IV-5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสาคัญ
1) ระบบงานงานบริ หารความเสี่ยง
ประสิ ทธิ ภาพการค้นหา/รายงานอุบตั ิ การณ์ ความเสี่ยง
ลาดับ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
1.

เป้ าหมาย

สัดส่วน clinic :non clinic

กราฟแสดง สัดส่วน

เพิม่ ขึน้
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สัดส่วน Clinic : non clinic มีแนวโน้มไม่คงที่ ประเภทอุบตั กิ ารณ์ทไ่ี ด้รบั รายงานมากคือ Common
clinical risk Common risk Specific clinical risk ตามลาดับ
ตาราง แสดงจานวนรายงานอุบตั ิ การณ์ ความเสี่ยง

ลาดับ
2.

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

จานวนรายงานอุบตั กิ ารณ์

เพิม่ ขึน้

2556

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559

4,978 3,826

4,111

3,249

2560
(ต.ค.ก.พ.)
1,160

กราฟ แสดง จานวนการรายงานความเสีย่ ง

ปี งบประมาณ2559 พบว่า การรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งลดลง จานวนหน่วยงานทีร่ ายงาน
ความเสีย่ งร้อยละ 54.55 หน่วยงานสังกัดกลุ่มการพยาบาลมีการรายงานความเสีย่ งทุกงาน จานวน
หน่วยงานทีไ่ ม่รายงานความเสีย่ งร้อยละ 45.45 ได้แก่หน่วยงานสังกัดกลุ่มงานสนับสนุ นบริการ งาน
กลุ่มสายวิชาชีพทางการแพทย์บางหน่วยงาน จากการทา Hospital survey on Patient Safety culture
พบว่าเจ้าหน้าที่ รายงานอุบตั กิ ารณ์ 1-2 รายงาน ร้อยละ 32.4ไม่มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ ร้อยละ26.2
รายงานอุบตั กิ ารณ์ 3-5รายงาน ร้อยละ 13.4
วิเคราะห์สาเหตุ
1. เจ้าหน้าทีข่ าดความรูค้ วามเข้าใจต่อระบบบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาล ได้แก่
- ความเข้าใจเกีย่ วกับประเภทความเสีย่ งไม่ถูกต้อง ระหว่าง 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 งของ
โรงพยาบาล
3.พัฒนาให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการความเสีย่ งประจาหน่วยงานทุกงานต่อระบบบริหารความ
เสีย่ งเพื่อนาไปชีแ้ นะเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานตนเองต่อไป
4. ส่งเสริมหน่วยงาน ในการค้นหาความเสีย่ งโดยเน้นการการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกและร่วมกัน
ทบทวน ได้แก่ 12 กิจกรรมทบทวน trigger tool เพื่อค้นหา AE การ round ของทีมนาต่างๆ
5 ชีแ้ จงการรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล และ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและกระตุน้ เตือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มคี วามร่วมมือการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ ง

6 นาโปรแกรม HRMS มาใช้รายงานอุบตั กิ ารณ์ในเดือนเมษายน 2560
ผลการดาเนิ นงาน
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลมีความรูเ้ ข้าใจระบบบริหารความเสีย่ งโรงพยาบาลร้อยละ 78 มีการ
กระตุน้ เตือนและส่งเสริมการรายงานความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ต.ค. 59- ก.พ. 2560 การรายงานความ
เสีย่ งยังคงทีแ่ ต่การประเมินระดับความรุนแรง การประเมินประเภทความเสีย่ ง ถูกต้องเพิม่ ขึน้ มีการ
รายงานการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกเช่น การรายงาน AE จากการทา trigger toll มีการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ทางด้าน Non clinic เพิม่ ขึน้

ลาดับ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
3.

เป้ าหมาย 2556

สัดส่วน Near Miss
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การวิ เคราะห์
ปี งบประมาณ 2557-ปั จจุบนั สัดส่วน Near miss : Miss ไม่คงที่ สาเหตุจากการเปลีย่ นแปลง
ความหมาย Near Miss และประสิทธิภาพการดักจับความเสีย่ งไม่เพียงพอ มีผลให้ระดับความรุนแรง EI เพิม่ ขึน้

การปรับปรุง
- กาหนดให้แพทย์ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดกับผูป้ ่ วยแต่ละรายในใบ doctor order sheet สาหรับ
พยาบาลเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย
- ส่งเสริมเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยมีการทา safety brief ในหน่วยงาน
- ส่งเสริมให้พยาบาล ในหน่วยงานและแพทย์ เภสัชกร มีการค้นหา/ดักจับความเสีย่ งทีม่ โี อกาส
เกิด/เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยในขณะดูแลผูป้ ่ วย ( bedside review )โดยให้แพทย์เป็ นแกนนา ทุกวันและสื่อสาร
ให้ทมี รับรู้ นาปั ญหา/ผลการดูแลผูป้ ่ วยมาทบทวนปรับปรุง
- เน้นการสื่อสารแบบ SBAR
- กาหนด early warning signsเพื่อ การเฝ้ าระวังดูแลผูป้ ่ วย
- ชีแ้ จงปรับเปลีย่ นความหมาย Near miss จาก ระดับ A-B เปลีย่ นเป็ น A-D คือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ แล้วแต่ไม่อนั ตรายต่อผูป้ ่ วยเนื่องจากสามารถดักจับป้ องกันได้ก่อน หากไม่สามารถดักจับ
เหตุการณ์น้ไี ด้จะมีผลโอกาสเกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
ผลการดาเนิ นงาน
- มีการดักจับความเสีย่ งสัดส่วน Near miss :miss ไม่คงที่
- ทีมดูแลผูป้ ่ วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมทา bedside review case ทีม่ โี อกาสเกิดอุบตั กิ ารณ์ความ
เสีย่ งระดับ E-I เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยมากขึน้ เช่น Stroke / AMI /COPD ẽ AE/ DM ẽ
Hypoglycemia / refer หลัง admit ≤6 ช.ม. มีผลให้ระดับความรุนแรง GHI ลดลง
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการอุบตั ิ การณ์ ความเสี่ยง
ตารางแสดงอุบตั ิ การณ์ ระดับ EF GHI ทา RC A
ลาดับ
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2556 2557 2558 2559
4.
5.

ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ
GHI ทีไ่ ด้รบั การทาRCA
ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ EF
ทีไ่ ด้รบั การทาRCA
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ตารางแสดงอุบตั ิ การณ์ ระดับ EF GHI เกิดซ้า
ลาดับ
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2556 2557 2558 2559
6.
7.

ร้อยละอุบตั กิ ารณ์ระดับ EF
เกิดซ้า
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การวิ เคราะห์
การติดตามการจัดการปี 2558- ปั จจุบนั พบว่า การทา RCA พบปั ญหาดังนี้
1. เจ้าหน้าทีใ่ น หน่วยงานให้ความสาคัญต่อการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ น้อยเนื่องจากภาระงานต้อง
รับผิดชอบมาก
2. มีการทาRCAเฉพาะ ระดับรุนแรง GHIในบางหน่วยงาน
3. การวิเคราะห์ยงั ไม่ถงึ สาเหตุรากทีแ่ ท้จริงยังพบอุบตั ิการณ์ซ้า เกินค่าเป้ าหมาย ทัง้ ระดับ EF และGHI
4. การทา RCA ระดับความรุนแรง EF GHI ยังคงน้อยไม่ถงึ ค่าเป้ าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 70 100
ตามลาดับ
5. ทีม RM ขาดการกระตุน้ อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงแก้ไข
1. กาหนดการทา RCA เป็ นจุดเน้นของระบบบริหารความเสีย่ งโดยการกาหนดการทา RCA ดังนี้
- High risk High volume ทีม่ แี นวโน้มการเกิดซ้า
-ทา RCA ร่วมกับทีม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีแพทย์รว่ มด้วย ทุกครัง้
-การทา RCA เชื่อมโยงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย กาหนดมาตรการ
ป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหา
-ติดตามผลการดาเนินงานหลังการทา RCA
2. ปี งบประมาณ 2559จัดประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะบบบริหารความเสีย่ งและการทา RCA กับ
บุคลากรโรงพยาบาล 100%
3. พัฒนาความรูเ้ จ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยงาน OPD IPD ER LR OR IC MUS ในการทา RCA อย่าง
เรียบง่ายและได้ผล ทีเ่ กี่ยวกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิด โรคทีเ่ ป็ น ช่วงเวลาทีเ่ กิด หน่วยงานทีเ่ กิด
ข้อผิดพลาดของกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย การพิจารณาแนวทางการป้ องกันทีม่ แี ล้วว่าเพียงพอหรือไม่
การออกแบบระบบงานใหม่

4. ส่งเสริมทีมและหน่ วยงานทา RCA ความเสีย่ งระดับความรุนแรง E-I โดยวิเคราะห์สาเหตุท่ี
แท้จริงให้ครอบคลุมปั ญหา
ผลการดาเนิ นงาน
- การทา RCA ระดับ EF วิเคราะห์ผปู้ ่ วย DM ẽ Hypoglycemia-ซ้าขณะดูแล พบว่ามักเกิดช่วง
เวรดึกต่อเวรเช้าในขัน้ ตอน assessment/ plan/ care of patient / สาเหตุจากการไม่ได้สารองอาหารมือ้
ก่อนนอนส่งต่อระบบทีเ่ กีย่ วข้อง PCT /NSO แก้ไขปรับปรุงระบบการดูแลผูป้ ่ วย DM ปี งบประมาณ
2558-ต.ค.59- ก.พ.2560 ภาวะHypoglycemia ซ้าขณะดูแลลดลง 14 ครัง้ 5 ครัง้ 3 ครัง้ ตามลาดับ
-การทา RCA ระดับ GHI ผูป้ ่ วย AMIพบว่า เกิดได้ทุกเวร ขัน้ ตอนทีผ่ ดิ พลาดคือ Entry
Assessment diagnosis investigate care of patient มีผลให้ วินิจฉัยล่าช้า การดูแลรักษาล่าช้าไม่
เหมาะสมได้ส่งข้อมูลให้PCT ปรับปรุงแนวทางมีผลให้ ต.ค. 2559- ก.พ.60 ผูป้ ่ วย AMI เสียชีวติ ลดลง
IV-5 ผลด้านระบบยา
ที่

เครือ่ งชีว้ ดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์
2555

2556

2557

2558

2559

8. ความคลาดเคลื่อน
ทางยาผูป้ ่ วยนอก

ไม่เกิน 20 ครัง้ 19.11
ต่อพันใบสังยา
่

18.54

20.71

18.63

11.02

9

ไม่เกิน 20 ครัง้ 33.73
ต่อพันวันนอน

34.87

29.56

29.55

18.64

ความคลาดเคลื่อน
ทางยาผูป้ ่ วยใน

ความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยนอก

จากกราฟแสดงความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยนอก มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2558 และอยูใ่ น
เป้ าหมายอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ขัน้ ตอนความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ขัน้ ตอน
ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา การสังยา
่ การจ่ายยาและบริหารยาตามลาดับ
ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาเป็ นความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้มากทีส่ ุด มีแนวโน้มลดลงตัง้
และได้ตามเป้ า (ไม่เกิน 13 ครัง้ ต่อพันใบสังยา)
่
ตัง้ แต่ปี 2558 แต่รปู แบบของชนิดความคลาดเคลื่อน
คล้ายๆ กับทีผ่ ่านมาคือ ปริมาณยา ผิดชนิด/ความแรง รายการยาขาด/เกิน ตามลาดับ ซึง่ ชนิดความ
คลาดเคลื่อน รายการยาขาด/เกินสัมพันธ์กบั ชนิดของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บเพิม่ ขึน้ คือมีรายการยาของ
คนอื่นปนมาในตะกร้า ตัง้ แต่ปี 2557 มีการเปิ ดคลินิกบริการเฉพาะโรคเพิม่ มากขึน้ หลายคลินิก ได้แก่
โรคไตเรือ้ รัง วาร์ฟาริน จิตเวช ไทรอยด์ เกาต์ เป็ นต้น มีการทบทวนรายการยาทีม่ กี ารใช้บ่อยๆ เพื่อ
สะดวกในการปฏิบตั งิ านและป้ องกันความคลาดเคลื่อนชนิดปริมาณยา มีการทบทวนคู่ยา LASA อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลีย่ นบริษทั ในการจัดซือ้ ยาตามการจัดซือ้ ร่วมและมีรายการยาทีเ่ พิม่ มากขึน้
จากระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย ส่วนความคลาดเคลื่อนชนิดรายการยาคลาดเคลื่อนและมีรายการยาคนอื่นปน
มาในตะกร้า เนื่องจากจานวนรายการยาผูป้ ่ วยมีจานวนรายการยาหลายรายการตะกร้าทีใ่ ช้จดั ยามีขนาด
เล็กทาให้ลน้ ตะกร้าไปปนกับตะกร้าอื่น จึงมีการจัดซือ้ ตะกร้าจัดยาขนาดใหญ่เพิม่ เติมสาหรับจัดยาผูป้ ่ วย
ทีม่ จี านวนยาหลายรายการ
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบในลาดับถัดมา คือความคลาดเคลื่อนในการสังยา
่ ชนิดของความ
คลาดเคลื่อนทางการสังยามี
่ แนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2558 และอยูใ่ นเป้ าหมายต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั (ไม่
เกิน 4 ครัง้ ต่อพันใบสังยา)
่ เนื่องจากการมีปรับระบบการหมุนเวียนแพทย์จบใหม่ (รุน่ ละ 2 เดือน) ซึง่ มี
ระบบบริการทีแ่ ตกต่างกับโรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลกันตังใช้ระบบ paperless ในระบบบริการ

OPD) ทาให้พบความเคลื่อนในการ key คาสังใช้
่ ยาของแพทย์เป็ นลาดับต้นๆ ได้แก่ วิธใี ช้ยาไม่สมั พันธ์
กับรูปแบบของยา(สังยาเม็
่
ด แต่ระบุวธิ ใี ช้เป็ นยาน้า) ผิดความถี่ ระบุขอ้ บ่งใช้ไม่เหมาะสม (เช่น
paracetamol แก้ปวดท้อง เนื่องจากระบบ HosXP มี code ทีเ่ ฉพาะในการสังใช้
่ ยา หากกดคาสังเร็
่ ว
เกินไปทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้) ขนาดยาไม่เหมาะสม ส่วนหนึ่งมาจากการ key สังใช้
่ ยา เช่น
ต้องการระบุขนาดยาเป็ น ml แต่ key เป็ นช้อนชา เป็ นต้น ซึง่ ต้องมีการให้คาแนะนาเกีย่ วกับการใช้
โปรแกรมกับแพทย์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บในลาดับถัดมาเกีย่ วข้องกับระบบการ
ส่งต่อผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารปรับยา ชนิดของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้แก่ ผิดขนาดยา
รายการยาขาด/เกิน ซ้าซ้อน ซึง่ ทางโรงพยาบาลได้มกี ารป้ องกันความคลาดเคลื่อนเหล่านี้โดย กาหนดให้
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังยังคงใช้ OPD card ควบคู่กบั ระบบ paperless ซึง่ ใน OPD card มีแบบฟอร์มสรุป
รายการยาผูป้ ่ วยเพื่อใช้ส่อื สารร่วมกันระหว่างวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และส่ง OPD card มายังฝ่ ายเภสัช
กรรมเพื่อใช้ควบคู่กบั การจ่ายยา สาหรับผูป้ ่ วยส่งต่อ กาหนดให้ส่งใบส่งต่อมายังฝ่ ายเภสัชกรรมด้วย และ
ใบส่งต่อนัน้ จะนาไป scan เข้าในระบบเพื่อเป็ นประวัตขิ องผูป้ ่ วยรายนัน้ ในปี 2557 และ 2558 ยังพบ
การสังยาที
่ ผ่ ปู้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ และกลุ่มยาทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ อยูใ่ นลาดับที่ 3 และ 5 ตามลาดับ จึงมีการ
ทบทวนระบบพบว่า ระบบการเตือนเป็ นแบบ pop up ไม่ได้เป็ น pop lock เนื่องจากข้อมูลการแพ้ยาเป็ น
การโอนมาจากฐานข้อมูลเดิม HosOS มาเป็ น HosXP ระบบฐานข้อมูลยาแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถ
pop lock ได้ จึงมีการแก้ไขฐานข้อมูลแพ้ยาให้มกี าร pop lock

ความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยในมีแนวโน้มลดลงและอยูใ่ นเกณฑ์ในปี
2559
ชนิดของ
ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุดคือขัน้ ตอน pre-dispensing (ขัน้ ตอน key และการจัดยา) ชนิดของ
ความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการ key ทีพ่ บได้บ่อย 5 อันดับแรก คือ ผิดขนาด (มักพบในรายการยาทีม่ ี
การสังยาแตกต่
่
างจากขนาดทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรม และรายการยาทีม่ กี ารปรับขนาดตอนกลับบ้าน)
รายการยาขาด/เกิน
ผิดความถี(่ พบในยาทีม่ กี ารสังยาความถี
่
แ่ ตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในความถี่

มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรม) ผิดชื่อยา(เนื่องจากการอ่านลายมือไม่ออก) และปริมาณยาขาด/เกิน
ตามลาดับ ในขัน้ ตอนการจัด ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้บ่อยในขัน้ ตอนนี้คอื รายการยาขาด/เกิน ปริมาณ
ยาขาด/เกิน ผิดชื่อยา และผิดความแรง ตามลาดับ
ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยในทีพ่ บบ่อยในลาดับต่อมาคือ ความคลาดเคลื่อนในการ
สังยา
่ ได้แก่ ขนาดยา (มักพบในยาน้ า/ยาฉีดทีไ่ ม่ได้ใช้บ่อย) รายการยาขาด/เกิน,ผิดขนาด มักพบใน
ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเรือ้ รังมีการสังยาคลาดเคลื
่
่อนจากประวัตยิ าเดิม (สาเหตุเนื่องจากโรงพยาบาลมีการปรับ
ระบบเป็ น paperless มีแพทย์หมุนเวียนบ่อย อาจไม่เข้าใจระบบ นอกจากนี้มผี ปู้ ่ วยบางส่วน loss f/u,
หรือมีการปรับยาระหว่างนอนโรงพยาบาล จึงกาหนดให้มรี ะบบการเตือนทัง้ ในชาร์ตผูป้ ่ วย และ drug
profile ในฝ่ ายเภสัชกรรม) การสังยาในผู
่
ป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา/หรือกลุ่มยาทีผ่ ปู้ ่ วยมีการแพ้
ความคลาดเคลื่อนทางยาในขัน้ ตอนการจ่ายยา ทีพ่ บได้บ่อย คือ ผิดชนิด รายการยาขาดเกิน ผิด
ความถี่ ซึง่ สอดคล้องกับความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอน pre-dispensing ทีพ่ บความคลาดเคลื่อนชนิดนี้ได้
บ่อย นอกจากนี้ยงั พบความคลาดเคลื่อนจ่ายยาผิดคนได้บ่อยเป็ นลาดับถัดมา เนื่องจาก ข้อมูลผูป้ ่ วยใน
ใบสังยาที
่ เ่ ป็ น copy ไม่ชดั เจน ทาให้ตอ้ งคาดเดา หรือโทรถามหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ปั จจุบนั ในหอผูป้ ่ วย
ป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากการอ่านลายมือ โดยการพิมพ์สติกเกอร์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยติดมาในใบสังยา
่
ความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการบริหารยา ทีพ่ บมากคือ ไม่ได้ให้ยาผูป้ ่ วย(มียาเหลือกลับมาใน
รถยาโทรสอบถามผูป้ ่ วย หรือไม่มหี ลักฐานการบันทึกในใบ MAR) ผิดชนิด ผิดขนาด รายการยาขาด/
เกิน ซึง่ 3 ชนิดหลังนี้สอดคล้องกับความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา จึงต้องมีการควบคุมกากับระบบ
double check ระหว่างหน่วยงาน
ที่ เครือ่ งชีว้ ดั
เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
2555 2556 2557 2558 2559
10. อัตราการแพ้ยาซ้า 0 ครัง้
3
0
1
3
0
11. การแพ้ยาในกลุ่ม 0 ครัง้
0
1
0
1
0
โครงสร้าง
ในปี 2558 พบอุบตั กิ ารณ์แพ้ยาซ้าและแพ้ยาในกลุ่มโครงสร้าง 3 ครัง้ และ 1 ครัง้ ตามลาดับ 3
เหตุการณ์เกิดในห้องฉุกเฉิน และผ่านระบบการจ่ายยาของห้องยา 1 ราย จากการทบทวนพบว่า ในปี
2558 มีการปรับระบบบริการเป็ นระบบ paperless ในผูป้ ่ วยทัวไปไม่
่
ใช้ OPD card (เดิมเคยมีสติกเกอร์
แพ้ยาติดที่ OPD card ของผูป้ ่ วยทีแ่ พ้ยาทุกราย) ร่วมกับระบบการเตือนเป็ นแบบ pop up ไม่ได้เป็ น
pop lock เนื่องจากข้อมูลการแพ้ยาเป็ นการโอนมาจากฐานข้อมูลเดิม HosOS มาเป็ น HosXP ระบบ
ฐานข้อมูลยาแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถ pop lock ได้ จึงมีการแก้ไขฐานข้อมูลแพ้ยาให้มกี าร pop lock
แพ้ยา และการแพ้ยาซ้าในห้องฉุกเฉินเกิดจากก่อนการบริหารยาผูป้ ่ วย ไม่ได้มกี าร key หน้าจอเพื่อ
ตรวจสอบประวัตแิ พ้ยาก่อน เป็ นการรับข้อมูลจากผูป้ ่ วย/ญาติ ซึง่ บางครัง้ ผูป้ ่ วยนึกได้หลังจากทีบ่ ริหาร
ยาให้ผปู้ ่ วยไปแล้ว ให้หน่วยงานเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยก่อนบริหารยา

ที่
12.

เครือ่ งชีว้ ดั

ความคลาดเคลื่อน
ทางยาของยากลุ่ม
HAD (รวม)
13. Prescribing error

เป้ าหมาย
0 ครัง้

0 ครัง้

ผลลัพธ์
2555
2556
2557 2558
12(B
15
23B
23
) (11b,2c,2d)
(20b,3c)
2b

5 (4b,1c)

2b

14. Transcribing error 0 ครัง้
15. Pre-dispensing
0 ครัง้
error
16, Dispensing error 0 ครัง้

0
8b

1b
8b

1b
18b

1b

3 (2b,1c)

1b

17. Pre-administration 0 ครัง้
error
18. Administration
0 ครัง้
error

1b

0

2D

2559
12
(6b,3d,2f)

10
(9b,1c)
0
9b

3
(1b,1d,1f)
0
5b
1d

1b

3
(2b,1c)
0

0

1C

3(1D,1E,1F)

0

ความคลาดเคลื่อนทางยาของยากลุ่ม HAD ในปี 2558 ยังคงพบได้บ่อยและมีความคลาดเคลื่อน
ถึงผูป้ ่ วย ยาทีพ่ บความคลาดเคลื่อนในการสังใช้
่ บ่อยทีส่ ุดคือ warfarin (5 ครัง้ ในประเด็นของการปรับยา
ตามภาวะ INR และ Drug interaction กับยาอื่น) ส่วนยาอื่นจะเป็ นในส่วนของ medication
reconciliation ได้แก่ การไม่ได้สงยา
ั ่ digoxin ในผูป้ ่ วยกลับบ้าน (case loss f/u, และ เพิม่ รายการยา
ตอน admit แต่ไม่ได้สงยาตอนกลั
ั่
บบ้าน) ผูป้ ่ วยส่งต่อจาก รพ.ตรังประวัตเิ ป็ นยา carvedilol แต่แพทย์สงั ่
ยาเป็ น digoxin และการสังใช้
่ ยา morphine tab (ผูป้ ่ วยมีประวัตริ บั ยายาจากสถานพยาบาลอื่นขนาด 10
mg ทุก 6 ชัวโมง
่
แต่สงยาเป็
ั่
น morphine SR 20 mg q 6 ชัวโมง
่
ได้จ่ายยาและบริหารยาให้ผปู้ ่ วยไป)
ในขัน้ ตอน pre-dispensing พบในลักษณะของการไม่ได้จดั ยา ยาปนในตะกร้าคนอื่น ยาผิดชนิด ผิด
ความแรง การkeyข้อมูลยาผิดขนาด/route (จากหอผูป้ ่ วย) ส่วนความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาพบใน
ผูป้ ่ วยในซึง่ ดักจับได้โดยหอผูป้ ่ วย เป็ นความคลาดเคลื่อนชนิดไม่ได้จ่ายยาให้หอผูป้ ่ วย ซึง่ เป็ น order
one day (KCl inj,50%MgSO4) ส่วนการจ่ายยา morphine SR เป็ นการจ่ายยาตามคาสังแพทย์
่
แต่ไม่
เหมาะสมกับรูปแบบของยาเมือ่ ฝ่ ายเภสัชกรรมได้จ่ายยาออกไป หอผูป้ ่ วยได้บริหารยาให้ผปู้ ่ วยไปด้วย
ต้องมีการเสริมความรูใ้ นประเด็นรูปแบบยาให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติม
ในปี 2559 จานวนครัง้ ของความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม HAD ลดลง แต่พบเป็ นอุบตั กิ ารณ์ท่ี
รุนแรงเพิม่ ขึน้ ความคลาดเคลื่อนในระดับ F 1 เหตุการณ์เป็ นความคลาดเคลื่อนของการทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา
streptokinase ซ้า เป็ นยาใหม่ตามระบบ service plan ตามแนวทางจะบริหารยาทีห่ อ้ งฉุกเฉินแล้วส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ตรัง รอผลการรักษาผูป้ ่ วยแล้วจึงมา note ในระบบ/ lock ในระบบ เพื่อป้ องกัน

การใช้ยาซ้า จึงปรับระบบโดยทาข้อความเตือนและ lock ทันทีหลังการใช้ยา และสาหรับในห้องฉุกเฉิน
ต้องมีการ key ข้อมูลยาในระบบ ก่อนบริหารยาเพื่อป้ องกันการได้ยาซ้า
ความคลาดเคลื่อนระดับ E 1 เหตุการณ์เกิดจากการเตรียมยา RI iv drip ไม่ถูกต้องทาให้ไม่ได้
รับยาในขนาดทีแ่ พทย์สงั ่ ทบทวนแล้ว เป็ น order ทีไ่ ม่ค่อยได้ใช้บ่อย ไม่ได้เตรียมยาตามมาตรฐานการ
เตรียมยา (มีวธิ กี ารผสมยาอยูใ่ นใบ monitor แล้ว) จัดให้มกี าร update /ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับ HAD
ทุกปี
ความคลาดเคลื่อนระดับ D 1 เหตุการณ์ ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตริ บั ยา warfarin มานอนโรงพยาบาล
มีการสังใช้
่ ยา norfloxacin จ่ายยาและบริหารยาให้ผปู้ ่ วยไป ซึง่ ในผูป้ ่ วยนี้เกีย่ วข้องกับระบบ medication
reconciliation /ระบบการเตือน Drug interaction ในคอมพิวเตอร์ รวมถึงความรูข้ องเจ้าหน้าทีท่ ่ี
เกีย่ วข้อง ปั จจุบนั มีระบบ note แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่าผูป้ ่ วยมีประวัตใิ ช้ยา warfarin (ระบุขอ้ ควร
ระวังสาหรับผูป้ ่ วย)
ส่วนความคลาดเคลื่อนในการสังยาผู
่ ป้ ่ วยนอก เกิดจากการสังยาโดยการ
่
key รายการยาผิดชนิด
จาก calcium carbonate เป็ น calcium gluconate ซึง่ สามารถดักจับได้โดยการพิจารณา
ข้อมูลผูป้ ่ วยประกอบการจ่ายยา
ส่วนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา เป็ นความคลาดเคลื่อนชนิดจัดผิดชนิด จัดไม่ครบจานวน
key ข้อมูลคลาดเคลื่อน
ในปี 2559 พบความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา gentamycin ในเด็กทารกซ้า 2 ราย พบมีการ
บริหารยาผิดความถี่ และบริหารยาเป็ น iv push (ปกติตอ้ ง iv drip) จึงกาหนดรายการยานี้เป็ น HAD ใน
ห้องคลอด มีการให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีร่ วมทัง้ มีแบบ monitor ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเตรียมยา/บริหารยา
และวิธกี ารติดตามผูป้ ่ วย
IV-7 ผลด้านการตรวจสอบประกอบการวิ นิจฉัยโรค
ลาดับ ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

2555

2556

2557

2558

19.

1.อัตราข้อผิดพลาดจาก
การตรวจวิเคราะห์(ผิด
รายการ, ผิดวิธ)ี

20.

2.อัตราการรายงานผลการ ≤3.0:1000 2.24:1000 2.78:1000 2.18:1000 3.2:1000
ตรวจวิเคราะห์ผดิ พลาด
(ผิดคน,ผิดรายการ)

2559

≤3.5:1000 3.54:1000 3.44:1000 3.01:1000 3.28:1000 3.43:1000

ในปี 2559 อัตราการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผดิ พลาด (ผิดคน,ผิดรายการ) ร้อยละ 3.4
ซึง่ การบันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี manual มาลงในระบบ LIS และส่งผลไปยัง HOS xp แต่

3.4:1000

ยังทาได้ไม่ครบทุกการตรวจวิเคราะห์ เช่น Thyroid function test ,HbA1c ,Urine analysis เป็ นการ
ตรวจวิเคราะห์ทต่ี อ้ งลงผลแบบ manual เป็ นต้น จึงทาให้เกิดการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผดิ พลาด
ได้ ในปี 2560 ได้พฒ
ั นาวิธกี ารตรวจวิเคราะห์โดยนาโปรแกรม LIS มาใช้เมือ่ เข้าเครือ่ งตรวจวิเคราะห์
และรายงานผลโดยระบบให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ และเพิม่ ระบบการ Approve ผลโดยนักเทคนิค
การแพทย์ก่อนจะ Report ผลการตรวจส่งผ่านระบบ Hos XP ทาให้ความผิดพลาดลดลง
ลาดับ ตัวชีว้ ดั
21.

เป้ าหมาย 2555 2556

ร้อยละการรายงานค่าวิกฤติในเวลาที่
กาหนด

100

100

88.4

2557
97

2558 2559
98.4

97.6

การรายงานค่าวิกฤติในเวลาทีก่ าหนดลดลงในปี 2556 เนื่องจากมีจานวนผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้
จากการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เองและจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ใน
ขณะทีก่ ารรายงานต้องบันทึกผลแบบ manual ก่อนแล้วไปลงโปรแกรม Hos-OS ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การตรวจสอบและรายงานค่าวิกฤติ ต่อมาได้นาโปรแกรม LIS สาหรับการรายงานผลค่าวิกฤติ โดยกลุ่ม
งานเทคนิคการแพทย์ได้กาหนดค่าวิกฤติของแต่ละการทดสอบในระบบ LIS ในกรณีทม่ี ผี ลการตรวจเกิน
ค่าปกติและอยูใ่ นช่วงค่าวิกฤติตามทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรม โปรแกรมจะขึน้ Pop-Up ให้ทนั ที ทาให้การ
รายงานค่าวิกฤตทันเวลาได้เพิม่ ขึน้ ในปี 2557 และปี ต่อๆไป
ลาดับ

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

2555

2556

2557

2558

2559

22.

4.อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า

≤ 0.15

0.27

0.18

0.14

0.22

0.12

23.

5.จานวนอุบตั กิ ารณ์การ
ถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดคน

ไม่เกิน 1
ราย

3

0

0

0

1

24.

6.จานวนข้อผิดพลาดในการ
ถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิด
ตาแหน่ง/อวัยวะ, ผิดท่า

ไม่เกิน2
ราย

0

1

0

1

0

ในปี 2558 มีอตั ราการถ่ายภาพรังสีซ้าร้อยละ 0.22 จากการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆที่
ก่อให้เกิดการถ่ายภาพรังสีซ้า พบว่ามาจากสาเหตุหลัก 3 ด้าน คือ(1)ตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ปฏิบตั ติ าม
แนวทาง /วิธปี ฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน ทาให้มกี ารถ่ายภาพรังสีผดิ พลาด เช่นถ่ายภาพซ้าทีเ่ ดิม,ถ่ายภาพ

มีวตั ถุทบึ แสงในภาพ,ภาพไม่ตรงCenter เป็ นต้น(2) ตัวผูร้ บั บริการ ไม่ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพ
ทาให้ภาพเบลอ และ(3) เครื่องมือ-อุปกรณ์ เกิดการชารุดกะทันหัน เช่นเครือ่ งสแกนภาพสายUSBหลุด
ทาให้ภาพเสีย,เครือ่ งเอกซเรย์ชารุด จึงได้มกี ารกาหนดแนวทางในการป้ องกัน /เฝ้ าระวังการเกิดซ้าของ
ปั ญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคลอย่างจริงจังและมีการจัดซือ้ เครือ่ งเอกซเรย์ใหม่ ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพ
รังสีซ้าลดลง
อุบตั กิ ารณ์ถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดคน 1 รายในปี 2559 สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้
เรียกชื่อ+นามสกุลผูป้ ่ วยจากใบนาส่งทีผ่ ปู้ ่ วยยื่นไว้ ซึง่ ในขณะนัน้ มีผปู้ ่ วยรอรับบริการอยูห่ ลายราย เมือ่
เรียกขานชื่อ+นามสกุลมีผปู้ ่ วยหญิงเข้ามาเอกซเรย์และทาการสแกนภาพรังสีจนเสร็จสิน้ ก็ได้เรียกขาน
ชื่อ+นามสกุลผูป้ ่ วยรายต่อไป กลับพบว่าเป็ นชื่อ+นามสกุลของผูป้ ่ วยทีถ่ ่ายภาพไปแล้วและเอกซเรย์คน
ละอวัยวะ ได้ซกั ถามผูป้ ่ วยทาให้ทราบว่าเข้ามาในตอนแรกเพราะญาติผลักส่งให้เข้ามา ตนเองไม่ได้ฟัง
ชื่อ+นามสกุล จึงทาให้ถ่ายผิดคน จึงแก้ปัญหาโดยผูป้ ่ วยทุกรายทีย่ งั พอฟั งได้ ต้องขานชื่อ+นามสกุล
ผูป้ ่ วยว่าชื่อนี้ใช่ไหม ให้แน่ใจ ก่อนเข้าห้องเอกซเรย์
IV-7 ผลด้านเวชระเบียน
ลาดับ

ตัวชี้วดั

2556

2557

2558

2559 2560(ไตร
มาส1)

25.

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก

88.45 89.51 96.57 93.02

93.1

26.

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

89.70 89.44 90.28 90.97

91.06

98
96
94
92
90

88
86
84

OPD

IPD

การบันทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ โดยมีการดาเนินการในส่วนทีย่ งั สมบูรณ์น้อยทีส่ ุด
มีดงั นี้
 ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องหาโอกาสพัฒนาในส่วนทีย่ งั ไม่สมบูรณ์และมีความสาคัญเช่น Consultation
record Rehabilitation record และ informed consent ตามลาดับ
 ออกแบบ Form ให้เอือ้ และง่ายต่อการบันทึก Consultation record Rehabilitation record และ
informed consent
 แพทย์ทุกคนต้องให้ความสาคัญต่อการบันทึกเวชระเบียนและส่งเวชระเบียนทันตามเวลาที่
กาหนด
พัฒนาเพิ่ มเติ ม
 เพิม่ เติมและพัฒนาแบบฟอร์ม Consultation record โดยเฉพาะในข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
หลังการพัฒนามา 3 ปี (58-60) คะแนนในส่วนของ Consultation record ได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
80 81.02 และ 81.1 ตามลาดับ
 เพิม่ เติมและพัฒนาแบบฟอร์ม Rehabilitation record โดยเฉพาะในข้อมูลรายละเอียดต่างๆ หลัง
การพัฒนามา 3 ปี (58-60) คะแนนในส่วนของ Rehabilitation record ได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
84.5 85 และ 85.01 ตามลาดับ
 เพิม่ เติมและพัฒนาแบบฟอร์ม Informed consent ในข้อมูลรายละเอียด ระยะเวลาในการรักษา
และข้อดี ข้อเสีย ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อน ในแบบฟอร์ม Informed consent หลังการ
พัฒนามา 3 ปี (58-60) คะแนนในส่วนของ Informed consent ได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 86.2
87.92 และ 87.93 ตามลาดับ และให้ผใู้ ช้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้แบบฟอร์มจากข้อ
ร้องเรียน

การดูแลผูป้ ่ วยติ ดเชื้อในกระแสเลือด
ลาดับ
27.
28.

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
จำนวนกำรใช้ Sepsis Protocols
อัตรำตำยจำกภำวะ Sepsis

กรำฟแสดงผลลัพธ์ดำ้ นกำรดูแลผูป้ ่ วย Sepsis

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)
100
ลงลง ≥ 5

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559
95.9
96.4
98.5
55
49
45.8

150
100

55

50

98.5

96.4

95.9

49

…

…

45.8

0

2556

2557

2558

2559

2560

จำกกรำฟ :พบว่ำเมือ่ ใช้ Sepsis Protocols อย่ำงถูกต้องเหมำะสม สัมพันธ์กบั อัตรำกำรตำยลดลง โดย
ในปี 2559 มีรำยงำนกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงดังนี้
ตำรำงแสดงร้อยละกำรปฏิบตั ติ ำมSepsis Protocolsปี 2559
No.

Sepsis Protocols

ร้อยละ

1. ได้รบั กำรวินิจฉัยอย่ำงถูกต้องใน 1 ชม.
94.6
2. ได้รบั กำรเจำะ H/C ก่อนให้ยำ
100.0
3. ได้รบั NSS เพื่อแก้ไขภำวะ shock
97.7
4. ได้รบั ATB ใน 1 ชม.
98.5
5. ได้รบั Dopamine เมือ่ ให้ NSS ไม่ได้ผล
100.0
6. ได้รบั กำรส่งต่อใน 1 ชม.
96.1
การวิ เคราะห์
จำกกำรติดตำมกำรดำเนินตัวชีว้ ดั กำรดูแลผูป้ ่ วย Sepsis ตัง้ เป้ ำไว้ตอ้ งเกิน ร้อยละ 95 ซึง่ Protocols
ส่วนใหญ่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ พบปั ญหำของกำรวินิจฉัยอย่ำงถูกต้องใน 1 ชม. ต่ำว่ำเป้ ำทีก่ ำหนด ซึง่ มี
สำเหตุจำกดังนี้
1. บุคลำกรยังไม่เข้ำใจในกำรวินิจฉัย Sepsis ทำให้กำรวินิจฉัยล่ำช้ำ
2. บุคลำกรแพทย์ตอ้ งปฏิบตั งิ ำนหลำยหน่วยงำน(กรณีอยูเ่ วร) ทำให้กำรวินิจฉัยใน 1 ชม. ล่ำช้ำ
3. ทีม IC ขำดกำรประชำสัมพันธ์กระตุน้ อย่ำงต่อเนื่อง แนวทำงยำกต่อควำมเข้ำใจและกำรปฏิบตั ิ
และมีผปู้ ่ วยนำนๆครัง้ ทำให้หลงลืมแนวทำงได้
ปรับปรุงแก้ไข.
1. ทีม IC ประชำสัมพันธ์กระตุน้ อย่ำงต่อเนื่อง
2. ทีม IC ให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกรในกำรประชุมฟื้ นฟูประจำปี
3. เพื่อกำรวินิจฉัยอย่ำงรวดเร็ว ในกรณีแพทย์ตอ้ งปฏิบตั งิ ำนอีกหน่วยงำน(กรณีอยูเ่ วร) เมือ่
พยำบำลรำยงำน Case ขอให้ถำม Dx. จำกแพทย์ทนั ที เพื่อให้สำมำรถผ่ำนกำรประเมินกำร
วินิจฉัยอย่ำงถูกต้องใน 1 ชม.ได้
ผลการดาเนิ นงาน

ร้อยละกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำน ICปี งบประมำณ 2560(ต.ค.2559-ก.พ.2560): พบว่ำกำรวินิจฉัย
อย่ำงถูกต้องใน 1 ชม. ลดต่ำลงจำกเดิมในปี 2559 ร้อยละ 94.6 เป็ น ร้อยละ 79(ต.ค.2559-ก.พ.2560)ต่ำ
กว่ำเป้ ำทีก่ ำหนด ซึง่ คณะกรรมกำร ICC หำแนวทำงแก้ไขร่วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำวได้แก่
1. ทำกิจกรรม R2R เรือ่ ง ประสิทธิผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรเฝ้ ำระวัง Sepsis ในกำรวินิจฉัยโรค
ตำมระดับควำมรุนแรง, กำรดูแลเฝ้ ำระวัง, กำรส่งต่อ และกำรลดอัตรำกำรตำยในผูป้ ่ วยกลุ่มอำกำร
Sepsis โรงพยำบำลกันตังซึง่ อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำร
2. ได้ออกแนวทำงเป็ น Flow Chart Sepsis เป็ นรูปแบบสีทด่ี งู ำ่ ยและสำมำรถเฝ้ ำระวังในกลุ่มเสีย่ งได้
อย่ำงเหมำะสม
3. ทีม IC มุง่ เน้นควำมรูแ้ ก่บุคลำกรในกำรประชุมฟื้ นฟูประจำปี ทุกปี และเพิม่ เติมในทีป่ ระชุม
หน่วยงำนประจำเดือน หน่วยงำนละ 1 ครัง้ โดย ICWN ควรกระตุน้ กำรปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ
ด้านการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล ปี งบประมาณ 2559
ลาดับ
29.

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

อัตรำกำรติดเชือ้ ในโรงพยำบำล < 0.3 : 1000
patient day

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2555 2556 2557 2558 2559
0.01 0.06 0
0 0.09

กราฟแสดงอัตราการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล

0.1

0.09

0.08
0.06

0.06
0.04

0.02

0.01

0

0

0

อัตราการติ ดเชื้อ : มีแนวโน้มสูงขึน้ กำรติดตำมกำรติดเชือ้ ปี 2559 พบกำรติดเชือ้ ตำแหน่งสะดือ
ทำรกหลังคลอด 1 ครัง้ และกำรติดเชือ้ CAUTI 1 ครัง้ คิดอัตรำกำรติดเชือ้ เป็ น 0.17 และ 0.38 :
1,000 วันนอน
ลำดับ

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

เป้ ำหมำย

2555

ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
2556
2557 2558

2559

30.

อัตรำกำรติดเชือ้
CAUTI
< 0.3 : 1000
31. อัตรำกำรติดเชือ้ สะดือ patient day
ทำรก
กราฟ แสดงอัตราการติ ดเชื้อที่สงู ขึ้น

0

0

0

0

0.17

0

0

0

0

0.38

0.38

0.4
0.3
0.2

UMB
CAUTI

0.1

0

0

0

0

0

วิ เคราะห์สาเหตุ
1. สะดือทารกหลังคลอด
- ในรำยนี้มำตรวจรักษำทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ไม่ได้ตรวจอำกำรซ้ำเพื่อวินิจฉัยตำมหลัก IC โดย
ICWN หรือ ICN แต่นบั เป็ นกำรติดเชือ้ ตำมแพทย์วนิ ิจฉัย
กำรแก้ไข
1.1 มีกำรติดตำมอัตรำกำรติดเชือ้ ในหอผูป้ ่ วยเพื่อเฝ้ ำระวัง
1.2 เน้นย้ำกำรให้สุขศึกษำมำรดำหลังคลอด
1.3 ติดตำมอัตรำกำรติดเชือ้ ต่อเนื่อง โดยหลังจำกนัน้ ยังไม่พบกำรติดเชือ้ บริเวณสะดือทำรก
หลังคลอด
1.4 Confirm Case NI โดยพยำบำลห้องคลอด ICWN หรือ ICN ตำมแนวทำง IC เสมอ
2. UTI ในผูป้ ่ วยใส่สายสวนปัสสาวะและนอนรพ.เป็ นเวลานาน
- พบผูป้ ่ วยมีภำวะ Low immune สูงอำยุ 78 ปี มีภำวะ CKD, BPH, และ On Urine Catheter
- มีประวัตไิ ด้รบั กำรรักษำในหลำยโรงพยำบำล รวมทัง้ กำรผ่ำตัดทำงเดินปั สสำวะร่วมด้วย
- ได้มำตรวจรักษำด้วยอำกำร UTI ต่อเนื่องที่ OPD มำกกว่ำ 3 ครัง้ โดยไม่ได้ตรวจเพำะเชือ้
กำรแก้ไข
2.1 ประสำนองค์กรแพทย์หำแนวทำงตรวจรักษำ โดยได้ขอ้ สรุปในรำยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำ UTI
ต่อเนื่อง 2-3 ครัง้ แล้วอำกำรไม่ทุเลำควรได้รบั กำรส่งเพำะเชือ้ ในทำงเดินปั สสำวะทุกรำย
เพื่อกำรวินิจฉัยโรค เชือ้ และให้กำรรักษำและยำทีถ่ ูกต้องเหมำะสมเพื่อป้ องกันกำรติดเชือ้
ในกระแสเลือดต่อไป
ผลการดาเนิ นงาน อัตรำกำรติดเชือ้ ปี งบประมำณ 2560(ต.ค.2559-ก.พ.2560) เท่ำกับ 0 รำย

ตารางแสดงผล IC Round
ลำดับ
32.

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

เป้ ำหมำย

ร้อยละกำรปฏิบตั ติ ำม
มำตรฐำน IC

85 %

2555
85.18

ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
2556
2557
2558
89.6
91.6
92.16

2559
92.9

กรำฟแสดงร้อยละกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำน IC
94
92
90
88
86
84
82
80

91.6

92.16

92.9

89.6
85.18

IC Round

ร้อยละการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน IC : มีแนวโน้มสูงขึน้ กำรติดตำมประเมิน IC Round ปี 2559 พบ5
อันดับทีพ่ บอุบตั กิ ำรณ์ไม่ปฏิบตั ติ ำมแนวทำงสูง ได้แก่ ผ้ำเช็ดมือไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน, ไม่ได้ เขียน
วันเปิ ดและหมดอำยุของยำ Multiple dose และสำรน้ำ, กำรดูแลควำมสะอำดโรงครัวงำนโภชนำกำร,
กำรล้ำงมือไม่ถูกต้องในบุคลำกร และกำรจัดกำรเครือ่ งมือ Sterile ไม่ถูกต้องตำมหลัก IC ดังผลในตำรำง
ตารางแสดง 5 อันดับแรกทีพ่ บอุบตั กิ ำรณ์สงู จำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมแนวทำง IC ปี 2559
No.

อุบตั กิ ำรณ์กำรไม่ปฏิบตั ติ ำมแนวทำง IC

จานวนครัง้ ที่พบ

1.
2.
3.
4.
5.

ผ้ำเช็ดมือไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน
ไม่ได้ เขียนวันเปิ ดและหมดอำยุของยำ Multiple dose และสำรน้ำ
กำรดูแลควำมสะอำดโรงครัวงำนโภชนำกำร
กำรล้ำงมือไม่ถูกต้องในบุคลำกร
กำรจัดกำรเครือ่ งมือ Sterile ไม่ถูกต้องตำมหลัก IC

26
19
15
12
10

การวิ เคราะห์
จำกกำรติดตำมกำรดำเนินงำนพบปั ญหำดังนี้

1. ผ้ำเช็ดมือมีกำรใช้งำนผิดวัตถุประสงค์ ไม่มกี ำรควบคุม ตรวจสอบกำรใช้งำนจึงทำให้สญ
ู หำยไม่
เพียงพอ
2. บุคลำกรไม่ตระหนักควำมสำคัญในกำรเขียนระบุวนั หมดอำยุของน้ ำยำในหน่วยงำน หรือยำบำง
ชนิดมีอตั รำ กำรใช้งำนสูงมักหมดก่อนวันหมดอำยุจงึ ไม่ตระหนักกำรระบุวนั หมดอำยุ
3. กำรวิเครำะห์ยงั ไม่ถงึ สำเหตุรำกทีแ่ ท้จริงยังพบอุบตั กิ ำรณ์ซ้ำ เกินค่ำเป้ ำหมำย ทัง้ ระดับ EF และ
GHI
4. กำรทำ RCA ระดับควำมรุนแรง EF GHI ยังคงน้อยไม่ถงึ ค่ำเป้ ำหมำย น้อยกว่ำ ร้อยละ 70 100
ตำมลำดับ
5. ทีม RM ขำดกำรกระตุน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ปรับปรุงแก้ไข
1. รณรงค์กำรล้ำงมืออย่ำงสม่ำเสมอ
2. และจัดเตรียมอุปกรณ์ลำ้ งมือให้พร้อมใช้งำน เช่นใช้ผำ้ ห่อ set มีรู นำมำผลิตเป็ นผ้ำเช็ดมือ
3. เน้นย้ำกำรจัดกำรเครือ่ งมือ กำร FIFO ในหน่วยงำน โดยควรจัดผูต้ รวจสอบประจำวัน
4. เน้นย้ำกำรระบุวนั หมดอำยุของน้ำยำในหน่วยงำน โดยควรจัดผูต้ รวจสอบประจำวัน
5. ทบทวนมำตรฐำนงำนโภชนำกำรแก่แม่ครัวและผูแ้ จกอำหำร
6. ICWN ตรวจสอบกำรปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ และให้หวั หน้ำงำนติดตำมประเมิน เดือนละ 1 ครัง้
7. ลงตรวจสอบตำมมำตรฐำนทุก 2 เดือน
ผลการดาเนิ นงาน
ร้อยละการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน IC ปี งบประมำณ 2560(ต.ค.2559-ก.พ.2560) : ยังพบ
อุบตั กิ ำรณ์สงู ใน 5 อันดับเดิม ได้แก่ ไม่ได้เขียนวันเปิ ดและหมดอำยุของยำ Multiple dose และกำร
จัดกำรเครือ่ งมือ Sterile ไม่ถูกต้องตำมหลัก IC พบอุบตั กิ ำรณ์เท่ำกัน 12 ครัง้ ซึง่ จะได้แจ้งในทีม NSO
เพื่อหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน, ส่วนอุบตั กิ ำรณ์อ่นื ลดลง
3. ตำรำงแสดงกำรดูแลบุคลำกร
ลำดับ
33.
34.
35.

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

เป้ ำหมำย

2555

ร้อยละบุคลำกรได้รบั อุบตั เิ หตุ ลดลง ร้อยละ
9
เข็มทิม่ ตำ สัมผัสสำรคัดหลัง่
50
ร้อยละบุคลำกรได้รบั กำร
ร้อยละ 100 93.27
ตรวจสุขภำพประจำปี
อุบตั กิ ำรณ์ตดิ เชือ้ Airborne
ร้อยละ 0
0
diseases ในบุคลำกร

ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
2556 2557 2558 2559
11

9

12

7

97.02

98.03

90

93.6

0

0

0

0

กราฟแสดงร้อยละบุคลากรได้รบั อุบตั ิ เหตุเข็มทิ่ มตา สัมผัสสารคัดหลัง่

12

12
10

11
9

9

8

7

6
4

2
0

ร้อยละบุคลากรได้รบั อุบตั ิ เหตุเข็มทิ่ มตา สัมผัสสารคัดหลัง่ : มีแนวโน้มลดลง จำกกำรติดตำมหำ
สำเหตุกำรสัมผัสเลือด , สำรคัดหลังในบุ
่ คลำกร ปี 2558 พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรไม่สวม PPE
ระหว่ำงปฏิบตั งิ ำนทำให้ เลือดและสำรคัดหลังกระเด็
่
นเข้ำใบหน้ำ ในปี 2559 ได้จดั หำ PPE และรณรงค์
กำรใช้ PPE ในหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วห้องกับกำรทำหัตกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำอุบตั ิกำรณ์ลดลงจำก 8 ครัง้
ลดเหลือเพียง 1 ครัง้ ส่วนอุบตั กิ ำรณ์ของมีคมทีส่ มั ผัสเลือดและสำรคัดหลังของผู
่
ป้ ่ วยทิม่ ตำส่วนใหญ่เกิด
ในบุคลำกรใหม่และเกิดจำกอุบตั เิ หตุ ไม่ได้เกิดจำกกำรเก็บอุปกรณ์ทป่ี นเปื้ อนผิดวิธ ี ซึง่ ทีม ICC ยังคง
มุง่ เน้นควำมสำคัญของกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ และรณรงค์ให้ระมัดระวังกำรปฏิบตั งิ ำนเมือ่ ใช้ของมี
คมต่อไป
ตาราง แสดงสาเหตุที่บุคลากรได้รบั อุบตั ิ เหตุเข็มทิ่ มตา สัมผัสสารคัดหลัง่
ลำดับ
36.
37.

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั
สำเหตุทบ่ี ุคลำกรได้รบั อุบตั เิ หตุเข็ม
ทิม่ ตำ
สำเหตุทบ่ี ุคลำกรได้รบั อุบตั เิ หตุ
สัมผัสสำรคัดหลัง่

เป้ ำหมำย
ลดลง
ร้อยละ 50

ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
2557
2558
2559
5

4

6

4

8

1

8

6
4

2

5

6
4

สัมผัสเลือด
เขมตา

0

วิ เคราะห์สาเหตุ
1. สาเหตุที่บคุ ลากรได้รบั อุบตั ิ เหตุเข็มทิ่ มตา
จำกกำรติดตำมหำสำเหตุ ปี 2558 พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำกเกิดในบุคลำกรใหม่และเกิดจำก
อุบตั เิ หตุ ไม่ได้เกิดจำกกำรเก็บอุปกรณ์ทป่ี นเปื้ อนผิด เช่น เด็กดิน้ เมือ่ ทำหัตกำร ผูป้ ่ วยสะบัดมือ และ
เข็มทีป่ นเปื้ อนกลิง้ ตกตำบุคลำกรเป็ นต้น
กำรแก้ไข
1.1 ยังคงมุ่งเน้นควำมสำคัญของกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่
1.2 รณรงค์ให้ระมัดระวังกำรปฏิบตั งิ ำนเมือ่ ใช้ของมีคมต่อไป
1.3 ใช้นวัตกรรมดินกินเข็มเพื่อเก็บเข็มปนเปื้ อนทีใ่ ช้แล้วเพื่อป้ องกันทิม่ ตำในบุคลำกร
2. สาเหตุที่บคุ ลากรได้รบั อุบตั ิ เหตุ สัมผัสสารคัดหลัง่
จำกกำรติดตำมหำสำเหตุกำรสัมผัสเลือด , สำรคัดหลังในบุ
่ คลำกร ปี 2558 พบว่ำส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรไม่สวม PPE ระหว่ำงปฏิบตั งิ ำนทำให้ เลือดและสำรคัดหลังกระเด็
่
นเข้ำใบหน้ำ
กำรแก้ไข
2.1 ได้จดั หำ PPE ให้มเี พิม่ ขึน้ เพียงพอต่อกำรใช้งำนในบุคลำกร
2.2 รณรงค์กำรใช้ PPE ในหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวห้องกับกำรทำหัตกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2.3 ขอควำมร่วมมือบุคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำนต้องทำหัตกำรกับผูป้ ่ วยในหัตกำรที่พบอุบตั กิ ำรณ์
เช่น เย็บแผล I&D ใส่ท่อช่วยหำยใจ ทำผ่ำตัด ต้องสวม PPE ต้องสวมอุปกรณ์ทุกครัง้ ใน
กำรปฏิบตั งิ ำน
ผลการดาเนิ นงาน ในปี 2559 พบว่ำอุบตั กิ ำรณ์กำรสัมผัสเลือด ลดลงจำก 8 ครัง้ ลดเหลือ
เพียง 1 ครัง้ ส่วนอุบตั กิ ำรณ์ของมีคมปนเปื้ อนทิม่ ตำส่วนใหญ่เกิดในบุคลำกรใหม่และเกิดจำก
อุบตั เิ หตุ ไม่ได้เกิดจำกกำรเก็บอุปกรณ์ทป่ี นเปื้ อนผิดวิธ ี ทีม ICC ยังคงมุง่ เน้นควำมสำคัญของกำร
ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ และรณรงค์ให้ระมัดระวังกำรปฏิบตั งิ ำนเมือ่ ใช้ของมีคมต่อไป

