II-1 การบริหารความเสี่ ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: 1. ผูร้ ับบริ การมีความปลอดภัย 2. ผูใ้ ห้บริ การมีความปลอดภัยจากใน
การปฏิบตั ิงาน 3. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู้และความเข้าใจในระบบบริ หารความเสี่ ยง 4. สิ่ งแวดล้อมปลอดภัย
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

2553

2554

2555

2556

2557
ม.ค.-ก.ค.

55

69

32

2,200

5,293

1) Clinic

29

36

9

273

885

2) Medication error

N/A

N/A

N/A

276

583

3) Non-Clinic

26

33

23

1,651

3,825

เป้ าหมาย

1. จานวนความเสี่ ยงที่ได้รับรายงานทั้งหมด

2. ระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยงอุบตั ิการณ์ ด้านคลินิก ( clinical risk )
 A-B

14

21

3

477

1,177

 C-D

12

11

5

65

266

 E-F

3

4

1

7

24

 G-I

0

0

0

0

1

0.93 : 1

1.4 : 1

0.5 : 1

6.62 : 1

4.06 : 1

 near miss/miss ratio

>5:1

3. ระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยงอุบตั ิการณ์ทวั่ ไป ( non-clinical risk )
 ระดับ 1

12

14

12

1,519

3,220

 ระดับ 2

13

17

9

121

596

 ระดับ 3

1

2

2

11

9

 ระดับ 4

0

0

0

0

0

 near miss/miss ratio

>5:1

0.85 : 1

0.74 : 1

1.09 : 1

11.5 : 1

5.32 : 1

4.near miss/missratio จากอุบตั ิการณ์ท้ งั หมด

>5:1

1.11 : 1

1.03 : 1

0.88 : 1

9.78 : 1

4.91 : 1

N/A

N/A

N/A

75

97

N/A

N/A

N/A

60

70

5.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดทา
risk
100
profile
6. อัตราอุบตั ิการณ์ระดับ E-I , sentinel event ที่
ได้รับทบทวนแก้ไขตามระบบ
100

7. อัตราการทบทวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงใน 100
ระดับต่ากว่า E-I ภายใน 1 เดือน
8. อัตราการทบทวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงใน 100
ระดับ E-I ภายใน 1 สัปดาห์
9. อัตราการเกิด Re-incident ระดับ E-I
0

N/A

N/A

N/A

70

80

N/A

N/A

N/A

60

70

N/A

N/A

N/A

N/A

3.3

บริบท:
โรงพยาบาลชุมแสงดาเนินการวางแผนกากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยงตามแผนกลยุทธ์
มีการ
จัดแบ่งความเสี่ ยงทางคลินิกเป็ น 9 ระดับ (A-I) ความเสี่ ยงทัว่ ไป 4 ระดับ( 1-4 ) มีความมุ่งหมายในการ
ดาเนินงานคือ ลดความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยและญาติผปู้ ่ วยที่มา
รับบริ การ มีรูปแบบการดาเนินงานทั้งเชิงรุ กและเชิงรับ รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลความเสี่ ยงในโรงพยาบาล
และวางระบบการป้ องกันความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยทางานสอดประสาน
กับทีมคร่ อมสายงานและหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กบั ผูม้ ารับ
บริ การและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี ยหายทุกรู ปแบบที่จะเกิดขึ้น โดยจัดความเสี่ ยงแบ่งเป็ น
7 โปรแกรม ได้แก่
1. ความเสี่ ยงทางคลินิก/การดูแลผูป้ ่ วย ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Patient care team (PCT)
2. ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Pharmaceutical and therapeutic committee
(PTC)
3. ด้านการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Infectious control (IC)
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค เครื่ องมือ อุปกรณ์
ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Environment team (ENV)
5. ด้านสิ ทธิผปู้ ่ วยและข้อร้องเรี ยน ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ ทีมรับเรื่ องร้องเรี ยน
6. ด้านความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียน, เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Information
management (IM)
7. ด้านบุคลากรและพฤติกรรมการบริ การ ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ทีม Human resource development
(HRD)
ความเสี่ ยงสาคัญ : ปี 2557
ความเสี่ ยงทางคลินิก
1. เจ้าหน้าที่ถูกสารคัดหลัง่ / sharp injury
2. แผลกดทับหลังรับไว้ในโรพยาบาล
3. ความคลาดเคลื่อนทางยา
4. การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด

5. การแพ้ยาซ้ า
ความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรค
1. Asthma : Respiratory failure / Asthmatic attack
2. COPD : Exacerbation
3. DM : Hypo/Hyperglycemic Coma
4. HT : Hypertensive urgency / Stroke
5. DHF : Shock
6. Stroke : Heart failure / Respiratory failure
7. MI : Cardiogenic Shock
ความเสี่ ยงสาคัญ : ปี 2557
ความเสี่ ยงทัว่ ไป
1. น้ าฝนรั่วซึ มในอาคารจากอาคารชารุ ดทาให้เครื่ องมือเสี ยหาย
2. น้ าฝนท่วมโรงจอดรถผูร้ ับบริ การและคลังเวชภัณฑ์
3. สัตว์รบกวนทาลายอุปกรณ์สาคัญ
4. ระบบ HOS-OS ขัดข้องใช้งานไม่ได้
5. ระบบจราจรภายในโรงพยาบาล

กระบวนการ:

1
ประสานระบบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง
และระบบสารสนเทศ

2
ค้นหาและจัดลาดับ
ความสาคัญของ
ความเสี่ยง

6
ประเมิน ประสิทธิผลปรับปรุง

3

แก้ปัญหา

5
4

วิเคราะห์สาเหตุ

กาหนดมาตรการป้องกัน
สื่อสาร

ระบบรายงานอุบัติการณ์

สร้างความตระหนัก

ใช้ประโยชน์

รายงาน วิเคราะห์

การสนับสนุนจากผู้นาและการเชื่ อมโยง
บทเรี ยนเกี่ยวกับการสนับสนุนและติดตามการพัฒนาคุณภาพโดยผู้นาระดับสู ง:
 มีการประกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทราบ
และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในโรงพยาบาล

ส่ งเสริ มให้มีการค้นหาความ

เสี่ ยงและกาหนดให้การเขียนรายงานอุบตั ิการณ์เป็ นหน้าที่และไม่ถือเป็ นความผิด
 ผูน้ าสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การบริ หารความเสี่ ยง
และ เข้าร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่จดั โดยหน่วยงานต่างๆ
 ส่ งเสริ มให้หน่วยงาน/ทีมคร่ อมสายงานประชุมร่ วมกันเพื่อวางแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงที่
สาคัญของโรงพยาบาล
 ผูน้ าสนับสนุนให้มีการนาเรื่ องความเสี่ ยงเข้าเป็ นวาระในการประชุมกรรมการบริ หาร
โรงพยาบาลเพื่อให้มีการรายงานและให้มีการร่ วมแก้ไขปั ญหา
 สนับสนุนให้นาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเฉพาะความเสี่ ยงทางคลินิก
และร่ วมวางมาตรการป้ องกัน
 ผูอ้ านวยการร่ วมเป็ นวิทยากรในการอบรม HA ด้วยตนเอง ในกิจกรรมอบรม HA และระบบ
บริ หารความเสี่ ยงแก่บุคลากร 100%
บทเรี ยนในการเชื่ อมโยงระบบบริการความปลอดภัย ความเสี่ ยง คุณภาพ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ :
 มีโครงสร้างคุณภาพของโรงพยาบาลเพื่อประสานและช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ประกอบด้วยศูนย์คุณภาพ, คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล, ทีมนาระดับกลาง (RM , IC ,
ENV ,HRD, IM , PCT, PTC , ทีมรับเรื่ องร้องเรี ยน) หน่วยงานต่างๆ
 มีการประชุมในเรื่ องคุณภาพ ในการประชุมกรรมการชุ ดต่างๆ ในรพ.เป็ นประจา การประชุม
คณะกรรมการบริ หารงานโรงพยาบาลที่มีทุกทีมนาเข้าร่ วมประชุม และมีการนาเสนอความ
เสี่ ยงที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาร่ วมกัน และกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดการความเสี่ ยงนั้น
 การพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล
การทางานเป็ นทีม
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกากับดูแลทิศทางของการพัฒนาโดยทีมนาทางคลินิก/ทีมนาของระบบงาน:

 มีการประสานข้อมูลกับทีมนาต่างๆ โดยการส่ งต่อข้อมูลความเสี่ ยงเพื่อวางแนวทางป้ องกันตาม
โปรแกรมความเสี่ ยงและรับข้อมูลความเสี่ ยงจากทีมนา เพื่อนามารวบรวมวิเคราะห์เป็ นความ
เสี่ ยงที่สาคัญภาพรวมของโรงพยาบาล
 การดูแลทางคลินิก (PCT )
มีการประสานข้อมูลความเสี่ ยงทางคลินิกจากทีม RM นามาวิเคราะห์ความถี่และความ
รุ นแรงจัดทาเป็ นบัญชีความเสี่ ยง และเลือกประเด็นสาคัญเร่ งด่วนมาทา RCA เพื่อวางระบบ
ป้ องกันและแก้ไข เช่น กรณี Dead Case จาก MI ที่หอ้ ง ER เนื่องจากการประเมินผูป้ ่ วยล่าช้า
ทีมได้ร่วมกาหนด แนวทางคัดกรองผูป้ ่ วยทา EKG ใน Atypical chest pain และได้วางระบบ
การทบทวน Unplanned Death case , Unplanned refer case ให้ทีมสหวิชาชีพร่ วมทบทวน RCA
เร็ วที่สุด
 ความคลาดเคลื่อนทางยา (PTC)
ทีม PTC มีการประชุม PTC อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้งมีนโยบายการคัดเลือกยา นโยบายการ
จัดซื้ อยา นโยบายความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลพิจารณา เพิ่มยา – ตัดยา ตามบัญชียา จัดทา
บัญชียาโรงพยาบาล : กลุ่มยาประเภทต่างๆ ระดับ เครื อข่าย กาหนดหลักเกณฑ์การสัง่ ใช้ยาโดย
พยาบาล สนับสนุนใช้ยาตามบัญชียา ED / NED 90:10 กาหนดจัดซื้ อยาที่สอบราคาระดับ เขต/
จังหวัด/โรงพยาบาล จัดซื้ อเพื่อสารองยา 2 เดือน
นโยบาย- การควบคุม /เก็บรักษา / การสารองยาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้ นใน
คลังยาทุกแห่ง การจัดการคลังยาสารอง ในหน่วยงาน ( รายการและจานวน การจัดเก็บ การเบิกจ่าย
การตรวจสอบ การคืน-แลกเปลี่ยน ฯลฯ) แนวทางการจัดเก็บยาในตูเ้ ย็น และ แนวทางปฏิบตั ิกรณี
ไฟดับ แนวทางการจัดการยาใกล้หมดอายุ ยาหมดอายุ แนวทางการจัดเก็บ จากัดการเข้าถึงยา
ประเภท ยาควบคุมพิเศษ ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์
ได้กาหนดประเด็นคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเพียงพอ : คลังยาประหยัด , complete floor stock
2. คุณภาพ และความถูกต้อง : การจัดการด้าน ME
3. ประสิ ทธิภาพ: MED RECONCILE, บริ บาลเภสัชกรรมในหอผูป้ ่ วย, AMBULATORY
CARE
4. ความปลอดภัย: ยากลุ่มเสี่ ยงสู ง , อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
5. ความเหมาะสม :Antibiotic smart use , DUR/DUE
 การติดเชื้อ( IC)

- ทีม IC ประชุมทบทวน การติดเชื้ อดื้อยาในโรงพยาบาลประสานข้อมูลกับงานชันสู ตรให้มี
ระบบการรายงานผลเพาะเชื้ อแบคทีเรี ย เป็ น 3 วัน และ 7 วันกรณี เร่ งด่วนประสานขอผล
จากหน่วยตรวจ และมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดระบบการใช้ Antibiotic ใน
โรงพยาบาล โดยมีการกาหนดการใช้ 5 รายการ ที่แพทย์ใช้ครั้งแรก ให้รายงานผล
Sensitive ผ่านการเห็นชอบจากผูอ้ านวยการ
- ทีม IC ร่ วมกับ ENV ปรับปรุ งด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อเพื่อลดความเสี่ ยงต่อผูม้ ารับบริ การ /
บุคลากร รวมทั้งพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี ลดการแพร่ กระจายเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจในงานผูป้ ่ วยนอก อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น ให้ใส่ Mask กาหนดบริ เวณ
ตรวจเฉพาะที่ ไม่ปนกับผูป้ ่ วยทัว่ ไป , งานซักฟอก ติดขัดด้านโครงสร้าง ได้ปรับโดยแบ่ง
เขตและกาหนดแบ่งพื้นที่เขตปนเปื้ อน เขตสะอาด จัดเวรตามลักษณะงานตามโซน
เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม, งานโภชนาการจัดเส้นทางการ Flow ของวัตถุที่ประกอบอาหาร
เป็ น one way จุดบริ เวณผลิตอาหารเหลวไม่ปะปนกับการปรุ งปกติ การทาความสะอาด
ภาชนะหลังใช้ผา่ นความร้อนและเก็บมิดชิด , พื้นที่ที่กาหนดให้แบ่งเขต ได้แก่ งาน ผ่าตัด
งานส่ องกล้อง งานสู ติกรรม ทันตกรรม กาหนดให้จุดล้างเครื่ องมือแยกชัดเจน
- กาหนดพื้นที่สาหรับผูป้ ่ วย MDR MRSA ห่างจากผูป้ ่ วยภูมิตา้ นทานต่า > 3 ฟุต หรื อให้อยู่
ห้องแยก ปรับปรุ งให้งานผูป้ ่ วยในมีพ้นื ที่จดั เก็บขยะ ผ้าที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ที่ปนเปื้ อน เป็ น
สัดส่ วน
- การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วย : จากการเฝ้ าระวังแบบ Targeted Surveillance ในผูป้ ่ วยยัง
พบอัตราการเกิด CAUTI , Phlebitis แนวโน้มสู งขึ้น ในผูป้ ่ วยสู งอายุ ติดเตียง และไม่สมดุล
ของเกลือแร่ ,ติดตามการแยกของแผลฝี เย็บ ต,ค. 56 –ก.ค. 57 พบ 9 ราย บุคลากรใหม่เพิ่ม
ทักษะการเย็บแผล ทบทวนการสอนการล้างแผลฝี เย็บมารดาหลังคลอด 7 รายล้างไม่
ถูกต้อง
- ทีม IC สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ และร่ วมกับหน่วยงานในการทา CQI , ได้แก่การปรับ
โฉมรถส่ งต่อให้เอื้อต่อการลดการแพร่ เชื้อ , นวัตกรรมการซักผ้ายางให้แห้งและนุ่ม , การ
จัดทา GIFT SET เอนกประสงค์ของหน่วยจ่ายกลาง , การใช้ประโยชน์จากความร้อนใน
เครื่ องอบสายยาง ลดเวลาให้เครื่ องมือแห้ง ,การติดเชื้อในโรงพยาบาลยังพบCAUTI แผล
กดทับการติดเชื้อตาแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ VAP HAP และการติดเชื้อดื้อยา ในกลุ่มที่ Refer
กลับจากโรงพยาบาลศูนย์ กาลังประสานกับทีมPCT PTC วางระบบการวินิจฉัยการติดเชื้อ
การวางแผนดูแล การติดตามผล ต่อไป
- ผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยามารับบริ การทาให้เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื้ อ เนื่องจากการระบาย
อากาศใน OPD ไม่เหมาะสม จัดให้มีระบบของ คลินิก One stop Service ในผูป้ ่ วยวัณโรค

โดยจัดแยกโซนการบริ การจากผูป้ ่ วยนอกอื่น ๆ ผลยังไม่พบผูร้ ับบริ การ/ผูใ้ ห้บริ การติดเชื้อ
วัณโรคจากในโรงพยาบาล
- มีกระบวนการให้คาแนะนาแก่ญาติ และผูป้ ่ วยในการดูแลตนเองเพื่อป้ องกันและควบคุม
การติดเชื้อเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและ ไม่ให้แพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่นโดย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น
การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคขณะอยูโ่ รงพยาบาลพยาบาลเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาในการดูแลเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อในขณะอยูโ่ รงพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วย
ญาติ และต้องส่ งผูด้ ูแลพบเจ้าหน้าที่แผนกเวชปฏิบตั ิเพื่อรับคาแนะนา /เตรี ยมความพร้อม
ในการดูแลตนเองที่บา้ น มีการให้คาแนะนา มีการติดตามการปฏิบตั ิจากการมารับบริ การที่
คลินิก DOTS
- มีกระบวนการให้คาแนะนาแก่ญาติ การดูแลสายสวนปั สสาวะ มีการให้ความรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิแก่ผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยเมื่ออยูใ่ นโรงพยาบาลประเมินการปฏิบตั ิ มีการเริ่ มประเมินความรู ้
และการนาไปปฏิบตั ิในชุมชนโดยการสุ่ มเยีย่ มบ้านพร้อมทีมเยีย่ มบ้านด้านยา
 สิ ทธิผปู้ ่ วยการร้องเรี ยน
รพ.ชุมแสงมีศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและมีทีมรับเรื่ องราวร้องเรี ยนรับผิดชอบ
รับข้อ
ร้องเรี ยนหลายช่องทาง ที่ผา่ นมามีนโยบายนาเสนอ ข้อร้องเรี ยนในเวทีทีมนาทุกเดือน รพ.
สามารถตอบสนองข้อร้องเรี ยนของผูร้ ับบริ การได้แก่ การจัดระบบคิวเข้าตรวจ การดาเนินตาม
มาตรา 41 เป็ นต้น
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพฤติกรรมบริ การ (HRD)
ทีม HRD มีนโยบายจัดทา training need ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานทางคลินิก
เช่นการส่ งพยาบาลไปเรี ยนดมยา , การฝึ กทา spirometer เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่ องมีและการปฏิบตั ิต่างๆให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยต่อในการให้บริ การ
 ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูล (IM Information Management)
มีการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. ผูป้ ่ วยใน 3
แฟ้ ม/แพทย์ 1 คน/เดือน และผูป้ ่ วยนอกปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการติดตามการบันทึกอย่าง
ครบถ้วนสม่าเสมอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแพทย์บ่อยประมาณ 3 เดือน - 1 ปี จากผลการ
ทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยในพบว่าได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
สปสช. โดยเฉพาะในส่ วนการบันทึกของแพทย์ จึงมีการพัฒนารู ปแบบเอกสารของเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยในส่ วนของแพทย์ 3 ใบ เพื่อสะดวกในการบันทึกและเพิ่มความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน คือ ใบซักประวัติ ใบตรวจร่ างกาย และบันทึกความก้าวหน้าของการรักษา และ
ทาเป็ นตรายางในเบื้องต้น หลังจากทดลองใช้งานพบว่ามีการบันทึกได้ครบถ้วนมากขึ้น จึง
จัดเป็ นรู ปแบบเวชระเบียนผูป้ ่ วยในต่อไป

 ในปี ที่ผา่ นมามีการส่ งออกข้อมูล 43 แฟ้ ม โดยมีขอ้ มูลที่ส่งออกไม่ครบถ้วน จึงมีการปรับปรุ ง
ระบบคอมพิวเตอร์ Hospital – osโดยทีมงานของ Hospital – os เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
ให้ตอบสนองต่อการส่ งข้อมูล 50 แฟ้ มต่อไป
 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศกาลังดาเนิ นการจัดทาระบบ Data Center โดยให้มี
ศูนย์กลางเก็บข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานต่าง ๆในโรงพยาบาล และในระบบเครื อข่าย เพื่อให้
เป็ นระบบและสะดวกสาหรับการใช้ขอ้ มูล

การประเมินตนเอง
บทเรียนจากการใช้ เครื่องมือประเมินตนเองต่ างๆ :
 ในระดับหน่วยงานมีการประเมินตนเองโดยการประชุมการทา Risk profile , การทบทวน 12 กิจกรรม
การติดตามตัวชี้วดั ที่สาคัญ ทาให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 ในระดับทีม จากการประเมินตนเองโดยใช้ Service Profile พบว่าการเก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุม จึงได้
ปรับรู ปแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยให้มีการรายงานอุบตั ิการณ์ดา้ นคลินิก
ที่เป็ นตัวชี้ วดั ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งเดิมหน่วยงานจะไม่ได้นามารายงานอุบตั ิการณ์
 เพิ่มช่องทางในการส่ งต่อข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์

โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

ภายใน รพ.โดยมี folder งาน HA ในทุกหน่วยงาน ให้สามารถลงบันทึกข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ได้
ระบบบริหารความเสี่ ยงและความปลอดภัย
การบูรณาการระบบที่เกีย่ วข้ องกับการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งระบบสารสนเทศ:
 มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มาจากทุกสาขา หน่วยงาน และทีมงานระบบสาคัญต่างๆ นาข้อมูล
จากทีมนาต่างๆ เช่น IC, ENV, PCT, PTC , ใบรายงานอุบตั ิการณ์ และการวิเคราะห์ Service Profile ของ
หน่วยงาน นามารวบรวมและวิเคราะห์ จัดทาเป็ น Risk profile ของโรงพยาบาล
 มีการส่ งต่อข้อมูลกันโดยผ่านทางการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ประชุมทีมนาต่างๆ
 มีการส่ งผ่านข้อมูลสารสนเทศทางระบบคอมพิวเตอร์ เชื่ องโยงข้อมูลในทุกหน่วยงานในแฟ้ มข้อมูล HA
ให้ทุกหน่วยงานสามารถใส่ ขอ้ มูล ซึ่ งช่วยลดปั ญหาการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนหรื อข้อมูลไม่ตรงกัน และ
สามารถเรี ยกดูและนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ ว

 ร่ วมกับทีม HRD ในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบการบริ หารความเสี่ ยงในโรงพยาบาล
 นาข้อมูลอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ งต่อทีมนาที่เกี่ยวข้อง อุบตั ิการณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยในหาย ได้รับและ
ดาเนินการทา chart ร้อยรู เจาะรู ที่ชาร์ตติด OPD ผลไม่พบการหายเพิม่ จากงานผูป้ ่ วยนอก
 ทีม IC ได้มีการนาข้อมูลจากความเสี่ ยงวางระบบ ดังนี้
1. การแยกขยะไม่ถูกต้อง ได้มีการทบทวนประเภทขยะ การเก็บที่ตน้ ทางเพื่อลดต้นทุน
การเคลื่อนย้าย

ความรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่กาหนดจุดและจัดเตรี ยมถุงขยะให้เหมาะสมกับ

พื้นที่
2. การได้รับอุบตั ิเหตุจากเข็มแทง

จัดทาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้บุคลากรปลอดภัยจากการรับเชื้ อ

จัดชุดเป็ น CPG +แบบรายงาน ให้ทุกหน่วย , เตรี ยมยาต้านไวรัสไว้ที่ ER WARD start ยา
ภายใน 2 ชัว่ โมง
3. จัดเตรี ยม Igไวรัส ไว้พร้อมใช้ในกรณี Hep Antigen +, จัดทา Card LAB
4. จัดทาชุดข้อมูลในระบบ Hos – os. บัตรนัด FU ประเมินสุ ขภาพ
 ทีม PTC ได้มีการได้มีการนาข้อมูลจากความเสี่ ยงวางระบบ ดังนี้
1. การวางระบบป้ องกันการแพ้ยาซ้ า มีการติดสติ๊กเกอร์ แพ้ยาด้วยสี สะท้อนแสงติดหน้าปกเวชระเบียน
การออกบัตรแพ้ยาและให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วย การมี Pop up Drug Allergy Alert ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เมื่อพิมพ์ใบสั่งยา ช่วยเตือนในกรณี ที่มีการสั่งใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยแพ้ และการสอบถามการแพ้
ยาทุกครั้ง
2. การวางระบบป้ องกันความคลาดเคลื่อนด้านยา มีการปรับเปลี่ยนระบบการรับยาของผูป้ ่ วยนอก จาก
เดิมพยาบาลจะสามารถสารองยาฉี ดและสามารถฉี ดยาให้ผปู ้ ่ วยนอกได้ทนั ทีก่อนที่จะมารับยาที่หอ้ ง
จ่ายยา ซึ่ งอาจทาเกิดความคลาดเคลื่อนได้ท้ งั การแพ้ยา ชนิดยาที่ฉีด ปริ มาณและวิธีบริ หารยา ในปี
2555 พบการแพ้ยา 1 ราย ฉีดยาผิดชนิด 1 ราย จึงเปลี่ยนระบบ โดยไม่มีการสารองยาฉี ดที่งานผูป้ ่ วย
นอก และให้ผปู ้ ่ วยนาใบสั่งยามายืน่ รับยาที่หอ้ งจ่ายาก่อนที่จะนาไปให้พยาบาลฉี ดให้ ไม่พบ
อุบตั ิการณ์แพ้ยาซ้ าหรื อฉี ดยาผิดชนิดที่งานผูป้ ่ วยนอก
3. การวางระบบป้ องกันความคลาดเคลื่อนด้านยามีการปรับเปลี่ยนระบบการรับยาของผูป้ ่ วยคลินิก
Asthma และ คลินิก COPD ซึ่งเป็ นคลินิก one stop service ซึ่ งเดิมจะนายาไปจัดและจ่ายให้ผปู ้ ่ วย
ทุกชนิดที่หน่วยบริ การโดยไม่ตอ้ งมารับยาที่หอ้ งจ่ายยาและไม่ผา่ นการพิมพ์ยาและฉลากยา
ใน
ระบบ Hos-os ก่อนจ่ายยา พบมีการแพ้ยาซ้ า 1 ครั้ง เนื่ องจากไม่ผา่ นระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมีการ
เตือนแพ้ยาและการตรวจสอบยาซ้ า จึงปรับระบบให้มีการลงข้อมูลและพิมพ์ใบสัง่ ยาก่อนมีการ
จากัดรายการยาที่จ่ายในคลินิก one stop service โดยรายการยานอกเหนือจากที่กาหนดต้องไปรับที่
ห้องจ่ายยาไม่พบอุบตั ิการณ์การแพ้ยาซ้ าที่หน่วยบริ การ one stop service

4. การบริ หารยากลุ่มเสี่ ยงสู ง (High Alert Drugs) รายการยา HAD ของโรงพยาบาลจานวน 20 รายการ
มีแนวทางการจัดการ : ติดสติ๊กเกอร์ ยาเสี่ ยงสู ง, มีขอ้ มูลการบริ หารยา/ การ monitor ในฉลากยา/
สัญลักษณ์ “HAD” บนฉลากยา, มีการแยกจัดเก็บ, การสารองยา/การตรวจสอบ/การคืนยา/การ
ทาลายยาที่เหลือ แนวทางการป้ องกันการสั่งใช้ยา ไม่ใช้คาย่อและไม่สั่งด้วยวาจา เภสัชกร จ่ายยาที่มี
การติดสติ๊กเกอร์ ยาเสี่ ยงสู ง, พยาบาลผูบ้ ริ หารยา การเตรี ยมยา/ การให้ยา (double check), แนบใบ
HAD-monitor เพื่อช่วย warning alarm alert และติดตามการใช้ยา
 ทีมรับเรื่ องร้องเรี ยน
1. จากการวิเคราะห์ช่องทางที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนตั้งแต่ปี 2555-2557 การร้องเรี ยนผ่านตูร้ ับเรื่ อง
ร้องเรี ยน เท่ากับ 34 ,15 และ 10 เรื่ องตามลาดับ เห็นได้วา่ ช่องทางตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนได้รับ
รายงานลดลงตามลาดับ เนื่องมาจากจานวนตูไ้ ม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริ การทั้งหมดและ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงได้มีการจัดทาตูแ้ ละติดตั้งเพิม่ ขึ้น มีการกาหนดระบบรับเรื่ องร้องเรี ยน
ทางตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนให้ชดั เจน ให้มีการปฏิบตั ิต่อเนื่ องสม่าเสมอ ซึ่ งอยูใ่ นช่วงติดตามผลการ
ดาเนินงานต่อไป
2. พบว่าช่องทางที่ผรู ้ ับบริ การใช้ในการร้องเรี ยน

มีช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมา

ได้แก่

facebookในปี 2557 จานวน2เรื่ อง จึงได้มีแนวทางโดยแจ้งในการประชุมผูจ้ ดั การความเสี่ ยง
หน่วยงาน เมื่อทราบว่ามีการร้องเรี ยนทางโซเชียลมีเดีย ให้บุคลากรมีหน้าที่แจ้งทีมรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนทันทีเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
3. จากการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยนผูร้ ับบริ การพบว่าด้านพฤติกรรมบริ การมีมากที่สุดในทุกปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 , 2556 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 42.55, 50 และ 42.86 ตามลาดับ ทีมรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนร่ วมกับทีม
จริ ยธรรม

HRD

และชมรมจริ ยธรรม

จึงได้มีโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม

บุคลากรโดยการจัดอบรมนอกสถานที่และเชิญวิทยากรภายนอกมาเป็ นผูด้ าเนิน

กิจกรรม ในปี 2555 และ 2556 และมีแผนการต่อเนื่องในทุกปี
4. มีการจัดทาบันทึกความดีเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้บนั ทึก เพื่อลดความคับข้องใจ และ
อยากจะสื่ อสารลงในกระดาษเช่น ถึงบุคลากรที่คาดหวัง เช่นการขอโทษ, การขอบคุณ ,การให้
อภัยโดยตั้งไว้ที่จุดเซ็นชื่อทางาน
5. มีแผนการจัดกิจกรรมค้นคนดีโดยร่ วมกับชมรมจริ ยธรรมให้แต่ละหน่วยงานเสนอชื่ อบุคลากร

ที่ทาความดี 5 ประเภทได้แก่ คนดีเพื่อผูป้ ่ วยและญาติ คนดีเพื่อบุคลากร หน่วยงาน/ รพ.คนดี

เพื่อประชาชน สังคม ประเทศชาติบริ การประทับใจมองคนในด้านดี

(บุคคลที่เขียนชื่นชม

ความดีของคนอื่น)
บทเรี ยนในการรับรู้ รายงานอุบัติการณ์ /การส่ งเสริมรายงานทีส่ มบูรณ์ :
1. พัฒนารู ปแบบและช่องทางการรายงานโดยการเพิ่มการรายงานอุบตั ิการณ์ผา่ นการบันทึกความเสี่ ยง
ของแต่ละหน่วยงาน ทาให้จานวนรายงานจากเดิม 32 เรื่ องเป็ น 2,200 เรื่ อง , 5,293 เรื่ อง โดยเทียบ
ในช่วงปี 2555, 2556, 2557 ตามลาดับ
2. มีการกระตุน้ ให้มีการรายงานความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ มีการประกาศเสี ยงตามสายทุกสิ้ นเดือนให้มี
การส่ งสรุ ปเสี่ ยง
และมีการติดบอร์ ดประกาศหน่วยงานที่ไม่ส่งความเสี่ ยงและที่ไม่มีความเสี่ ยง
รวมทั้งยังมีการรายงานหน่วยงานที่ไม่มีความเสี่ ยงและไม่รายงานความเสี่ ยงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารทุกเดือน
3. เพิ่มความรวดเร็ วในการรายงานโดยให้รายงานตรงถึงผูจ้ ดั การความเสี่ ยง, ลดขั้นตอนการประสาน
ทีม/หน่วยงานโดยให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูด้ าเนินการประสานโดยตรง, มีการ Feedback การแก้ไขปั ญหา
ให้หน่วยงานรวมถึงผูบ้ ริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
4. พบว่ามีการรายงานความเสี่ ยงไม่ถูกต้อง โดยมีการจัดระดับความรุ นแรง ระยะเวลาในการส่ งความ
เสี่ ยงแต่ละระดับไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในช่วงแรกที่มีการปรับระบบขึ้นมาในปี
2556
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจึงได้จดั อบรมและฝึ กปฏิบตั ิการแก่ผจู ้ ดั การความเสี่ ยงทุก
หน่วยงานฝึ กหัดเขียนความเสี่ ยงจากตัวอย่างความเสี่ ยงที่หน่วยงานเคยส่ งมา เพื่อให้มีความรู ้และ
นาไปเผยแพร่ ในหน่วยงาน ทาให้มีแนวโน้มการรายงานที่สมบูรณ์ข้ ึน
5. จัดให้มีรางวัลสาหรับหน่วยงานที่มีการรายงานความเสี่ ยงดีเด่น คือ จานวนรายงานมากสุ ดและการ
รายงานที่สม่าเสมอ 3 หน่วยงานในปี 2557เพื่อเป็ นการกระตุน้ การรายงานและเป็ นขวัญกาลังใจ
6. สนับสนุนส่ งเสริ มทุกหน่วยงานจัดทาบัญชีความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่สาคัญโดยใช้ค่าความ
เสี่ ยง นามาจัดลาดับความสาคัญ มีการปรับปรุ งบัญชีความเสี่ ยงปี ละ 2 ครั้ง พบว่าหน่วยงานมีการ
จัดทาบัญชีความเสี่ ยงร้อยละ 75 ในปี 2556 และเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 97 ในปี 2557
7. ปั จจุบนั รายงานอุบตั ิการณ์ที่ทีมพบว่ายังมีจานวนน้อยคือความเสี่ ยงด้านคลินิก เมื่อเทียบกับความ
เสี่ ยงด้านทัว่ ไปซึ่ งมีการรายงานมากกว่าเท่าตัว จึงมีการกระตุน้ ให้มีการบันทึกและรายงานความ
เสี่ ยงด้านคลินิกให้มากขึ้นเพื่อนาไปสู่ การแก้ไขป้ องกันความเสี่ ยงต่อไป
ตัวอย่างบทเรียนการวิเคราะห์ RCA /การกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ ยงทีร่ ัดกุม / การใช้ human factor
engineering:
ความเสี่ ยงสาคัญ PCT

 จาก กรณี Dead Case จาก MI ที่หอ้ ง ER เนื่องจากการประเมินผูป้ ่ วยล่าช้า ทีมได้ร่วมกาหนด
แนวทางคัดกรองผูป้ ่ วยทา EKG ใน Atypical chest pain
 จากกรณี ทบทวน dead case ผูป้ ่ วย COPD exacerbation ทีมได้ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
Exacerbation ให้เป็ นปั จจุบนั และ เน้นการป้ องกันจากปั จจัยเสี่ ยง สิ่ งกระตุน้ เช่น การใช้ยา ICS
บุหรี่ ควันไฟ ใน Discharge plan และ การเยีย่ มบ้าน
 การพัฒนาระบบการรักษาความลับผูป้ ่ วยโดยทีม PCT และ IM เพื่อรักษาความลับของผูป้ ่ วยเวช
ระเบียนพิเศษ

(เวชระเบียนผูป้ ่ วยถูกกระทาชาเรา)จากเดิมจะทาเป็ นระบบเดียวกันกับผูป้ ่ วย

ทัว่ ไป จึงได้พฒั นารู ปแบบในปี 2557 เพื่อรักษาความลับผูป้ ่ วย โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในการนาผูเ้ สี ยหายมาที่หอ้ งอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นเท่านั้นไม่ผา่ นห้องบัตรและหากให้ผเู ้ สี ยหาย
นาใบคดีมาเอง ให้ประสานห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นโดยตรงไม่ตอ้ งยืน่ ทาบัตรที่ห้องบัตรเจ้าหน้าที่
ศูนย์ OSCC (ห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น) มีหน้าที่ติดต่อทาบัตรใหม่ หรื อค้นบัตรเก่าบันทึกข้อมูลใน
OPD Card ลงบันทึก วัน เดือน ปี บันทึกคาว่า OSCC และเลขที่ OSCC ตามทะเบียน ที่เก็บ
แยกโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงบันทึกน้ าหนัก ส่ วนสู ง Vital sign ลงบันทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์ ในช่องอาการเจ็บป่ วย OSCC และลงบันทึกน้ าหนัก ส่ วนสู ง Vital sign ลง
วินิจฉัย Physical Assault (T79.9 , Y09) แฟ้ ม OSCC จะถูกแยกเก็บต่างหากโดยเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเท่านั้น ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในห้องบัตร
ความเสี่ ยงสาคัญ PTC
 จากอุบตั ิการณ์การแพ้ยาซ้ าพบการแพ้ยาในกลุ่ม HAD
สาเหตุเกิดจากผูป้ ่ วยคลินิก One stop service ไม่ผา่ นระบบพิมพ์ใบสั่งยา จึงไม่สามารถตรวจสอบ
จากคอมพิวเตอร์ ก่อนได้ จึงมีแนวทางจากทีมระบบยา คือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแพ้ยาจากปก
OPD Card ทุกครั้ง สอบถามการแพ้ยาและเขียนชื่อยาที่แพ้เป็ นภาษาไทยใบบัตรแพ้ยาไว้ดว้ ยเพื่อให้
ผูป้ ่ วยแจ้งชื่อยาที่แพ้ได้ และใน OPD Card และได้เพิ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์ใบสั่งยา
ไว้ในคลินิกบริ การเพื่อพิมพ์รายการยาลงระบบ Hos-os ก่อนทุกครั้งเพื่อตรวจสอบการแพ้ยาโดยจะ
มี Pop-up alert เตือน นอกจากนี้ยงั กาหนดรายการยาที่มีได้ในคลินิกแต่ละประเภท รายการ
นอกเหนือจากที่กาหนดให้ผรู ้ ับบริ การติดจ่อรับยาที่หอ้ งจ่ายยา
 จากอุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยใน ได้รับยาฉี ดเบาหวานเกินจานวน(HAD) เกิดภาวะ hypoglycemia ในปี
2556 ทีม PTC วิเคราะห์สาเหตุเกิดจากการเขียนจานวนฉี ดไม่ชดั เจน โดยเขียน ยูนิต เป็ น U ทาให้
อ่านเป็ น

0

ต่อท้ายจานวนจริ งทาให้ฉีดยาเกินขนาด

ประกอบกับเป็ นพยาบาลที่ยงั ไม่มี

ประสบการณ์มากนัก จึงวางแนวทางโดยทาข้อตกลงคาสั่งใช้ยาที่หา้ มใช้ แจ้งในการประชุม PTC

และประกาศใช้ มีการ Alert โดยการเขียนเตือนการใช้ยากลุ่มอินซูลินหน้าตูเ้ ย็นแช่ยาทุกหน่วย
บริ การลดการคัดลอกคาสั่งใช้ยาฉี ดอินซูลินลงบนการ์ ดยา โดยพิมพ์ฉลากยาฉี ดอินซูลินแทนการ์ด
ยา ยังไม่พบอุบตั ิการณ์ฉีดยาเบาหวานเกินขนาดในปี 2557
 จากอุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยเรื้ อรังได้รับยาไม่ครบ/ผูป้ ่ วยไม่ทราบว่าแพทย์สั่งหยุด ปรับขนาด เพิ่มรายการ
ยา ได้มีการจัดทา Medication Reconciliation ในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสู ง และผูป้ ่ วยได้รับยา warfarin เป็ นต้น โดยมีการจดบันทึกรายการยาที่ผปู้ ่ วยได้รับในลงใน
สมุดประจาตัวผูป้ ่ วย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสื่ อสารกันระหว่างโรงพยาบาลและรพ.สต. มีการแนะนาให้
ผูป้ ่ วยนาสมุดติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริ การตามสถานพยาบาลต่างๆ

หากแพทย์สั่งหยุดยา

ปรับขนาด เพิม่ รายการยา เภสัชก็จะเน้นย้าและจดบันทึกรายการยาที่มีการเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
 มีขอ้ ตกลงจากการประชุม PTC หากแพทย์สั่งหยุดยา ปรับขนาด เพิ่มรายการยา ให้มีการเขียน
สัญลักษณ์ หรื อเขียนกากับที่รายการยานั้น ว่าเพิ่ม ลด หรื อหยุดยาชนิดนั้นๆ เพื่อสื่ อสารกับ
บุคลากรการแพทย์ในการแจ้งผูป้ ่ วยและเพื่อการตรวจสอบ ถ้ามีการปรับยาโดยไม่มีการเขียนกากับ
อาจเกิดจากความผิดพลาดจะมีการ consult เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่ได้เกิดจากความคลาดเคลื่อนการสั่ง
ใช้ยา
 มีการนา OPD card ของผูป้ ่ วยทุกรายแนบมาห้องจ่ายยา ใช้ในการจ่ายยาควบคู่กบั ใบสั่งยาเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนของการสัง่ ใช้ยาและการจ่ายยา
มีการจัดทาคู่มือยา ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พยาบาลสื บค้นข้อมูลได้รวดเร็ วและเข้าถึง
ข้อมูลโดยตรงลดจานวนครั้งการปรึ กษาเภสัชกรได้แก่
1) การใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
2) ความคงตัวของยาหลังผสม 3) ยา Multiple dosage
form
4) ยาที่ตอ้ งเก็บให้พน้ แสง 5) รายการยาแช่เย็น
6) รายการยาห้ามแบ่ง บด
เคี้ยว
7) ยาและADR ที่พบบ่อย 8) แนวทางบริ หารยาฉี ด
9) ความคงตัวของยาหลัง
เปิ ดใช้
ความเสี่ ยงสาคัญของ IC
 การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วย : จากการเฝ้ าระวังแบบ Targeted Surveillance ในผูป้ ่ วยยังพบอัตรา
การเกิด CAUTI , Phlebitis แนวโน้มสู งขึ้น ในผูป้ ่ วยสู งอายุ ติดเตียง และไม่สมดุลของเกลือแร่ ,
ติดตามการแยกของแผลฝี เย็บ ต,ค. 56 –ก.ค. 57 พบ 9 ราย บุคลากรใหม่เพิ่มทักษะการเย็บแผล
ทบทวนการสอนการล้างแผลฝี เย็บมารดาหลังคลอด 7 รายล้างไม่ถูกต้อง

 ทีม IC สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ และร่ วมกับหน่วยงานในการทา CQI , ได้แก่การปรับโฉมรถส่ ง
ต่อให้เอื้อต่อการลดการแพร่ เชื้อ , นวัตกรรมการซักผ้ายางให้แห้งและนุ่ม , การจัดทา GIFT SET
เอนกประสงค์ของหน่วยจ่ายกลาง , การใช้ประโยชน์จากความร้อนในเครื่ องอบสายยาง ลดเวลาให้
เครื่ องมือแห้ง ,การติดเชื้ อในโรงพยาบาลยังพบ CAUTI แผลกดทับการติดเชื้อตาแหน่งอื่น ๆ ได้แก่
VAP HAP และการติดเชื้อดื้อยา ในกลุ่มที่ Refer กลับจากโรงพยาบาลศูนย์ กาลังประสานกับทีม
PCT PTC วางระบบการวินิจฉัยการติดเชื้ อ การวางแผนดูแล การติดตามผล ต่อไป
 ผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยามารับบริ การทาให้เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื้ อ เนื่องจากการระบายอากาศ
ใน OPD ไม่เหมาะสม จัดให้มีระบบของ คลินิก One stop Service ในผูป้ ่ วยวัณโรคโดยจัดแยกโซน
การบริ การจากผูป้ ่ วยนอกอื่น
โรงพยาบาล

ๆ

ผลยังไม่พบผูร้ ับบริ การ/ผูใ้ ห้บริ การติดเชื้อวัณโรคจากใน

มีกระบวนการให้คาแนะนาแก่ญาติ

และผูป้ ่ วยในการดูแลตนเองเพื่อป้ องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นให้ปลอดภัยจากการติดเชื้ อและ ไม่ให้แพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่นโดย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคขณะอยูโ่ รงพยาบาลพยาบาลเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาใน
การดูแลเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อในขณะอยูโ่ รงพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วย ญาติ และต้องส่ งผูด้ ูแล
พบเจ้าหน้าที่แผนกเวชปฏิบตั ิเพื่อรับคาแนะนา /เตรี ยมความพร้อมในการดูแลตนเองที่บา้ น มีการให้
คาแนะนา มีการติดตามการปฏิบตั ิจากการมารับบริ การที่คลินิก DOTS

ความเสี่ ยงสาคัญของ ENV
 ทรัพย์สินสู ญหายมีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในตาแหน่งที่สาคัญ ได้แก่ทางเข้า ออก รพ. อาคารผูป้ ่ วย
มีการกาชับให้งานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบจุดที่มีโอกาสเสี่ ยงสู งที่จะมีมิจฉาชีพได้ และให้มี
การเขียนบันทึกเหตุการณ์รายงานความเสี่ ยงที่มีโอกาสเสี่ ยง เช่น บริ เวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอ พบ
บุคคลแปลกปลอม โดยเขียนรายงานในสมุดบันทึก และรายงานความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันอุบตั ิการณ์
 การป้ องกันการสับเปลี่ยนเด็กลักพาเด็กจากห้องคลอดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ด และกาหนดพื้นที่
ในการเยีย่ มและเวลาเข้าเยีย่ ม
 อุบตั ิการณ์สัตว์และแมลงรบกวนจากการพบหนูทาลายอุปกรณ์สายไฟและเครื่ องมือในหลาย
หน่วยงาน ทีม ENV สนับสนุน กรงดักหนูและการดักหนูในหน่วยงานและนาหนูไปทิ้งทีม 5ส
รณรงค์การทาให้เป็ นงานประจา มีกิจกรรม 5 ส. ระดับ รพ.เดือนละ 1 ครั้งแต่ยงั พบว่ามีการเข้า
ทาลายของหนูในหน่วยงานต่างๆเป็ นระยะ จึงต้องมีการดูแลและติดตามอย่างสม่าเสมอ

 อุบตั ิการณ์น้ าฝนรั่วลงมาจากเพดานอาคารทาให้อุปกรณ์เสี ยหายได้มีการสารวจและซ่อมแซม
หลังคา

กาจัดเศษมูลฝอยที่อุดกั้นการระบายน้ าและติดตั้งเครื่ องสู บน้ าในกรณี ที่มีฝนตกหนักน้ า

ระบายไม่ทนั แต่ยงั พบว่ายังมีน้ ารั่วซึ มลงมาจากเพดานเมื่อมีฝนตกหนัก ซึ่ งกาลังดาเนิ นการทาแผน
เพื่อการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างต่อไป
 อุบตั ิการณ์น้ าท่วมอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ โรงซักฟอก โรคจอดรถ จากฝนตกน้ าระบายออกไม่
ทันมีเครื่ องสู บน้ าประจาจุดที่เสี่ ยงและให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการสู บน้ าเมื่อได้รับแจ้งหรื อ
ตรวจพบว่ามีน้ าท่วมขังนอกจากนี้ยงั มีแผนการในอนาคต ยกพื้นของอาคารให้สูงขึ้นให้พน้ น้ าท่วม
 อุบตั ิการณ์จากระบบการจราจรในโรงพยาบาล ในปี 2557 ได้มีการตีเส้นจราจร ซ่ อมแซมพื้นผิว
จราจร จัดทาและติดป้ ายแสดงต่างๆ ได้แก่ป้ายแสดงที่จอดรถ ป้ ายแสดงทางไปอาคารต่าง ๆ ป้ าย
ห้ามต่างๆมีการตั้งกรวยเพื่อกาหนดเส้นทางการจราจร ติดตั้งไฟให้แสงว่างในเวลากลางคืนบริ เวณ
ถนนและทางไปบ้านพักในเขตโรงพยาบาล และกาลังดาเนินการพัฒนา ทางเดินรถเข็น รถนอนซึ่ง
ไม่มีช่องทางที่ชดั เจนและบางพื้นที่ใช้ร่วมกับทางเดินรถซึ่ งเสี่ ยงต่ออันตราย พื้นไม่ราบเรี ยบขรุ ขระ
บางจุดทางลาดขึ้นลงไม่มีสาหรับรถเข็น
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของการบริหารความเสี่ ยงและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
1. จากการพัฒนาปรับปรุ งระบบบริ หารความเสี่ ยงในปี 2556 และ 2557 พบว่ามีการรายงานความเสี่ ยง
เพิม่ ขึ้นมาก เกิดจากมีการพัฒนาปรับปรุ งและดาเนิ นตามระบบบริ หารความเสี่ ยง
2. ความเสี่ ยงที่ได้รับรายงานในปี 2555, 2556, 2557 มีท้ งั หมด 32 , 2,200 และ 5,293 รายงาน
ตามลาดับ เป็ นความเสี่ ยงประเภทเชิงรับโดยได้จากการเขียนรายงานความเสี่ ยงส่ งตามระบบ ความ
เสี่ ยงเชิงรุ กมีการค้นหาน้อยและยังมีการดาเนินงานไม่สม่าเสมอ มีการวางแผนดาเนินการโดยทีมนา
ต่างๆ ได้แก่ การนาบทเรี ยนจากรพ.อื่นๆ , การตรวจ Chart , การใช้ trigger tool ,การทบทวนต่างๆ
เป็ นต้น เพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ ยงที่สาคัญก่อนที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากขึ้น
3. การรายงานความเสี่ ยงที่ถูกต้องและสมบูรณ์ พบว่ามีการรายงานความเสี่ ยง โดยมีการจัดระดับความ
รุ นแรง และระยะเวลาในการส่ งความเสี่ ยงแต่ละระดับไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในช่วงแรกที่มีการ
ปรับระบบขึ้นมาในปี 2556 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจึงได้จดั อบรมและฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
ความเสี่ ยงจากตัวอย่างความเสี่ ยงที่หน่วยงานเคยส่ งมา
โดยจัดอบรมผูจ้ ดั การความเสี่ ยงทุก
หน่วยงานในปี 2557 เพื่อให้มีความรู ้และนาไปเผยแพร่ ในหน่วยงาน ทาให้มีแนวโน้มการรายงานที่
ถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
4. สัดส่ วนการรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงระหว่างเกือบพลาดต่อพลาด(near miss: miss) ในปี 2556
และ 2557 เท่ากับ 9.78 : 1 และ 4.91 : 1 ตามลาดับ แสดงถึงการรายงานจากการตรวจพบและ
รายงานความเสี่ ยงเพื่อการจัดการแก้ไขป้ องกันได้ก่อนที่จะเกิดเหตุรุนแรง

5. การทบทวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงปี 2557 ในระดับต่ากว่า E-I ภายใน 1 เดือนร้อยละ 100 อัตราการ
ทบทวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงในระดับ E-I ภายใน 1 สัปดาห์ร้อยละ 70 อัตราอุบตั ิการณ์ระดับ E-I ,
sentinel event ที่ได้รับทบทวนแก้ไขตามระบบ ร้อยละ 70 ซึ่ งการทบทวนอุบตั ิการณ์รุนแรงสู งบาง
เรื่ องล่าช้าและไม่ได้รับการทบทวน เนื่องจากการไม่ตระหนักและไม่ให้ความสาคัญ ทีมบริ หาร
ความเสี่ ยงจึงต้องมีการกระตุน้ และติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง
6. การปฏิบตั ิตามมาตรการสาคัญ การรายงานเหตุการณ์พึงสังวร (Sentinel Event) โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงกาหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์พึงสังวรต้องรายงานทันที มีท้ งั หมด 12
เหตุการณ์ โดยมีระบุในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงในทุกหน่วยงาน มีในแบบฟอร์ มรายงาน
อุบตั ิการณ์ และในใบรหัสความเสี่ ยง เพื่อช่วยกระตุน้ เตือนให้มีการรายงานได้ถูกต้องและทันท่วงที
โดยในปี 2556 ได้เริ่ มมีการกาหนดเหตุการณ์พึงสังวร แต่ยงั พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์
ใดบ้างต้องรายงานทันทีและบางรายการเหตุการณ์พึงสังวรจาก 12 ข้อยังไม่ชดั เจน จึงได้มีการชี้แจง
และยกตัวอย่างเพื่อทาความเข้าในในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโรงพยาบาลและ
การประชุมผูจ้ ดั การความเสี่ ยงหน่วยงาน มีการวางแผนจัดอบรมการบริ หารความเสี่ ยงต่อเนื่องทุกๆ
ปี และได้มีการตรวจเยีย่ มหน่วยงานโดยทีม RM ในปี 2557 เพื่อเป็ นการติดตามการทางาน กระตุน้
เตือนให้บุคลากรมีความสนใจเข้าใจ และตระหนักในการบริ หารความเสี่ ยง
7. อุบตั ิการณ์เกิดซ้ าความรุ นแรงระดับ E-I พบว่าในปี 2557 พบอุบตั ิการณ์เข็มตาเกิดซ้ า 1 รายงานซึ่ ง
ทีม IC ได้รับเรื่ องและดาเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้ องกันต่อไป
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
บทเรี ยนในการส่ งเสริมให้ มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจา:
 กิจกรรมทบทวน Acute Myocardial Infarction มีความเสี่ ยงต่อภาวะหัวใจวายและเป็ นสาเหตุ
การเสี ยชีวติ อันดับแรกของห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉินในปี 2554-2556 เนื่ องจาก ยังไม่มีการวางระบบ
การดูแลผูป้ ่ วย ทาให้การคัดกรองล่าช้า การประเมินผิดพลาด ระบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบ FAST
TRACK ยังเข้ามาไม่ถึง ทีมการดูแลผูป้ ่ วยจึงได้มีการทบทวน ารดูแลผูป้ ่ วยโดยมีการนาระบบ
FAST TRACK มาใช้ มีการประเมินวัดผล ที่เป็ นระบบมากขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆกัน พัฒนาระบบ EMS ให้พร้อมรับชี้ แจงประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้ารับบริ การฉุ ก
ฉิ น 1669 ในกลุ่มเสี่ ยง
 การคัดกรองและการประเมิน ทบทวนแนวทางการดู แลผูป้ ่ วย ACS ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ
ใช้ระบบ FAST TRACK มาใช้ในองค์กร ประชุมชี้แจงเตรี ยมความพ้อมให้บุคคลากรที่
เกี่ยวข้องและอบรมให้ความรู ้เรื่ อง แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย ACS และปรับปรุ งแบบคัดกรอง
ความเสี่ ยงให้ชดั เจน ครอบคลุม และให้เข้าใจตรงกันในการใช้ เพิม่ ศักยภาพของห้องปฏิบตั ิการ

ในการตรวจ Cardiac enzymeทาชุดLAB FAST TRACK และ เน้น การรายงานผลด่วน มี
ระบบสื่ อสารทางโซเชียลมีเดียโดยใช้โปรแกรม

Line

ส่ งผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

รายงานแพทย์
 การดูแลรักษาและการส่ งต่อ จัดทา CPG ในการดูแลผูป้ ่ วย ACS และปรับปรุ งให้ใช้ได้กบั
บริ บทของโรงพยาบาลเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านเครื่ องมือช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น มีเครื่ องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ( AED), ventilator, EKG monitor มีการเตรี ยมความพร้อมของรถกูช้ ีพและ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จาเป็ นในรถ จัดสถานที่ให้พร้อมในการดูแลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น เช่น มีการแยก
โซนผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิน มีเครื่ องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED), ventilator, EKG monitor
ประจา ZONE พัฒนาทักษะการอ่านแปรผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ โดยการส่ งอบรมภายและเข้าร่ วม
โครงการ 10,000 ดวงใจ กับสถาบันโรคหัวใจและทรวงอกร่ วมกับโรงพยาบาลจังหวัดในการ
กาหนดแนวทางในการส่ งต่อผูป้ ่ วยและการประสานงาน มีระบบปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางก่อน
ส่ งต่อทุกราย ระหว่างส่ งต่อต้องมีพยาบาลดูแล 2 คน มีแบบฟอร์ มการดูแลขณะนาส่ งนาระบบ
THAI REFER มาใช้ในการส่ งต่อผูป้ ่ วยมีการติดตามประเมินผลร่ วมกันกับโรงพยาบาลจังหวัด
ที่รับส่ งต่อในรู ปแบบคณะกรรมการการส่ งต่อ

กิจกรรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด
 การจัดตั้งทีมดูแลรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค โดยมีสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุ ข การรักษาวัณโรคโดยใช้แนวทางการดาเนิ นงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ปี 2556
ตั้งคลินิกวัณโรค แบบ One Stop Service แยกจากพื้นที่ส่วนอื่น มีทุกพุธที่ 1 และ 3 ของทุก
เดือน การจ่ายยาโดยเภสัชกรทุกราย เพื่อรับประทานยาวัณโรคอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเฝ้ า
ระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรค
 การจัดระบบติดตามนัดล่วงหน้า โทรศัพท์กระตุน้ เตือนก่อนถึงวัดนัดอย่างน้อย 2 วัน และ
ระบบติดตามถ้าผูป้ ่ วยไม่มาตามนัด ประสานเจ้าหน้าที่ประจาพื้นที่ /ออกติดตามเอง
 การพัฒนาพี่เลี้ยงกากับการรับประทานยาวัณโรค( DOT )โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขแทนญาติ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาวัณโรคอย่างสม่าเสมอ ไม่ขาดยา โดยใช้สมุดประจาตัวผูป้ ่ วย
บันทึกการการยา

 การส่ งต่อข้อมูลการรักษาวัณโรคให้กบั DTC อาเภอและรพ.สต.ได้รับทราบ ภายใน 3 วันหลัง
การพบผูป้ ่ วย และดาเนินการติดตามเยีย่ มบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข สัปดาห์ละครั้ง ในช่วง
2 เดือนแรก และทุกเดือน ในช่วง 4 เดือนหลังของการรักษาป้ องกันการขาดยาของผูป้ ่ วยวัณโรค
 ผลการทบทวนอัตราการมาไม่ตรงตามนัดของผูป้ ่ วยวัณโรคลดลงจากปี 2556 จากร้อยละ 10.40
เป็ นร้อยละ 3.32 ในปี 2557












ทบทวนผูป้ ่ วยบาดเจ็บจากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ าการบาดเจ็บจากการผูกยึด
ทบทวนการรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการค่าวิกฤต
ทบทวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิด PIH
ทบทวนการค้นเวชระเบียนผิดคน
ทบทวนระบบการรักษาความลับผูป้ ่ วย
ทบทวนการป้ องกันการแพ้ยาซ้ า
ทบทวนระบบป้ องกันความเสี่ ยงในยากลุ่มเสี่ ยงสู ง (HAD)
ทบทวนอุบตั ิการณ์แผลฝี เย็บแยกและติดเชื้อ
ทบทวนเรื่ องมีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ปนมากับผ้าที่ส่งซัก
ทบทวนเรื่ องข้อปฏิบตั ิในการทิ้งขยะติดเชื้ อ
ทบทวนการคัดกรองผูป้ ่ วยโรคติดต่อที่มารับบริ การที่งานผูป้ ่ วยนอก

บทเรี ยนในการใช้ เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย:
 กาหนด Clinical tracer highlight ในกลุ่มโรคที่สาคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ DM, HT, Asthma,
COPD, MI, Stroke ,PPH ,TB,DF/DHF, Neonatal jaundice
 ทบทวนความสมบูรณ์จากเวชระเบียนมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
(MRA) AE trigger โดยใช้เกณฑ์ของ สปสช. โดยสุ่ มเวชระเบียน 3 แฟ้ ม /แพทย์ 1 คน / เดือน
รวมทั้งหมด 18 – 24 แฟ้ ม / เดือน ตามจานวนแพทย์ที่เปลี่ยนแปลง
 มีกิจกรรมการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง ในตึกผูป้ ่ วยใน โดยมีแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์สาคัญใน
แต่ละเวรและนามาทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
 ใช้ขอ้ มูลจากใบรายงานอุบตั ิการณ์ ส่ งต่อข้อมูลให้ทีมนาผูร้ ับผิดชอบ จัดการแก้ไขปั ญหา และวาง
แนวทางป้ องกันการเกิดซ้ า
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ :
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ ยงและความปลอดภัย

การพัฒนาระบบการรายงาน
 ปัญหาในเรื่ องความถูกต้องของการจัดประเภทและระดับความรุ นแรงอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยง จัดให้มี
ผูจ้ ดั การความเสี่ ยงทุกหน่วยงาน

และมีการอบรมฝึ กปฏิบตั ิการจัดความรุ นแรงและการรายงาน

ความเสี่ ยงแก่ผจู ้ ดั การความเสี่ ยงทุกหน่วยงานเพื่อนาไปสอนภายในหน่วยงานต่อไป
 การบันทึกการวิเคราะห์ RCA พบว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วมีการรายงานอุบตั ิการณ์ แต่ไม่ได้ทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุรากเพื่อป้ องกันแก้ไข ทีมจึงวางแผนที่จะให้ใบบันทึกการวิเคราะห์ RCA ใส่ ใน
ใบรายงานอุบตั ิการณ์ดา้ นหลังเพื่อให้วเิ คราะห์ได้ทนั ทีและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
ต่อไป
การพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพ:
กระตุน้ ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก:
 พัฒนาคุณภาพทางคลินิกโดย PCT PTC ทีมนาต่างๆมีบทบาทสาคัญในการวางแนวทางป้ องกัน
และตอบสนองต่อการรายงานอุบตั ิการณ์
 จัดทา Clinical tracer highlight ในกลุ่มโรคสาคัญ
 ปรับปรุ งระบบการดูแลผูป้ ่ วย จัดทา Fast Tract MI, Fast Tract Stroke
 พัฒนาคลินิก Asthma และ COPD จัดให้มีบริ การแบบ One stop service
 พัฒนาคลินิกวัณโรคจัดให้มีบริ การแบบ One stop service และมีการดูแลติดตามผูป้ ่ วย
 คลินิก Warfarin มีการดูและร่ วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชี พ
 คลินิก CKD (Chronic kidney disease) มีการดูและร่ วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
 การจัดการรายกรณี โรคเบาหวาน (Case Management)
มาตรฐาน
29.การสนับสนุนจากผูน้ าการ
เชื่อมโยงและประสานงาน

30.การทางานเป็ นทีม

Score
3.5

3.0

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 ผูน้ าติดตามกากับการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
 ร่ วมติดตามการดาเนิ นการตาม CPG มาตรการการ
ป้ องกันแก้ไขที่วางไว้และหาแนวทางแก้ไขตามวงล้อ
PDCA
 ส่ งเสริ มให้มีการตามรอยทางคลินิกร่ วมกันระหว่าง
ทีมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ส่ งเสริ ม/กระตุน้ ให้หวั หน้าหน่วยมีการทา Morning

talk ในหน่วยงาน
31.การประเมินตนเอง

3.0

 หมัน่ ทบทวนอย่างสม่าเสมอ

32.ระบบบริ หารความเสี่ ยงและ
ความ
ปลอดภัย

3.0

33. การทบทวนการให้บริ การและ
การดูแลผูป้ ่ วย (ที่แนะนาไว้ใน
บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA)

3.0

 วิเคราะห์ความเสี่ ยงรอบด้าน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ทีมนาและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ระบบงานได้รับการ
ออกแบบอย่างรัดกุมและนาไปปฏิบตั ิ
 เน้นการค้นหาความเสี่ ยงเชิงรุ กและทบทวน
อุบตั ิการณ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
 ติดตามตัวชี้วดั ที่สาคัญ
1.กระตุน้ ให้หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการทางานที่
สาคัญเป็ นประจา
2. ให้หน่วยงานทบทวนอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นถี่/รุ นแรงและ
ทาเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
1.มีการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ดูแลผูป้ ่ วยทางคลินิกที่
สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาล
2.มีการตั้ง KPI ในการทางานทางคลินิกที่ชดั เจนและมีการ
ติดตามผลงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้ตาม KPI ที่ต้ งั ไว้

34. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย 3.0
ในลักษณะบูรณาการ

