ผลลัพธ์การติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตาม Guideline ใน Patient safety goal
1. การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการล้างมือ ตามหลัก 5 Moments
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557
2558
2559
การปฏิบตั ติ ามแนวทางการล้างมือ ≥ 85 %
91.00
90.66
88.25
ตามหลัก 5 moment

การวิเคราะห์
ปี งบประมาณ 2557 ทีม IC มีการปรับปรุงกิจกรรมรณรงค์ Hand washing ตามหลัก 5
Moments อย่างสม่าเสมอ โดยสนับสนุน น้ ายา ผ้าเช็ดมือแก่หน่วยงานอย่างเพียงพอ ปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าทีใ่ หม่ทุกคน ICWN ควบคุมติดตาม และกิจกรรม IC round ทุก 2 เดือน มีผลให้ปี 2557ปี งบประมาณ 2559 การปฏิบตั ติ ามการล้างมือตามหลัก 5 Moment เกินค่าเป้ าหมาย ปี งบประมาณ
2560 รอผลการดาเนินงาน มีการพัฒนาผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางการล้างมือตาม 5
moment โดยใช้กล้องวงจรปิ ด เพื่อให้ได้ทราบผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ ท้จริง
2. จานวนเจ้าหน้ าที่ถกู ของมีคมบาดทิ่ มตาและสัมผัสสารคัดหลัง่
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557
2558
2559
จานวนเจ้าหน้าทีถ่ ูกของมีคมบาด 0 ครัง้
9
12
7
ทิม่ ตาและสัมผัสสารคัดหลัง่

ต.ค.-ก.พ.60
2

การวิเคราะห์
ปี งบประมาณ 2558 พบอุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เกิดมาก
ในหน่วยงานให้บริการผูป้ ่ วย เช่น อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด สาเหตุ จากไม่ปฏิบตั ติ าม
แนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ และ ขาดทักษะการทางานทีป่ ลอดภัย ประสานให้ทมี IC รณรงค์การ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันการติดเชือ้ และ เพิม่ มาตรการณ์ในการควบคุมกากับและเฝ้ าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง ปี งบประมาณ 2559มีแนวโน้มอุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตามีแนวโน้มลดลง
ปี งบประมาณ 2560 ( ต.ค.-ธ.ค. 59 ) พบอุบตั กิ ารณ์การสัมผัสเลือดถูกของมีคมทิม่ ตาทีง่ านทันตกรรม
เนื่องจากระบบการทางาน และการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ ของเจ้าหน้าที่ ประสาน
ทีม IC ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ตารางแสดงความคาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม HAD
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59
ความคาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม HAD ถึง
0
0
1
3 0
ผูป้ ่ วย(ระดับC)
กราฟแสดง ความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม HAD ถึงผูป้ ่ วย (ระดับ C)

HAD

C)

3
3
2.5
2
1

1.5
1
0.5

0

0

0

-

การวิเคราะห์
ในปี 2558-2559 พบความคลาดเคลื่อนทางยา HADในระดับ C ขึน้ ไป แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็ นการ
บริหารยา HAD ผิดพลาด ระดับความรุนแรง C/ E /F
สาเหตุ การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูป้ ่ วยไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการตรวจสอบประวัตกิ าร
ได้รบั ยา HAD การทักษะการให้ยา
ประสานทีม MUS ให้มกี ารทบทวนในทีม มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ให้ยาตามคาสังใช้
่ ของแพทย์ตามความเร่งด่วน จัดทาแนวทางการใช้ยา HAD ได้แก่ SK RI warfarin
และให้เจ้าหน้าทีย่ ดึ หลักการ double check และ 7R ทุกครัง้
ปี งบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา HAD ในระดับ C ขึน้ ไป
4. ตารางแสดง การปฏิบตั ติ ามแนวแนวทางการประสานรายการยาภายใน 24
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59
การปฏิบตั ติ ามแนวแนวทางการประสาน
100%
97.55 96.11 95.88 97.51
รายการยาภายใน 24
กราฟแสดง การปฏิบตั ติ ามแนวทางการประสานรายการยาภายใน 24 ชัวโมง
่

การวิเคราะห์
จากการนากระบวนการ Medication Reconciliation (MR) มาใช้ในระบบการบริการรักษาผูป้ ่ วย
ใน พบว่า ร้อยละผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประสานรายการยาภายใน 24 ชัวโมง
่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
โดย จังหวัดมีโครงการ data center ทาให้เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลประวัตยิ าคนไข้ทม่ี ารับบริการ
ในเขตจังหวัดตรังได้สะดวกมากขึน้ ปี งบประมาณ 2559ยังคงพบประเด็นข้อมูลผูป้ ่ วยไม่เป็ นปั จจุบนั มี

การแก้ไขโดยประสานงานเภสัชกรรมทางโทรศัพท์โดยตรงทาให้ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค. 2559)
สามารถประสานรายการยาภายใน 24 ชัวโมงได้
่
เพิม่ ขึน้
5. ตารางแสดงจานวนข้อผิดพลาดในการให้เลือด
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559 ต.ค.-ธ.ค. 59
จานวนข้อผิดพลาดในการให้เลือด
0
1
0
0 0
กราฟแสดง จานวนข้อผิดพลาดในการให้เลือด

การวิเคราะห์
-2557 พบอุบตั กิ ารณ์เกือบพลาดการให้เลือดผูป้ ่ วย ระดับความรุนแรง B มีการ การระบุหมูเ่ ลือดกับ
ฉลากติดถุงเลือดหมูไ่ ม่ตรงกัน 1 ครัง้ เนื่องจากจากขาดการ identify
การแก้ไข
1) RM และ PCTร่วมกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับการให้เลือด (Blood safety)กาหนดไว้ใน
Patient safety goals
2 ) กาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้เลือดและการ identify
3 ) จัดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบตั ติ าม แนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วย
4) ควบคุมกากับโดยหัวหน้าและRM ประจาหน่วยงาน
ปี งบประมาณ 2558-ปั จจุบนั ไม่พบข้อผิดพลาดในการให้เลือด
6. ตารางแสดงการปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ติ ามแนวทาง SBAR
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559 ต.ค.ธ.ค.60
การปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ติ าม
100 %
95.10 86.66 99.5 99
แนวทาง SBAR
กราฟแสดง การปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ติ ามแนวทาง SBAR

การวิเคราะห์
พบอุบตั กิ ารณ์การส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วนทาให้การดูแลต่อเนื่องไม่มปี ระสิทธิภาพมี
ผลกระทบต่อการบริการเช่น เจาะเลือดซ้า การเฝ้ าระวังไม่เพียงพอ ได้รบั การดูแลรักษาจากแพทย์ล่าช้า
การส่งผูป้ ่ วยผิดหน่วยงานบริการ ให้ยาล่าช้า ไม่ได้ให้ยา แพ้ยา จึงกาหนดการสื่อสารระหว่างวิชาชีพใน
การบริการผูป้ ่ วยโดยการใช้หลัก SBAR พบว่าประเด็นทีห่ น่วยงานสามารถปฏิบตั ไิ ด้มากได้แก่การระบุ
เหตุทต่ี อ้ งการประสาน ระบุอาการสาคัญ อาการแสดงปั จจุบนั ประเด็นทีป่ ฏิบตั ไิ ด้น้อย ได้แก่การสื่อสาร
เรือ่ งการแพ้ยา ระดับความรูส้ กึ ตัว และระดับความเจ็บปวด RMจัดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบตั ติ าม
patient safety goals และกระตุน้ การใช้ SBAR ระหว่าง หน่วยงาน มีผลให้การปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
สื่อสารมีแนวโน้มดีขน้ึ
7. ตารางแสดงการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง การระบุตวั ผูป้ ่ วย
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง การระบุตวั ผูป้ ่ วย 1: 1000
กราฟแสดง การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง การระบุตวั ผูป้ ่ วย

2557
0.36

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59
0.04 0.02 0.01

พบอุบตั กิ ารณ์ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วย มีผลให้เกิดการให้บริการผิดพลาด เช่น ตรวจผิด
คน รอนาน ให้ยาผิดคน ข้อผิดพลาดในการให้เลือด จากการสุ่มถามผูป้ ฏิบตั พิ บว่าแนวทางการระบุตวั
ผูป้ ่ วยทีก่ าหนดใน patient safety goals ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านในประเด็นทีท่ ุกงานต้องถาม ชื่อ
สกุล วัน เดือน ปี เกิดทุกครัง้ ซึง่ ยากต่อการปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ่ วย จึงปรับปรุงแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วยให้
ง่ายขึน้ โดยกาหนดข้อคาถามทีต่ อ้ งต้องถามเฉพาะในแต่ละหน่วยงานในรายละเอียดไม่เท่ากันเช่น ชื่อ
สกุล อายุ เฉพาะในห้องยา เป็ นต้น ปั จจุบนั จานวนอุบตั กิ ารณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดลดลงประสาน
หน่วยงานต่างๆให้มปี ฏิบตั ติ ามแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วยอย่างเคร่งครัด
8. ตารางแสดง การปฏิบตั ติ ามแนวทางการรายงานค่าวิกฤติ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
การปฏิบตั ติ ามแนวทางการรายงานค่าวิกฤติ 100

กราฟแสดง การปฏิบตั ติ ามแนวทางการรายงานค่าวิกฤติ

2557
97

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59
98.58 97.57 96.50

การรายงานค่าวิกฤติต่ากว่าค่าเป้ าหมายสาเหตุ เนื่องจาก1)การเข้าใจต่อการรายงานผลค่าวิกฤติคาด
เคลื่อน 2 )การประสานงานระหว่างห้องชันสูตรและหอผูป้ ่ วยขาดประสิทธิภาพ
การแก้ไข 1 )นาระบบ LIS (Laboratory information system ) มาใช้ทาให้สามารถบันทึกข้อมูลได้
แม่นยา
2 )ทบทวนอุบตั กิ ารณ์รว่ มกันสม่าเสมอระหว่างห้องชันสูตรและหอผูป้ ่ วยในทีป่ ระชุมทีมด่านหน้า
มีผลให้ปี ปี งบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) ผลลัพธ์การรายงานผลค่าวิกฤติลดลง ประเด็นทีเ่ ป็ น
ปั ญหาคือไม่ได้ตดิ ตามกรณีประสานไม่ได้ และไม่มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. ตารางแสดง ปฏิบตั ติ าม Early warning sign
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

การปฏิบตั ิ Early warning sign

≥ 80 %

กราฟแสดง ปฏิบตั ติ ามแนวทาง Early warning sign

2557

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59

90.25

82.50

87.50 73.33

การวิเคราะห์
ปี 2557-2558 พบอุบตั กิ ารณ์ไม่ปฏิบตั ติ าม Early Warning Sing ได้แก่ ไม่ได้ประเมินน้าตาลใน
กระแสเลือดทารกแรกเกิด และผูป้ ่ วย เบาหวานทาให้เกิดภาวะ Hypoglycemia ไม่ประเมินระดับ ความ
รูส้ กึ ตัวของผูป้ ่ วยเกิดการตกเตียง ไม่ประเมินความดันโลหิตซ้าในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ไม่
ประเมินผล EKG ทาให้ ส่งตัวผูป้ ่ วยล่าช้า RM มีการควบคุมกากับติดตาม การประสานงานผ่านทาง
หน่วยงาน กระตุ้นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ Warning signs
ปี งบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) พบอุบตั กิ ารณ์ การปฏิบตั ติ าม Early warning sign แนวโน้ม
ลดลงประเด็นไม่ปฏิบตั ติ าม ได้แก่ ไม่ประเมิน อาการปวดของผูร้ บั บริการ แรกรับ หลังการดูแลรักษา
10. ตารางแสดง อัตราการเกิดภาวะ Birth asphyxia
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.60
-อัตราการเกิดภาวะ Birth asphyxia
≤10:1000 9.28 10.93 5.26 0
LB
กราฟแสดง อัตราการเกิดภาวะ Birth asphyxia

การวิเคราะห์
ปี 2558 พบอุบตั กิ ารณ์ Birth asphyxia เกินค่าเป้ าหมาย สาเหตุจาก มารดามีสนี ้าคร่าผิดปกติ Thick
meconium
การแก้ไข
แพทย์ พยาบาลห้องคลอดร่วมกันกาหนดวิธปี ฏิบตั ปิ ้ องกันการเกิดภาวะ Birth asphyxia โดย
- ใช้ แบบ admission record ประเมินความเสีย่ งแรกรับ และให้การดูแลรักษา วางแผนการ
พยาบาลตามความเสีย่ ง
- กาหนด warning sign ในการเฝ้ าระวัง
- ทบทวนแนวทางการเฝ้ าทารกคลอด thick meconium
- NST ขณะรอคลอดทุกราย
- ทบทวนร่วมกับสูตแิ พทย์ พิจารณา refer เมือ่ thick meconium
- เตรียมทีม และเครือ่ งมือให้พร้อมกรณี refer ไม่ได้
- หลังคลอด monitor O2sat ทารกแรกเกิดทุกราย
ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ Birth asphyxia 2 ราย สาเหตุจาก มีสนี ้าคร่าผิดปกติ Thick meconium ปี
2560 (ต.ค.-ธ.ค. 2559 )ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ Birth asphyxia

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
-มารดาตกเลือดหลังคลอด

เป้ าหมาย
ไม่เกิน
ร้อยละ1

2557
0.23

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2558 2559 ต.ค.-ธ.ค.59
1.96 1.05 1.90

กราฟแสดง มารดาตกเลือดหลังคลอด

การวิเคราะห์
2558 มารดาตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มสูงขึน้ สาเหตุจาก 1)มดลูกหดรัดตัวไม่ดจี ากการประเมินไม่
ครอบคลุม 2 รกติดแน่ นล้วงรกนาน 3 วินิจฉัยการตกเลือดล่าช้า
แก้ไขโดย
- ปรับปรุง แบบadmission record ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน ประเมินความเสีย่ งแรกรับ
และให้การดูแลรักษา วางแผนการพยาบาลตามความเสีย่ ง
- ใช้ถุงรองเลือดประเมินปริมาณเลือดหลังรกคลอดทันที เพื่อให้การรักษาได้รวดเร็ว
- กาหนด early warning sign ของปริมาณเลือดเพื่อวางแผนการรักษา
- ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษา
- ทบทวนร่วมกับทีมสูตแิ พทย์จงั หวัดพิจารณาการส่งต่อกรณีรกติดแน่ นล้วงรกนาน
- 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) พบ
อุบตั กิ ารณ์ตกเลือดหลังคลอด 2 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 1.9 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ควบคุมกากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

12. ตารางแสดง ผูป้ ่ วยAMIเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2557
-ผูป้ ่ วย AMI เสียชีวติ ในโรงพยาบาล

0

03000

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2558 2559 ต.ค.-ธ.ค. 59
1

1

0

กราฟแสดง ผูป้ ่ วยAMI เสียชีวติ ในโรงพยาบาล

ปี 2557-2558 อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วย AMIเสียชีวติ ในโรงพยาบาลเกินค่าเป้ าหมายเนื่องจาก
1 เจ้าหน้าทีข่ าดความรูท้ กั ษะในการดูแล AMI
2 การวินิจฉัย stemi ผิดพลาด สาเหตุอตั รากาลังแพทย์หมุนเวียนบ่อย
3 ไม่มเี ครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยชีวติ ฉุกเฉิน
4) ไม่มแี นวทางการดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การปฏิบตั ติ ามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน
การแก้ไข
1) การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าทีท่ ่Eี Rในการดู EKG
2) พัฒนาศักยภาพในการคัดกรองผูป้ ่ วยAMI
3) พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย STEMI ทัง้ เครือข่าย
4) การเตรียมความพร้อมใช้เครือ่ งมือ สาคัญได้แก่ Defibrillator
ในปี งบประมาณ 2560 ( ต.ค.-ธ.ค. 2559) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ ทีม RMควบคุมกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

