรผู้ป่วยใน 
3. กำรรำยงำนโรคติดต่อให้เพ่ิมกำรรำยงำนโรค
อ่ืนๆนอก จำกโรคโควิด 19 ด้วย (รำยงำน 506 ) 
ให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
4. กำรก ำกับดูแลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ แนะน ำ
ให้มีกำรสรุปผลงำนบริกำรของแพทย์ทุกคนใน 
แต่ละปี 
5. แนะน ำให้มีระบบกำรมอบหมำยและกำร
ติดต่อ กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงค ำวินิจฉัย / 
เปลี่ยนแผนกำรรักษำและจ ำเป็นต้องมีกำรโอนให้
แพทย์ท่ำนอ่ืนเป็นเจ้ำของไข้ โดยอำจมี
แบบฟอร์ม หรือบันทึกในเวชระเบียน และจัดท ำ
เป็นแนวทำงปฏิบัติ 

1. แพทย์เจ้ำของไข้ควรมีโอกำสในกำรได้พบปะ
พูดคุยโดยตรงกับแพทย์ที่ปรึกษำหรือแพทย์เวร 
เพ่ือกำรดูแลรักษำผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง 
2. แนะน ำให้มีกำรตรวจเยี่ยมร่วมกันโดยผู้
ประกอบวิชำชีพหลำยสำขำในผู้ป่วยบำงรำย 
(Grand Round) 

ด้านเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดให้เภสัชกรครบตำมกรอบโดยเฉพำะเวรดึกที่
มีเภสัชกรเป็นบำงวัน (ควรมีทุกเวรตลอด 24 
ชั่วโมง) เวลำบ่ำยเสนอให้มี 2 คน อย่ำงน้อย 
16.00 – 20.00 น. 
2.ตู้เย็นเก็บยำ มียำจ ำนวนมำก ไม่แยกเก็บยำแต่
ละรำยกำรให้ชัดเจน ควรมีกำรเพ่ิมพ้ืนทีตู่้เย็นใน
กำรจัดเก็บและมีกำรแยกระบุรำยกำรยำให้เป็น
สัดส่วน  ลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ สมุดบันทึก
อุณหภูมิ มีลำยเซ็นเภสัชกรผู้ตรวจสอบให้
ครบถ้วน 
3. แยกตู้เย็นวัคซีนออกจำกยำอ่ืนๆ (แยกระบบ
ยำ Cold Chain) 

1. กำรทบทวนค ำสั่งใช้ยำ พัฒนำเภสัชกร
ทบทวนค ำสั่งค้นหำ ME/ADE ก่อนจัดยำ -  
จ่ำยยำ 
2.กำรบริกำรจ่ำยยำ : กำรให้ค ำปรึกษำ 
Discharge Counseling เลือกกลุ่มยำที่มีควำม
เสี่ยง ยำเทคนิคพิเศษ โดยเภสัชกร 
3.อำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ/ADR 
เสนอให้ท ำระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งโรงพยำบำล  
เรื่องกำรติดตำม ADR/ป้องกันกันชัก แนว
ทำงกำรlock กำรปลดล็อก ประวัติแพ้ยำ กำร
ท ำ Rechallenge  
4. Drug Interaction: ก ำหนดคู่ Fetal Drug 
Interaction คู่ Monitor กำรLock แนว
ทำงกำรจัดกำร Drug Interaction 
5. High Alert Drug (HAD): ก ำหนดแนวทำง 
HAD ทั้งโรงพยำบำล กำรประเมินกำรติดตำม 
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กำรท ำตำมแนวทำงบทบำทกำรจัดกำรของ
แพทย์ เภสัชกร พยำบำล 
6.Med Reconcile: ท ำแนวทำง Med 
Reconcile ให้ครบทุกข้ันตอน Verify Clarify 
Reconcile transmission ทั้งข้ันกำร Admit, 
transmission,Discharge,กำรจัดกำรยำเดิม 
ก ำหนดกลุ่มโรค เป็นต้น 
7.งำนบริบำลเภสัชกรรม วำงแผนในกำรติดตำม
ปัญหำกำรใช้ยำผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กรณี
ผู้ป่วยใช้ยำต่อเนื่องและเรื้อรังหรือได้รับยำที่
อำจเกิดปัญหำเช่น กำรใช้ยำผู้ป่วยนอก ยำกลับ
บ้ำนผู้ป่วยใช้ยำกลุ่มเสี่ยงเทคนิคพิเศษ 
8.งำนผลิต : ยังไม่มีกำรเตรียมงำนผลิต,ยำ
เฉพำะรำย หำกมีกำรเตรียมยำเฉพำะรำย 
วำงแผนในกำรเตรียมตำมำตรฐำนเภสัชกรรม 
 

ด้านการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

1.องค์กรพยำบำล เป็นบุคลำกรส่วนมำกของ
โรงพยำบำล แต่ไม่มีส ำนักงำน กำรเก็บข้อมูล
ต่ำงๆของพยำบำลต้องไปขอจำกงำนอ่ืน เช่น 
ประวัติกำรฝึกอบรม,กำรตรวจสอบใบประกอบ
โรคศิลปะ หรือควำมเสี่ยงของกลุ่มกำรพยำบำล 
2. จัดท ำโครงสร้ำงองค์กร 
3. รถ Emergency พบเวชภัณฑ์ที่หมดอำยุ 
4. กำรจัด Cohort Ward โซนเหลือง มีplanกำร
เปลี่ยนเคำน์เตอร์พยำบำลเป็นห้องด้ำนหน้ำอยู่
แล้ว ขอปรับทำงเดิน one way ของเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
ยังไม่มีทำงออก 

1.พยำบำลส่วนมำกเป็นพยำบำลใหม่ 1 ปี ควร
มีกำรวำงแผนTraining ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
LR เป็นพยำบำลที่จบใหม่เพียง 1 คน 
2. กระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรพยำบำล 
- ขำดกำรประเมินด้ำนจิตใจ 
- กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล 
- ข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำลให้ถูกต้อง 
- กำรบันทึกให้ตรงแบบฟอร์มที่ออกแบบ เช่น 
pain score 
- D/C plan 

ด้านเทคนิค
การแพทย์ 

1.ขำดกำรทบทวนผลกำรประเมินคุณภำพโดย
องค์กรภำยนอก (EQA) ทุกสำขำงำนที่เปิดบริกำร 
ให้เป็นปัจจุบัน 
2.ไม่พบกำรท ำแบบบันทึกกำรทบทวนผลกำร
ประเมินคุณภำพโดยองค์กรภำยนอก (EQA) / 
Inter Lab compare ของรำยกำรตรวจ 
UPT,FOB,Urine Amphetamine 

กำรจัดระบบขอเลือดด่วนของโรงพยำบำล
ล ำพูนใกล้หมอ  

ด้านรังสีวิทยา 
 
 
 
 

1. กำรตรวจสอบรอยรั่วของเสื้อตะกั่ว / Thyroid 
Sheild ทุกๆ 6 เดือน 
2.บันทึกสำเหตุฟิล์มเสียเพื่อน ำมำวิเครำะห์หำ
แนวทำงกำรป้องกัน 
 

1.กำรอ่ำนฟิล์มของรังสีแพทย์แบบonline มี
โปรแกรมติดตั้งสำมำรถเปิดผ่ำนมือถือหรือ
Notebook ได้ซึ่งทำงบริษัท PACS จะ
รับผิดชอบด ำเนินกำรให้ 
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ด้านรังสีวิทยา(ต่อ) 3.ด้ำนควำมปลอดภัยในเรื่องกำรรักษำควำมลับ

ของผู้ป่วย เนื่องจำกมีกำรปริ้นภำพเอกซเรย์ซึ่ง
เครื่องปริ้นเตอร์วำงอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดอำจ
ท ำให้ภำพหรือข้อมูลของผู้ป่วยรั่วไหลได้ 

2.ควรใช้คู่มือมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรรังสี
วินิจฉัย กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อเป็นพ้ืนฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำเพ่ือให้ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนระบบคุรภำพห้องปฏิบัติกำร
รังสีวินิจฉัย 

ด้านกายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 1. ขอให้เพ่ิมป้ำยบอกทำงออกฉุกเฉินระหว่ำง
ห้องTreatmentอีก 1 จุด และหำกมีถัง
ดับเพลิงสีเขียวไว้ที่แผนกด้วยก็จะช่วยป้องกัน
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในแผนกได้เร็วมำกขึ้น 
2.เพิ่มกำรตรวจสอบเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือให้
ควำมร้อน เช่น ถัง Hot Pack, Paraffin (ถ้ำมี
ในอนำคต)ให้วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์
ก้ำนยำวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง และให้มีกำร
บันทึกอุณหภูมิด้วยทุกวัน  
3.ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีกำร
อบรมทำงด้ำนวิชำชีพทั้งนักกำยภำพบ ำบัดและ
ผู้ช่วยอย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
4.ควรบันทึกผลกำรให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ
ตนเองแก่ผู้ป่วยและญำติ พร้อมลงข้อมูลใน PT. 
Record หรือใน SOAP ไว้ด้วย 
5.ควรมีกำรเก็บตัวชี้วัดแต่ละตัวโดยแยกเป็น
รำยเดือนจะท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลตัวชี้วัดมำ
พัฒนำคุณภำพบริกำรของงำนกำยภำพบ ำบัด
ได้มำกข้ึน 
6.ควรมี KPI Template หรือค ำจ ำกัดควำม
ของตัวชี้วัดรวมถึงกำรประเมินตัวชี้วัดได้อย่ำง
ถูกต้องและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน 
7.ควรมีตู้เก็บอุปกรณ์ทำงกำยภำพบ ำบัด 
เพ่ือให้เป็นสัดส่วนและสะดวกในกำรหยิบใช้
และยืดอำยุกำรใช้งำนได้มำกขึ้น  
8.เตียงTreatment มี 1 เตียงที่สูง อำจเสี่ยงต่อ
กำรหกล้ม/ตกเตียงของผู้ป่วยได้ แนะน ำให้ท ำ
ป้ำยเตือน “ระวังตกเตียง” เพ่ิมด้วย และขอให้
นักกำยภำพบ ำบัด/ผู้ช่วยต้องอยู่ใกล้/ดูแลผู้ป่วย
อย่ำงใกล้ชิดขณะให้บริกำร 
9.กำร Audit pt.Card ควรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ภำยนอกหน่วยงำน (ทีมAuditของโรงพยำบำล) 
10.กำรประเมินควำมพึงพอใจและสรุป
วิเครำะห์ผลลัพธ์ควรเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำยนอก
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หน่วยงำนหรือท ำ QR Code 
11.ควรสรุปสถิติประจ ำเดือน,ประจ ำปี,5 โรค
อันดับแรก,5 หัตถกำรอันดับแรก จะท ำให้เห็น
โอกำสในกำรพัฒนำงำนกำยภำพบ ำบัดได้มำก
ขึ้น,กำรท ำ CPG เฉพำะโรค (โดยเฉพำะโรคที่
พบบ่อย เช่น โรคปวดหลัง,โรคปวดคอ เป็นต้น) 

ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1.ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย : ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำกำร
เก็บตัวอย่ำงน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้วท ำ
กำรตรวจพำรำมิเตอร์พ้ืนฐำน และมีกำรบันทึกไว้
ในสมุดจดบันทึกรำยงำนประจ ำวัน ซึ่งจะต้องมี
บันทึกค่ำพำรำมิเตอร์พื้นฐำนคือ 
1.กำรตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง(pH) 
2.ค่ำออกซิเจนละลำยในน้ ำ (Dissolve Oxygen) 
3.ค่ำคลอรีนตกค้ำง ซึ่งจะบ่งบอกถึงปริมำณ
คลอรีนในระบบบ ำบัดว่ำมีเพียงพอที่จะช่วยก ำจัด
เชื้อแบคทีเรียซึ่งอำจจะปนเปื้อนมำกับน้ ำเสียที่
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วหรือไม่ ซึ่งกำรตรวจพ้ืนฐำน
ตำมพำรำมิเตอร์ที่ก ำหนดนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ำ
ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน้ ำเสียในวันนั้นๆ
ยังสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่ ซึ่งถ้ำมีค่ำใด
ค่ำหนึ่งผิดปกติต้องมีกำรหำสำเหตุและท ำกำร
แก้ไขอย่ำงทันท่วงทีควรมีกำรบันทึกกำรดูแล
ประจ ำวัน ได้แก่ กำรบันทึกค่ำตะกอน,กำรบันทึก
ค่ำ DO และกำรบันทึกค่ำ pH 
2.น้ ำใช้จำกระบบประปำส่วนภูมิภำค ควรขอผล
กำรตรวจวิเครำะห์จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค 
และโรงพยำบำลส่งตรวจเอง โดยเก็บตัวอย่ำงน้ ำ
จำกปลำยทำงกำรใช้น้ ำ 
3.น้ ำดื่มบรรจุขวดควรขอผลกำรตรวจวิเครำะห์
จำกบริษัทผู้ผลิต 
4.กำรสุขำภิบำลอำหำรในโรงพยำบำลควรขอ
ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่มำประเมินตำมเกณฑ์  “อำหำรสะอำด 
รสชำติอร่อย” ตำมมำตรฐำนของกรมอนำมัย    
 
 
                

ไม่มี 
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ด้านอาคาร 1 ตัวอำคำรมีควำมพร้อมในกำรใช้งำน แต่มี

บำงส่วนต้องเพ่ิมเติม เช่น แผนที่อำคำร , กำร
ก ำหนดทิศทำงเดินภำยในอำคำร 
2.ทำงเข้ำ-ออก โรงพยำบำล ควรมีป้ำยบอกและ
ให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
 

ปรับปรุงสิ่งต่ำงๆให้สะอำดและง่ำยต่อกำรใช้
งำนทั้งบุคลำกรในโรงพยำบำลและผู้มำรับ
บริกำร 

ด้านเครื่องมือและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท ำแผนกำรตรวจเช็คบ ำรุงรักษำระบบ
เครื่องมือแพทย์ประจ ำเดือน,ประจ ำทุกๆ3-4
เดือน และประจ ำปี 
2.จัดท ำเอกสำรประวัติของเครื่องมือแพทย์ทุก
เครื่อง 
-ประวัติกำรจัดซื้อ-ได้มำ 
-ประวัติกำรบ ำรุงรักษำ 
-ประวัติกำรส่งซ่อม/ช ำรุดซ้ ำ 
-ประวัติกำรสอบเทียบควำมเที่ยงตรงค่ำ
มำตรฐำน 
3.จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ทุกเครื่อง 
 

1.เพิ่มบุคลำกรด้ำนกำรช่ำงเทคนิค ด้ำนต่ำงๆ 
- ช่ำงเทคนิคด้ำนเครื่องมือแพทย์ 
- ช่ำงเทคนิคด้ำนระบบสำธำรณูปโภค เช่น 
ระบบก๊ำซกำรแพทย์ ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้ำ 
ระบบระบำยอำกำศ 
2.เพิ่มจัดตั้งศูนย์เครื่องมือส ำหรับรับผิดชอบ
กำรจัดเก็บ/บ ำรุงรักษำ/ส่งซ่อม เครื่องมือ
แพทย์แยกออกจำกงำนซ่อมบ ำรุงทั่วไป 

ด้านมาตรฐานการ
บริการ ลักษณะ 
และการประกอบ
กิจการ
สถานพยาบาล 

ไม่มี ให้มีกำรแจ้งชื่อเพ่ิม-ออก ของผู้ประกอบวิชำชีพ
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลให้ทำง สสจ.ล ำพูน 
ทรำบทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

 


