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สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานประจ าปี  2564 (ปีงบประมาณ 2565) 
พริ้นซ์ ล าพูน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  

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

  

มาตรฐาน ข้อปรับปรุงให้ด าเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการพัฒนา 
ด้านเวชกรรม มีการใช้อาคารสถานที่และบุคลากรร่วมกันของ  

2 โรงพยาบาล ควรแยกให้ชัดเจนในส่วนของ
เอกสาร และรายละเอียดการรักษา ระบบบริการ
ด้านเวชระเบียน HN ของผู้ป่วย แยกจัดเก็บเวช
ระเบียนของ 2 แห่งให้ชัดเจน ไม่ใช้ร่วมกัน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล 
 

ไม่มี 

ด้านเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 1.การทบทวนค าสั่ง เภสัชกรรับค าสั่ง OPD/IPD 
จัดท าแนวทางการทบทวนค าสั่ง ก าหนดจุด
มุ่งเน้น ยากลุ่มส าคัญ โรคส าคัญ เช่น ขนาดยา 
warfarin เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน 
2.การจ่ายยา จุดจ่ายยาช่วงโควิด 19 ระบาด 
ควรมี Partition กั้น เพื่อความปลอดภัยลดการ
แพร่กระจายของเชื้อ 
3.ADR, ระบบป้องกันแพ้ยาซ้ า ก าหนดแนวทาง
การล็อคยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ (เพ่ือลด 
Medication error) แนวทางการปลดล็อค 
แนวทางการ Rechallenge แบบยินยอมการ 

Rechallenge 
3. High Alert Drug (HAD):  การติดตาม
ประเมินระบบการจัดการตามแนวทางการใช้ยา
ที่มีความเสี่ยงสูงที่วางภาพไว้ เช่น เภสัชกร
ติดตามประเมิน 
4.Med Reconciliation : Verification : ยาที่
รับยาโรงพยาบาลศิริเวช พัฒนาระบบในการดึง
จากระบบ IT ที่สามารถลดภาระงาน พยาบาล
ช่วยVerification เภสัชกร Clarification ลด
ภาระผู้ปฏิบัติงาน,ได้รับยาทันภายใน 24 ชั่วโมง 
5.งานผลิตยา : ยังไม่มีการด าเนินการ 
เตรียมพร้อมการผลิตยาผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น 
ยาเคมีบ าบัด 
6.Medication Error มี 5 ประเภท 
6.1 Prescribing Error 
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(ต่อ) 

6.2 Transcribing error (Transcribing error 
และ Transition error)  
6.3 Pre-dispensing Error 
6.4 Dispensing Error 
6.5 Administration Error 
การเผยแพร่ายการยา LASA ที่มีปัญหาให้              
สหสาขาวิชาชีพทราบ 

ด้านการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

ไม่มี 1.การมอบหมายงาน ควรจะมอบหมายงานให้
ชัดเจน เช่น หน้าที่หัวหน้าเวร , Member หรือ
หากเป็น Total Case ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
เตียง 1-6 เป็นต้น 
2.การตรวจสอบรถ Emergency ควรให้เป็น
ปัจจุบัน 
3.ในหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีผู้มารับบริการ ควรมี
การทบทวนวิชาการและทักษะบ่อยๆ ควรจะมี
แผนรองรับว่าจะต้องทบทวนกี่ครั้งเท่าไหร่ 

ด้านเทคนิค
การแพทย์ 

1.ตู้เย็นมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการใส่น้ ายา ณ 
ปัจจุบัน 
2.เครื่องเคมีคลินิกมีการติดตั้งเครื่องมือใหม่ท า
การ calibration กับเครื่องมือที่ใช้งานปัจจุบัน 

แนะน าให้มีการท ามาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ LA หรือมาตรฐานสาธารณสุข 
เป็นต้น 

ด้านรังสีวิทยา ไม่มี การส่งภาพรังสีให้แพทย์ที่อยู่นอกโรงพยาบาล
ทางระบบไลน์ ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงใน
เรื่องการรั่วไหลของข้อมูลผู้ป่วย และอาจน ามา
สู่การร้องเรียนได้ ดังนั้นควรประสานหรือ
สอบถามไปยังบริษัทที่ดูแลระบบ PACS ว่ามี
ช่องทางอ่ืนที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้ เช่น 
โปรแกรมดูภาพทาง Internet หรือ 
Application บนมือถือ ที่มีการ log in ก่อน
เข้าใช้งานดูภาพและเข้าถึงได้ยาก 

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 
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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 
5.แผนกสามารถดูแนวทางการประเมินตา
มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดได้จากสภา
กายภาพบ าบัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปได้ 

ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1.การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าวัน ควร
ก าหนดให้ค่าคลอรีนในน้ าทิ้งมีค่าระหว่าง 0.5 -1 
ppm 
2.การสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล ควรขอ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่มาประเมินตามเกณฑ์ “อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย” ตามาตรฐานของกรมอนามัย 

ไม่มี 

ด้านอาคาร ไม่มี ประเมินสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคล
หรืออันตรายต่อสุขภาพ 

ด้านเครื่องมือและ
การจัดการ 

1.แฟ้มประวัติเครื่องมือแพทย์ควรแยกเป็น
หมวดหมู่ในแต่ละแฟ้ม 
2.การตรวจเช็คความพร้อมใช้เครื่องมือประจ าวัน
บางหน่วยงานขาดช่วงหรือไม่ต่อเนื่อง ควรมีการ
ตรวจเช็คความพร้อมใช้ประจ าวันอย่างต่อเนื่อง
ทุกหน่วยงาน 
3.ระบบpump ผลิตอากาศทางการแพทย์และ
pumpผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ควรมี
เอกสารตรวจเช็คความพร้อมใช้ติดไว้ในห้อง
เครื่อง 

1.ในห้องจ่ายก๊าซออกซิเจน ตรวจพบท่อก๊าซ
ไม่ได้คล้องโซ่กันล้ม ควรตรวจสอบและแจ้ง
ผู้รับผิดชอบตระหนักคล้องโซ่กันล้มให้
ครอบคลุม 
2.ระบบ Filter กรองแบคทีเรียของระบบผลิต
สุญญากาศมีการเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งสองชุด 
ควรเปิดใช้หนึ่งชุดและอีกหนึ่งชุดปิดไว้เป็น
ส ารอง 
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บริการ ลักษณะ 
และการประกอบ
กิจการ
สถานพยาบาล 

ให้จัดหารถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ของ 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎหมายตาม พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

ไม่มี 

 


