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II-1 การบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ า
2556 2557 2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.
หมาย
2560
จานวนการรายงานความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั
เพิม่ 4,978 3,826 4,111 3,249 1,160
รายงาน
สัดส่วน Clinic : non clinic
เพิม่ 9:1
10:1 17:1 16:1 5:1
สัดส่วน near miss :miss
เพิม่ 7:1
6:1
9:1
0.4:1 0.3:1
อุบตั กิ ารณ์ระดับ EFได้รบั การทา RCA ≥70% 68.75 84.66 62.67 50.84 50.00
อุบตั กิ ารณ์ระดับ GHI ได้รบั การทา
100% 100
100
91.66 100
100
RCA
อุบตั กิ ารณ์ซ้าระดับ EF
0% 12.61 17.64 30.93 17.80 10.16
อุบตั กิ ารณ์ซ้าระดับ GHI
0%
0
0
0
0.06
0
จานวน AE ทีค่ น้ พบจากการทา trigger
เพิม่
35
5
10
14
7
tool
 บริ บท:
ทีมบริหารความเสีย่ งโรงพยาบาลกันตัง มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยตัวแทน
จากสหวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ทันตแพทย์ เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
การเงิน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เป็ นประธานทีม
ทาหน้าทีร่ ว่ มกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ กากับ ดูแล จัดระบบบริหารความเสีย่ งครอบคลุม ความผิดพลาด
ความสูญเสีย อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ต่อโรงพยาบาล มีรปู แบบการดาเนินงานทัง้ เชิงรับและเชิงรุก
ดาเนินการค้นหา วิเคราะห์ประเมินแก้ไข ติดตามความเสีย่ ง มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านโปรแกรม
ความเสีย่ ง 9 โปรแกรม ครอบคลุมความเสีย่ งด้านคลินิกและด้านทัวไป
่ มีการเสนออุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ ง
ทีส่ าคัญต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล นโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญสาหรับ
ดูแลผูป้ ่ วยในการแก้ไขปั ญหาเชิงระบบถ่ายทอดผ่าน Patient safety goal เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร
ความเสีย่ งสาคัญ
ความเสี่ยงด้าน Clinic
1.Referหลังรับไว้ในโรงพยาบาลไม่ถงึ 6 ชัวโมง
่
2.Readmit COPD
3. บริหารยาผิดพลาด
4. สัมผัสเลือด สารคัดหลัง่ ของมีคมบาด
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5. ข้อผิดพลาดในการบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
ความเสี่ยงด้าน Specific clinic
1.DM with hypoglycemia ขณะดูแล
2.Stemi ć cardiac arrest
3. Non Stemi ć cardiac arrest
4. COPD ć respiratory failure
5. Sepsis ć shock
ความเสี่ยง Non clinic
1. ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
2. อุบตั เิ หตุเกีย่ วกับการจราจรในโรงพยาบาล
3. ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
4. ข้อร้องเรียนด้านระบบบริการ
5 . อัตรากาลังเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
กระบวนการ:
ค้นหาความเสีย่ ง

ประเมินความเสีย่ ง

การจัดการความเสีย่ ง

ติดตามประเมิน

การสนับสนุ นจากผูน้ าและการเชื่อมโยง
บทเรียนเกีย่ วกับการสนับสนุนและติดตามการพัฒนาคุณภาพโดยผูน้ าระดับสูง :
ผูน้ าให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพมีการจัดตัง้ คณะทางานพัฒนาคุณภาพประจาโรงพยาบาล
ประกอบด้วย ผูป้ ระสานงานคุณภาพโรงพยาบาล คณะทางานทีมนาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และ
กรรมการทีมนาระบบต่างๆ โดยกาหนดให้แพทย์หรือหัวหน้ากลุ่มงานเป็ นประธานทีม
ผูน้ ากาหนดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานของทีมต่าง ๆโดยเฉพาะทีมนาทางคลินิกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย พบว่าทีม
บริหารความเสีย่ งยังพบจุดอ่อนดังนี้
1. วัฒนธรรมการรายงานความเสีย่ ง น้อย มีการปรับปรุงโดย
- กาหนดนโยบายการรายงานความเสีย่ งโดยไม่ถอื เป็ นความผิด
- มีการพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับระบบงานบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าทีท่ ุกคนอย่าง
สม่าเสมอ มีการปฐมนิเทศให้ความรูเ้ จ้าหน้าใหม่เกีย่ วกับระบบบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล
2. การวิเคราะห์สาเหตุรากของอุบตั กิ ารณ์ไม่มปี ระสิทธิภาพ
-ปี งบประมาณ 2559ผูน้ าสนับสนุนให้มกี ารส่งตัวแทนจากหน่วยงาน ตัวแทนจากทีมนาเข้าร่วมอบรมการ
ทา RCA อย่างเรียบง่ายได้ผล
-กาหนดการทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยในขัน้ ตอนต่างๆของการดูแลผูป้ ่ วยความเสีย่ งเป็ นงาน
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ประจา
-ปี งบประมาณ 2560เปลีย่ นแปลงระบบรายงานความเสีย่ งโดยการใช้โปรแกรม HRMS แทนโปรแกรม
เดิม
บทเรียนในการเชื่อมโยงระบบบริการความปลอดภัย ความเสีย่ ง คุณภาพ รวมทัง้ แผนกลยุทธ์:
-โรงพยาบาลกาหนดแผนกลยุทธ์ให้มกี ารพัฒนาระบบบริการทุกระบบ ทุกงานเพื่อให้เกิดระบบบริการทีม่ ี
ความปลอดภัย ปี งบประมาณ 2559กาหนดให้นาอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางคลินิกทีส่ าคัญของ
โรงพยาบาลคือโรค DM HT COPD AMI stroke CKD มาจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับ โรงพยาบาล มีการ
ทบทวนเพื่อกาหนดเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วย และติดตามตัวชีว้ ดั ทุก เดือน ปี 2557 มีการจัดตัง้
คลินิก warfarin ตามแผนการพัฒนาระบบบริการ โรคหัวใจ พบว่าร้อยละ100เจ้าหน้าทีส่ ามารถพัฒนา
ตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยรับยา warfarin
-พัฒนาระบบการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง ได้แก่ผปู้ ่ วยญาติ เจ้าหน้าที่ ในการดูแลสุขภาพหลังรับยา
warfarin
- การสร้างแรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศ การสร้างสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
รวมทัง้ การติดตามพฤติกรรมของบุคลากรด้านความปลอดภัยโดย
-กระตุน้ การเรียนรู้ patient safety goals โดยการประกวดคาขวัญ patient safety goals และมอบรางวัล
แก่ผทู้ เ่ี ขียนคาขวัญได้ครอบคลุมกระชับ ได้ใจความเข้าใจง่ายใช้ส่อื สารในองค์กร
-อบรม R2R แก่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลส่งผลให้เกิดผลงานเพื่อการพัฒนาระบบงานให้ผรู้ บั บริการ
ปลอดภัยเพิม่ ขึน้
-กาหนดมาตรการทีเ่ ป็ นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยดังนี้
1.การกาหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในองค์กรทีท่ ุกคนเห็นว่าเป็ นความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ น
แนวทางปฏิบตั สิ าหรับทุกคนทุกงานทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยได้แก่
-Safety Identify กาหนดแนวทางการ identify ผูป้ ่ วยสาหรับทุกหน่วยงานทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย
- safety brief ส่งเสริมให้ทุกงานทีด่ แู ลผูป้ ่ วยโดยการพูดคุยปั ญหาความเสีย่ งของผูป้ ่ วยสัน้ ๆก่อน
ระหว่าง หลังหรือตามบริบทของงานเพื่อเป็ นการดักจับหรือค้นหาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลในการป้ องกันความเสีย่ ง
-การป้ องกันการแพ้ยาซ้า กาหนดแนวทางการป้ องกันสาหรับทุกหน่วยงานทีม่ กี ารบริหารยา
2. การส่งเสริมการรายงานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
3. ให้หน่วยงานบริการผูป้ ่ วยทาการปรับปรุง SP, WI, CPG ทีง่ า่ ยต่อการตัดสินใจปฏิบตั ขิ อง
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
การทางานเป็ นทีม
บทเรียนเกีย่ วกับการกากับดูแลทิศทางของการพัฒนาโดยทีมนาทางคลินิก/ทีมนาของระบบงาน:
ทีมนาของระบบงานทีส่ าคัญได้ทา การ Round 1 ครัง้ / เดือนเช่น ENV IC RM MUS
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เลขาทีมนาความเสีย่ งเสนออุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีม่ รี ะดับ high risk high volume near miss ต่อ
หัวหน้าทีมนา หัวหน้างาน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อกระตุน้ การรับรูแ้ ก้ไขอุ บตั กิ ารณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเดือนละครัง้
ส่งผลให้ ปี งบประมาณ 2559เกิดการเปลีย่ นแปลงจาก การทบทวนความปลอดภัยของผูร้ บั บริการและ
เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาให้มกี ารดาเนินการเร่งด่วน เช่น การสร้างระบบเปิ ด -ปิ ดประตูอตั โนมัตหิ ลัง22.00น.
ประจาหอผูป้ ่ วยใน ชาย หญิง และตึกพิเศษการจัดระเบียบการจอดรถในโรงพยาบาลสาหรับผูร้ บั บริการ
และเจ้าหน้าที่
การทา Bedside review ผูป้ ่ วยร่วมกันในหอผูป้ ่ วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล
เภสัชกร โภชนากรโดยแพทย์เป็ นแกนนา
Safety brief ก่อน ระหว่าง หลังการทางาน ในหน่วยงานให้บริการผูป้ ่ วย เช่นหอผูป้ ่ วยใน
แผนกผูป้ ่ วยนอก
การประเมินตนเอง
บทเรียนจากการใช้เครือ่ งมือประเมินตนเองต่างๆ:
-ระดับโรงพยาบาลมีการประ เมินตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์บริการหลักประกันแห่งชาติ การ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA การประเมินตัวชีว้ ดั ตามยุทธศาสตร์และตัวชีว้ ดั Service plan การ
ประเมินตามมาตรฐานระบบสุขภาพเขต12 จากการใช้แนวทางการประเมินดังกล่าวทาให้มกี ารพัฒนา
ศักยภาพด้านโครงสร้างสิง่ แวดล้อม ด้านเครือ่ งมือแพทย์ และด้านระบบการจัดการสุขภาพและความ
ปลอดภัย ผูร้ บั บริการ
-ระดับทีม มีการทา Internal surveyโดยการใช้มาตรฐาน HA กากับเพื่อ กระตุน้ การปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานเพื่อ นามาพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพิม่ เติมให้ได้ตามมาตรฐานกาหนดมีผลให้เจ้าหน้าทีม่ ี
การเรียนรูม้ าตรฐานมากขึน้ มีการนา แบบประเมินตนเอง ด้วย SAR 2011
- ระดับหน่วยงานมีการใช้ service profile ในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาและติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั งิ าน ผลการประเมินตนเองทาให้ทศิ ทางการการพัฒนาตามขอบเขตหน้าที่ มีการประสาน
เชื่อมโยงกับทีมต่างๆและสอดคล้องกับมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องมีการติดตามประเมินผลโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ของ
หน่วยงาน ได้นามาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการประเมินตนเองเช่น องค์กรพยาบาลใช้มาตรฐาน QA
ของสานักการพยาบาลและมาตรฐานสภาการพยาบาล การประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ เป็ นต้น
ระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย
การบูรณการระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง:
 การประสานเชื่อมโยงระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งและการบูรณการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารความเสีย่ งดังนี้
-จากการติดตามผลการดาเนินงานการให้บริการรับ-ส่งผูป้ ่ วยของพนักงานเปลทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกเกิด
อุบตั กิ ารณ์มกี ารเชื่อมโยงงานบริหาร งานกลุ่มการพยาบาล กับทีม HRD จากการทบทวนพบว่า
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
เจ้าหน้าที่ รปภ ต้องมาปฏิบตั งิ านแทน พนักงานเปลทีต่ ้องเข้ามาปฏิบตั งิ านในห้องฉุ กเฉินเป็ นการ
ชัวคราวท
่
าให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลด้านความปลอดภัยของสถานทีแ่ ละ การดูแลเรือ่ ง
ความปลอดภัยทางด้านการจราจรภายในโรงพยาบาล มีผลให้มกี ารปรับปรุงจัดสรรอัตรากาลัง
พนักงานเข็นเปลแผนกผูป้ ่ วยนอกให้เหมาะสมกับภาระงาน
บทเรียนในการรับรูร้ ายงานอุบตั กิ ารณ์/การส่งเสริมรายงานทีส่ มบูรณ์ :
 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยเกิดภาวะ Hypoglycemia ขณะดูแลทัง้ หอผูป้ ่ วยในชาย
และหญิงพบว่ามักเกิดในเวรดึกช่วงเวลาประมาณ 07.00 น.สาเหตุผปู้ ่ วยได้รบั อาหารมือ้ เย็นเร็วเกินไป
นาเสนอข้อมูลผ่านทีม PCT ให้โภชนากรปรับเวลาการแจกอาหารผูป้ ่ วยโดยแจกอาหารเช้าเร็วขึน้ เวลา
07.10 น มือ้ เทีย่ ง เวลา11.30น มือ้ เย็น เวลา 17.00น. จัดทาแนวทางการเฝ้ าระวังสาหรับพยาบาล
กาหนดให้ซกั ถามเวลามือ้ อาหารทีร่ บั ประทานทีบ่ า้ น เพื่อเทียบเคียงกับเวลาอาหารของโรงพยาบาล
แนะนาญาติเตรียมอาหารว่างสาหรับผูป้ ่ วยมือ้ ก่อนนอน 20.00 น จัดเตรียมน้ าหวานสารองสาหรับผูป้ ่ วย
ประจาหน่วยงาน
ตัวอย่างบทเรียนการวิเคราะห์ RCA /การกาหนดมาตรการป้ องกันความเสีย่ งทีร่ ดั กุม / การใช้ human
factor engineering:
-การทา RCA ระดับ EF ปี งบประมาณ 2559 การบริหารยา ผิดพลาดในผูป้ ่ วย stemi ผูป้ ่ วยได้รบั ยา SK
ซ้ารายเดิมใน1เดือน สาเหตุ ไม่มแี นวทางการแจ้งเตือนการระวังยากลุ่มเสีย่ ง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล
ประวัตกิ ารรักษา พบในช่วงเวรบ่าย ประสานข้อมูลต่อ MUS IT NSO ได้ทาการแก้ไขโดยทา pop up
การใช้ยา SK ในฐานข้อมูล HOS XP เพื่อช่วยเตือนความจา การทบทวนการดูประวัตยิ อ้ นหลังของ
ผูป้ ่ วยทุกราย มีผลให้ ต.ค. 2559- ก.พ.60 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การให้ยา SK ซ้าในผูป้ ่ วยรายเดิม
-การทา RCA ระดับ GHI ปี งบประมาณ 2559ผูป้ ่ วย Stemi พบว่า เกิดได้ทุกเวร ขัน้ ตอนทีผ่ ดิ พลาดคือ
Assessment diagnosis investigate care of patient มีผลให้ วินิจฉัยล่าช้า การดูแลรักษาล่าช้าไม่
เหมาะสม ได้ส่งข้อมูลให้PCT เพื่อปรับปรุงแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย revisit ด้วยอาการโรค Dyspepsia
Heart ประสานข้อมูลต่อ MSO เกีย่ วกับการวินิจฉัยโรค stemi NSO แนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วย ACS
ทีจ่ ดุ คัดกรอง OPD INS ความเพียงพอพร้อมใช้ของเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ RM ปรับปรุง
แนวทาง Early signs นวัตกรรมการคัดกรองผูป้ ่ วย ACS มีผลให้ ต.ค. 2559- ก.พ.60 ผูป้ ่ วย AMI
เสียชีวติ ลดลง
ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
ปี งบประมาณ2558 พบว่า การรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งลดลง จานวนหน่วยงานทีร่ ายงานความเสีย่ ง
ร้อยละ 54.55 หน่วยงานสังกัดกลุ่มการพยาบาลมีการรายงานความเสี่ยงทุกงาน จานวนหน่วยงานทีไ่ ม่
รายงานความเสีย่ งร้อยละ 45.45 ได้แก่หน่วยงานสังกัดกลุ่มงานสนับสนุนบริการ งานกลุ่มสายวิชาชีพ
ทางการแพทย์บางหน่วยงาน จากการทาHospital survey onPatient Safety culture พบว่าเจ้าหน้าที่
รายงานอุบตั กิ ารณ์ 1-2 รายงาน ร้อยละ 32.4ไม่มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ ร้อยละ26.2 รายงาน
อุบตั กิ ารณ์ 3-5รายงาน ร้อยละ 13.4
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
วิเคราะห์สาเหตุ
1. เจ้าหน้าทีข่ าดความรูค้ วามเข้าใจต่อระบบบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาลได้แก่
- ความเข้าใจเกีย่ วกับประเภทความเสีย่ งไม่ถูกต้องระหว่าง common clinical risk กับ specific
risk และ common clinical risk กับ Non clinical risk
- ความเข้าใจเกีย่ วกับ โปรแกรมความเสีย่ ง ระดับความรุนแรงไม่ถูกต้อง
2. ไม่ให้ความสาคัญต่อการรายงานความเสีย่ ง ไม่เข้าว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นความเสีย่ ง
3. มีความกังวลการรายงานอุบตั กิ ารณ์ กลัวความผิด
การแก้ไข
1. กาหนดนโยบายการรายงานความเสีย่ งไม่ถอื เป็ นความผิด
2. พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลต่อระบบบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล
3. พัฒนาให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการความเสีย่ งประจาหน่วยงานทุกงานต่อระบบบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อนาไปชีแ้ นะเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานตนเองต่อไป
4. ส่งเสริมหน่วยงาน ในการค้นหาความเสีย่ งโดยเน้นการการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกและร่วมกันทบทวน
ได้แก่ 12 กิจกรรมทบทวน trigger tool เพื่อค้นหา AE การ round ของทีมนาต่างๆ
5. ชีแ้ จงการรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล และ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและกระตุน้ เตือนเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานให้มคี วามร่วมมือการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ ง
6. การปรับเปลีย่ นการเก็บข้อมูล Near miss จากระดับความรุนแรง A-B เป็ นระดับ A-D
7. นาโปรแกรม HRMS มาใช้รายงานอุบตั กิ ารณ์ในเดือนเมษายน 2560
ผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2559 เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลมีความรูเ้ ข้าใจระบบบริหารความเสีย่ งโรงพยาบาลร้อยละ
78มีการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมการรายงานความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ต.ค. 59- ก.พ. 2560 การรายงาน
ความเสีย่ งยังคงที่
- การค้นหาเชิงรุกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.28,7.89 ตามลาดับ
- ช่องทางทีส่ ามารถค้นหาความเสีย่ งได้มากเรียงตามลาดับ คือ การค้นหาจากความคาดเคลื่อนทาง
ยา 12 กิจกรรมทบทวน การรายงานอุบตั กิ ารณ์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขอ้ ร้องเรียน trigger tool
Patient experience Round ของทีม
-จากการติดตามตัวชีว้ ดั พบว่าปี 2558-2559 การประเมินระดับ ความรุนแรงผิดพลาดโดยเฉพาะระดับ
A,B,C, D,E,Fร้อยละ 1.05, 0.34 ไม่พบการประเมิน ระดับ GHI และ sentinel event ผิด
ประสิทธิภาพการจัดการ
การติดตามการจัดการปี งบประมาณ 2558-พบว่า เจ้าหน้าทีใ่ น หน่วยงานให้ความสาคัญต่อการทบทวน
อุบตั กิ ารณ์ น้อยเนื่องจากภาระงานต้องรับผิดชอบมาก มีการทาRCAเฉพาะ ระดับรุนแรง GHIในบาง
หน่วยงาน การวิเคราะห์ยงั ไม่ถงึ สาเหตุรากทีแ่ ท้จริงยังพบอุบตั กิ ารณ์ซ้า เกินค่าเป้ าหมาย ทัง้ ระดับ EF
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
และGHI การทา RCA ระดับความรุนแรง EF GHI ยังคงน้อยไม่ถงึ ค่าเป้ าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 70
100 ตามลาดับมีการปรับปรุงแก้ไขโดย
1. กาหนดการทา RCA เป็ นจุดเน้นของระบบบริหารความเสีย่ งโดยการกาหนดการทา RCA ดังนี้
- High risk High volume ทีม่ แี นวโน้มการเกิดซ้า
-ทา RCA ร่วมกับทีม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีแพทย์ร่วมด้วย ทุกครัง้
-มีการติดตามผลการดาเนินงานหลังการทา RCA
2.จัดประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะบบบริหารความเสีย่ งและการทา RCA กับบุคลากรโรงพยาบาล
100%ในปี งบประมาณ 2559
3 พัฒนาความรูเ้ จ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยงาน OPDIPDER LR OR IC MUS ในการทา RCA อย่างเรียบ
ง่ายและได้ผล ทีเ่ กีย่ วกับ ประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิด โรคที่ เป็ น ช่วงเวลาทีเ่ กิด หน่วยงานทีเ่ กิด
ข้อผิดพลาดของกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย การพิจารณาแนวทางการป้ องกันทีม่ แี ล้วว่าเพียงพอหรือไม่การ
ออกแบบระบบงานทีเ่ หมาะสมใหม่
ผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2559-2560(ต.ค.-ก.พ.)
- ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ GHI ทีไ่ ด้รบั การทาRCA ร้อยละ100อุบตั กิ ารณ์ระดับ EF ทีไ่ ด้รบั การทาRCA
ร้อยละ 50.84 และ 50 ตามลาดับ
-ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ EF เกิดซ้าเป้ าหมายร้อยละ 0 ปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ยละ 17.80 และ10.16 ตามลาดับ
ได้แก่ COPD with AE DM with hypoglycemia admit ≤ 6ชัวโมงแล้
่
ว refer PPH
-ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ GHI เกิดซ้าเป้ าหมายร้อยละ 0 ปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ยละ 0.06 และ0 ตามลาดับ ได้แก่
การดูแลระบบทางเดินหายใจไม่เหมาะสม ขณะนาส่ง
- ประสิทธิภาพจัดการข้อร้องเรียนร้อยละ 100 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนทีใ่ ช้ มาตรา 41
ปี งบประมาณ 2559 การพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ หลังทา RCA ระดับ E-I
อุบตั กิ ารณ์
ระดับ Care process
ช่วงเวลา การพัฒนา
Hypoglycemia E/F
-assessment
ด/ช
-NSO กาหนดแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
ขณะดูแล
-plan of care
กลุ่มเสีย่ ง
- care of patient
-หน่วยงานจัดทาแนวทางการเฝ้ าระวัง
การดูแลผูป้ ่ วย DM
RM-เน้น SBAR+ Early warning sign
Sepsis with F/I
-investigate
ในเวลา/ - PCT ร่วมกาหนดแนวทางปฏิบตั กิ าร
shock
- care of patient
นอก
ดูแลผูป้ ่ วย sepsis.สาหรับแพทย์
เวลา
พยาบาล
Acute
I
-assessment
ในเวลา/ NSO->พัฒนาศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วย
respiratory
- re assessment นอก
วิกฤติขณะอยูใ่ นร.พ /ส่งต่อ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
failure
การดูแลระบบ 6 ราย
ทางเดินหายใจ
ไม่เหมาะสม

- care of patient
care of patient
-การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง
ใส่ ET tubeลงท้อง

เวลา
ในเวลา/ MSO ->พัฒนาศักยภาพการใส่ท่อช่วย
นอก
หายใจ
เวลา

การพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ หลังทา RCA ระดับ E-I
อุบตั กิ ารณ์ ระดับ Care process
ใส่ ET tubeลงท้อง
-ET tubeเลื่อน
-ใช้Ambu bagผูใ้ หญ่กบั เด็ก
-ประเมินเวลาArrestผูป้ ่ วยขณะส่ง
ต่อ ไม่ได้
AMI

H-I

ช่วงเวลา การพัฒนา
NSO->
-พัฒนาศักยภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย
-พัฒนาศักยภาพการดูแล
ผูป้ ่ วยใส่ET tube

-Assessment->ขาดการนาแนว
ทางการประเมิน AMi
-Diagnosis-> Delay
-การตรวจวินิจฉัยไม่ครอบคลุม
-investigate->การทา EKG Trop I
-re assessment
(ขาดกาประเมินซ้า)
- care of patient

ในเวลา/ -PCT->กาหนดแนวทาง
นอกเวลา การดูแลผูป้ ่ วย AMI
- MSO->พัฒนาศักยภาพ
การดูแลผูป้ ่ วยAMI
-NSO ->กาหนดCNPG
AMI
MUS->จัดทาpop up
เตือนการใช้ยา SK
INS->เตรียมความพร้อม
ใช้ของ defibrillator
RM->ปรับปรุง สื่อสาร
Early warning sign
การติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตาม guideline ใน patient safety goal
จากการนา simple มาใช้ทาให้เกิดการพัฒนาการทางานให้ได้มาตรฐานและสร้างความตระหนัก
ให้เกิดการยึดความปลอดภัยเป็ นหลัก ปี งบประมาณ 2557-2559 การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนด
ผลงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้เกินค่าเป้ าหมาย ได้แก่
- การล้างมือตาม 5 moment
- ข้อผิดพลาดการให้เลือด ประสานรายการยา
- การสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ แนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วยการประสานรายการยา
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
การรายงานค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ าร
- Emergency response (ความปลอดภัยเรือ่ งการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)
การปฏิบตั ทิ ป่ี ฏิบตั ไิ ด้ต่ากว่าค่าเป้ าหมาย ได้แก่
- เจ้าหน้าทีถ่ ูกของมีคมทิม่ ตาหรือสัมผัสสารคัดหลังขณะปฏิ
่
บตั งิ าน
- มารดาตกเลือดหลังคลอด
- Medication safety (ความปลอดภัยจากการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง )
ผลการดาเนิ นงาน
จากการติดตามการปฏิบตั ติ ามguideline ใน patient safety goal พบว่าปี งบประมาณ 2558 พบ
อุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เกิดมากในหน่วยงานให้บริการผูป้ ่ วย เช่น
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด สาเหตุ จากไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ และ
ขาดทักษะการทางานทีป่ ลอดภัย ประสานให้ทมี IC รณรงค์การปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันการติดเชือ้
และเพิม่ มาตรการณ์ในการควบคุมกากับและเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องปี งบประมาณ 2559-มีแนวโน้ม
อุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตามีแนวโน้มลดลง ปี งบประมาณ 2560 ( ต.ค.-ธ.ค. 59 ) พบ
อุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตาทีง่ านทันตกรรม เนื่องจากระบบการทางาน และการไม่
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ ของเจ้าหน้าที่ ประสานทีม IC ติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
- ในปี 2558-2559 พบความคลาดเคลื่อนทางยา HAD ในระดับ C ขึน้ ไป แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็ นการ
บริหารยา HAD ผิดพลาด ระดับความรุนแรง C/ E /Fสาเหตุ การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูป้ ่ วยไม่ม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการตรวจสอบ ประวัตกิ ารได้รบั ยา HAD การทักษะการให้ยา
ประสานทีม MUS ให้มกี ารทบทวนในทีม มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ยา
ตามคาสังใช้
่ ของแพทย์ตามความเร่งด่วน จัดทาแนวทางการใช้ยา HAD ได้แก่ SK RI warfarin
และ
ให้เจ้าหน้าทีย่ ดึ หลักการ double check และ 7R ทุกครัง้ และทา pop up เรือ่ งการใช้ยา SK
ปี งบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา HAD ในระดับ C ขึน้ ไป
- 2558 มารดาตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มสูงขึน้ สาเหตุจาก 1)มดลูกหดรัดตัวไม่ดจี ากการ
ประเมินไม่ครอบคลุม 2 รกติดแน่นล้วงรกนาน 3 วินิจฉัยการตกเลือดล่าช้า
แก้ไขโดย
- ปรับปรุง แบบ admission record ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน ประเมินความเสีย่ งแรกรับ
และให้การดูแลรักษา วางแผนการพยาบาลตามความเสีย่ ง
- ใช้ถุงรองเลือดประเมินปริมาณเลือดหลังรกคลอดทันที เพื่อให้การรักษาได้รวดเร็ว
- กาหนด early warning sign ของปริมาณเลือดเพื่อวางแผนการรักษา
- ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษา
- ทบทวนร่วมกับทีมสูตแิ พทย์จงั หวัดพิจารณาการส่งต่อกรณีรกติดแน่ นล้วงรกนาน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. โรงพยาบาลกันตัง
- ส่งทีมแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมฝึกทักษะการทาสูตศิ าสตร์หตั ถการที่ รพ.ราชวิถี
- ควบคุมกากับติดตามตัวชีว้ ดั การตกเลือดหลังคลอด
2559 พบว่าอุบตั กิ ารณ์ลดลง คิดเป็ นร้อยละ 1.05 ในปี งบประมาณ 2560 ( ต.ค.-ธ.ค. 2559)
พบอุบตั กิ ารณ์ตกเลือดหลังคลอด 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 1.9 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ควบคุมกากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ปี งบประมาณ 2560 ประเด็นทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนา ใน patient safety goal ได้แก่
- Infectious control เรือ่ ง การใส่สายสวนปั สสาวะ
- Patient care process เพิม่ เติม เรือ่ ง การดูแลป้ องกันแผลกดทับการป้ องกันการพลัดตกหกล้ม
การจัดการความเจ็บปวด
- Emergency response เพิม่ เติม เกีย่ วกับ ความปลอดภัยเรือ่ งการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
เรือ่ ง spinal cord injury ,Head injury ,chest injury ,stroke ,sepsis
การติ ดตามแนวโน้ มอุบตั ิ การณ์ ความเสี่ยง
แนวโน้มความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล 2557- 2559
ความเสีย่ งทางด้านคลินิก ( Common Clinical risk)ทีพ่ บตลอดระยะ 3ปี ต่อเนื่องได้แก่ การเฝ้ าระวังดูแล
ผูป้ ่ วยไม่เพียงพอ การประเมินผูป้ ่ วยผิดพลาด ได้แก่ การ รับไว้ไม่ถงึ 6 ชัวโมงต้
่
องส่งต่อ ประสาน PCT
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับดูแลผูป้ ่ วย และนา earlywarning signs และควบคุมกากับติดตาม
โดยหัวหน้างาน มีผลให้ ปี 2559 แนวโน้มการเฝ้ าระวังดูแลผูป้ ่ วยไม่เพียงพอลดลง
-ความเสีย่ งทางด้านคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical risk ) พบตลอดระยะ 3ปี ต่อเนื่องได้แก่
AMI ê cardiac arrest DM ê hypoglycemia ขณะรับไว้ดแู ล
ประสาน PCT เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับดูแลผูป้ ่ วย และควบคุมกากับติดตามโดยหัวหน้างาน มี
ผลให้ ปี 2559 AMI ê cardiac arrest DM ê hypoglycemia ขณะรับไว้ดแู ล แนวโน้มลดลง
- ความเสีย่ งทางด้านทัวไป
่ ( Common risk)ทีพ่ บตลอดระยะ 3ปี ต่อเนื่องได้แก่ขอ้ ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรม ได้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและทีมนาทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันปรับปรุงพัฒนา
พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ และมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานควบคุมกากับเกีย่ วกับ
พฤติกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้ มอุบตั ิ การณ์ ความเสี่ยงทางด้านคลิ นิกแยกตามโปรแกรมความเสี่ยง
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางด้านคลินิกพบว่าโปรแกรมคลินิกบริการด้านยามีการรายงานจานวน
อุบตั กิ ารณ์มากทีส่ ุดปี 2559 ร้อยละ 60.14 เทียบกับอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทัง้ หมด อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิด
ได้แก่ medication error ขัน้ ตอนทีพ่ บมาก เกินค่าเป้ าหมายคือ prescribing OPD case มีความรุนแรง
ระดับ A-B
Admin errorพบมากกรณี IPD case ได้แก่การให้สารน้าผิดชนิดไม่ตรงกับคาสังการรั
่
กษาจาก
ER ผูป้ ่ วยได้รบั ยาไม่ตรงเวลาหรือไม่ได้รบั ยา ได้รบั ยาไม่ครบตามจานวน ให้ยาผิด มีความรุนแรงระดับ
C-F
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อุบตั กิ ารณ์ดา้ นการดูแล/วินิจฉัยรักษาเป็ นอุบตั กิ ารณ์ทม่ี แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ปี 2559 ร้อยละ
9.04 มีระดับความรุนแรงตัง้ แต่ A-I เป็ นความรุนแรงทีม่ ผี ลกระทบถึงผูป้ ่ วย อุบตั กิ ารณ์ท่ี
พบมากของโปรแกรมตามลาดับดังนี้ readmit COPD with AE ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารณ์ refer หลังรับไว้ไม่ถงึ 6 ชัวโมงการ
่
เฝ้ าระวังผูป้ ่ วยไม่เพียงพอ ,การประเมิน/คัด
กรองผิดพลาด เช่น AMI ,specific clinical risk , ข้อผิดพลาดในการส่งต่อ หัตถการผิดพลาด
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางด้านคลินิกด้านการสื่อสาร/เวชระเบียนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ปี 2559เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 29.82 อุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บมากของโปรแกรมตามลาดับดังนี้ การบันทึกข้อมูลทางเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน การนัดผิดพลาดพบได้ทุกหน่วยงานทีม่ กี ารนัดพบมากในแผนกทีม่ กี ารนัดมากเช่น ER
OPD ระบุตวั ผูป้ ่ วยผิด เวชระเบียนผิดพลาด พบมากในแผนกห้องบัตร และหอผูป้ ่ วยในมีการบันทึกเวช
ระเบียนไม่สมบูรณ์ มีระดับความรุนแรงตัง้ แต่ A-D
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งด้านระบบบริการแนวโน้มไม่คงทีป่ ี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1. อุบตั กิ ารณ์ท่ี
พบมากคือรอรับบริการนานทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกในช่วงเวลา 8.30-10.00น มีระดับความรุนแรงตัง้ แต่ B-C
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางด้านคลินิกโปรแกรมควบคุมการติดเชือ้ แนวโน้มเพิม่ ปี 2559เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2อุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บมากของโปรแกรมตามลาดับดังนี้การสัมผัสเลือด สารคัดหลัง่ ของมีคม
บาด การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ การคัดแยกขยะไม่ถูกวิธ ี มีระดับความรุนแรง
ตัง้ แต่ B-E
แนวโน้ มอุบตั ิ การณ์ความเสี่ยงทางด้านทัวไปแยกตามโปรแกรมความเสี
่
่ยง
งบประมาณ 2559 อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางด้านทัวไปที
่ พ่ บมาก ได้แก่
- โปรแกรมข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากปี งบ 2558
- โปรแกรมด้านบริหาร การเงิน พัสดุ แนวโน้มไม่คงที่ มีระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่
สนับสนุ นรถสาหรับ EMS ไม่เพียงพอ อัตรากาลังไม่เพียงพอ
- โปรแกรมสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยมีแนวโน้มลดลงจาก ปี 2558 มีระดับความรุนแรงต่า ปาน
กลางได้แก่ ความไม่เป็ นระเบียบของพืน้ ทีภ่ ายใน อุบตั ติ ุทางด้านการจราจร ความไม่พร้อมใช้ไม่
ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าหลังคา เพดานอาคารรัวมี
่ สตั ว์ไม่พงึ ประสงค์
คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
บทเรียนในการส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทบทวนคุณภาพในงานประจา:
พบว่าหน่วยงานทีใ่ ห้บริการดูแลผูป้ ่ วย เช่น หอผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดมี
การ 12กิจกรรมทบทวน สม่าเสมอสาหรับหน่วยงานทีใ่ ห้บริการดูแลผูป้ ่ วยอื่นๆต้องมีการส่งเสริมให้มกี าร
ทากิจกรรมทบทวนอย่างสม่าเสมอต่อไป
 ตัวอย่างการนาผลการทบทวนไปใช้การปรับปรุงระบบงาน
- การฝั งยาคุมกาเนิดให้ผรู้ บั บริการทีต่ งั ้ ครรภ์ทาให้มกี ารพัฒนาโดยการตรวจ urine pregnancy
test ก่อนฝั งยาคุมกาเนิดทุกราย ผลการตรวจต้องปกติ เพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ก่อนฝั งยายา
คุมกาเนิดมีผลให้ ปี งบประมาณ 2558-กุมภาพันธ์ 2560 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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- ทบทวนผลการตรวจ Lab electrolyte คลาดเคลื่อนทาให้การรักษาของแพทย์คลาดเคลื่อน มีการ
ปรับปรุงแนวทางโดยกาหนดเวลาในการปฏิบตั กิ ารไม่เกิน 1 ชัวโมงและเขี
่
ยนระบุเวลาทีเ่ จาะ
เลือดติดข้าง tube lab ให้ชดั เจน ปี 2559 พบผลการรายงานผล lab คลาดเคลื่อน 3 ครัง้
- การคัดกรองผูป้ ่ วยทีใ่ ห้ประวัตแิ ขนขาอ่อนแรง ชา พูดไม่ชดั โดยการพัฒนาทาข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อออกแนวทางปฏิบตั ใิ นการการคัดกรองผูป้ ่ วย stroke และ TIA ในการส่งจุดบริการที่
เหมาะสม ตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย stroke ที่ รพ.ศูนย์ตรังกาหนดดังนี้
1.ผิดปกติ ≤ 72 ชัวโมง
่ ให้ส่งตรวจห้องฉุกเฉิน
2.ผิดปกติ ≥ 72 ชัวโมง
่ มีอาการซึม GCS < 15 คะแนน ให้ส่งตรวจห้องฉุกเฉิน
3.ผิดปกติ ≥ 72 ชัวโมง
่ รูส้ กึ ตัวดี ไม่ซมึ ส่งตรวจ OPD
ปี งบประมาณ 2559 -2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
- ผูป้ ่ วย DKA admit น้อยกว่า 6 ชัวโมงแล้
่
วส่งต่อ รพ.ตรัง จากการประเมินอาการเบือ้ งต้นไม่
เพียงพอ ไม่ได้เจาะ DTXซ้า ไม่รอผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อน admit มีการปรับปรุง
ระบบงานโดย
1.ผูป้ ่ วยในกลุ่ม DM with hyperglycemia ต้องรายงานผล urine ketone เพื่อพิจารณา admit
หรือ refer
2.หลังให้ ยา regular insulin ต้องประเมิน DTX ซ้าทุกครัง้ เพื่อดูผลการรักษา
3.พยาบาลต้องบันทึกการให้ยาและการพยาบาลอย่างละเอียด
ปี งบประมาณ 2559 -2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
- ปี 2558 มีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์พบผูป้ ่ วย SevereHypertension ให้เดินมาห้องฉุ กเฉินเอง มี
ผลให้เกิดอันตรายกับผูป้ ่ วยได้ มีการปรับระบบงานโดยการประสานกับหน่วยงาน ผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยคลินิกพิเศษ ให้ผปู้ ่ วยนังรถนั
่ งมาหรื
่
อกรณีผปู้ ่ วยมีอาการผิดปกติ มีปวดศีรษะให้มา
เปลนอน หลังจากนัน้ ปี งบประมาณ 2559-กุมภาพันธ์ 2560 ไม่พบผูป้ ่ วยเดินมาห้องฉุกเฉิน
บทเรียนในการใช้เครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยทีห่ ลากหลาย:
1 การตามรอยทางคลินิกต่างๆ และผลการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
- พบว่าการดูแลทารกทีเ่ กิดภาวะ Birth asphyxia ต้อง NSTในมารดารอคลอดทุกราย ต้องเตรียม
Radiant warmer และสาย suction ทุกราย
- การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์ จัดตัง้ Clinic High Risk Pregnancy
นวัตกรรม PIH Box จัดตัง้ Line LR Trang
- การดูแลมารดาตกเลือกหลังคลอด พัฒนาความรูท้ กั ษะเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ตก
เลือดหลังคลอด ระบบติดตามมารดาหลังคลอดทีม่ ภี าวะหลังคลอดให้ครอบคลุมทุก รพสต
- การดูแลผูป้ ่ วยSTEMI มีความจาเป็ นต้องรักษาด้วยการเปิ ดเส้นเลือดหัวใจ ซึง่ มี Golden Period
ภายใน 6 – 12 ชัวโมง
่ โรงพยาบาลกันตัง อยูห่ ่างจากโรงพยาบาลตรัง 24 กิโลเมตร พัฒนาจัดให้ม ี
แพทย์เวร First call , Second call ทุกเวร เพื่อให้บริการผูป้ ่ วยทันที พัฒนาระบบการส่งต่อ ปี 2559 ได้
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รถ Ambulance 1 คัน วางแผน ปี 2560 เพิม่ รถ Ambulance 1 คัน และมีเครือ่ ง Monitor AED ในรถ
Ambulance ทุกคัน
-การดูแลผูป้ ่ วย Stroke พบว่า ปี 2557 – 2559 มีผปู้ ่ วย 130 , 155 , 181 ราย Recurrent Stroke 18 ,
8 , 21 มีกระบวนการพัฒนาประชาสัมพันธ์เรือ่ ง โรค Stroke และอาการสาคัญทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาล
เข้าระบบเสียงตามสายโรงพยาบาล ,เทศบาล และ อบตพัฒนาระบบ EMS ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม
พืน้ ที่ ปี 2559 เพิม่ หน่วย FR บางเป้ า 1 หน่วย และวางแผนปี 2560 เพิม่ หน่วย FR บางสัก อีก 1
หน่วย
2 การตามรอยกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยจาก self-Enquiryตามโรคหรือกลุ่มอาการในระดับความ
รุนแรง E-I
กระบวนการ
Access/Entry

โรคที่พบ
ACS stroke BA

Assessment

COPD ACS
stroke
Acute appendicitis
-การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย
DM COPD Stroke
ACS
การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย
DM PPH
febrile convulsion

Plan
-plan of care
-Discharge plan
care

Empowerment
Continuity of care

ACS DM COPD
Stroke AIDS
CA AIDS COPD
stoke STEMI
การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย

การปรับปรุง
ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยทุกกลุ่มโรค
-เพิม่ หน่วย FR ในพืน้ ที่
-เพิม่ ศักยภาพเจ้าหน้าที่
-ปรับปรุง CPG

-ฟื้ นฟูศกั ยภาพการอ่าน EKGแก่แพทย์
พยาบาลห้องฉุกเฉินสาหรับผูป้ ่ วย ACS
-พัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ นการวางแผนจาหน่ าย
ผูป้ ่ วย
-CPG ผูป้ ่ วย DM
-ให้มพี ยาบาลดูแลระหว่างการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย febrile convulsion
-การฝึกทักษะการทาคลอดรก การเย็บแผล
ฝีเย็บแก่พยาบาล
-คาแนะนา ACS DM COPD Stroke AIDS
-การส่งเสริมการดูแลตนเองทีบ่ า้ น
การพัฒนาระบบ HHC/ Home oxygen/
palliative care
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 การใช้ service profile และการพัฒนา
มีการสนับสนุนให้ทา service profile ทุกหน่วยงาน ทุกทีมนามีผลให้หน่วยงานและทีมนาต่างๆ
เข้าใจบริบท และ เป้ าหมายในกระบวนการทางานมีการนาปั ญหามาทบทวนวิเคราะห์เพื่อหาหาโอกาส
พัฒนาต่อไป เช่น ทีมRM นาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีเ่ รือ่ งการค้นหาความเสีย่ งเชิง
รุกและการใช้เครือ่ งมือคุณภาพอื่นเช่น RCA เป็ นต้น
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย:
-ปี งบประมาณ 2558- ปั จจุบนั พัฒนาการค้นหาความเสีย่ ง โดยให้ทมี สหวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัช
กร แพทย์ ร่วมกันทบทวน ในการค้นหา/ดักจับความเสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิด /เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยในขณะดูแล
ผูป้ ่ วย ( bedside review )โดยให้แพทย์เป็ นแกนนาและสื่อสารให้ทมี รับรูน้ าปั ญหา/ผลการดูแลผูป้ ่ วยมา
ทบทวนปรับปรุงเพื่อ การดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยมากขึน้ แพทย์ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดกับผูป้ ่ วยแต่ละ
รายในใบ doctor order sheet สาหรับพยาบาลเฝ้ าระวังดูแล
-แพทย์รว่ มกับทีมดูแลผูป้ ่ วยทาการทบทวน caseทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งระดับ E-I และ high volume
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยมากขึน้ เช่น Stroke/ AMI /COPD with AE/ Med error เช่น
การจ่ายยาผิด บริหารยาผิด/ DM with Hypoglycemia / refer หลัง admit ≤6 ช.ม.
-RM ประสานข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งของ ทีมระบบต่างๆเช่น PCT NSO IC MUS รับทราบเพื่อ
ทบทวนปรับปรุง แก้ไข ระบบงาน ทุก 1 เดือน
-การพัฒนาการ ประเมิน near miss จากระดับ A-B เป็ น A-D โดยการชีแ้ จงนิยาม near miss
- อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งด้านทัวไปเปลี
่
ย่ นแปลงระดับความรุนแรงเป็ น 4 ระดับ ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง
-พัฒนาการกาหนดอุบตั กิ ารณ์ sentinel event
-พัฒนาการรายงานผ่านโปรแกรม HRMS
- พัฒนาการทา RCA ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
- การปรับปรุงเป้ าหมายตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญ
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ:
- การกระตุน้ การพัฒนาโดยการใช้ค่านิยมขององค์กร โดยมุง่ เน้นการทางานเป็ นทีม การบริหาร
จัดการภายใต้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั ญหา นามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุง่ เน้นผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
- การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นการพัฒนาคุณภาพการทางาน และ สร้างแรงจูงใจในการทางาน
โดยประกวด CQI R2R นวัตกรรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก:
- การพัฒนาระบบดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
- พัฒนาการทา Fast track Stroke STEMI sepsis DHF ผูป้ ่ วยอายุ 0-14ปี
- พัฒนาการให้บริการคลินิก warfarin CKD DM foot Asthma ในเด็ก
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มาตรฐาน
29. การสนับสนุ นจากผูน้ า การ
เชื่อมโยงและประสานงาน
30. การทางานเป็ นทีม

Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
3.5
 ระบบวิเคราะห์ความเสีย่ งบูรณการร่วมกับผูน้ าทีม
ต่างทุก 3เดือน
3
 การปรับปรุงการสื่อสารและการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ร่วมกัน(ระบบงานสาคัญ เช่น IC ENV,
PCT,MUS,RM)
31. การประเมินตนเอง
3
 ส่งเสริมให้มกี ารประเมินตนเองโดยใช้ service
profile SAR2011
32. ระบบบริหารความเสีย่ งและ
3.5
 การทา Bedside review ในหน่วยงานบริการผูป้ ่ วย
ความปลอดภัย
อย่างครบถ้วน
 การวิเคราะห์หาสาเหตุรากทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามPatient safety Goal
 การรายงานความเสีย่ งผ่านโปรแกรม HRMS ทุก
งาน
33. การทบทวนการให้บริการและ 3
 การทบทวน12กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การดูแลผูป้ ่ วย
(ทีแ่ นะนาไว้ใน
 ขยายการทา trigger tool ไปใช้ในการทบทวนเวช
บันไดขัน้ ที่ 1 สู่ HA)
ระเบียนเชิงคุณภาพในการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก
34. การพัฒนาคุณภาพการดูแล
3.35  ส่งเสริมการออกแบบระบบงานโดยใช้ HFEในการ
ผูป้ ่ วยในลักษณะบูรณการ
ป้ องกันการผิดพลัง้ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ่ วย
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