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II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความเสีย่ ง รายงานทันเวลา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง ทะเบียนความเสีย่ ง
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

1. ระดับ ความสาเร็จในการบริหาร
ความเสี่ยงสัดส่วนความเสี่ยง Near
miss: Miss
2. จานวนอุ บ ัติการณ์ ค วามเสี่ย งที่
ได้รบั รายงานเฉลีย่ ต่อเดือน
- ด้านคลินิก (เหตุการณ์)
- ด้านทัวไป
่ (เหตุการณ์)
3. ความเสี่ย งและอุ บ ัติก ารณ์ ท่ี
รายงานตามกาหนด (ร้อยละ)
4. จ านวนการเกิด อุ บ ัติ ก ารณ์ ซ้ า
ด้วยสาเหตุเดิมของอุบตั กิ ารณ์ความ
เสีย่ งระดับ E - I
5. อัต ราอุ บ ัติก ารณ์ ความรุ น แรง
ระดับ G-H-I มีการทบทวนเพื่อหา
RCA ตามก าหนดเวลาและมี
รายงานผลการทบทวนที่ร ะดับ E
ขึน้ ไป
6. ร้อ ยละของระบบสาคัญมีระบบ
ป้ อ งกัน ความเสี่ย งส าคัญ ของทีม
(Risk register) อย่างน้อย 1 เรื่อง
7. ร้ อ ย ข อ ง ร ะ บ บ ส า คั ญ แ ล ะ
หน่ ว ยงานมีท ะเบี ย นความเสี่ย ง
(Risk Profile)
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ii. บริบท
โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย : กาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ย ง, ถ่ายทอด
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง, สร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและวางแผนการดาเนินการตามระบบ, ให้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง, ส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก รายงานความเสี่ยงและ
อุบตั กิ ารณ์ในทุกหน่วยงาน, สร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้เอื้อต่อการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ ง, ติดตามผล วิเคราะห์
และประเมินผลการดาเนินการตามเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย :
 เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัยจากการให้บริการทางการแพทย์ (Patient Safety)
 เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ความปลอดภัยจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (Personnel Safety)
 เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกัน ลดความเสีย่ งและแก้ไขอุบตั กิ ารณ์หรือเหตุการณ์สาคัญในโรงพยาบาล
จุดเน้ นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภัย : พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ
เน้ นการค้นหาความเสี่ย งเชิง รุก, พัฒ นาระบบบริหารจัดการ ความปลอดภัย Patient and Personnel Safety
(2P safety)
เป้ าหมายความปลอดภัย: ระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิผล
โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: ACS, Stroke, sepsis, Head injury, PPH, Preterm labor
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: LP, ICD, CPR, ใส่ tube, เจาะท้อง, Hemodyalysis
iii. กระบวนการ
II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
(1) การนาระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช้:
1. ประสาน เชือ่ มโยงข้อมูลของแต่ละโปรแกรมความเสีย่ ง เพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายแก่ผปู้ ่ วย
2. กาหนดนโยบาย ทิศทาง และประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลความเสีย่ ง เพื่อดูแนวโน้ม/ค้นหา และให้ขอ้ เสนอแนะ
4. ประเมินมาตรการในการจัดการความเสีย่ ง/อุบตั กิ ารณ์ มอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีม การแก้ไขและป้ องกันการเกิดซ้า
5. ให้ความรูแ้ ละสื่อสารด้านการบริหารความเสีย่ งแก่บุคลากร หน่วยงาน และทีมนาต่างๆ ในโรงพยาบาลสังคม
(2) บทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: บทเรียนเกีย่ วกับการสนับสนุนและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพโดยผูน้ าระดับสูง
 ผูน้ าสนับสนุนให้บุคลากรอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
 ผูน้ าระดับสูงเห็นความสาคัญด้านความปลอดภัยและได้กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ส่งเสริมให้
นา 2P safety มากาหนดเป็ นนโยบายความปลอดภัยและนาไปสู่การปฏิบตั ิ สื่อสารลงหน้างาน ผลักดันให้เป็ นส่วน
หนึ่งของงานประจา รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารจัดอบรมให้ความรูก้ บั บุคลากรอย่างทัวถึ
่ ง
 สนับสนุ นให้มกี ารจัดอบรมให้ความรู้กบั บุคลากร การทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือคุณภาพทัง้ Clinical
Tracer, RCA, 12 กิจกรรมทบทวน, Trigger tool
 ผูอ้ านวยการร่วมทบทวนเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งเกิดขึน้ โดยเฉพาะความเสี่ยงระดับรุนแรง คือ E-I รวมทัง้ ทา
หน้าทีเ่ ป็ น Facilitator ในการทบทวนทาให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและเห็นความสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง
 ผูอ้ านวยการร่วมทากิจกรรม Quality Walk Round ร่วมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละทีมนาต่างๆ ทาให้ได้รบั รู้ปัญหาที่หน้างาน
ร่วมกับผู้ปฏิบตั ิทาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถเรียงลาดับความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการทาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์:
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่มุ่ง เน้ นความเสี่ย งเชิง รุ ก เพื่อ เชื่อ มโยงระบบบริหารความเสี่ย งไปยัง ทีมระบบและ
หน่ วยงาน คือ กิจกรรมค้นหาความเสี่ยงโดยใช้ Risk Profile และ Risk Register ให้ความรู้คณะกรรมการความเสี่ย ง
ของแต่ละหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ ทาให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่ วยงานเข้าใจระบบบริหารความเสี่ยง สามารถจัดการ
ความเสีย่ งเบื้องต้นและรายงานเข้าระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ได้
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(4) การทางานเป็ นทีม
สมาชิกทีมบริหารความเสีย่ งแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรวบรวมความเสี่ยงของทีมระบบและหน่ วยงาน ทาหน้าที่
ประสานข้อมูลความเสีย่ งเพื่อให้ทมี ระบบต่างๆ และหน่วยงานได้รบั ทราบอุบตั กิ ารณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของระบบและ
นาไปสู่การทบทวนและบริหารจัดการความเสีย่ ง
(5) การประเมินตนเอง:
บทเรียนจากการใช้เครื่องมือประเมิ นตนเองต่างๆ
กระตุ้นหน่วยงานให้รายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมอบรางวัลหน่ วยงาน
ดีเด่นประจาเดือนในการส่งรายงานตรงเวลาและครบถ้วน
ทุกหน่วยงานมีการจัดทา Risk profile โดยให้มกี ารปรับข้อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั ทุก 3 เดือน
การทบทวนข้างเตียงโดยใช้เครื่องมือ C3THER ทาให้พบว่าสามารถป้ องกันความเสี่ยงที่มโี อกาสเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
และมีการวางแผนป้ องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและส่งเสริมให้เห็นความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
การใช้ Trigger tool ทาให้มองเห็นความเสี่ยงในแต่ละขัน้ ตอน ได้เรียนรู้ AE ที่เกิดขึ้น และนาไปสู่การวางแผนการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการเกิดซ้าได้ดี AE ทีพ่ บในผูป้ ่ วยเสียชีวติ พบในขัน้ ตอน การ Reassess
(8) การทาแผนพัฒนาคุณภาพ:
 พัฒนาระบบการจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เน้นการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ความปลอดภัย 2P safety
(9) การดาเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล:
 มีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก โดยจัดกิจกรรม RM round ในทุกหน่ วยงาน, การทบทวนข้างเตียงโดยใช้เครื่องมือ
C3THER, Case conference, ทบทวน 12 กิจกรรม, จัดทา Risk profile พบว่า สามารถป้ องกันความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยและมีการวางแผนป้ องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 ทีผ่ ่านมา พบว่า patient safety goal ไม่สามารถสื่อสารไปถึงผู้ปฏิบตั ิได้ จึงมีการกาหนดเป็ น patient safety goal
ทีเ่ หมาะกับบริบทของโรงพยาบาลสังคม ให้มกี ารจดจาได้ง่าย โดยเลือกเฉพาะประเด็นที่เป็ นปั ญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
แล้วประกาศเป็ นนโยบายสื่อสารให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานทัวทั
่ ง้ โรงพยาบาล ซึ่งทีมนาบริหารความเสี่ยงจะเป็ นผู้กากับ
ติดตามผลการปฏิบตั ิตาม patient safety goal แต่ในส่วนของ personnel safety ยังอยู่ในช่วงกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นแต่ละหัวข้อ
 จัดอบรมคณะกรรมการความเสีย่ ง เจ้าหน้าทีเ่ รื่องการบริหารความเสีย่ ง ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางที่ได้กาหนด
ไว้ รวบรวมรายงานความเสี่ยง/อุบตั ิการณ์นามาวิเคราะห์ผลคืน ข้อมูลให้กบั ทีมระบบ ศูนย์คุณภาพ ทบทวนและ
ติดตามผลการดาเนินงาน การป้ องกัน แก้ไขอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
(10) การประเมินตนเอง การทาแผนพัฒนาคุณภาพ การดาเนินการตามแผน:
 จากที่ได้ดาเนินงานการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก พบว่า บางหน่ วยงานยังขาดความเข้าใจความเสี่ยงเชิงรุก ทีมได้
วางแผนให้ RM Unit คร่อมสายงาน เป็ นคู่ buddy ให้คาปรึกษากัน
 ยังพบอุบตั ิการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ patient safety goal พบปั ญหาด้านการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ไม่มกี ารปฐมนิเทศ
เจ้าหน้ าที่ใหม่ ขาดการเฝ้ าระวัง ทีมจึง สร้างคานิย ามเพื่อ การจดจาได้ง่ายและมีจดั ทาการจัดเก็บ ข้อ มู ลโดยใช้
โปรแกรมการบริหารความเสีย่ งและมีระบบการเตือนทีมระบบ
 ทีมบริหารความเสีย่ งขาดการจัดการ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
II-1.1 ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
(1) การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วย:
 การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วย

จากการทีท่ มี มีการส่งเสริมประชุมทบทวน ความเสีย่ งระดับ E ขึน้ ไป พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่มเี วลาเพียงพอใน
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การประชุมทบทวน เนื่องจากต่างมีภาระงาน มีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถประชุมทบทวนได้ ตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด จึงได้กาหนดวันพฤหัส และศุกร์ให้ผรู้ บั ผิดชอบขึน้ เวรตรงกัน เพื่อ ส่งเสริมการทบทวนมากขึน้
การส่งเสริมการรายงานความเสี่ยงในระบบ Fast Track (ติดตามหน้างาน และเลขาทีมบริหารความเสี่ยงบัน ทึกและ
รายงานความเสี่ยงด้วยตนเอง) พบว่า รายงานอุ บตั ิการณ์เ พิม่ มากขึ้นและบุ คลกรมีความเข้าใจเรื่องความเสี่ย งทาง
คลินิกเฉพาะโรคมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากมีการทากิจกรรม RM Round ที่กาหนดให้หลังดาเนินการแล้วมีการประเมินผล
ของการรับรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบถามที่หน้างาน การติดตามจากการวิเ คราะห์
ระดับความเสีย่ ง ยังพบโอกาสพัฒนาเรื่องการแบ่งระดับความรุนแรงของความเสีย่ งและอุบตั กิ ารณ์ ทเ่ี กิดขึน้
จากการประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันความเสี่ยง พบว่า เจ้าหน้าที่ป ฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้เป็ น
อย่างดี แต่พบว่าการรายงานความเสี่ยงเชิงรุกยังไม่ครอบคลุม ความเสี่ยงทางคลินิกมีสดั ส่ วนการรายงานน้อ ยกว่า
ความเสีย่ งทัวไป
่ จึงได้มกี ารนิเทศในหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้มกี ารค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกและความเสีย่ งทางคลินิกมาก
ขึ้นโดยกาหนดให้แต่ละทีมทา RM round, การทบทวนข้างเตียง, การทา Trigger Tool, การทบทวนกระบวนการ
ทางานเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้สดั ส่วนความเสีย่ งทางคลินิกมีสดั ส่วนการรายงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ย ง พบว่า ความครอบคลุมของการรายงานความเสี่ย งมีความ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
กาหนด Trigger และทา Concurrent Trigger ทาให้การทบทวนความเสีย่ งครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ และทีมได้เรียนรู้ AE
ทีเ่ กิดขึน้ นามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้าได้ครอบคลุมมากขึน้
(2)(3) การกาหนดเป้ าหมายและการติดตามตัวชีว้ ดั การดูแลผูป้ ่ วย:
 ประสานงานร่วมกับ ทีมระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ในการใช้ 2P Safety
 ประชุมชีแ้ จงร่วมกับ ทีมระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสื่อสารการใช้ 2P Safety
(4) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย:
 จากกิจกรรมการตามรอยกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยรายโรคในโรคสาคัญ 15 โรค ซึง่ เห็นกระบวนการการทางาน ตัง้ แต่
แรกรับผูป้ ่ วยจนถึงส่งผูป้ ่ วยกลับบ้าน ทาให้รปู้ ัญหาจริงทีห่ น้างาน และจากการตามรอยแบบบูรณาการของสหสาขา
วิชาชีพ ทาให้เกิดมุมมองทีห่ ลากหลายของแต่ละสาขา เกิดการปรับปรุงพัฒนาในส่วนของตัวเอง
II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสีย่ ง
(1) องค์ประกอบสาคัญและโครงหลักของการบริหารความเสีย่ ง (PDSA ของระบบบริหารความเสีย่ ง):
 มีการพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยง การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกโดย RM Round และมีการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของเจ้าหน้าที่เรื่องระบบการบริหารความเสี่ยง มีการทาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ Risk matrix เพื่อจัดการ
High risk, High volume ของอุบตั กิ ารณ์และส่งข้อมูลย้อนกลับให้ทมี ระบบหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
ปรับปรุง
 มีการค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกมากขึน้ , การหา AE โดยใช้ Trigger tool โดยกาหนด Trigger เช่น ผู้ป่วยที่ส่งต่อโดย
ไม่ได้วางแผน ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ผูป้ ่ วยนอนนาน หรือผูป้ ่ วย re-admitted ภายใน 28 วัน เป็ นต้น
(2)(3) แผนการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ risk
register:
เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ให้มคี ุณภาพ องค์กรได้กาหนด ระเบียบปฏิบ ัติ
ดังนี้
 ระเบียบปฏิบตั ิ การบ่งชี้ ลาดับความสาคัญ ประเมินและจัดการความเสีย่ ง
 ระเบียบปฏิบตั ิ การจัดการกระบวนการบริหารความเสี่ยง จัดทา Risk register ในทุกระบบ เพื่อการต่อเนื่องของ
การติดตามอุบตั กิ ารณ์ทส่ี าคัญ
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(4) การรายงาน การเรียนรูป้ รับปรุง จากอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาด:
จากการดักจับการรายงานอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาดทีย่ งั มีรายงานน้อย จัดให้ทุกหน่วยงานมีการระดมความคิด
จัดทา Risk profile เพื่อให้มกี ารดักจับและรายงานอุบตั กิ ารณ์และเหตุเกือบพลาดได้อย่างครอบคลุมขึน้
(5) การจัดการเพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (PSG):
จัดการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ PSG ระดับ E up ทัง้ หมด เพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย
และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณ ภาพองค์กรได้กาหนดความเสี่ยง 4 ด้าน และได้วางแนวทางรวมทัง้ มอบหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
อุบตั ิ การณ์จาก
แนวทางการจัดการ
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
Hand washing 1. การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน IC ในการล้างมือ
IC
Medication
1. การจัดการความเสี่ยงที่สาคัญคือ Medication Error, Medication
PTC
Error, Med reconcile
2. มาตรการที่สาคัญ ที่จ ะน ามาใช้ คือ Doble Check เพื่อ ป้ อ งกัน
Medication Error
Patient Care
1. แนวทางการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย Identification รวมทัง้ Doble Check เพื่อบ่งชี้
PCT
rocess
ผูป้ ่ วย
2. Preventing Patient Fall จัดสิง่ แวดล้อม เพื่อป้ องกันการเลื่อน และ
สะดุด
Emergency
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย ดังนี้
PCT
Response
1. อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทรุดลงได้รบั การประเมินและแก้ไขทันเวลา
2. ร้อยละ Appendicitis ได้รบั การวินิจฉัยถูกต้อง และส่งต่อทันเวลา
3. อัตราผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรค Severe Sepsis, Septic Shock
4. เสียชีวติ ด้วย STEMI
5. อัตราการเกิด Birth Asphysia
6. อัตราหญิงหลังคลอดได้รบั การประเมิน PPH
7. อัต ราการเกิด Postpatum Hemorrhage ในมารดาระยะหลังคลอด
ภายใน 24 ชังโมง
่
8. blood safety
(6) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
ในการตอบสนองต่อความเสีย่ ง ทีมได้กาหนดมาตรการในการจัดการความเสีย่ ง 3 แนวทาง คือ
1. Risk prevention เพื่อลดความน่ าจะเป็ นของการเกิดอุบตั ิการณ์ โดยการเรียงลาดับก่อนหลังที่จะดาเนินการตาม
Risk maxtric ได้แก่
1.1. การทา Risk profile มีสดั ส่วนของ near miss : miss ที่เพิม่ ขึ้น ทาให้ดกั จับความเสี่ยงและจัดการกับความ
เสีย่ งได้
1.2. ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหน่วยงานเรื่องความเสีย่ ง การรายงาน การจัดการความเสีย่ งในหน่วยงาน
2. Risk monitoring เพื่อติดตามตัวชีว้ ดั เพื่อตรวจจับโอกาสเกิดอุบตั กิ ารณ์
2.1. จากการส่งรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีช่ า้ มีแผนพัฒนาในการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารความเสี่ยง
มาใช้ เพื่อการรายงาน ประเมินความเสีย่ ง จัดการอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีร่ วดเร็ว
2.2. จากการที่มกี ารเฝ้ าระวังอุบ ัติการณ์ ระดับ E – I ทาให้จานวนการเกิดอุ บตั ิการณ์ซ้าด้วยสาเหตุ เดิมของ
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อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีล่ ดลง
2.3. จากการทีร่ ะบบสาคัญมีระบบป้ องกันความเสีย่ งสาคัญของทีม (Risk register) อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ยงั พบว่า
ยังขาดความต่อเนื่องในการ monitor ทีมระบบ
3. Risk mitigation เมื่อมีการจัดการความเสี่ยงใน Prevention และ Monitoring แล้ว เกิดอุบตั ิการณ์ข้นึ ต้องมีแผน
รองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดความเสียหายหรือความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ เช่น การกาหนดระบบเตือนภัยหรือสัญญาณไฟ
ฉุ กเฉิน, การขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานอื่นเมื่อมีผู้ป่วย arrest, การซ้อมแผนอุบตั ิเหตุและการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย เป็ นต้น
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 หน่วยงานมีการรายงานความเสีย่ งเชิงรุกทีเ่ พิม่ ขึน้
 จากการทา Risk register ทาให้มกี ารจัดการกับอุบตั กิ ารทีส่ าคัญได้
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
31. ระบบบริหารงานคุณ ภาพ
การประสานงานและ
บูรณาการ การทางานเป็ น
ทีม

Score
3

32. การประเมิ น ตนเองและ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
33. การทบทวนการให้บ ริการ
และการดูแลผูป้ ่ วย

3

34. การพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วย
35. ระบบบริห ารความเสี่ย ง
และความปลอดภัย

3

36. กระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง
37. การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์

3

3

3

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
 ตัวแทนจากทีม RM มีส่วนร่วมเป็ นสมาชิกในทีม PCT
เพื่อประสานงาน
 เข้าร่ว มประชุมกับ PCT ในหัวข้อ ประเด็นเกี่ย วกับ
ระบบ RM
I
 จัดทาแผนพัฒนาคุณ ภาพให้มคี วามเฉพาะเจาะจงมาก
ขึน้ ในหัวข้อ 2P safety
I
 ในการทบทวนที่ล่าช้า เบื้องต้นจัดให้มกี ารทบทวนใน
หน่วยงานที่เกิดอุบตั ิการณ์ก่อน แล้วจัดทบทวนกับทีม
ระบบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
 หน่วยงานที่พบอุบตั ิการณ์ ระดับ E ขึ้นไปเป็ นเจ้าภาพ
ในการทบทวน
I
 กระตุ้นการหาความเสี่ยงเชิง รุกในหน่ ว ยงาน โดยใช้คู่
buddy
I
 ติดตามการรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุม
เพิม่ การ monitor โดยหัวหน้างาน, RM Unit และทีม
ระบบ
 นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริหารความเสีย่ งมาใช้
I
 ผลลัพท์การติดตามทีย่ งั ไม่ครอบคลุม เพิม่ การ monitor
โดยหัวหน้างาน, RM Unit และทีมระบบ
I
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อุบตั ิการณ์ท่นี ่ าสนใจ ทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลร่วมกัน

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

II-2.1 การกากับดูแลวิ ชาชีพด้านการพยาบาล
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ ผลลัพธ์ของปฏิบตั ิการพยาบาลที่มี
ต่อผูป้ ่ วย (เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

ความพึ ง พอใจของพยาบาลต่ อ
บรรยากาศองค์กร
ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการผูป้ ่ วยใน
ความพึง พอใจผู้ ใ ช้ บ ริก ารผู้ ป่ วย
นอก
อัต ราความสมบูรณ์ ของการบันทึก
ทางการพยาบาล
หน่ ว ยงานบริการที่มี Productivity
ตามเกณฑ์ 90 - 110%
จ า น ว น ค รั ้ง ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ด้ า น
พฤติกรรมบริการพยาบาล

≥70%

47.20

49.51

43.00

51.96

53.26

2562
(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
62.86

≥85%
≥85%

87.37
86.24

86.56
85

86.56
85

85.51
73

86.7
88.26

89.36
88.30

≥80%

69.13

72.34

76.67

82.11

88.26

รอผล

≥80%

40

60

80

100

100

100

0

3

1

0

0

0

0

ii. บริบท
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ: กลุ่มผูป้ ่ วยเสีย่ งสูง ผูป้ ่ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยโรคติดต่อเรือ้ รัง จิตเวช ประคับประครอง
กลุ่มผู้ป่วยที่มคึ วามเสี่ยงสูง : กลุ่มผู้ป่วยที่มโี อกาสเกิดปั ญหาในการให้การพยาบาล ได้แก่ Stroke, ACS, Sepsis, HI,
PPH และ Birth asphyxia
จานวนกาลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน: OPD 1:50, ER 1:10, IPD 1:10, LR 2:1, ไตเทียม 1 :4
สาขาทีม่ พี ยาบาลเชีย่ วชาญ: ไตเทียม (มูลนิธ)ิ
iii. กระบวนการ
II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล
(1) การจัดทีมผูบ้ ริหาร:
ปรับโครงสร้างทีมบริหารทางการพยาบาลเอื้อต่อการจัดบริการพยาบาลใหม่ ด้วยจัดทีมพยาบาลมอบหมายความ
รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมซึง่ เป็ นหน่วยบริการเปิ ดใหม่และปรับระบบงานเดิมให้เหมะสม ทาให้ทุก
หน่วยงานมี Productivity ตามเกณฑ์
(2) การจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือขาดแคลนบุคลากร:
กาหนดอัตรากาลังเหมาะสมกับบริการและความต้องการของผู้ป่ วย มีการวิเคราะห์ ส่วนขาดในหน่ วยงานทีมคี วาม
เสีย่ งสูง มีการใช้อตั รากาลังเสริมในภาระงานเพิม่ และความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น เวรบ่าย/ดึกมี case คลอดให้เสริม
ได้ ทุกหน่วยงานมีอตั รากาลังไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 90%
(3) โครงสร้างและกลไกกากับดูแลการกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
 การกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ : วิชาชีพการพยาบาลที่ทนั สมัย มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ น
ระบบ และมีกรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 การนิเทศ กากับดูแลปฏิบตั ิการพยาบาล: การนิเทศทางคลินิกการกากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ความปลอดภัยผู้ป่วย มีการทา Quality round กาหนดนิเทศงานแต่ละระดับ เช่น การสอนหน้างานที่คลินิก NCD
และไตเทียม มีการปรับระบบงานใหม่ เช่น การดูแลผูป้ ่ วยฟอกไตด้วยเครื่อง นวัตกรรมดูแลเท้าผูป้ ่ วยเบาหวาน การ
ประเมินสมรรถนะเฉพาะรายระดับคะแนนเพิม่ ขึน้
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล โดยกาหนดเป็ นนโยบาย
ของฝ่ าย ปรับการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting ทา nursing conference ก่อ น – หลัง การ
ปฏิบตั งิ าน ผลการ Audit บันทึกทางการพยาบาล การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 การส่ ง เสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เ ทคโนโลยีท่เี หมาะสม: ส่ ง เสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้
เทคโนโลยี มีค่มู อื การปฏิบตั ิงาน ส่งเสริมการใช้งานวิจยั มี CNPG 5 กลุ่มโรค ส่วน CNPG ยังไม่คลอบคลุมเป็ น
โอกาสพัฒนาต่อไป
 การควบคุมดูแลบุ คลากรที่อยู่ระหว่างการฝึ กอบรมหรือมีคุณวุฒติ ่ ากว่าเกณฑ์ : มีระบบพยาบาลพี่เลี้ย ง และการ
กาหนดระยะเวลาทดลองงาน การประเมินผลสาหรับบุคลากรเข้างานใหม่ มีพยาบาลพีเ่ ลี้ยงผ่านการอบรม ทาหน้าที่
นิเทศควบคุมกากับ นักศึกษาพยาบาล
 การจัดการความรู้และส่ ง เสริมการวิจยั : มีผู้รบั ผิดชอบชัดเจน จัดอบรมเชิง ปฏิบ ัติการ การทาวิจยั จัดมหกรรม
R2R/CQI และนวัตกรรม มีเวทีให้นาเสนอผลงานงาน เกิด CQI 7 เรื่อง R2R 1 เรื่อง นวัตกรรม 1 เรื่อง จาก 4
หน่วยงาน
(4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
มีพ ยาบาลเข้าร่ว มเป็ นคณะกรรมการการของโรงพยาบาลและทีมระบบต่ างๆ เช่น กรรมการควบคุมการติดเชื้อ
MCH broad คุณภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ยา และความปลอดภัย ทาให้การมีการเชื่อมโยงระบบต่างๆในเชิง
กระบวนการพัฒนาและเกิดผลลัพธ์ทด่ี ี
(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ กับภาพรวมขององค์กร:
การบริหารความเสี่ย ง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณ ภาพของปฏิบ ัติการพยาบาลสอดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์ข ององค์กรนานโยบายการบริหารความเสี่ย งของโรงพยาบาลมาจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบ ัติการของกลุ่มการพยาบาลและนาสู่การปฏิบตั ิทุ กหน่ วยงาน มีคณะกรรมการความเสีย ง ใช้ Risk register
ในการประเมินความเสีย่ ง มีการ Preventive maintenance เครื่องมือ การใช้ Risk register ได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน
(6) การประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพยาบาลเมื่อมีข้อสงสัยจากการเฝ้ าติดตาม พัฒนาคุณภาพทางคลินิกและบันทึก
ข้อมูล การประเมินผลยังไม่มกี ารลงบันทึกเป็ นรายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน
II-2.1 ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) สิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ:
ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผปู้ ่ วยจริยธรรมวิชาชีพ มีการสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบและเข้าถึงสิทธิท่พี งึ มี
การรับเรื่องร้องเรียนและดาเนินการแก้ไข การรักษาความลับผูป้ ่ วย และแนวทางการแจ้งข่าวร้ายแก่ผปู้ ่ วยและญาติระดับ
ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการผูป้ ่ วยนอก 82.37% ผูป้ ่ วยใน 87.23% เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา
(2) การใช้ขอ้ มูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ:
ให้การพยาบาลบนพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทาง Evidence based และมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลทีเ่ ป็ นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม:
มีระบบการดูแลต่อเนื่อง พัฒนาศูนย์ COC โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายในชุมชน อบรม care giver ทุกปี
มีอุปกรณ์เครื่องมือตามความต้องการใช้ของผู้ป่วย นาไปใช้ท่บี ้าน ให้บริการ One stop service กลุ่มผู้ป่วย OSCC
HIV การเตรียมผูป้ ่ วยจิตเวช ผูใ้ ช้สารเสพติด กลับคืนสู่สงั คม
(4) บันทึกทางการพยาบาล:
บันทึกพยาบาลทีส่ ามารถสื่อสารให้เป็ นประโยชน์ในวิชาชีพ ระหว่างวิชาชีพ การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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พยาบาล และการวิจยั การบันทึกยังไม่เป็ นรูปแบบเดียวกัน ไม่คลอบคลุมปัญหาผูป้ ่ วย จะเป็ นลักษณะการสื่อสารยังไม่
ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
การเข้าถึงบริการผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายโดยทีม Palliative care กาหนดผูร้ บั ผิดชอบทีชดั เจน จัดตัง้ ทีมดูแล จัดให้ได้รบั
การอบรมตามมาตรฐาน จัดให้มี PCN ในหน่ วยงาน OPD, ER, IPD, PCU เพื่อรับส่งต่อมีช่องทางด่วนเชื่อมต่อศูนย์
COC ทา Discharge plan C3THER Advance care plan Living Will ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดูแล Palliative ระดับ
51.09% เกณฑ์ 50%
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
จากการพัฒนาระบบดูแลผูป้ ่ วย Palliative care ผ่านเกณฑ์ >50% จากการใส่ใจดูแลของพยาบาลทาให้ญาติผู้ป่วย
หันมาดูแลผูป้ ่ วยทีก่ าลังถูกทอดทิง้ จากญาติ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
38. ระบบบริหารการพยาบาล

Score
3

39. ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ก า ร
พยาบาล

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
พัฒนาระบบนิเทศติดตาม
พัฒนาอัตรากาลังจากการขยายบริการเป็ น 2 อาคาร และ
เพิม่ หน่วยไตเทียม
I
การปรับ ปรุง พร้อ มสื่อสาร NCPG และแนวทางปฏิบตั ิทุก
หน่วยงาน

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

II-2.2 การกากับดูแลวิ ชาชีพแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานและ
จริยธรรม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

ค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด
ร้อ ยละข้ อ ร้อ งเรีย นองค์ก รแพทย์
ได้รบั การแก้ไขทันเวลา
ร้อ ยละของ CPG กลุ่มโรคที่สาคัญ
ได้รบั การปรับให้เป็ นปัจจุบนั
จ าน ว นชั ว่ โม ง ใน การ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวิชาการ

≥0.43

0.45

0.39

0.43

0.43

0.47

2562
(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
0.43

100

25

50

50

75

100

100

100

50

50

75

100

100

รอผล

≥40:แพทย์

NA

NA

NA

45

59

รอผล

ii. บริบท
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ: กลุ่มผูป้ ่ วยแม่และเด็ก, กลุ่มผูป้ ่ วย FAST track, กลุ่ม NCD, กลุ่ม CKD, กลุ่ม Palliative care
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: กลุ่มผูป้ ่ วย FAST track : STROK, STEMI, HI, Sepsis
iii. กระบวนการ
(1)(2) บทบาทหน้าที่และวิธกี ารทางานขององค์กรแพทย์
 มีหน้าทีท่ งั ้ ทางตรงและทางอ้อมโดยตรง คือ ตรวจรักษาผูป้ ่ วย และหน้าทีท่ างอ้อมคือเป็ นผูน้ าในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูป้ ่ วย
 มีการจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกันของแพทย์โดยการประสานงาน/ส่งต่อ/consult ระหว่างแพทย์ประจาหน่วยงาน
 จัดให้มรี ะบบ consult ของแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ของ รพท.หนองคาย/รพร.ท่าบ่อ ตามเกณฑ์การพัฒนา ระบบส่ง
ต่อของเครือข่ายของโรงพยาบาลหนองคาย/รพร.ท่าบ่อ
(5) การทาหน้าทีข่ ององค์กรแพทย์
 การกาหนดสิ ทธิ การดูแลรักษาผู้ป่วยของแพทย์แต่ละคน:
องค์กรแพทย์มกี ารกาหนดสิทธิในการรักษาของแพทย์ในแต่ละคน เช่น แพทย์ใช้ทุนปี 1 ให้การรักษาผู้ป่วยทัวไป
่ กรณี
มีผปู้ ่ วยซับซ้อนต้องรายงานหรือปรึกษาแพทย์ทช่ี านาญกว่า การกาหนดสิทธิของแพทย์ ทาให้แพทย์มคี วามมันใจ
่ และ
มีความสุขในการทางาน รวมทัง้ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดกับผูป้ ่ วย
 การศึกษาต่อเนื่ องของแพทย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:
1. แผนการฝึ กอบรมและศึก ษาต่อ เนื่อ งของแพทย์ใ นแต่ละปี โดยมีการค้นหาส่วนขาดและผลจากการ

ทบทวนคุณภาพและศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม
2. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยทีห่ ลังจากแพทย์ไปรับการอบรมกลับมาต้องนามาขยายผลในการประชุม
องค์กรแพทย์แต่ละเดือนทันทีไม่ให้เกินกว่า 1 เดือน มีการประเมินในรอบปี ทผี่ ่านมามีการขยายผลทุก
ครัง้ ทีไ่ ปอบรมมา
3. แพทย์มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นองค์กรแพทย์ เมือ่ พบว่าผูป้ ่ วยทีต่ นเองดูแลมี clinical หรือองค์ความรูท้ ี่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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น่าศึกษาตลอดเวลา
4. มีการทบทวนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับ clinical guideline ทีด่ าเนินการไปแล้ว มีการประเมินผล แล้ว
นามาซึง่ การปรับปรุงพัฒนา
5. แพทย์หลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม ทบทวนผูป้ ่ วยข้างเตียง และเป็ นสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
6. แพทย์ได้ศกึ ษาดูงาน และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในโรงพยาบาล เช่น มีแพทย์ไปศึกษาอบรมการ
ทา Ultrasound สาหรับแพทย์ GP การดูแลรักษาผูป้ ่ วยsepsis, Stroke, STEMI, COPD, HI, Palliative
care เป็ นต้น
7. จากการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารปรึกษากันได้ทุกแผนกทุกเวลาแบบพีน่ ้อง มีทุนไปศึกษาต่อเนื่องและเปิ ด
โอกาสในการไปฝึกอบรมได้เต็มในช่วงการมาใช้ทนุ
 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอี่ ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา:
1. สมาชิกภายในองค์กรแพทย์ได้รว่ มจัดทาข้อตกลง และแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันในการกาหนดระเบียนการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอี่ ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช้แพทย์ประจา ดังนี้
2. มีแพทย์เฉพาะทางคอยให้คาปรึกษาและดูแลแพทย์ Intern, แพทย์ทมี่ าฝึ กอบรม ให้ปฏิบตั ไิ ด้อ ย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3. มี 2 nd Call เพือ่ รับ consult สาหรับแพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา มีการกาหนดแนวทางไว้ดงั นี้
1) แพทย์ใ หม่ทุกคนทีม่ าปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสังคม จะได้รบั การปฐมนิเทศ จากองค์กรแพทย์
และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันแรกของการปฏิบตั งิ าน
2) แพทย์ใหม่จะได้รบั การปฐมนิเทศในหัวข้อทีส่ าคัญในเรือ่ งนโยบาย ความคาดหวังขององค์กร การ
ประสานงานภายในโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบตั งิ าน
3) แพทย์ ท ี่จ บใหม่ จะได้ร ับ การดู แ ลในการปฏิบัติเ วชกรรมอย่ า งใกล้ช ิด จากแพทย์ ป ระจ าของ
โรงพยาบาลตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดดังนี้
3.1) มีการประเมินการทาหัตถการของแพทย์จบใหม่ในภาวะเสีย่ งต่างๆ เช่น Vacuum extraction,
Forceps, CPR, ET Tube, LP เป็ นต้น หรือหัตถการทีแ่ พทย์ใหม่ต้องการให้มแี พทย์พเี่ ลี้ยงดูแลอย่างน้อย 1
ครัง้ จนได้รบั การอนุญาตจากองค์กรแพทย์ให้ทาหัตถการต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง
3.2) แพทย์รุ่นพีท่ เี่ ป็ นพีเ่ ลี้ย งจะถือว่าเป็ นภารกิจสาคัญ ทีจ่ ะต้องให้คาแนะนา ปรึกษาในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยของแพทย์จบใหม่ทกุ คน
องค์ก รแพทย์ ย ัง ได้ติด ตามผลการปฏิบัติต ามข้อ ตกลง และยังรับ ฟั ง ความคิด เห็ นเพิ่มเติมของสมาชิก
เพือ่ มองหาโอกาสปรับปรุงให้ได้ดยี งิ่ ขึ้นสาหรับแพทย์และผูป้ ่ วย โดยกาหนดให้มกี ารประชุมองค์กรแพทย์ของ
โรงพยาบาลสังคมประมาณเดือ นละ 1 ครัง้ ซึง่ ผลการปฏิบตั ิทผี่ ่านมาก็เรีย บร้อยดี สมาชิกแพทย์ทุกท่านได้
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
 การส่งเสริมการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิ ชาชี พ
1. ในรอบ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มเี รือ่ งร้องเรียนองค์กรแพทย์
2. ระบบมีการกากับดูแลการใช้ยาในบัญชี ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
3. มีการจัดอบรมพฤติกรรมการบริการและจริยธรรม ให้แพทย์เข้ารับการอบรมทุกคน
4. มีการประชุมเพือ่ ศึกษาทบทวน Risk ในองค์กรแพทย์ทุกๆ เดือนร่วมรับฟั งข้อเสนอแนะ และปรับปรุง

วิธกี ารในการดูแลป่ วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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5. มีการทบทวน Prescribing error โดยระบุทเี่ ฉพาะบุคคล เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข พบว่า ความ

ผิดพลาดลดลง
6. มีการตกลงกาหนด clinical Practice guideline ต่างๆ ร่วมกับวิชาชีพอืน่ ๆ
7. มีการทบทวนเวชระเบียนใน Case readmission และใน Case อืน่ ๆ ตามเกณฑ์
 การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เน้นให้มกี ารนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย
2. เพือ่ กาหนดแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกาหนดสมุดของการรักษา

ระหว่างมาตรฐานและภาพความเป็ นจริงของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของการดูแลผูป้ ่ วยและนาโอกาสพัฒนาทีไ่ ด้จากการทบทวนไปปรับให้
เหมาะสม
วิ ธีการ
1. มีตวั แทนแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยทุกกิจกรรม
2. มีการทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยขณะยังนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และมีการทบทวนจากอุบตั ิการณ์ การ
บททวนจากบันทึกผูป้ ่ วยหลังจากจาหน่าย
3. มีการประชุมกับพยาบาลวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน เพื่อทาความเข้าใจและข้อตกลงเกีย่ วกับการดูแล
4. การบันทึกต่างๆ
5. สนับสนุนทา Mini – research ทีม่ าจากการทบทวนงานประจาหรือจากการทบทวนความเสีย่ ง
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารบันทึกอย่างสมบูรณ์ เพื่อ นาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ใช้สาหรับอ้างอิง และใช้สาหรับ
สื่อสารระหว่างวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อนาไปทบทวนหลังจากจาหน่ ายผู้ป่วยในแง่มุมต่างๆ และเป็ นประโยชน์ใน
การทา research ในภายหลัง
วิ ธีทบทวน
สุ่มเลือกเวชระเบียนผู้ป่ วยในมา 10% รวมทัง้ ผู้ป่ วยที่ได้รบั การส่ งต่ อไปยังสถานบริการอื่นที่สูงกว่า และผู้ป่ วย
เสียชีวติ ทุกราย
บทเรียนที่ได้รบั จากการกากับคุณภาพเวชระเบียน:
1. ออกข้อกาหนดให้มกี ารบันทึกประวัตแิ ละการตรวจร่างกายแรกรับผูป้ ่ วยอย่างสมบูรณ์ทุกราย ก่อนรับเข้า

ไปในตึกผูป้ ่ วยใน หากไม่สมบูรณ์ให้บนั ทึกให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชัวโมง
่
2. มีการวินิจฉัย โรค โดยมีการนาผลการประเมินผู้ป่วย รวมทัง้ ผลทางห้อ งปฏิบตั กิ ารมาร่วมในการวินิจฉัย
เพือ่ ให้มกี ารใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยมีการตกลงกัน
3. กาหนดให้มกี ารบันทึกเปลีย่ นแปลงผู้ป่วย พร้อ มทัง้ เหตุผลทีม่ กี ารเพิม่ การรักษา หรือเปลีย่ นแปลงการ
รักษาให้แก่ผปู้ ่ วยทุกครัง้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการติดตามดูแลและเป็ นการสือ่ สารกัน
4. กาหนดให้มกี ารบันทึกเวชระเบียนอย่างละเอีย ดในผูป้ ่ วยโดยเฉพาะ ผู้ป่วยทีม่ หี ลายปั ญหา ผูป้ ่ วยทีย่ ัง
วินิจฉัยได้ยงั ไม่ชดั เจน ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่างๆ ผูป้ ่ วยคดี ผูป้ ่ วยทีต่ ้องมีการประเมินและร่วมกันดูแลหลาย
สาขาวิชาชีพพร้อมๆ กัน
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 การส่งเสริมการตัดสิ นใจทางคลิ นิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ช่วยการตัด สินใจทางคลินิกให้กบั แพทย์ เพื่อ ลดความแตกต่างในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้มกี าร

ตัดสินใจอยู่บนมาตรฐานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทคี่ มุ้ ค่าและเหมาะสม
วิธกี าร
1. ร่วมกับทีม PCT ทบทวนเวชระเบียน
2. ใช้เ วทีการประชุมประจาเดือ นขององค์ก รแพทย์ ในการกาหนดแนวทางปฏิบัติ มีการตกลงข้อ กาหนด

Clinical guideline เช่น DM, HT, HI, ACS, Hypoglycemia in newborn, Dengue fever, Neonatal
infection, Low birth weight, PROM, PIH, Premature Contraction of labour
 การกาหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
การเข้าถึงบริการ :
1. มีการกาหนดให้แพทย์ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทจี่ าเป็ น

ได้ทนั เวลา โดยเฉพาะผู้ป่วยเร่งด่วนต้อ งได้ร ับการประเมินและดูแลเป็ นอันดับแรก มีการกาหนดให้รบั
ผูป้ ่ วยไว้ดูแลหรือส่งต่อไปยังสถานบริการอืน่ ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้โดยไม่เป็ นการซ้าเติมความทุกข์ให้แก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
2. การประเมินผูป้ ่ วย: องค์กรแพทย์กาหนดให้มกี ารประเมินผูป้ ่ วยให้ครอบคลุมรอบด้านและบันทึกลงใน
เวชระเบียนทัง้ ผู้ป่วยนอกและใน เน้นการบันทึกให้มคี ุณภาพสามารถนาไปใช้ในการดูแลและวางแผน
การรักษาได้ หรือใช้อา้ งอิงเมือ่ จาเป็ น กาหนดให้มกี ารประเมินร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ และใช้แบบบันทึกและ
วางแผนร่วมกัน ให้มกี ารประเมินซ้าและบันทึกการเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ให้มกี ารอธิบายผลการประเมิน
ผูป้ ่ วยและอธิบายให้กบั ญาติและผูป้ ่ วยด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย:
1. ส่งเสริมให้มกี ารวางแผนการรักษาโดยนาผลจากการประเมินมาวางแผนการดูแลอย่างเป็ นองค์รวม การใช้ผลตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารมาประกอบการวินิจฉัยและวางแผน ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญใน
กรณีทม่ี หี ลายทางเลือก องค์กรแพทย์ร่วมกับทีมนาทางคลินิกจัดทาแนวทางการรักษาทีส่ าคัญโดยนาหลักฐานทาง
วิชาการมาประกอบการจัดทา
2. ก าหนดให้ มีก ารวางแผนจ าหน่ า ยผู้ป่ วยร่ ว มกับ ทีม สหสาขาวิช าชีพ โดยให้มีส่ ว นร่ ว มวางแผนล่ ว งหน้ า
มีการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลผูป้ ่ วยขณะยังรักษาอยู่ในหอผูป้ ่ วยในร่วมกับทีมนาทางคลินิกกาหนดโรคหรือภาวะที่การ
วางแผนจาหน่ ายมีความสาคัญและปฏิบ ัติตามแผนโดยให้ส อดคล้อ งกับ แผนการรักษาที่ให้ข ณะที่ย งั รักษาอยู่
ในโรงพยาบาล
การดูแลผูป้ ่ วย:
1. กาหนดให้แพทย์ดแู ลผูป้ ่ วยโดยยึดแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน คานึงถึงศักดิศรี
์ และความเป็ นส่วนตัวของผู้ป่วย
ป้ องกันอันตรายจากการกระทาของแพทย์จากการทาหัตถการ ป้ องกันการติดเชือ้ ตระหนักถึงเรื่องภาวะแทรกซ้อน
ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน เน้นการตอบสนองอย่างถูกต้องทันเวลา
2. การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง องค์กรแพทย์กาหนดให้มกี ารปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้า
ร่วมดูแลผูป้ ่ วยที่มคี วามซับซ้อนเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผู้ป่วยได้รบั บริการที่มมี าตรฐาน ส่วนการทาหัตถการที่มี
ความเสี่ย งสูง ได้จดั ทาแนวทางการทาหัตถการต่ างๆ และให้มกี ารปฏิบ ัติต ามอย่างเคร่ งครัด มีการกาหนดตัว
บุคลากรทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากองค์กรแพทย์ในการทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเหล่านัน้ ไว้
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ประเด็นเรื่อง Humanized Healthcare:
ให้มกี ารดูแลเอาใจใส่ผปู้ ่ วยและญาติ ให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนรับรู้ข่าวสาร รับรู้ผลการประเมิน แผนการ
รักษา การตัดสินใจต่ างๆ ต้อ งไม่เ ป็ นการซ้า เติมให้ผู้ป่ วยและครอบครัว ได้ร ับ ความทุก ข์มากขึ้น พยายามเข้าใจ
ความรูส้ กึ และความต้องการของคนไข้ ให้การดูแลด้วยความอ่อนโยน
(6) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและแนวปฏิบตั :ิ
มีการประชุมร่วมกันในองค์กรแพทย์เพื่อหาข้อตกลงในประเด็นสาคัญและติดตามผลโดยหัวหน้าทีมองค์กรแพทย์
และทีมทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประเมินการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของแพทย์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
(7) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
แพทย์ทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้าทีมระบบต่างๆ เช่น IC, PCT, RM, IM, HPH ใช้กลไกการประสานงานทีมระบบต่างๆ
ในการสร้างความร่วมมือกับทีมอื่นๆ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
การเป็ นผู้นาด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของแพทย์จากระดับในโรงพยาบาลชุมชนที่เตรียมเข้าสู่
โรงพยาบาลระดับสูงขึน้ แพทย์เฉพาะทางเข้ามามีบทบาทในด้านนี้ชดั เจนโดยการเป็ นแกนหลักของทีมนา/คณะทางาน
ต่างๆ ดาเนินกิจกรรมคุณภาพทัง้ กิจกรรมทบทวนคุณภาพ การควบคุมกากับในวิชาชีพการวางระบบดูแลรักษาซึ่งมี
Clinical Practice Guideline ออกมา ครอบคลุมทุกโรคของกลุ่มโรคที่เป็ น Patient Safety Goal ของโรงพยาบาลและ
โรคสาคัญอื่นๆของพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
40. องค์กรแพทย์

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
ส่งเสริมการพัฒนา CQI/R2R ของแพทย์
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II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ ควรรายงาน: ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความเอื้อต่ อ
สุขภาพและการเรียนรู้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

ร้ อ ย ล ะ ก า ร ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ประเมินมาตรฐานระบบการ
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ด้ า น อ า ค า ร
เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์ ใ น
โรงพยาบาล (ประเมินจาก
องค์กรภายนอก)
โร งพ ยาบาลผ่ านเกณ ฑ์
Green & Clean Hospital
ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการ
จั ด บ ริ ก าร อ าชี ว อ นามั ย
สาหรับโรงพยาบาล
ร้อยละหน่ วยงานทางคลินิก
มีการจัดบริการที่เอื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ผลการตรวจคุณภาพน้าดื่ม/
น้าใช้/น้าทิง้ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
น้าดื่ม

≥80%
(ระดับ
คุณภาพ)

NA

NA

ระดับ
พัฒนา

ระดับ
พัฒนา

ระดับ
พัฒนา

2562
(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
ระดับ
พัฒนา

ดี

NA

NA

NA

พืน้ ฐาน

ดี

ดี

พืน้ ฐาน

NA

NA

NA

NA

พืน้ ฐาน

พืน้ ฐาน

100%

NA

NA

NA

100

100

100

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

100%

NA

NA

1=100
2=100
NA
NA
1=100
2=100
1=45.45 1=100
1=54.55 1=100
2=72.73 2=90.91 2=81.82 2=100
3=81.82 3=90.91 3=100
3=72.72
4=90.91
4=100
100
100
100
100

1=100

1=100

1=100

1=100

1=100
2=100
3=100
4=100
100

1=75
2=100
3=รอผล

น้าใช้ (น้าประปา)

100%

นาทิง้

100%

อั ต ราความพอเพี ย งและ
พ ร้ อ ม ใ ช้ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
แพทย์ (เครื่อ งมือช่วยชีว ิต
และเครื่องมือตรวจวินิจฉัย)

≥80%

1=100
2=100
1=100
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เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

อุ บ ั ติ ก ารณ์ เ ครื่ อ งก าเนิ ด ≤3 ครัง้ /ปี
ไฟฟ้ าไม่ส ามารถทางานได้
ภายใน 15 s
จ านวนครัง้ ของการซ้ อ ม 3 ครัง้ /ปี
แผนอุ บ ัติเ หตุ หมู่ อัคคีภัย
และอุทกภัย

NA

NA

1

1

1

2562
(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
2

2

2

2

2

1

1

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ii. บริบท
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล มีสมาชิกที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่ มงาน
โดยมีเ ป้ าหมายการดาเนินงานเพื่อ ให้ส ิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพเอื้อ ต่ อ ความปลอดภัย คว ามผาสุ ข ของผู้ป่ วยและ
เจ้าหน้าทีม่ รี ะบบเครื่องมือทีพ่ ร้อมใช้ พิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และเป็ นสถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจุบนั สภาพ
โครงสร้างได้มกี ารเปลี่ยนไปโดย รพ.สังคมมีการสร้างตึกผู้ป่วยใน 5 ชัน้ มีหน่ วยที่เพิม่ มาที่สาคัญ คือ หน่ วยฝอกไต
ระบบบาบัดน้าเสียแบบใหม่ และระบบสาธารณูปโภคต่างทีเ่ พิม่ ขึน้
iii. กระบวนการ
II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) ผลการตรวจสอบและการปรับ ปรุง โครงสร้างอาคารสถานที่ให้เ ป็ นไปตามกฏหมาย เอื้อ ต่ อ ค วามปลอดภัย /
ประสิทธิภาพ
 เพื่อให้โครงสร้างอาคารสถานที่ รพ.สังคมเป็ นไปตามกฎหมาย ในการก่อสร้างแต่ล่ะครัง้ ทาง รพ.ได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการทัง้ ในอาเภอและโรงพยาบาลสังคมได้รบั การตรวจสอบแบบแปลนจากกระทรวงสาธารณสุข
มีการตรวจประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่จากสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี ทุกปี ผล
การตรวจสอบ พบว่า ระบบโครงสร้างอาคารสถานทีข่ องโรงพยาบาลเป็ นไปตามกฎหมาย
(2) การกากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
 เพื่อ ตอบสนองต่อ โครงสร้างอาคารที่เ พิม่ ขึ้นโรงพยาบาลสังคมได้มีการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยมีการ
มอบหมาย รปภ.สารวจดูแลความปลอดภัยจุดเสีย่ งต่างๆ ตลอด 24 ชัวโมง
่ รวมถึงมีกล้องวงจรปิ ดติดทุกพื้นที่และ
CCTV ติดทุกชัน้ ของตึกใหม่ มีการติดไฟส่องสว่างในพืน้ ทีเ่ สีย่ งรอบโรงพยาบาล ทางเดินรอบอาคาร บ้านพัก
 (3) การตรวจสอบความเสีย่ ง/การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิง่ ทีพ่ บ การปรับปรุง)
 เพื่อ ให้มีการจัดการความเสี่ย งด้านสถานที่และสิ่ง แวดล้อมคณะกรรมการ IC, ENV, RM ได้ร่ ว มกัน สารวจ
สิง่ แวดล้อมภายในโรงพยาบาล เพื่อค้นหาความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดกับเจ้าหน้าทีห่ รือผูม้ ารับบริการ และความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ ซึง่ พบความเสีย่ งทีส่ าคัญ ดังนี้
ลาดับที่
เรื่อง
1
รพ.ติดวิกฤติการเงินระดับ 7

2

การแก้ไข
1. เพิม่ คุณภาพทางการบัญชี โดยทีมจังหวัด
2. ใช้โปรแกรม RCM
3. ลดค่าใช้จ่ายในหมวดทีเ่ กินค่าเฉลีย่
เจ้า หน้ า ที่เ ดิน ทางไปราชการจัง หวัด
1. แจ้งเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
บึงกาฬรถยนต์ล่นื เกิดอุบตั ิเหตุร ถคว่า รถ 2. เพิม่ ความระมัดระวังในการขับขี่
ได้รบั ความเสียหาย เจ้าหน้าทีป่ ลอดภัย

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ลาดับที่
เรื่อง
การแก้ไข
3
ไฟฟ้ าดับ เกิน 24 ชัว่ โมง น้ า มัน ในคลัง 1. แจ้งงานซ่อมบารุง
หมดและไม่สามารถเติมในอาเภอได้เพราะ 2. เพิม่ ปริมาณการเก็บน้าน้ามัน
ใช้ไฟฟ้ าในการเติมน้ามัน
4
การอนุเคราะห์ค่าห้องพิเศษของเจ้าหน้ าที่ 1. จัดทาแนวทางอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่า
โรงพยาบาล
ห้องพิเศษครอบคลุมทุกสิทธิรกั ษาพยาบาล
2. นาเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสรุปค่าใช้จ่าย
3. ประกาศให้ทราบทัง้ โรงพยาบาล
5
มีขยะเข้าไปติดทีเ่ ครื่องสูบน้ าในบ่อสูบ ทา 1. มีการจาป้ ายห้ามทิง้ ขยะในชักโครกติดทีห่ อ้ งน้า
ให้บ่อสูบชารุด
2. การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ไม่ทง้ิ ขยะในห้องน้า
3. จัดหาถังขยะในห้องน้า
(4) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน
เพื่อ เป็ น การป้ อ งกัน ความเสี่ย งด้า นสิ่ง แวดล้อ มที่อ าจจะเกิดขึ้น ทางทีมมีการจัด ทาแผนการออกตรวจเยี่ย ม
หน่วยงานเพื่อค้นหาความเสีย่ งเชิงรุกและมีการแก้ไขความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
(5) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
วันที่
เนื้ อหา
จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
24 พ.ค. 2560 อบรมการบริการอาชีว อนามัยในโรงพยาบาลและตรวจสุ ขภาพตาม
71
ความสีย่ ง
8 ธ.ค. 2560 อบรมการซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภยั
47
6 ก.พ. 2561 ให้ค วามรู้รายบุ ค คลแก่ก ลุ่ ม บุ ค ลากรที่มีผ ลเสี่ย งการตรวจสุ ข ภาพ
57
ประจาปี ในเรื่องของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
21 ก.พ. 2561 ศึก ษาดู ง านการพัฒ นาอนามัย สิ่ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาลตาม
3
มาตรฐาน GREEN&CLEAN hospital ที่ รพร.ท่าบ่อ
23 ก.พ. 2561 อบรมการอนุรกั ษ์พลังงานและการล้างแอร์ดว้ ยตนเอง
3
18 ก.ย. 2561 การใช้เครื่องมือแพทย์ในการดูแลรักษา
42
30 พ.ย. 2561 อบรมการป้ องการสาธารณภัย ด้านอัคคีภ ัย น้ าท่วม โคลนถล่ม การ
106
เคลื่อนย้าย และการดับเพลิงเบื้องต้น
II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย
วัสดุและของเสียอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกัน การจัดการเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์
เพื่อป้ องกันปั ญหาผลกระทบจากวัสดุแ ละของเสียอันตราย ทางคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ได้
จัดทาเอกสารคู่มอื การจัดการของเสียอันตราย Material Safety Data Sheet (MSDS) รวมถึงมีการสารวจของเสีย
อันตรายในทุกหน่วยงานของ รพ. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิทราครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันที่สาคัญ ผลที่ได้
คือ มีขอ้ มูลการจัดการของเสียอันตรายในหน่วยงาน
II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ การนาแผนไปปฏิบตั ิ
ด้วยอาเภอสังคมมีพน้ื ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นภูเขาและติดแม่น้าโขง มีความเสีย่ งต่ อการเกิดแผ่นดินสไลด์ โรงพยาบาลสังคม
ได้ร่วมกับองค์การส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินดังกล่าว โดยในส่วนของโรงพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
สังคมรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมความพร้อมโดยทีม MCAT
(2) การจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ และการนาแผนไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการตอบโต้สภาวะฉุ กเฉิน ทางคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ได้จดั ทาวิธี
ปฏิบตั งิ าน (Work Instruction) คู่มอื ป้ องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการซ้อมแผนอุบตั ิเหตุหมู่ มีการนาแผนไปใช้
ปฏิบตั จิ ริงทุกปี รวมถึงนาบทเรียนจากการซ้อมมาปรับปรุงกระบวนการเป็ นผลให้แผนเกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้
(3) การฝึกซ้อมแผน
เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดสภาวะฉุ กเฉิน ทาง รพ.ได้ดาเนินการฝึ กซ้อมแผนเป็ นประจาทุกปี ร่วมกับเทศบาล
และตารวจ มีการอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นเรื่องของสาธารณภัย อัคคีภยั น้ าท่วม โคลนถล่ม อุบตั ิเหตุหมู่ มีคาสังแต่
่ งตัง้ การ
ดาเนินงานกรณีฉุกเฉินทีร่ ะบุบทบาทหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) แผนป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
เพื่อปรับปรุงแผนอัคคีภยั ให้ครอบคลุม ทีมได้นาบทเรียนจากการซ้อมแผนในแต่ล่ะปี และข้อเสนอแนะจากการเยี่ยม
สารวจของ สรพ. ปี 2559 มาดาเนินการปรับปรุงแผนจัดทาเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ Work Instruction ที่จะใช้เป็ นแนวทาง
ในการซ้อมแผน
(2) การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรับปรุง การประเมินผลระบบ
เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ กิดความตระหนักในการป้ องกันอัคคีภยั รพ.ได้ดาเนินการจัดอบรมอัคคีภยั ทุกปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการอบรมอัคคีภยั โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบและเครื่องมือในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
เพื่อให้อุปกรณ์มคี วามพร้อมใช้ ทางทีมมีการตรวจสอบโดยในส่วนอุปกรณ์ดบั เพลิงโดยกาหนดผู้รบั ผิดชอบดูและ
ตรวจสอบสภาพการใช้ง านของถัง ดับ เพลิง ไฟส่ อ งสว่ า ง เครื่อ จับ ควัน กริ๊ง สัญ ญานเตือ นภัย สาหรับ ตึกใหม่ มี
เครื่องตรวจจับความร้อน (heat detec) เครื่องจับควัน ซึง่ จะส่งสัญญานไปยังอุ กรณ์ปจ้งเหตุเพลิงไหม่และห้องควบคุม
ส่วนกลาง มีการตรวจสอบทุกเดือน ถ้าพบความผิดปกติ ก้จะดาเนินการส่งซ่อม หรือจัดซือ้ ใหม่กรณีซ่อมไม่ได้
II-3.2 ก. เครื่องมือ
(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา
เพื่อ ให้เ ครื่อ งมือ แพทย์มีค วามเพีย งพอ ทางทีม ได้จ ัด ท าระบบการบริห ารงานเครื่อ งมือ แพทย์ โดยจัด ให้ มี
คณะกรรมการเครื่อ งมือ ซึ่ง ประกอบด้ว ยทีม สหสาขามีแผนบริหารการจัดหาเครื่อ งมือ กระบวนการการคัด เลือ ก
มีก ารจัด ท าบัญ ชีร ายการเครื่อ งมือ แพทย์ท่ีค รอบคลุ ม การใช้ง าน ให้เ ป็ น ไปตามหลัก วิศ วกรรมหรือ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามอายุใช้
งาน
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้มเี ครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้
เพื่อให้เกิดระบบจัดการเครื่อ งมือ แพทย์ให้มคี วามพร้อ มใช้ ทางทีมได้สารวจและประเมินความต้อ งการ โดยให้
หน่ วยงานกาหนดรายการเครื่อ งมือแพทย์ท่คี วรมีในหน่ วยงานตามมาตรฐาน โดยวิ เ คราะห์ถึง ความจาเป็ นที่ต้องใช้
เครื่องมือ ดูจาก High risk / High volumeหน่วยงาน กาหนดว่าเครื่องมือแต่ละอย่างควรมีก่ชี ้นิ พิจารณาจาก ปริมาณ
การใช้ สภาพเครื่องมือแพทย์เก่า/ใหม่ มีการยืมจากจุดอื่นหรือไม่ การซ่อมเครื่องมือบ่อยแค่ไหนมีการตรวจเช็คความ
พร้อมใช้ทุกวัน
(3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบบริหารเครื่องมือ
การวิเคราะห์ พบว่า อายุการใช้ง านไม่เหมาะสม พบอุปกรณ์ใช้งานได้แต่มอี ายุการทางานนาน มีอุปกรณ์เสียไม่
พร้อ มใช้และเครื่อ งมือ ที่จ าเป็ น ต้อ งจัดซื้อ ยัง ไม่ ได้ค รบ มีร ะบบการจัดการและสารองเครื่อ งมือ โดยการวาง แผน
มีการสารวจความต้อ งการใช้อุ ปกรณ์มเี จ้าหน้าที่กากับติดตามและดูแลเครื่องมือแพทย์ อีกทัง้ ยังมีระบบบัญชีบนั ทึก
ข้อมูลแสดงถึงความเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการตรวจสภาพเครื่องมืออยู่เสมอ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค
เพื่อให้ระบบสาธาณูปโภคใช้งานได้ผล ปลอดภัย ทางทีมได้ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษาอย่างเหมาะสมเป็ น
ประจาทุกเดือน มีการจัดทาบัญชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธาณูปโภค มีการสารองน้ามันเพื่อใช้ในเครื่องสารอง
ไฟขนาด 800 ลิตร และมีการสารองน้าประปาได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
(2) ระบบไฟฟ้ าสารองและระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์
 ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง: มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสารองขนาด 100
KVa สามารถจ่ายไฟได้ทนั ทีห่ ลังจากไฟฟ้ ากาลังหลักหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้ า ในเวลา 15 วินาที และกระแสไฟฟ้ า
สารองสามารถจ่ายไฟฟ้ าได้ทวทุ
ั ่ กตึกในโรงพยาบาล โดยมีการสารองน้ามันเชือ้ เพลิงจานวน 800 ลิตร สาหรับตึก
ใหม่มเี ครื่อ งสารองไฟขนาด 300 kva มีหม้อแปลงขนาด 1,000 kva จ่ายไฟได้นาน 48 ชัวโมง
่
และมีแผน
ตรวจเช็คระบบเครื่องอย่างสม่าเสมอ
 ระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์: ระบบสารองสาหรับแก๊สที่ใช้ทางการแพทย์ เป็ นระบบเซ็นทรัลไปป์
ไลน์ โดยใช้ท่อออกซิเจนขนาด 6 คิว จานวน 10 ท่อพร้อมกัน ซึง่ มีท่อออกซิเจนจานวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
ต่อการให้บ ริการผู้ป่ว ย จานวนท่อออกซิเจนทัง้ หมด ขนาด 6 คิว จานวน 68 ท่อ ท่อ ออกซิเ จนขนาด 1.5 คิว
จานวน 11 ท่อ ท่อออกซิเจนขนาด 0.5 คิว จานวน 3 ท่อ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบารุงรักษาระบบตาม
คู่มอื การบารุงรักษา การสังซื
่ อ้ แก๊สทางการแพทย์ เจ้าหน้าทีส่ ามารถสังซื
่ ้อแก๊สทางการแพทย์ได้ทุกวัน เนื่องจาก
บริษทั ผูจ้ าหน่ายอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพียง 1 กิโลเมตร
 การบารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ: มีผู้รบั ผิดชอบหลักในการตรวจสอบคือแผนกซ่อมบารุง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ทัง้ หมด 3 คน มีการควบคุมติดตามโดยฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภั ย ในส่ว น
ระบบของตึกใหม่ ทางบริษทั ก่อ สร้างได้ป ระสานไปยัง ผู้ก่อ สร้างระบบต่ างๆ ให้มา training ในเรื่อง การใช้
เครื่องมือ การบารุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขเบื่องต้น แก่เจ้าหน้าที่และทีม ENV เพื่อส่งต่อการดูแลระบบ
ต่างๆ ในตึกใหม่ มีค่มู อื และการจัดทาตารางตรวจเช็คเป็ นประจาทุกเดือน
(3) การติดตามข้อมูลระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน
เพื่อ ให้ร ะบบสาธารณู ป โภคทุกประเภทสามารถใช้ง านได้อ ย่างยาวนานและต่ อ เนื่อง ทางทีมงานมีการกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบประจาระบบสาธารณูปโภคแต่ละชนิดและมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ เมื่ อพบสภาพปั ญหา อาทิ ชารุด
หรือไม่สามารถใช้งานได้จะดาเนินการแจ้งแก่ฝ่ายบริหารดาเนินการเข้าแผนหรือจัดซือ้ ตามความเหมาะสม
II-3.3 ก. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(1) สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี
เพื่อบรรลุเป้ าหมายองค์กรมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อสุขภาพโรงพยาบาลสังคมมีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยการจัดทา
สวนหย่อมบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคาร เพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพด้ านสังคม จิตใจ ที่ดสี าหรับผู้ป่วย ครอบครัว
และบุคลากรในโรงพยาบาล ฝ่ ายโภชนาการเป็ นต้นแบบในการใช้อาหารปลอดภัย มีการนิมนต์พระภิกษุมาทาบุญตัก
บาตรทีล่ านปฏิบตั ธิ รรมชัน้ 6 ทุกต้นเดือน
(2) สิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
เพื่อให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รพ.มีการให้สุขศึกษาและออกกาลังกายให้กบั ผูป้ ่ วยทุกเช้าก่อนเข้ารับ
บริการ มีการจัดมุมความรู้เกี่ยวกับ ปิ ง ปองเจ็ดสีเ พื่อ ป้ อ งกันโรคเกี่ยวกับ NCD ที่ OPD รวมถึงมีนวัตกรรมที่เดิน
กะลามะพร้าวเพื่อให้ผมู้ ารับบริการได้มาใช้ระหว่างรอพบแพทย์ มีหอ้ งสมุดประจาโรงพยาบาลสาหรับเจ้าหน้าที่
(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
เพื่อ ให้ผู้รบั บริการได้บ ริโภคอาหารที่ส ะอาดและปลอดภัย โรงพยาบาลโดยฝ่ ายเภสัชกรรมและฝ่ ายเวชปฏิบ ัติ
ครอบครัวและชุมชนได้ดาเนินการตรวจเฝ้ าระวัง ทางสุขาภิบาลในตลาด และมีการตรวจประเมินโรคครัวรวมถึงให้ตา
แนะนาด้านสุขาภิบาลแก่ผปู้ ระกอบอาหาร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-3.3 ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดกล้อม
(1) ระบบบาบัดน้าเสีย:
เพื่อบรรลุเป้ าหมาย รพ.มีคุณภาพน้าทิง้ ผ่านมาตรฐานและบาบัดน้าเสียทางานได่อย่างมีประสิทธิภาพ รพ.สังคมใช้
ระบบบาบัดน้าเสียแบบตะกอนเร่ง SBR รับน้าสูงสุดได้ 72 ลบ.ม/วัน มีผดู้ แู ลระบบ 2 คน มีนกั วิชาการสาธารณสุขเป็ น
ผู้ควบคุมจานวน 1 คน มีแผนการดาเนินการตรวจประจาวันและดาเนินการตามแผนทุกวัน ล่าสุดผลการตรวจใน
ปี งบประมาณ 2561 น้าทิง้ ผ่านมาตรฐานทัง้ 4 ไตรมาส ในส่วนระบบบาบัดของตึกใหม่เป็ นแบบเลี้ยงตะกอน ซึ่งฝั ง่ อยู่
ใต้ดนิ รองรับน้าเสียได้ 120 ลบ.ม/วัน
(2) การลดปริมาณของเสีย:
เพื่อตอบสนองการพัฒนาเรื่องการลดปริมาณของเสีย โดยใช้หลัก 3 R โดยมีการใช้ซ้าในเรื่องของนาขวดน้ าเกลือที่
ใช้แล้วมาเป็ นทีท่ ง้ิ ของมีคม ในเรื่องการลดการใช้ มีการรณรงค์ให้ประชาชนนาถุง ผ้ามารับยา และในเรื่องการแปรรูปมี
การใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 ด้าน
(3) การกาจัดขยะ:
เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ถูกต้ อง ขยะทัวไปและขยะเปี
่
ยกบางส่วนจัดการโดยให้ อบต.นาไปกาจัด ขยะรีไซเคิล
ปัจจุบนั ให้ผพู้ ทิ กั ษ์ความสะอาดทีร่ บั ผิดชอบเก็บขยะทาหน้าทีร่ วบรวมไว้ทพ่ี กั ขยะเพื่อดาเนินการขายเป็ นเงินสวัสดิการ
ส่วนขยะอันตรายและขยะติดเชือ้ ได้กาจัดโดยให้บริษทั เอกชนนาไปกาจัด มีการใช้โปรแกรมติดตามการกาจัดขยะของ
กรมอนามัยมาใช้ในการติดตามขยะ
(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้ องสิง่ แวดล้อม:
ปั จจุบ ันยังไม่มีข้อ ร้องเรียนจากชุมชนในเรื่องน้ าทิ้ง จากโรงพยาบาล ซึ่ง ทางโรงพยาบาลมีช่องทางในการรับ ข้อ
ร้องเรียนทัง้ จากการประชุมผูน้ าชุมชน และ อสม.และเพื่อตอบสนองการพัฒนาในการร่วมมือกับชุมชนในการปกป้ อง
สิง่ แวดล้อ ม ทาง รพ.ได้นามาตรฐาน GREEN&CLEAN hospital ในส่ว นของการลงสู่ชุมชน มาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั โิ ดยจะมีการวางแผนร่วมกับ เทศบาลตาบลสังคม ในการดาเนินการจัดการขยะร่วมกัน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 การพัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย โดยน้าทิง้ ผ่านมาตรฐานทุกตัวชีวดั ในปี 2561 จานวน 4 ไตรมาส
 การพัฒนาระบบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
 การพัฒนาระบบการจัดการขยะได้ครบทุกประเภท
 การพัฒนาระบบซ่อมบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
 พัฒนาโครงสร้างกายภาพและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score
41. ความปลอดภัย และสวัส ดิ
3
ภาพข องโ ครง สร้ า งและ
สิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ
การจัดการกับวัส ดุและของ
เสียอันตราย

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
1. มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานด้ า นอาคารสถานที่ ตาม
มาตรฐานจากสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพในระดับ
คุณภาพ
2. มี ก ารท าบั ญ ชี ข องเสี ย อัน ตรายให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
หน่วยงานทัง้ ตึกเก่าและตึกใหม่
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มาตรฐาน
42. การจัดการกับ ภาวะฉุ กเฉิน
และการป้ องกันอัคคีภยั

Score
3

43. ระบบการบริห ารเครื่อ งมือ
และสาธารณูปโภค

3

44. สิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ

3

45. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

3
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DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
L
1. มีก ารทบทวนแผนหลัง ฝึ ก ซ้ อ ม น าเอาบทเรีย นมา
ปรับปรุงทุกปี และมีการซ้อมในตึกใหม่ท่ตี ้องอาศัยระบบ
การช่วยเหลือทีส่ งู ขึน้
2. มีการนาเครือข่ายภายนอกมาซ้อมมากขึน้
L
1. มี ก าร อ บ ร มเ จ้ า หน้ าที่ ท่ี ร ั บ ผิ ด ชอ บ ดู แ ลร ะ บ บ
สาธารณูป โภคในแต่ละระบบให้มีความชานาญในระบบ
ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างตึกใหม่
2. จัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อเก็บและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
L
1. มีการจัดสื่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ออกแบบร่วมกัน
ในส่วนตึกใหม่ มีการจัดมุมพักผ่อนสาหรับเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน
L
1. มีการปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสีย แบบเก่าและใหม่ให้
สามารถตอบสนองต่ อ ระบบไตเทีย มที่มากับ ตึกใหม่ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
i. ผลลัพธ์
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ : เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

อัต ราการติ ด เชื้อ ในโรงพยาบาล
(ต่อพันวันนอน)
อัตราการติดเชือ้ Phlebitis
อัตราการติดเชือ้ ของแผลฝีเย็บ
อัต ราการติด เชื้อ ที่ต า - สะดือ ใน
ทารกแรกเกิด – 30 วัน
อุบ ัติการณ์ บุ คลากรได้ร บั อุบ ัติเ หตุ
จากของมีค ม/สารคัดหลังจากการ
่
ปฏิบตั งิ าน
อุ บ ั ติ ก ารณ์ ก ารติ ด เชื้ อ จากการ
ท างานของบุ ค ลากรด้ว ยโรค TB,
HIV, Hep B
อัตราการล้างมือถูกต้องตามขัน้ ตอน
หน่ ว ยงานมี ก ารจัด การขยะ/ผ้ า
เ ปื้ อ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ภ า ย ใ น
หน่วยงานถูกต้องตามมาตรฐาน

≤0.5%

0

0

0.92

0.64

0.34

2562
(ต.ค. 61 –
มิ .ย. 62)
0

≤0.5%
≤5%
≤5%

0
0
0

0
0
0

1.23
0
1.18

0.2
0
0

1.14
0
0.5

0
0
0

ครัง้

2

5

0

0

1

0

0 ครัง้

0

0

0

0

0

0

≥80%

89

89

85

86.06

88.24

89

≥80%

86

79

74

80

82

84

ii. บริบท
จานวนเตียง จานวนผู้รบั บริการ: โรงพยาบาลสังคมเป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงมีผู้รบั บริการ ในปี 2559 – 2561
เรียงตามลาดับ ดังนี้ ผูป้ ่ วยนอกจานวน 80,073, 66,021 และ 73,385 คน ผูป้ ่ วยใน จานวน 3,533, 3,299 และ 3,673 คน
บริการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และลักษณะของการติดเชือ้ : จากบริบทของโรงพยาบาลทาให้มกี ารติดเชื้อค่อนข้าง
ต่า การติดเชือ้ ทีพ่ บอันดับแรกเกิดจากการติดเชือ้ ที่ตา/สะดือในทารกแรกเกิด เนื่องจากทารกแรญกเกิดมีความผิดปกติ
ของสะดือ คือ เป็ นลักษณะถุงน้า ทาให้มเี ลือดซึมและมีกลิน่ เหม็น อันดับที่ 2 พบอัตราการติดเชื้อ Phlebitis ในรายที่ให้
ยา antibiotic เนื่องจากผู้ป่วยมีแผลจาเป็ นต้องได้รบั ยา antibiotic ในปริมาณที่เพิม่ ขึ้นส่งผลให้เกิด Phlebitis จึงได้มี
การทบทวนและหาแนวทางแก้ไข โดยมีการเจือจางยาเพิม่ ขึ้นและเพิม่ ระยะเวลาของการให้ย าจาก 30 นาที เป็ น 1
ชัวโมงและมี
่
การ care IV ทุก 72 ชัวโมง
่
อับ ดับที่ 3 อุบ ัติการณ์ บุคลากรได้รบั อุ บตั ิเหตุข องมีคมถิ่มตา เนื่องจาก
พยาบาลขณะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ทีม IC ได้มกี ารทบทวนและจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิของบุคลากรที่
ได้รบั อุบตั เิ หตุจากของมีคม หรือสารคัดหลังจากการปฏิ
่
บตั งิ าน
การติดเชือ้ สาคัญ:
 การติดเชือ้ ทีต่ า/สะดือในทารกแรกเกิด
 การติดเชือ้ Phlebitis
โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น:
รับ ผู้ป่ว ยที่ส่ ง ต่อ จากโรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ข ภาพต าบล จานวน 5 แห่ง และรับ ผู้ป่ วยส่ ง กลุบ จากโรงพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
หนองคาย และโรงพยาบาลพยุพราชท่าบ่อ พบว่าในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มผี ปู้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา นอกจากพื้นที่ดงั กล่าว
โรงพยาบาลสังคม ยังมีพน้ื ทีบ่ างส่วนติดชายแดนประเทศลาวทาให้มผี ปู้ ่ วยลาวข้ามมารับบริการ แต่ในรอบ 5 ปี ที่ผ่าน
มายังไม่พบเชือ้ ดือ้ ยา และโรคอุบตั กิ ารณ์ใหม่
การติดเชือ้ ดือ้ ยา: ไม่พบผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา
จานวน ICN และการศึกษาอบรม: ไม่มี ICN ทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตร IC 4 เดือน ICWN ทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตร IC
2 สัปดาห์ จานวน 5 คน
iii. กระบวนการ
II-4.1 ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
วัตถุประสงค์และงานกลยุทธ์ของงาน IC
 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
รวมถึงการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
 เพื่อลดอัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
 เพื่อให้มแี นวทางในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้ ทีถ่ ู กต้องตามมาตรฐาน
กลยุทธ์
 ใช้กระบวนการติดตามและเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในผูป้ วย บุคลากร สิง่ แวดล้อม และชุมชน
 ทบทวนและกาหนดมาตรฐานการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ของหน่วยงาน
 การใช้หลัก Transmission-based precautions ในการจัดระบบการดูแลและการคัดกรองแยกประเภทผูป้ ่ วย
 กาหนดแนวทางการติดตามสุขภาพในเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้
(1) คณะกรรมการกากับดูแล การตัดสินใจทีส่ าคัญ
คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จานวน 11 คน ประกอบด้ว ย แพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร หัวหน้างานต่างๆ เป็ นกรรมการในการตัดสินใจดาเนินงานการป้ องกัน/ควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
(2) การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อกาหนดการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
กาหนดกลุ่มจุดเน้นของการติดเชื้อแบบ Target surveillance ได้แก่ SSI VAP CAUTI CABSI การติดเชื้อดื้อยา
การติดเชื้อแผลฝี เย็บ กลุ่ม CAPD การติดเชื้อที่ตาและสะดือทารกแรกเกิด โดยอัตราการติดเชื้อ 3 ปี ย้อนหลัง มาวัด
วิเคราะห์โดย ประสานงานร่วมกับทีม RM ด้านบุคลากร ทีม HRD และประสานงานร่วมกับทีม
อาชีวอนามัย
(3)(4) การนาความรูท้ างวิชาการมาใช้ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ การกาหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ิ
กาหนดนโยบายโดยทีมคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล คือ การติดเชื้อ ต่ าสุด และ
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏฺบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยอบรมให้ความรู้บุคลากรร้อยละ 80 และมีการ
มอบหมายให้มี ICWN ครอบคลุ่มทุกหน่วยงาน กากับดูแลให้ปฏิบตั ตามแนวทางทีก่ าหนด ทุก 3 เดือน
(5)(6) การประสานงาน IPC ทัวทั
่ ง้ องค์กร ความครอบคลุมพืน้ ที่ การเชื่อมประสานระบบงาน IPC กับระบบงานพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย
คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ร่วมเป็ นคณะกรระการทีมระบบพัฒนาคุณภาพ จานวน
8 ทีม ประกอบด้วย ทีม PCT, PTC , RM, ENV, NSO, SRRT, IM, HPH
(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ
ด้านบุคลากร ได้กาหนดให้มกี ารตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ และการตรวจสุขภาพประจาปี ของ
เจ้าหน้าทีเ่ ก่า มีการตรวจพิเศษเพิม่ เติมตามความเสี่ยงในภาระงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงครัว แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วย
เหลือ คนไข้ คนงาน เปล ที่ต้อ งปฏิบ ัติง านสัมผัส กับ ผู้ป่ว ย ตลอดจนส่ ง เสริมให้ ได้รบั ภู มคิ ุ้มกันตามความเหมาะสม
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

23

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
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ประเมินและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่วย เจ้าหน้าที่ปกติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัว เพื่อดาเนินการส่ง เสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อ ไป นอกจากนี้มีการให้ความรู้และ
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกปี เช่น การล้างมือ
ขยะมูลฝอย การใช้เครื่องป้ องกันตัวเอง
ด้านสิง่ แวดล้อม ได้เชื่อมโยงกับงาน ENV งาน 5ส. ในเรื่องของการจัดการขยะ การควบคุมคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ ระบบ
น้ าทิ้ง โดยกาหนดผู้รบั ผิดชอบขนย้ายขยะ เส้นทางเดินขยะ และประบปรุง Zonening ของตึกผู้ป่วยใน ห้องฉุ กเฉิน
OPD, LR
ด้านสารสนเทศ
 กาหนดไลน์กลุ่มคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อการส่ง ต่อข้อมูลที่รวดเร็วและ
ทันเวลา
 พัฒานาระบบการรายงานตัวชี้วดั โดยให้ ICWN แต่ละหน่ วยงานรายงานข้อมูลมายังคณะกรรมการป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
 ประสานข้อมูลกับงานชันสูตรกรณี พบผูป้ ่ วยส่งสัยเชือ้ ดือ้ ยาเพื่อเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
 ใช้ระบบ HosXP ในการเรียกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลผูป้ ่ วย Sepsis
(8) การให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป้ ่ วย
 กาหนดหลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ทุกคน เกีย่ วกับหลักการป้ องกันและแพร่กระจายเชือ้
 จัดอบรมฟื้ นฟู ความรู้ให้กบั บุคลากรโดยการจัดกลุ่มเป้ าหมาย ให้ความรู้เ ฉพาะในแต่ละกลุ่ม และเน้นเรื่องที่ป็ น
ปัญหาขององค์กร โดยลักษณะการอบรม จะมี 2 ช่วง คือ ระยะแรก จะมีการจัดอบรมคลอคลุ่มในแต่ละกลุ่ม ระยะที่
2 มีการแบ่งกลุ่มเป็ นฐานเพื่อเรียนรู้ ในกิจกรรม walk rally
 การให้ความรูก้ ลุ่มผูป้ ่ วย โดยให้ความรูก้ ่อนผูป้ ่ วย discharge และในผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละคลินิกให้ความรูก้ ารปฏิบตั ิ
ตัวแก่ผปู้ ่ วย และติดตามผลโดนคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน
(9)(10) ICN กลไกการดาเนินงานและประสานงาน
คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลร่วมกับทีม SRRT กาหนดแนวทางการการควบคุมโรค
ติดเชือ้ เช่น โรคติดเชือ้ จากระบบทางเดินอาหารในศูนย์เด็กเล็ก ,
II-4.1 ข. การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ้
(1) การเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted surveillance
ก าหนดระบบการเฝ้ า ระวัง การติ ด เชื้อ ขณะที่ ผู้ ป่ วยยัง อยู่ ใ นโรงพยาบาล แบบ targeted surveillance
ในกลุ่มเป้ าหมายที่เฝ้ าระวัง คือ CAUTI กลุ่มที่ได้รบั การแทงเข็มให้สารนา/On Lock โดย ICWN เป็ นแกนนาในการ
ตรวจเยีย่ มการติดเชือ้ ในหน่วยงานของตนเองและเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อที่จดั ทาขึ้นซึ่งอ้างอิง
จาก CDC และชมรมโรคติดเชือ้ แห่งประเทศไทย ส่งรายงานให้คณะกรรมการ IC เดือนละ 1 ครัง้ และในกรณีท่ี ICWN
พบว่ามีผปู้ วยสงสัยจะมีติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถแจ้ง ICN ได้ ทุกวันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อและวาง
แผนการดูแลและป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อภายใน หน่ วยงาน นอกจากนี้ได้กาหนดเกณฑ์การรายงานผลการตรวจ
เพาะเชือ้ เมื่อพบเชือ้ ดือ้ ยา ห้อง Lab จะแจ้ง ผลกับ ICN เพื่อดาเนินการติดตามเฝ้ าระวังต่อไป
(2) การวินิจฉัยและยืนยันการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ได้ทา active prospective surveillance
 เดิมเฝ้ าระวังการติดเชือ้ โดย ICWN เพียงคนเดียว ซึง่ พบว่าบางครัง้ เกิดความล่าช้า จึงได้มกี ารจัดอบรมผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลสังคม ให้มคี วามรูก้ บั การวินิจฉัยการติดเชื้อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการป้ องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ โดยรูปแบบการอบรมจัดเป็ นฐานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทาให้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูม้ ากขึน้
 จากการติดตามการติดเชื้อโดยวิธี Post discharge surveillance ในกลุ่มมารดาหลังหลอด พบว่า แผลฝี เย็บมีการ
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ติดเชือ้ คณะกรรมการ IC ได้นาข้อมูลมาทบทวนและนาลงสู่การปรับระบบการดูแลผูป้ วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 กรณีท่สี งสัยว่าจะมีการแพร่กระจายเชื้อ ได้จะมีการวางระบบการรายงานทัง้ ในและนอกเวลาตลอด 24 ชม และ
ทีมงานเช่นตึกผูป้ ่ วยในหรือในแต่ละหน่ วยงาน จะสามารถรายงานการติดเชื้อ รวมทัง้ ประสานการดาเนินงาน ทีม
SRRT ระดับอาเภอ
 มีการเฝ้ าระวังเช่นการคานวณค่า ILI โดยเฉพาะในฤดูทม่ี กี ารระบาดของโรคทางเดินหายใจเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
ของการระบาดและการแพร่กระจายเชือ้ รวมทัง้ ทาให้สามารถวางแผนการควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว
(3) การใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง และเพื่อปรับปรุงระบบงาน
จากข้อ มูลการเฝ้ าระวัง การติดเชื้อ พบว่ามีก ารติดเชื้อ Phlebitis ปี 2560 จานวน 7 คน เพิ่ม ขึ้นจากปี 2559
คณะกรรมการ IC ได้มกี ารทบทวนและหาแนวทางแก้ไข โดยมีการเจือจางยาเพิม่ ขึ้นและเพิม่ ระยะเวลาของการให้ยา
จาก 30 นาที เป็ น 1 ชัวโมงและมี
่
การ care IV ทุก 72 ชัวโมง
่ ในปี 2561 มีผปู้ ่ วยติดเชือ้ Phlebitis จานวน 2 คน
(4)(5) การบ่งชีก้ ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรียนในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา)
 มีการจัดทารายชื่อโรคติดต่อที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โดยระบุเกณฑ์ในการออกสอบสวนในแต่ละโรคให้แก่แผนก ER,
OPD และห้องตรวจแพทย์
 มีคาสังแต่
่ ตงั ้ คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินระดับอาเภอ (EOC) ทีม่ เี จ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
II-4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
(1) มาตรการป้ องกันการติดเชือ้ และทาให้ปราศจากเชื้อ
 Hand hygiene: ใช้หลัก my 5 moment กาหนดใน PSG
 Isolation precautions: แบ่ง Zoning กาหนดทางเดินการเคลื่อนย้ายทีม่ กี ารติดเชือ้ กาหนดห้องแยก
 Standard precaution อื่นๆ: ใส่ชุด PPE, การจัดการผ้าเปื้ อน (กาหนดเส้นทางผ้าสะอาด, ผ้าเปื้ อนโดยการแบ่งเวลา
ใช้หลัก One hand toch และการล้างมือ my 5 moment กาหนดใน PSG
 การทาความสะอาด ทาลายเชือ้ ทาให้ปราศจากเชือ้ :
- จัดตัง้ Cental supply เป็ นระบบ one way
- มีการแยกโซนของสกปรก ของสะอาดทีช่ ดั เจน
- หน่วยงานมีแนวทางการคัดแยกอุปกรณ์เครื่องมือ
- แนวทางการปฏิบตั ใิ นการสวมชุดป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
- กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ การทาลายเชื้อ การทาความสะอาดเชื้อ ด้ว ยหลัก Sterile technic มาตรการ
กากับนิเทศ ติดตาม ทุกเดือน
- การทาลายเชือ้ ใช้ระบบการนึ่งไอน้าชนิดใช้ไฟฟ้ าแบบสูญญากาศ
 การจัดการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: รวบรวมด้วยใส่ถุงแดงและให้บริษทั เอกชนมา
รับเพือ่ ไปทาลายต่อไป
(2) การปรับปรุงและควบคุมสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ โรคและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม
มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม พบว่า บริเวณข้างเคียงอาคารตึกผู้ป่วยนอกมีการก่อสร้างอาคาร
และปรับปรุงบริเวณรอบๆ อาคาร ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา ทาให้มฝี ่ นุ ละอองจานวนมาก การระบายอากาศภายในอาคาร
ไม่ดี ได้มกี ารเสนอข้อมูลให้ทมี โครงสร้างอาคารจัดทาระบบการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทีม ENV จึงได้มกี าร
ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกปี ติดต่อกัน 3 ปี และได้มกี ารฝึ กอบรมช่างของโรงพยาบาลให้สามารถล้าง
เครื่องปรับอากาสได้
(3) การลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ
มีการปรับ ปรุง Zoning ในการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น ผู้ป่ วยวัณโรค และกาหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่ว ย
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เพื่อป้ องกันไม่ให้ปะปนกับผูป้ ่ วยทัวไป
่ พร้องทัง้ กาหนดให้หอ้ งพิเศษ 10 เป็ นห้องแยก สาหรับให้ผปู้ ่ วยรอส่งต่อ
II-4.2 ข. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ
(1) การดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร
 ผู้ป่วยวัณโรค มีการปรับปรุง Zoning ในการให้บริการ และกาหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่ วย เพื่อป้ องกันไม่ให้
ปะปนกับผูป้ ่ วยทัวไป
่ พร้องทัง้ กาหนดให้หอ้ งพิเศษ 10 เป็ นห้องแยก สาหรับให้ผปู้ ่ วยรอส่งต่อ
 กลุ่มผูป้ ่ วยทีส่ งสัยติดเชือ้ ทางเดินหายใจ มีการให้บริการในจุดแยกโรคระบบทางเดินหายใจ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก
โดยให้มกี ารตรวจและจ่ายยา ณ จุดแยกโรค เพื่อป้ องกันการแพร่เชือ้ ของผูป้ ่ วย
(2) การดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมติ ้านทานต่า การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและเชือ้ อุบตั ใิ หม่
ให้บริการ แบบระบบ one stop service ทีห่ อ้ งคลินิกพิเศษ
(3) การดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/สารคัดหลัง่ หรือเจ็บป่ วยจากการทางาน
 อบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับการป้ องกัน การสัมผัสเลือด/สารคัดหลัง หรืออื่นๆ จากการทางาน เช่น ให้สวมชุดป้ องกัน
ขณะปฏิบตั งิ าน
 กาหนด จุดทิง้ สารคัดหลังทีจ่ ุด ER
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
มีระบบ Cental Suppry เชื่อมโยงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อใน
ชุมชน เป็ นการรับผิดชอบต่อชุมชน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน

Score

46. ระบบป้ อ งกัน และควบคุ ม
การติดเชือ้
47. การเฝ้ า ระวัง และควบคุ ม
การติดเชือ้

4

DALI
Gap
I

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี

4

I

กาหนดแนวทางการสื่อสารการเฝ้ าและควบคุมการติดเชื้อ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

48. การ ป้ อ ง กั น การ ติ ด เ ชื้ อ
ทัวไป
่

4

I

กาหนดแนวทางการสื่อสารป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

49. การป้ อ งกัน การติ ด เชื้อ ใน
กลุ่มเฉพาะ

3.5

I

กาหนดมาตรการการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในกลุ่ม
เฉพาะ

กาหนดแนวทางการสื่อสารป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
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II-5 ระบบเวชระเบียน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาทีจ่ าเป็ น (สาหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพ) ความปลอดภัย การรักษาความลับ
2562
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2557
2558
2559
2560
2561 (ต.ค. 61 มิ .ย. 62)

อัต ราความสมบูรณ์ ของการบันทึก
เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
อัต ราความสมบูรณ์ ของการบันทึก
เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
ร้อยละความสาเร็จของการป้ องกัน
เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกสูญหาย
ร้อยละความสาเร็จของการป้ องกัน
เวชระเบียนผูป้ ่ วยในสูญหาย
ร้ อ ย ละ คว ามส าเ ร็ จ ข อ ง ร ะ บ บ
ป้ องกันการเปิ ดเผยความลับผูป้ ่ วย
อัตราความสาเร็จของการเรียกเก็บ
ค่าชดเชยบริการทางการแพทย์
อุบตั กิ ารณ์ server ล่ม

>80%

46.18

76.64

83.42

85.56

87.56

รอผล

>80%

61.19

72.34

88.16

90.25

92.63

รอผล

100%

99.99

99.99

99

99

100

100

100%

99.98

100

100

100

99.97

99.81

100%

100

100

100

100

100

100

100%

NA

NA

75

86

87

99.94

<3 ครัง้ /ปี

NA

2

1

1

1

4

ii. บริบท
ทีมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอก 3 คน แผนกผูป้ ่ วยใน 1 คน
นักเวชสถิติ 2 คน เจ้าหน้าที่ ห้องบัตร 1 คน ไอที 2 คน มีหน้าทีป่ รับปรุงออกแบบเวชระเบียนให้มกี ารบันทึกที่ง่าย ไม่
ซ้าซ้อนและครอบคลุมทัง้ แผนกผูป้ ่ วยนอก และแผนกผูป้ ่ วยในพร้อมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพและประเมินความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน
ปริมาณผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน:

กิ จกรรม
1. จานวนผูร้ บั บริการทัง้ หมด
- รายใหม่ (ในปี )
- รายเก่า

หน่ วย

2559

2560

2561

ครัง้
คน
ครัง้

74,145
15,015
59, 3

82,512
16,189
66,323

76,137
15,305
60,832

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
2. งานเวชระเบียน
- จัดทาเวชระเบียนสาหรับผูร้ บั บริการราย
คน
2,320
ใหม่
- ค้นหาเวชระเบียนสาหรับผูร้ บั บริการราย
ครัง้
20,741
เก่า
- ลงทะเบียนส่งตรวจตามแผนกต่างๆ
ครัง้
74,145
- ให้บริการยืมเวชระเบียน
ฉบับ
361
- ให้บริการค้น - จัดเก็บเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน ฉบับ
3,533
- ให้รหัส ICD10,ICD9CM ผูป้ ่ วยใน
ฉบับ
3,533
- แยกเก็บและลงทะเบียนผูป้ ่ วยเสียชีวติ
ฉบับ
148
- สแกนเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
ฉบับ
- ตรวจสอบสิทธิ ์การรักษา
ครัง้
74,145
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2,622

2,389

478

22,367

21,492

-

82,512
114
3,299
3,299
196
82,512

76,137
130
3,673
3,673
162
76,137

15,933
8
826
826
18
826
15,933

ขอบเขตการใช้ digital technology ในระบบเวชระเบียน: ทีมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนและสารสนเทศมีการออกแบบ
และวางแผนการนาระบบการจัดเก็บเวชระเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ paperless มาใช้เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บ
และเอื้อ อานวยความสะดวกให้ผู้มารับ บริการทัง้ ผู้มารับ บริการภายนอกเพื่อลดระยะเวลารอคอยและผู้มารับบริการ
ภายในเพื่อใช้ขอ้ มูลในการรักษาทีต่ ่อเนื่องข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว
iii. กระบวนการ
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) (2) การกาหนดเป้ าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบียน การประเมินส่วนขาด/ความซ้าซ้อน/การไม่ได้ใช้
ประโยชน์:
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินส่วนขาดของการออกแบบบันทึกเวชระเบียน:
โรงพยาบาลสังคมมีการให้สหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันกาหนดเป้ าหมายในการบันทึกและการออกแบบบันทึกตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผน
ไทย เพื่อเป็ นการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ การต่อ เนื่องในการดูแลผู้ป่ วย และมีการทบทวนปรับปรุง แบบบันทึกเว ช
ระเบียนมาตรฐานวิชาชีพหรือเมื่อพบส่วนขาดจากการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทางการบันทึกและตรวจประเมิน
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน( Medical Record Audit Guideline ) ของสานักงานหลักประกันสุขภาพและสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลปี 2553 และในปี 2558 ได้ปรับปรุงเพิม่ เติมตามแนวทางการบันทึกฉบับ ปี 2557 ทาให้
ทางโรงพยาบาลมีการปรับเปลีย่ นแบบบันทึกเวชระเบียน ดังนี้
 จากเดิมที่แพทย์ต้องเขียน admission note ซ้า หาก admit ผู้ป่วยแต่หลังจากที่มี HOSXP สามารถ print out
ประวัตแิ ละการตรวจร่างกายของแพทย์แล้วลงชื่อกากับ ทาให้ลดเวลาลงอย่างมาก อีกทัง้ ยังได้ขอ้ มูลทีค่ รบ อ่านง่าย
เข้าใจตรงกัน
 ในเรื่องการบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วยในอดีต และ systemic review สามารถเรียกดูข้อมูลจาก HOSXP ได้เลยโดย
ไม่ต้องบันทึกซ้า
 คณะกรรมการเวชระเบียนซึ่งเป็ นทีมที่มาจากตัวแทนวิชาชีพของแต่ละหน่ วยงาน ช่วยกันวิเคราะห์ความต้องการ
การใช้ป ระโยชน์ จากเวชระเบีย น เพื่อ ให้เ กิดการบันทึกที่มีความสมบูร ณ์ เ พีย งพอ ไม่ซ้า ซ้อ นและสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง
 Discharge summary ปี 2558 ปรับปรุงใหม่และเพิม่ ชื่อ สกุลผูใ้ ห้รหัสโรคและหัตถการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 เวชระเบียนผู้ป่ วยนอกเดิมใช้ OPD Card ได้ยกเลิกการใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2561 และใช้ร ะบบบันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Hos xp พร้อมจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 พัฒนาระบบ paperless เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
 พัฒนาการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรม HOSxP เพื่อลดการลงข้อมูลซ้าซ้อนด้ว ยลายมืออีกครัง้ และทาให้ข้อมูล
ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
(3) การประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียน:
จากการประชุมและทาข้อตกลงในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายในเรื่องการบันทึกข้อมูลให้ครบในส่วนที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ห้องบัตร ผูป้ ่ วยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ผูป้ ่ วยใน งานส่งเสริม งานทันตกรรม
- ห้องบัตร ทาได้ดใี นเรื่องการลงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆเหลือเฉพาะรูปถ่ายของผู้มารับบริการที่ยงั ไม่ครอบคลุม
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทางาน และเบอร์โทรศัพท์ท่ไี ม่สามารถติดต่อได้ มีแนวทางแก้ไขคือให้สอบถาม
อัปเดตข้อมูลทุกครัง้ ทีผ่ มู้ ารับบริการมา
- ผู้ป่วยนอก ทาได้ดเี ฉพาะวันที่จานวนผู้มารับบริการไม่มากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการถาม คิด ประมวลผล
จึง แก้ปัญหาโดยบันทึกให้ละเอียดเฉพาะผู้ท่จี ะได้ admit และหมุนเวีย นเจ้าหน้ าที่มาทางานเพื่อ ลดอาการ
เหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายเนื่องจากต้องใช้ความอดทนสูงและมีจติ สาธารณะ
- ห้องฉุกเฉิน ยังไม่บนั ทึกละเอียดพอเนื่องจากมีเจ้าหน้าทีห่ ลายคนหมุนเวียนขึน้ มาปฏิบตั ิ ความเชีย่ วชาญแต่ละ
คนไม่เท่ากัน ทัง้ การบันทึก การลงรหัส ICD10 แก้ไขโดยการอบรมให้ความรู้ในการบันทึกขึ้นมูลทุกๆ 3 เดือน
และแก้ไขเป็ นรายบุคคล ถ้าตรวจพบว่าสาเหตุมาจากบุคคลใด
โดยการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการแผนกอื่นๆ จะมีลกั ษณะคล้ายๆกัน คือถ้าเจ้าหน้าที่ท่มี คี วามชานาญมีความรู้
มีความคล่องตัว ก็จะบันทึกได้ดี จึงต้องให้มกี ารอบรมให้ความรูใ้ นการบันทึกขึน้ มูลทุกๆ 3 เดือน และสร้างจิตสานึกที่ดี
ในการทางานเพื่อองค์กร เพื่อความสุขจากการได้เป็ นผูใ้ ห้นอกจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
(4) การประมวลผลจากเวชระเบียนและการนาข้อมูลที่ประมวลได้ไปใช้:
 มีการประมวลผลเวชระเบียนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามความต้องการของผูใ้ ช้เวชระเบียน ได้แก่ การจัดทารายงานจานวน
ผู้ม ารับ บริก าร การจาแนกโรคผู้ป่ วยนอกผู้ป่ วยใน สิทธิก ารรัก ษาและค่ าใช้จ่ า ย การให้ร หัส โรคเพื่อ เบิก ค่ า
รักษาพยาบาล ดังนัน้ กระบวนการเริม่ จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ให้รหัสโรค ให้ข้อมูลตาม
รายงาน ลงข้อมูลลงในโปรแกรมจัดทารายงานสาเร็จรูป วิเคราะห์ นาเสนอไว้ในแฟ้ มรายงานของงานเวชระเบียน
และจัดส่งรายงานไปยังระดับจังหวัดและในระดับเขตให้ทนั เวลาและครบถ้วน
 จากการประเมินเวชระเบียนพบว่า
- แผนกผู้ป่วยนอก ในการลงประวัติการเจ็บป่ วยในอดีตและ systemic review ยังไม่ครอบคลุมและเป็ นปั จจุบนั
แก้ไข้โดยสร้างจิตสานึกทีด่ ใี นการทางาน การเสียสละ และสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ในการทางานเพื่อ
องค์กร ให้เจ้าหน้าทีม่ าทางานตรงเวลา ไม่มาทางานสาย จะได้มเี วลามากขึ้นไม่เร่งรีบ ไม่มเี วลาได้พูดคุยกันก่อน
การทางาน
- แผนกผู้ป่วยใน ยังมีการวินิจฉัย โรคบางส่ว นที่ไม่สมั พันธ์กบั ข้อมูลในเวชระเบียนและครอบคลุม ทาให้ไม่ได้
งบประมาณตามทีค่ วร เนื่องจากการบันทึกทีไ่ ม่ดี แก้ไขโดยให้มกี ารตรวจสอบจากทีมพัฒนาเวชระเบียนก่อนที่จะส่ง
ข้อมูลไปให้กบั สปสช ในเวชระเบียนที่ยาก และมีข้อมูลซับซ้อนและแจ้งแพทย์ท่รี บั ผิดชอบ บันทึก แก้ไขข้อมูลที่
จาเป็ นและวินิจฉัยให้ถูกต้อง
(5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน:
 เวชระเบีย น มีข้อมูลเพีย งพอสาหรับ การสื่อ สาร การดูแลต่อ เนื่อง การประเมินผล และการใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมาย มีการประเมินเวชระเบีย นเป็ นระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความถู กต้อ ง และการบันทึกในเวลาที่
กาหนด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 คณะกรรมการเวชระเบียนมีการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทุก 3 เดือนตามมาตรฐาน Medical record
audit guideline เมื่อพบส่วนขาดจะนามาปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียนเพื่อให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นที่ผ่านมาพบว่าความ
สมบูรณ์เวชระเบียนดีขน้ึ เรื่อยๆ แต่ในการประเมินปี 2558 พบว่าค่าความสมบูรณ์ลดลงอย่างมาก เป็ นผลจากการ
เปลีย่ นมาตรฐานจาก guideline ปี 2553 เป็ น 2557 ซึ่งทางทีม IM ร่วมกับหน่ วยงานได้มกี ารสื่อสารประเด็นที่พบ
และปรับปรุงแบบฟอร์มและประชุมชีแ้ จงบุคลากรเพื่อให้การบันทึกมีความสมบูรณ์มากขึน้ ตามมาตรฐานใหม่
 มีระบบการ Review เวชระเบียนที่แพทย์สรุปก่อนโดยทีมแพทย์ท่ผี ่านการอบรม Auditor ซึ่งมีผลต่อรายรับ
โรงพยาบาลเพิม่ มากขึน้ จากการเบิกเงินตามระบบ DRGs ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 การจัดการการสูญหายเวชระเบียนลดการสูญหายที่เกิดจากให้ผู้ป่วยถือเวชระเบียนเอง โดยใช้ใบสื่อสารแทนใน
การติดต่อระหว่างหน่วยงานและใช้ระบบการจัดเก็บเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
II-5.1 ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) การจัดเก็บเวชระเบียน ความปลอดภัย:
 มีหอ้ งจัดเก็บเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก จากัดผูห้ ยิบใช้เวชระเบียนเฉพาะเจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตรเท่านัน้
 มีหอ้ งจัดเก็บเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน ล็อคประตูเสมอ จากัดผู้ใช้ข้อมูลหากต้องการใช้ข้อมูลต้องมาลงทะเบียนบันทึก
การยืมประวัตเิ วชระเบียน
 มีการเฝ้ าระวังความเสีย่ งทางกายภาพ เช่น อัคคีภยั มีการตรวจสอบความเสี่ยงของไฟฟ้ าลัดวงจร การกัดแทะของ
สัตว์ หนู ปลวก
 ข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HOSxP) มีการนารหัสผ่านมาใช้ ป้ องกันการเข้าใช้งานของโปรแกรม
จากบุ คคลภายนอกและมีการกาหนดระดับชัน้ การเข้าถึงของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม หน่ วยงานแต่ ละ
หน่ ว ยงาน เช่น หน่ ว ยงานการเงิน ไม่สามารถเปิ ดดูฐ านข้อมูลของ ผู้ป่วยในได้ฯลฯ จะมีร หัสผ่านเข้าใช้งานได้
เฉพาะของหน่วยงานของตนเองเท่านัน้ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงานอื่นได้
(2) (3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน:
 มีแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลและกาหนดสิทธิการใช้ขอ้ มูล ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดย
- เวชระเบีย นผู้ป่ วยที่ถูกข่ มขืน หรือ ถูกล่ ว งละเมิด ทางเพศ เก็บ แยกจากเวชระเบีย นทัว่ ไป และไม่ บ ั นทึก
รายละเอียดลงใน HOSXP มีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงโดยมีกุญแจล็อกตู้เก็บเวชระเบียนต่างหาก
- ผลตรวจ HIVจะถูกบรรจุซองส่งให้ผู้ให้คาปรึกษาหรือ แพทย์เท่านัน้ ที่จะมีหน้าที่เปิ ดและแจ้งผู้ป่ วยส่วนการ
เข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีการกาหนดสิทธิให้
์ เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้อง LAB ผู้ให้คาปรึกษาและแพทย์เท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถอ่านผลได้ แต่เวชระเบียนผูป้ ่ วยในยังต้องบันทึกผลลงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบตาม สปสช กาหนด
- กาหนดระเบีย นปฏิบ ัติ การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้อ มูลของผู้รบั บริการ โดยจัดทาคู้มือ แจกทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- การรักษาความลับของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดสิทธิการเข้
าถึงของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน
์
ระดับ ที่แตกต่ างกัน กาหนดรหัส การเข้าใช้ง านในโปรแกรม Hos xp ของเจ้าหน้ าที่ทุกคนและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดพลาด
- มีแนวทางการขอประวัตกิ ารรักษาโดยผูป้ ่ วยเอง ญาติ และหน่วยงานต่างๆหรือบริษทั ประกันชีวติ ซึ่งจากการ
ดาเนินงาน สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วน ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- โรงพยาบาลได้สร้างความตระหนักให้กบั เจ้าหน้าที่ในการรักษาความลับผู้ป่วยโดยการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่
ใหม่ทุ กคน และจัดท าป้ ายประชาสัม พัน ธ์เ รื่อ งสิทธิผ์ ู้ป่ วยเพื่อ ให้ผู้บ ริก ารและผู้ร ับ บริก ารรับ ทราบ และ
หน่วยงานเวชระเบียนมีการจัดทาระเบียบการยืม - คืนเวชระเบียนและการเปิ ดเผย ประวัติการรักษาพยาบาล
ให้กบั บุคคลภายนอก (กรณีต้องการทราบข้อมูลประวัตกิ ารเจ็บป่ วย)
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(4) การให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน:
ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ขอ้ มูลของตนได้โดยปฏิบตั ติ ามแนวทาง การขอประวัติ อนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูล
โดยแพทย์เจ้าของไข้ ซึง่ เป็ นผูม้ หี น้าทีใ่ ห้คาอธิบายให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติทม่ี ขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการดูแลรักษา
II-5.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วย
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อให้บนั ทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอตามข้อกาหนด
 ประวัตกิ ารแพ้ยา เดิมบันทึกเป็ น “ไม่ทราบ” ปัจจุบนั แก้ไขเป็ น “ ไม่ทราบประวัตกิ ารแพ้ยา ”
 ชื่อ-นามสกุล ญาติทส่ี ามารถติดต่อได้ เดิมไม่ระบุความสัมพันธ์ต่อมากาหนดให้ระบุความสัมพันธ์
 เดิมไม่ระบุ วัน/เดือน/ปี ทีบ่ นั ทึกข้อมูลครัง้ แรก ต่อมาได้กาหนดให้บนั ทึกข้อมูลครัง้ แรกและชื่อผูพ้ มิ พ์บตั ร
 Present illness เดิมไม่มกี ารบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วยปัจจุบนั ต่อมามีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการ
บันทึกเวชระเบีย นเพื่อ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน แจ้งให้ผู้ร ับผิดชอบทราบและปฏิบตั ิตาม มติท่ปี ระชุม (ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ งรังทีร่ บั ยาที่ รพสต.)
 Past illness เดิมไม่มกี ารบันทึกเกีย่ วกับประวัตกิ ารเจ็บป่ วยในอดีตทีส่ าคัญ แต่ยงั ไม่มแี นวทางในการแก้ไข
 เดิมไม่บนั ทึกลายมือชื่อพยานฝ่ ายผูป้ ่ วย ต่อมาแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบ ให้หาพยานฝ่ ายผูป้ ่ วยมาลงนามด้วย
 เดิมไม่บ ันทึกลายมือชื่อ พยานฝ่ ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต่ อมาแจ้งให้ผู้รบั ผิดชอบ ให้หาพยานฝ่ ายเจ้าหน้ าที่
โรงพยาบาลลงนามด้วย
 เดิมแบบฟอร์มไม่มพี น้ื ทีใ่ ห้ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทางเลือก ข้อดี, ข้อเสีย ต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแบบฟอร์ม
โดยมีช่องให้แพทย์บนั ทึกทางเลือกในการรักษา
 เดิมแบบฟอร์มไม่มพี น้ื ทีใ่ ห้ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับระยะเวลาในการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ต่อมา
มีการปรับปรุงเปลีย่ นแบบฟอร์มโดยมีช่องให้แพทย์มกี ารบันทึกระยะเวลาในการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึน้
 History เดิมใช้ใบตรวจรักษาจากผู้ป่วยนอกมาแนบในเวชระเบียนผู้ป่วยใน ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจสอบลง
ความเห็นว่า เป็ นแบบฟอร์มทีไ่ ม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลีย่ นแบบฟอร์มใหม่
 Physical examinationเดิมใช้ใบตรวจรักษาจากผูป้ ่ วยนอกมาแนบในเวชระเบียนผู้ป่วยใน ซึ่งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบลงความเห็นว่า เป็ นแบบฟอร์มทีไ่ ม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลีย่ นแบบฟอร์มใหม่
 Progress notes เดิมไม่มกี ารบันทึกเนื้อหารูปแบบ S O A P ต่อมามีการทาตรายางประทับใน Progress notes
เพื่อเป็ นรูปแบบในการบันทึก
(2) การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (ความสมบูร ณ์ ความถูกต้อ ง การบันทึกในเวลาที่
กาหนด):
 ผูม้ ารับบริการทุกรายจะต้องมีเวชระเบียนซึง่ มีข้อมูลเพียงพอสาหรับสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจยั
การประเมินผลและการใช้เ ป็ นหลักฐานทางกฎหมาย บันทึกเวชระเบีย นมีการจัดการเพื่อให้มขี ้อ มูลที่เ พีย งพอ
สามารถการระบุตวั ผูป้ ่ วย, มีข้อมูลการสนับสนุ นการวินิจฉัยโรคม การประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา,
ทราบความเป็ นไป การเปลี่ยนแปลงและผลการรักษา, เอื้อต่อความต่อเนื่อ งในการดูแล, ให้ร หัสได้อย่างถูกต้อง,
ใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย และการประเมินคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียนดูแลผูป้ ่ วย
 มีการทบทวนตรวจสอบคุณภาพความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนทุก 3 เดือ นโดยทาการสุ่มตรวจทัง้ เวช
ระเบีย นผู้ป่ วยนอก และเวชระเบีย นผู้ป่ วยใน โดยทีมพัฒ นาคุ ณ ภาพการบัน ทึกเวชระเบีย นที่ผ่านการอบ รม
จาก สปสช.เขต 8
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ระบบการจัดเก็บเวชระเบียนในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ paperless
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
50. ระบบบริหารเวชระเบียน

51. การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบันทึก

Score
3

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
 พัฒนาระบบ paperless เพื่อให้ระบบเวชระเบียนมี
ความปลอดภัยมากขึน้
 พัฒนาการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล และเพิม่ server แยกเก็บเพื่อ
รองรับการเก็บภาพในเวชระเบียนโดยตรง
 จัดกลุ่มรายงานในโปรแกรม HOSxP ใหม่ และ
รายงาน Template KPI เพื่อให้เป็ นฐานข้อมูลรายงาน
ต่างๆของโรงพยาบาล เพือ่ ให้ขอ้ มูลถูกต้องและ
เจ้าหน้าทีส่ ะดวกในการนาข้อมูลไปใช้
I
 พัฒนาการบันทึกเวชระเบียนให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ขึน้ โดยเน้นที่ progress note
 พัฒนาการบันทึกเวชระเบียนให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ขึน้ โดยเน้นที่ nurse note
 พัฒนาการบันทึกเวชระเบียนให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ขึน้ โดยเน้นที่ การตรวจร่างกายใน เวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอก
 จัดอบรมการใช้โปรแกรม HOSxP ให้กบั เจ้าหน้าที่
ทุกๆ 3 เดือน หรือแนะนาในการบันทึกข้อมูลในส่วน
หน่วยงานทีม่ ปี ัญหา เพื่อให้สามารถลงข้อมูลได้
ถูกต้อง สมบูรณ์รวมถึงมีการเยีย่ มหน้างานโดยทีม IT
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ

2562
ตัวชี้วดั
อัตรา
prescribing
error

OPD ( ต่ อ
ร้อยใบสังยา)
่
IPD (ต่อร้อย
วันนอน)
อัตรา preOPD ( ต่ อ
dispensig
ร้อยใบสังยา)
่
error
IPD (ต่อร้อย
วันนอน)
อัตรา
OPD ( ต่ อ
dispensing
ร้อยใบสังยา)
่
error
IPD (ต่อร้อย
วันนอน)
อัตรา
OPD ( ต่ อ
administration ร้อยใบสังยา)
่
error
IPD (ต่อร้อย
วันนอน)
อุบตั กิ ารณ์การความ
คลาดเคลื่อนทางยากลุ่ม HAD
ระดับ E ขึน้ ไป
อุบตั กิ ารณ์การแพ้ยาซ้า
ร้อ ยละของผู้ ป่ วยที่เ ข้า เกณฑ์
และได้ ร ั บ การท า Medication
reconciliation
ร้อยละของผู้ป่ว ยที่ได้ร บั การทา
Medication reconciliation และ
ได้รบั ยาถูกต้องเหมาะสม
โรงพยาบาลสัง คมผ่ า นเกณฑ์
RDU ขัน้ 3

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560
0.69

<1

0.003

0.137

0. 20

<1

0.01

0.056

0.631

<5

0.06

0.982

<20

0. 49

<1
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(ต.ค.61มิ .ย.62)

0.42

0.39

0.78

0.36

0.52

2.097

2.40

1.43

1.37

0.087

2.438

2.46

1.63

1.39

0

0.002

0 047 0.03

0.02

0.06

<1

0.177

0.248

0.731

0.21

0.12

0.14

<1

0

0

0.163

0.61

0.4

0.6

<1

0.039

0.012

0.620

0.38

0.04

0.55

0

0

0

1

0

1

0
≥80%

0
3.99

0
60.6

0
98.96

0
97.1

0
97.72

0
96.37

≥80%

82.7

83.33

95.22

96.50

99.04

99.35

5 ระดับ

0

2

3

0

0

0
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ii. บริบท
ยาทีต่ ้องระมัดระวังสูง:
1. แนวทางการเก็บรักษายา ห้องจ่ายยากาหนดให้ยา HAD แยกเก็บจากยาอื่น โดยมีป้ายชื่อยากากับเป็ นสีแดงต่าง
จากยาอื่นๆที่เป็ นเหลือ ง และมีส ติ้กเกอร์สชี มพูติดที่บรรจุภ ัณฑ์ย า ในห้องอุ บตั ิเหตุ ฉุกเฉิน ห้องคลอดและหอ
ผูป้ ่ วยในยา HAD จะติดป้ ายยาเสีย่ งสูงสีแดงและจัดเก็บแยก
2. แนวทางการสังยา
่ แพทย์ระบุช่อื ยาเป็ นชื่อสามัญทางยา ระบุขนาดวิธใี ช้อย่างชัดเจน งดใช้ตวั ย่อในยากลุ่มนี้ ใน
ระบบ HOSxP ยากลุ่มนี้เป็ นตัวหนังสือสีแดงและมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!!!) หน้าชื่อยา เพื่อให้แพทย์ระวังในการ
สังยากรณี
่
เร่งด่วนหากมีการสังใช้
่ ยาทางโทรศัพท์ต้องมีการเปิ ดลาโพงโทรศัพท์ เพื่อให้พยาบาลอย่างน้อย 2 คน
ได้ยนิ ร่วมกันมีการทวนสอบการบันทึกคาสังของพยาบาลอี
่
กครัง้ ก่อนวางสายและต้องตรวจสอบคาสังด้
่ วยตนเอง
อีกครัง้ ทันที พร้อมลงชื่อกากับแพทย์เวรต้องมาลงชื่อกากับหลังสังใช้
่ ยาภายใน 8 ชัวโมง
่
3. การจ่ายยา กรณีในเวลาปฏิบตั งิ านห้องยารับคาสังแพทย์
่
โดยตรงจากใบสังยาที
่ ่มลี งชื่อแพทย์หรือสาเนาผู้ป่วยใน
ไม่รบั เบิกทางโทรศัพท์ก่อน จัดยาและติดสติก๊ เกอร์ยาเสีย่ งสูงพร้อมทัง้ แนบใบเฝ้ าระวังการใช้ยา HAD ไปด้วยทุก
ครัง้ ผู้จ่ายเป็ นอีกคนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา (independence check)กรณีเวรบ่ายที่มเี จ้าหน้าที่
ห้องยาปฏิบตั งิ าน 1 คน ให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยการ double check และลงชื่อผูจ้ ดั และผูจ้ ่ายยาทุกครัง้
4. การบริหารยา กาหนดให้พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบริหารยา HAD โดยวิธี independence check
พร้อมลงชื่อพยาบาลผูร้ บั คาสังและผู
่
บ้ ริหารยาทุกครัง้ หลังให้ยาต้องติดตามอาการผูป้ ่ วยและเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยา ตาม HAD Monitoring Form ของยาแต่ละตัว
5. การเฝ้ าระวัง ติดตามความคลาดเคลื่อ นทางยากลุ่ม HADเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนแยกจากยาอื่น วางแผน
ทบทวนปั ญหาทุกกรณีท่เี กิดกับยากลุ่มนี้ เพื่อหาแนวทางป้ อ งกัน ในห้องยามีการกาหนดแนวทางการรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยา HAD จะต้องรายงานหัวหน้าฝ่ ายทันทีทุกกรณี เพื่อนามาทบทวนหาสาเหตุวเิ คราะห์
ปัญหาและหามาตรการป้ องกันภายใน 7 วัน
iii. กระบวนการ
II-6.1 ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) การทาหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:
 คณะกรรมการ PTC มีการทบทวนบัญชียาโรงพยาบาลให้มคี วามเหมาะสม โดยมีการประชุมและพิจารณาบัญชียา
โรงพยาบาลอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับ ยาที่ไม่มีในบัญชีย าโรงพยาบาล มีการกาหนดแนวทางการใช้ โดย
แพทย์ผตู้ รวจเป็ นผูส้ งใช้
ั ่ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ PTC
 ระบบการจัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา เป็ นไปตามระเบียบการบริหารเวชภัณฑ์และระเบียบพัสดุ
 การจัดการกับปัญหายาขาดแคลน มีระบบการประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง และทาเอกสารสาหรับยืมคืน
ยา
 มีการควบคุมระบบการเบิก-จ่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 โดยใช้ใบ ยส.5
 มีการวางระบบการบริหารจัดการยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
 มีการวางระบบการป้ องกันการแพ้ยาซ้าในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเขตอาเภอสังคม โดยการส่งคืนข้อมูลการ
แพ้ยาให้ รพ.สต. เพื่อดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนด
 มีการทบทวนความคลาดเคลื่อ นทางยา โดยเฉพาะกลุ่ม Look Alike Sound Alike (LASA) เพื่อ ลดความ
คลาดเคลื่อนในการจัดยา
 จัดทาระบบ Medication reconciliation ในผู้ป่ วยกลุ่มโรคเรื้อรังทุกรายที่นอนโรงพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาที่
ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ยาโรคประจาตัวทีท่ านอยู่ หรือได้รบั ยาซ้าซ้อน PCT จึงได้ทาแนวทางปฏิบตั ิและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบเพื่อนาสู่การปฏิบตั ิ
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 กาหนดเป้ าหมายและตัว ชี้ว ดั เรื่องการใช้ย าอย่างสมเหตุ ผลของโรงพยาบาลและของรพสต.ในเขตอ าเภอให้
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
- พัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- สร้างความตระหนักรูข้ องบุคลากรทางการแพทย์ และผูม้ ารับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(2) การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสาคัญ จานวนยาในบัญชี
 คณะกรรมการ PTC มีการประชุมและพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล ประจาปี งบประมาณ 2562 พิจารณาเสนอยา
เข้า-ออกบัญชียาโรงพยาบาล โดยมีการเสนอยาเข้า 5 รายการ คือ และออก 2 รายการ ดังนี้
1) รายการยาเข้า 5 รายการ : Sodium Valproate 200 mg. , Thiamine inj.(Vitamin B1) 100 mg/ml
ขนาด 1 ml. , Tolperisone HCl 50 mg. , Vitamin B 1 Tablet, Vitamin B 6 Tablet,
2) รายการยาออก 2 รายการ : Norgesic (Paracetamol 450 mg/Orphenadrine citrate 35 mg. , Vit
B1-6-12 Tablet
 บัญชียาโรงพยาบาลสังคม มีจานวนรายการยาทัง้ หมด 332 รายการ เป็ นรายการยาในบัญชี ยาหลัก (ED) 312
รายการและยานอกบัญชียาหลัก (NED) 20 รายการ สัดส่วนรายการยา ED:NED คิดเป็ น 312:20 รายการยานอก
บัญชียาโรงพยาบาลทีต่ ้องจัดหามาให้ผปู้ ่ วยเฉพาะราย 0 รายการ
 พ.ศ. 2562 มีการทบทวนบัญชีในรายการยา HAD จากเดิมมี 16 รายการ Adenosine injection, Adrenaline
injection, Amiodarone injection, Atropine injection, Calcium gluconate injection, Dopamine injection,
Enoxaparin 40 mg/0.4 ml และ 60 mg/0.6 ml Injection (ประชุมร่วมกับทีม PCT นา เข้าในบัญชีโรงพยาบาล
ในปี 2561) , 50% MgSO4 Injection, Nicardipine injection, Norepinephrine injection, Morphine injection,
Pethidine injection, Potassium Chloride injection, Streptokinase, Sulprostone(Nalador®) ในปี 2562 ตัด
Atropine injection ออกจากบัญชียา HAD เนื่องจากไม่พบรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ ง ปัจจุบนั ยาในบัญชี HAD
โรงพยาบาลสังคม มีทงั ้ หมด 15 รายการ
(3) ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE
 Prescribing error
ในปี 2560 อัตราการเกิด Prescribing error ของผู้ป่วยนอกเท่ากับ 6.9 ต่อพันใบสังยา
่ และของผู้ป่วยในเท่ากับ
7.8 ต่อพันวันนอน เมื่อวิเคราะห์พบว่าปัญหาทีพ่ บส่วนใหญ่ เป็ นการ remed ยาไม่ถูกต้องกับยาปัจจุบนั ของผูป้ ่ วย มีทงั ้
ผิดขนาด ไม่ครบรายการ กระบวนการ medication reconciliation ของผูป้ ่ วยในทาให้ดกั จับความเสี่ยงของการ remed
ยาไม่ถูกต้องได้ก่อน ทาให้ผปู้ ่ วยยังได้รบั ยาที่ถูกต้อง และพัฒนากระบวนการ medication reconciliation สู่ผู้ป่วยนอก
โดยใช้สมุดโรคประจาตัว ( คลินิก NCD, ARV, Warfarin ) หากมีการปรับเปลี่ยนยาจะมีการสื่อสารลงในสมุด และใน
HOSxP จะกาหนดให้มกี ารทา pharmacist’s note เพื่อสื่อสารกันในแต่ละหน่วยงาน ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่อง
ปี 2561 อัตราการเกิด Prescribing error ของผูป้ ่ วยนอกเท่ากับ 4.2 ต่อพันใบสังยา
่ และของผู้ป่วยในเท่ากับ 3.6
ต่อพันวันนอน เมื่อวิเคราะห์พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ทย่ี งั พบเป็ นการสังยาผิ
่ ดจานวนในยาโรคเรื้อรัง เช่น NCD พยาบาล
จะช่วย screen ใบสังยาจากแพทย์
่
ก่อนส่งมารับยาเพื่อแก้ไขจานวนให้ถูกต้อง คลินิก Asthma/COPD พบการสังยาพ่
่ น
ผิดจานวน เนื่องจากแพทย์ไม่ทราบจานวน dose ของยาในแต่ละหลอด ห้องยาจึงเพิม่ จานวน dose ยาของยาพ่นแต่ละ
ตัวใน HOSxP และฉลากยา เพื่อให้แพทย์ทราบ เพื่อลดปัญหาการสังยาผิ
่ ดจานวน
 Pre-dispensing error
อุบตั กิ ารณ์ของ Pre-dispensing error ในปี 2561 ของผู้ป่วยนอกเท่ากับ 15.72 ต่อพันใบสังยา
่ ที่พบมีทงั ้ การจัด
ยาผิดตัว ผิดขนาด ผิดจานวน ผิดคน โดยอุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บส่วนใหญ่เกิดจากการจัดยาผิดตัว ส่วนใหญ่ยาที่เป็ นสาเหตุท่ี
พบบ่ อยจะอยู่ในกลุ่ม ชื่อ พ้องมองคล้าย (LASA Drug) ซึ่งโรงพยาบาลสัง คมมีกระบวนการป้ อ งกันหรือ ลดความ
คลาดเคลื่อนจากการจัดยาในกลุ่มนี้ผดิ ดังนี้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

35

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1. แ ก้ ไ ข ชื่ อ ย า ที่ แ ส ด ง บ น ฉ ล า ก ย า ใ ห้ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง เ พื่ อ ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร สั ง เ ก ต เ ช่ น
MetroNIDAZOLE/Metformin, Theophylline/ThyROXINE เป็ นต้น
2. ยาตัวเดียวกันทีม่ หี ลายความแรง เช่น ChorproMAZINE 50 mg. และ ChorproMAZINE 100 mg จะใส่วงเล็บ
ขนาดของยาไว้หน้าชื่อยา เช่น (50) ChorproMAZINE 50 mg. กับ ChorproMAZINE 100 mg เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนในการจัดยาผิดขนาด
3. จัดวางคู่ยาทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันแยกกัน เช่น Enalapril 5 mg และ 20 mg
4. เปลี่ย นบริษัท ในการจัด ซื้อ ยา เพื่อ ให้รูป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ย าแตกต่ า งกัน เช่ น คู่ Drotaverine กับ
Dextromethophan แผงใส เม็ดกลมสีเหลือง คล้ายกัน ในปี 2560 จัดผิด 5 ครัง้ ในปี 2561 ตัง้ แต่ ต.ค.60ม.ค.61 พบจัดผิด 4 ครัง้ แต่หลังจาก ก.พ. 61 เปลี่ยนบริษทั dextromethophne เป็ นแผงใส เม็ดกลมสีเขียว
ก็ทาให้ยงั ไม่พบอุบตั ิการณ์การจัดยาผิดในยาคู่น้ี , คู่ยาฉีด Dexamethasone inj. กับ Hyoscine inj. เป็ นยา
ampulle สีใส ฉลากสีขาวเขียว คล้ายกัน ในปี 2560 จัดผิด 2 ครัง้ ในปี 2561 ปี 2561 1 ครัง้ ในเดือน ก.ค.
2561 แต่หลังจาก ส.ค. 61 เปลีย่ นบริษทั dexamethasone inj. เป็ น ampulle ฉลากสีเหลือง ก็ทาให้ยงั ไม่พบ
อุบตั กิ ารณ์การจัดยาผิดในยาคู่น้ี
แต่จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในปี 2561 ก็ยงั พบความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาคู่เหล่านี้อยู่ ในปี 2562 จึงได้พฒ
ั นา
กระบวนการจัดการกับยาในกลุ่ม LASA เพิม่ เติม คือ จัดทามุม LASA Drug ปี 2562 มีคู่ LASA 23 คู่ เป็ น look alike
7 คู่ Sound alile 16 คู่ มุม LASA ยาทีอ่ ยู่ในกลุ่มนี้จะจัดแยกออกยาอื่นๆ เพื่อเฝ้ าระวังการจัดยาผิด แต่ตวั ที่เป็ นคู่ท่ผี ดิ
บ่อยจะไม่จดั วางไว้ใกล้กนั จะแยกให้อยู่คนละช่อง ส่วนยาอื่นๆ เปลี่ยนแปลงการจัดวางยา จากเดิ มเรียงตามตัวอักษร
ในแนวนอน เป็ นการจัดวางในแนวตัง้
 Dispensing error
ตัวอย่าง
1. อุบตั ิ การณ์ : การจ่ายยา AZT syrup ไม่ครบจานวน ในผู้ป่วยเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ HIV ทาน 1.5 ml
bid ปริมาณ 1 เดือน คือ 90 ml จ่ายแค่ 1 ขวด (60 ml) ไม่ได้ทานยา 2 อาทิตย์ ในเดือน พ.ค. 61
สาเหตุ : จากการทบทวน สาเหตุเกิดอาจเกิดได้จาก
1) ไม่ได้มกี ารส่งผูป้ ่ วยเด็กที่ D/C มาผ่านห้องยาอีกครัง้ กลับบ้านเลย
2) พยาบาลไม่ได้ตรวจสอบยา AZT syrup ของเด็ก
3) เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาอาจไม่ทราบขนาดและจานวนยา AZT syrup ทีเ่ ด็กควรได้รบั
4) แพทย์ไม่ได้เขียนสังระยะเวลาในการรั
่
บประทานยาทีช่ ดั เจน
การแก้ไข
แนวทางป้ องกันความเสีย่ ง ดังนี้
1. เคส ARV ต้องผ่านการตรวจสอบโดยเภสัชกรทุกเคส พร้อมกับคานวณขนาด จานวนขวดยาที่จะได้รบั 1
เดือน พร้อมกับจ่ายยาให้ไปเลยขณะ admit
2. เภสัชกรทา pharmacist note เพื่อช่วยแจ้งเตือน โดยเภสัชกรประจาคลินิก note plan ยาที่ควรได้รบั
ร่วมกับพยาบาลคลินิก
3. เสริมความรูเ้ กีย่ วกับยา ARV ในเด็กแก่เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยา จพง.เภสัชกรรม เพื่อป้ องกันความผิดพลาด และ
ช่วยตรวจสอบร่วมกัน
4. จัดทาคู่มอื เพื่อค้นหาข้อมูลขนาดยาได้สะดวกขึน้
5. แพทย์เขียนชื่อยา ขนาดยา จานวนทีช่ ดั เจนระหว่าง admit และ D/C plan
2. อุบตั ิ การณ์ : จ่ายยาผิดตัว เดือนธันวาคม 2561 ปกติผปู้ ่ วยทาน Teevir (TDF +FTC+EFV) แต่เภสัชกรจ่าย
Teno-em (TDF+FTC) สูตร 2 ตัวให้ผปู้ ่ วย ผูป้ ่ วยทานยาไป 1 เดือน
สาเหตุ : ชื่อยาคล้ายกัน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การแก้ไข :
1. เปลีย่ นชื่อยาในระบบ HOSxp จาก Teno-em เป็ น Emtricitabine+Tenofovir เพื่อให้แตกต่างจาก Teevir
2. เสริมความรูท้ งั ้ เจ้าหน้าทีจ่ ดั ยา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเภสัชกรเพื่อให้ช่วยกันเฝ้ าระวัง ถ้า Teevir จะ
เป็ นสูตรรวมยา 3 ตัว มียาแค่กระปุกเดียว แต่ถ้า Teno-em จะเป็ นสูตร 2 ตัว ต้องทานคู่กบั ยาอีก 1 ตัว
อาจจะเป็ น EFV หรือ NVP
 Administration error
1. อุบตั ิ การณ์ : เวรดึกพยาบาลบริหารยาผิดตัว Haloperidol lactate 5 mg/ml และ Haloperidol deconate 50
mg/ml
สาเหตุ : ยาชื่อคล้ายกันและจัดเก็บไว้ใกล้กนั ในตู้ยาที่ ER แพทย์สงใช้
ั ่ ยา พยาบาลไม่ทราบว่าเป็ นยาคนละตัว
การแก้ไข : ทบทวนความเสี่ย งที่เ กิด ขึ้นกับ แพทย์และพยาบาล ER ได้ข้อ สรุ ป คือ ไม่สารอง Haloperidol
deconate 50 mg/ml ไว้ท่ี ER เนื่องจากเป็ นยาทีอ่ อกฤทธิ ์ช้า ไม่จาเป็ นต้องได้เร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดการบริหารยา
ผิด จึงนาออกจากรายการยา ER รวมทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะการออกฤทธิยาทั
์ ง้ สองตัวกับพยาบาล
2. อุบตั ิ การณ์ : เวรดึกพยาบาลจ่ายยาผิดขนาด คีย์ amoxicillin 500 mg แต่จ่าย amoxicillin 250 mg
สาเหตุ : เกิดจากยามีลกั ษณะคล้ายกันและวางอยู่ขา้ งกันในชัน้ ยา Stock ER
การแก้ไข : จัดทาชัน้ ยาใหม่เป็ นตะกร้าเพื่อให้มองเห็นและหยิบยาได้ง่าย แยกยาทัง้ สองขนาดออกจากกัน
(4) ผลการติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
จากการติดตามอุบตั กิ ารณ์การความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่ม HAD ระดับ E ขึน้ ไป ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ในปี 2560 ในปี
2561 พบอุบตั ิการณ์ 1 ครัง้ ระดับ F คือ เดือนธันวาคม 2560 เวรดึก พยาบาลยา Norepinephrine inj ผิดขนาด
แพทย์สงขนาด
ั่
4 mg ใน D5W 250 ml แต่พยาบาลให้ยา 4 amp (16 mg) เนื่องจากเป็ นพยาบาลใหม่ ไม่ได้ทาตาม
ระบบ HAD คือไม่ได้ independence check ชื่อยา ความแรงยา ขนาดยา กับพยาบาลอีกคน จากการทบทวนต้อง
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการ HAD และเจ้าหน้าทีใ่ หม่ต้องเข้าอบรมตามนโยบายของ HRD 100%
ปี 2560 พบ phlebitis จากการบริหาร dopamine 1 เคส และ Norepinephrine 3 เคส จากการทบทวนร่วมกับ IC
และพยาบาลใน Ward ได้ขอ้ สรุปแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน phlebitis ดังนี้
1. ก่อนเริม่ ให้ยา ซักถามผูป้ ่ วยเกีย่ วกับอาการปวดแสบบริเวณทีใ่ ห้ยา
2. Observe เส้นเลือดและบริเวณทีใ่ ห้ ถามอาการปวดบริเวณทีใ่ ห้ ทุก 2 ชัวโมง
่
(ถ้าไม่ใช่ HAD round IV ทุก 4
ชม.)
3. เพิม่ เติม Nurse Note ให้ระบุการพยาบาล และอาการทีพ่ บในเวร
4. แนะนาผู้ป่วยถ้ามีอาการผิดปกติ ปวดแสบแดงบริเวณที่ให้ย า ให้แจ้งพยาบาลทันที แล้วทาการเปลี่ยนเส้น
เลือดทีใ่ ห้
5. ก่อน off ยา ถ้าเป็ น Norepinephrine ให้ drip ใน 5%DW100ml ป้ องกันการ Oxidation ทาให้ฤทธิ ์น้อยลง ถ้า
เป็ น Dopamine drip ได้ทงั ้ NSS และ 5%DW เพื่อให้ไล่ยาที่อาจค้างอยู่ในเส้นเลือดแล้วทาให้เกิด phlebitis
เพราะอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดส่วนใหญ่เกิดหลังจาก off ยาไปแล้ว
ส่วนอุบตั ิการณ์ ยา HAD ระดับ A-D ที่ได้มกี ารติดตามและทบทวนในปี 2560 เช่น พบแพทย์ยงั มีการสังใช้
่ ยา
Dopamine inj โดยใช้คาสังเป็
่ นอัตราส่ วน(1:1,2:1) PTC ได้ทบทวนและรณรงค์ผ่านองค์กรแพทย์ให้ใช้คาสังที
่ ่ชดั เจน
เป็ น ขนาดยาเป็ นมิลลิกรัม และเขีย นปริมาณสารน้ า ที่ใ ห้ พบว่า ในปี 2561 ยัง ไม่ พ บการใช้ค าสัง่ แบบอัต ราส่ ว น
อุบตั กิ ารณ์ดา้ นการบริหารยา HAD อื่นๆ เช่น ไม่ได้ตดิ ป้ ายการใช้ HAD สีแดงหน้าชาร์ต, ไม่ scan ใบ monitor ให้ห้อง
ยา ได้มกี ารเน้นย้าให้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการ
(5) ผลการดาเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผลและแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ:
ปี งบประมาณ 2560 เริม่ มีการดาเนินงานเรื่องการใช้ยาสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลสังคมและใน รพ.สต.เขตอาเภอ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สังคม โดยต้องมีการดาเนินงานและรายงานตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 20 ตัวชี้วดั เป้ าหมายในปี งบประมาณ 2560 โรงพยาบาล
และ รพ.สต.ต้องผ่าน RDU ขัน้ ที1่ คือ โรงพยาบาลมีการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อและ รพ.สต.มีอตั ราการใช้ยา
ปฏิชวี นะในกลุ่มโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึง่ โรงพยาบาลสังคมและ รพ.สต.ในเขตอาเภอสังคม สามารถผ่าน RDU ขัน้ ที่ 1 ได้
ปี งบปะมาณ 2561 เป้ าหมายโรงพยาบาลและรพ.สต ต้องผ่าน RDU ขัน้ ที่ 2 ตัวชี้วดั ของ รพ.สตยังคงเดิมแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่วนตัวชีว้ ดั ของโรงพยาบาลเริม่ จับที่ 20 ตัวชี้วดั มากขึ้น โดยตัวชี้วดั ที่ท้าทายของโรงพยาบาล
สังคม คือตัวชีว้ ดั เรื่องการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในโรคทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงฉียบพลันและโรคแผลติดเชื้อ
และตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคเรือ้ รังเช่น โรคเบาหวานและโรคหอบหืด ผลการดาเนินงานปี งบ 2561 ไม่สามารถผ่านขัน้
ที่ 2 ได้ทุกตัวชีว้ ดั แต่มแี นวโน้มดีขน้ึ คณะกรรมการPTC ได้มกี ารวางแนวทางการสังใช้
่ ยาการวินิจฉัยในตัวชี้วดั ที่ยงั ไม่
ผ่านให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตระหนักมากขึน้ เพื่อให้โรงพยาบาลสังคมเป็ นโรงพยาบาลทีม่ กี ารสังยาอย่
่
างสมเหตุผลต่อไป
(6) การติดตามตัวชีว้ ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา:
 ผู้รบั ผิดชอบดึง ผลการดาเนินงานจาก HDC report รายงานให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ PTC
รับ ทราบเป็ นประจาทุกเดือ น เพื่อ ร่ว มหาสาเหตุ และวางแนวทางการดาเนินงานแก้ปั ญหาการสังใช้
่ ย าที่ยงั ไม่
สมเหตุสมผล
II-6.1 ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ:
 ประชุมการดูแลผู้ป่ว ยโรคเรื้อรัง ในปี 2559 ตามนโยบายของ HRD มีนโยบายให้เ จ้าหน้ าที่ประชุมในเรื่อ งที่
เกีย่ วข้องในหน่วยงานทีต่ ้องใช้เงินลงทะเบียนเองได้ปีละ 1 ครัง้
 การประชุมอื่นๆภายในจังหวัด เช่น การอบรมโปรแกรมการบริหารคลังและเวชภัณฑ์ , การประชุมการดูแลผู้ป่วย
HIV
 เจ้าหน้าทีใ่ หม่ ต้องได้รบั การอบรมระบบการทางานในหน่วยงาน
(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย:
 การเข้าถึง ข้อ มูลของผู้ป่ว ยในโปรแกรม HOSxP ซึ่ง ระบบงานบริการผู้ป่ วย อนุ ญาตให้บุ คลากรเข้าถึง ข้อ มูล
ผูป้ ่ วยด้วยการใช้รหัสส่วนตัว เนื่องจากข้อมูลผูป้ ่ วยอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ โดย
ให้เฉพาะบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจรักษา
 ข้อมูลการแพ้ย า : เพื่อป้ องกันการเกิดแพ้ยาซ้า กรณีบ ันทึกการจ่ายยาระบบแจ้งเตือนใน HOSxP ว่าผู้ป่วยมี
ประวัตแิ พ้ยา ในทุกจุดบริการ และมีการติดสติก๊ เกอร์แพ้ยาสีชมพูทป่ี กด้านหน้าของ OPD card
 ข้อมูลน้าหนักตัวผูป้ ่ วย : เพื่อให้เภสัชกรสามารถทบทวนในเรื่องการคานวณขนาดยา
 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร: แพทย์ , พยาบาล เภสัชกร สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ได้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในกระบวนการรักษาพยาบาล ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มี CrCl ต่ า
ผิดปกติ เป็ นต้น
 การเข้า ถึง ข้อ มูล ผู้ป่ วย เจ้า หน้ า ที่จะสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ได้ข้ึน อยู่ก ับ ระดับ สิท ธิก์ ารใช้ง านที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ PCT (Patient Care Team)
(3) การเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น:
 มีก ารจัด เภสัช สารสนเทศทุ ก หน่ ว ยงานสามารถสอบถามข้อ มูล ยาทุ ก ตัว ในโรงพยาบาลอ้ า งอิง จาก Drug
information เนื่องจากพบว่ามีรายละเอียดบางอย่างไม่มใี นคู่มอื หรือข้อสงสัยอื่นๆ จึงมีช่องทางนี้ให้เข้าถึงข้อมูลยา
ได้เพิม่ ขึน้
 การจัดทาคู่มอื แนวทางในการบริหารยา HAD และแบบเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาผลการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามนโยบายเพื่อป้ องกัน ME/ADE
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตือน:
 มีการทาแจ้ง เตือน (pop up) ในระบบ HOSxP กลุ่มยาที่อ าจทาให้เ กิดการแพ้ท่รี ุนแรงได้ ได้แก่ Allopurinol,
Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, Nevirapine, rifampicin, Co-trimoxazole เพื่อ ให้ผู้ส งใช้
ั ่ ยา
ตระหนักมากขึน้ ผลการดาเนินงาน ยังไม่พบผูป้ ่ วยทีเ่ กิดการแพ้ยาที่รุนแรงทีเ่ ริม่ ยากลุ่มนี้ทโ่ี รงพยาบาลสังคม
 พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังอันตรกิรยิ าระหว่างกับยา ARV ได้แก่ กลุ่ม PI, Efavirenz กับ ยา ergotamine tartrate
ทีอ่ าจทาให้เกิด gangrene โดย
1. เพิม่ ฐานข้อมูล DI ในระบบ HOSxPเพื่อแจ้งเตือนกรณีมกี ารสังใช้
่ ยาร่วมกัน
2. เพิ่ม การแจ้ ง เตื อ นในระบบ HOSxP เพื่อ ให้ แ พทย์ เ ฝ้ า ระวัง กรณี มีก ารสัง่ ใช้ ย าแก้ ป วดไมเกรน
ergotamine tartrate
(5) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพเกีย่ วกับการใช้ยา:
หน่ ว ยงานที่มีการจัดเก็บ ยาต้อ งมีการบันทึกอุ ณ หภู มิและความชื้นเป็ นประจาทุกวัน โดยกาหนดให้อุ ณ หภู มิท่ี
จัดเก็บยาไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสและความชืน้ ไม่เกิน 70 % เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบตรวจเชค Stock ยาเป็ นประจาทุก
เดือนโดยตรวจเชครูปลักษณ์ภายนอกสีเม็ดยาหรือแผงยาอยู่เสมอ และเชควันหมดอายุโดยเฉพาะรายการยาที่ไม่มกี าร
สังใช้
่
II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
(1) การจัดหายา:
 จัดทาแผนการซือ้ ยาประจาปี งบประมาณ โดยพิจารณาปั จจัยตาม มูลค่าการใช้ยาต่อปี งบประมาณ อัตราการใช้ยา
ย้อนหลัง 3 ปี พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บยาในคลังยา และระยะเวลาอายุของยา
 มีการดาเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
จัดซือ้ ยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมผลิต/จาหน่าย และจัดซือ้ ยาจากบริษทั ทีผ่ ่านการสอบการจัดซือ้ ร่วมระดับจังหวัด/เขต
 เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคลังเวชภัณฑ์ คานวณยอดการสังซื
่ อ้ เวชภัณฑ์ ประจาเดือน โดยเวชภัณฑ์แต่ละรายการจะต้องมี
คงคลังไม่น้อยกว่า 1 เดือน และ คงคลังไม่มากกว่า 3 เดือน ยกเว้นยาไม่มใี นคลัง ซึ่งเป็ นรายการยาที่มปี ริมาณ
การใช้น้อยคงคลังอาจน้อยกว่า 1 เดือน และยาทีใ่ ช้ในโครงการต่างๆจะจัดซื้อตามปริมาณการใช้จริงตามโครงการ
โดยมีเภสัชกรเป็ นผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลจัดทาใบสังซื
่ อ้ โดยใบสังซื
่ อ้ จะกาหนดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/บิลล์ รอผูม้ อี านาจลงนาม
อนุมตั ิ
 ติดต่อสั ่งซือ้ ยาทางโทรศัพท์ หรือส่งโทรสาร ในกรณีทเ่ี ป็ นการสังซื
่ อ้ จากองค์การเภสัชกรรมหรือ วัตถุออกฤทธิ ์ต่อ
จิตและประสาท และ ส่งจดหมาย ในกรณีทเ่ี ป็ นการสังซื
่ อ้ ยาเสพติด
 ติดตามยาทีส่ งั ่ หรือส่งใบสังซื
่ อ้ ไปแล้ว ถ้าพบว่ามีปัญหา ต้องติดต่ อกับบริษทั เพื่อหาสาเหตุ และแจ้งเภสัชกรทราบ
เพื่อทาการแก้ไขต่อไป
 กรณีรายการยาที่แพทย์มคี วามจาเป็ นต้องการใช้ยาในกรณีเร่งด่วน แจ้งเภสัชกรเพื่อทาการยืม/แลกเปลี่ยนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลหนองคาย
(2) การเก็บสารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย:
 กุญแจคลังยา ต้องล็อค 2 ชัน้ และต้องแยกเก็บกุญแจคนละชุดเวลาเปิ ดคลังต้องมีเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อย 2 คน โดยให้
ถือกุญแจคนละชุด
 ระบบควบคุ มคุณ ภาพคลัง ยาปรับ ปรุ ง จากเดิมใช้เ ครื่อ งปรับ อากาศควบคุม 12 ชัว่ โมง ปรับ เป็ น 24 ชัว่ โมง
มีเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อ งสลับกันทางานทัง้ คลังยาใหญ่และคลัง ยาย่อย เนื่อ งจากเดิมไม่ส ามารถควบคุม
อุณหภูมใิ ห้ 25 องศาเซลเซียสได้ตลอดวัน
 ตู้เย็นจัดเก็บยาใช้รุ่นกาหนดอุณหภูมคิ งที่ 2-8 องศาเซลเซียส จานวน 2 ตู้ อยู่ทค่ี ลังใหญ่ และ substock ตู้เย็นเก็บ
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วัคซีนจานวน 1 ตู้ ทุกวันมีเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของคลังยา อุณหภูมติ ู้เย็นเก็บวัคซีน (ช่องแช่แข็ง
-25 องศาเซลเซียส ถึง -15 องศาเซลเซียส, ช่องแช่เย็น 2 – 8 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมติ ู้เย็นเก็บยา (2 – 8
องศาเซลเซียส)
 กรณีไฟฟ้ าดับ ใช้เครื่องสารองไฟและมีระบบแจ้งฝ่ ายเภสัชกรรม หากเกิดขัดข้องเป็ นเวลานานเกิน 30 นาที
 ระบบการสารองยาทีห่ น่วยบริการ ในปี 2561 มีการทบทวนและปรับปรุงรายการยาสารองในหน่วยบริการ ER และ
Ward
(3) การจัดให้มยี า/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
การเก็บ สารองยารถฉุ กเฉิน ห้อ งฉุ กเฉิน และผู้ป่ วยใน คณะกรรมการ PTC ได้ทบทวนและกาหนดรายการยา
จานวน มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบและเบิกคืนยาที่ชดั เจน เนื่อ งจากระบบเดิมฝ่ ายเภสัชกรรมไม่ส ามารถ
ตรวจสอบยาที่ถูกใช้ไปได้ เพราะการเบิกไม่มีหลักฐาน เช่น ใบสังยา
่ ในการเบิกยา ให้เจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลเบิกจ่ายยาตามใช้จริงทีห่ อ้ งยา
ยาฉุกเฉิน ห้องยาจัดทา emergency box ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลุ่มยาช่วยชีวติ จะไม่ขาด รวมทัง้ ยัง
สามารถตรวจสอบยาหมดอายุได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการนายาออกมาใช้ให้นามาเปลี่ยนที่ห้องยาทันทีโดยแนบใบสังยาและ
่
HAD monitor มาด้วยและมีมาตรการติดตามตรวจสอบการสารองยาโดยฝ่ ายเภสัชกรรมทุกเดือน
(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ด:
วิธกี ารจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ดและมาตรการความปลอดภัยทีส่ าคัญ:
 พยาบาลวิชาชีพทีห่ อ้ งฉุกเฉินทาการตรวจรักษาคนไข้ ส่งมอบยาและให้คาแนะนาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและมีการ
กาหนดรายการยาทีพ่ ยาบาลสามารถสังจ่
่ ายให้กบั ผูป้ ่ วยได้ โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์
 กรณีผปู้ ่ วยต้องได้รบั ยานอกเหนือจากพยาบาลสังจ่
่ ายได้ ต้องติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ปรึกษาแพทย์เวรก่อนสังใช้
่
ยา เมื่อมีการสังใช้
่ ยาเพิม่ เติมแพทย์ต้องมาลงชื่อกากับภายใน 8 ชม.
 มีระบบให้คาปรึกษาจากเภสัชกร โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
 กรณี Admit พยาบาลห้องฉุกเฉินจัดยาให้แก่ผปู้ ่ วยใน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 มีมาตรการจากัดการเข้าถึงยาในกลุ่มทีอ่ าจนาไปใช้ในทางที่ผดิ เช่น tramadol มีการกาหนดในระบบให้สงใช้
ั ่ โดย
แพทย์เท่านัน้ และจากัดการสังในแต่
่
ละคนแต่ละครัง้ จานวนไม่เกิน 20 เม็ด รวมไปถึงยาในกลุ่มที่เป็ นวัตถุออก
ฤทธิต่์ อจิตประสาท เช่น diazepam inj. และกลุ่มยาจิตเวชแบบฉีด เช่น haloperidol inj., Fluphenazineinj. เป็ น
ต้น ก็ต้องสังใช้
่ โดยแพทย์ ถ้ามีการสังใช้
่ การเบิกยาคืนต้องนาใบสังยามาประกอบการเบิ
่
กจ่ายทุกครัง้
 ยาทีใ่ ช้ในเวรดึก พยาบาลต้องพิมพ์ใบรายการยาทีส่ งใช้
ั ่ ไว้ให้ผชู้ ่วยพยาบาลนาส่งทีห่ อ้ งยาก่อน 9 โมงเช้า ห้องยา
จัดยาคืนตามใบสังยา
่ เจ้าหน้าที่ห้องยานาส่งยาคืนเพื่อให้พยาบาลเติม stock ก่อน 12.00 น. พร้อมตรวจสอบ
รายการยาและลงบันทึกในสมุดตรวจสอบรายการยา โดยยาฉี ด สารน้ า ให้พ ยาบาล ER เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนในแต่ละเวร ส่วนห้องยาจะรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนของยาเม็ด ยาน้ า ยาใช้
ภายนอก
(5) การจัดการกับยาทีส่ ่งคืนมาห้องยา:
1. กรณีผปู้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยสามารถนายามาคืนทีต่ ู้รบั คืนยา รวมทัง้ ยาผู้ป่วยออกหน่ วยที่เหลือที่ รพ.สต.ส่งคืน เภสัช
กร/ เจ้าหน้าทีเ่ ภสัชกรรม ตรวจสอบยาเดิม นามาคัดแยกยาเสื่อมสภาพ ยาหมดอายุเพื่อทาลาย และยาสภาพดี
นากลับมาใช้ โดยเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพพิจารณานากลับมาใช้
2. กรณีผปู้ ่ วยใน หากผูป้ ่ วยกลับบ้านหรือแพทย์หยุดยา ยาทีเ่ หลือจะถูกส่งคืนมากับรถยาของ ward เภสัชกรจัดเก็บ
คืนทันทีวนั ต่อวันพร้อมทัง้ ค้นหา administration error จากยาที่เหลือ มา หากพบจะโทรติดต่อ ward เพื่อหา
สาเหตุ ถ้าเป็ นความคลาดเคลื่อนทางยา จะลงบันทึกความเสีย่ ง
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II-6.2 ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคาสัง่
(1) การเขียนคาสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคาสัง่ เพื่อการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย:
 การเขียนคาสังใช้
่ ยา จะต้องระบุทงั ้ ขนาด ความแรง และจานวนของยา พร้อมลงลายมือชื่อผู้สงใช้
ั ่ ทุกครัง้ โดยให้
เขียนรายการยาด้วยชื่อสามัญทางยา (generic name)ไม่ให้ใช้คาย่อในการสังใช้
่ ยา ยกเว้น รายการยาที่มชี ่อื ย่อ
สากล ควรใช้หน่วยเมตริกในการเขียนความแรงยา และกรณีสงใช้
ั ่ ยาเดิมผูป้ ่ วย ไม่ควรเขียน RM แทนคาสังใช้
่ ยา
 การสังใช้
่ ยาด้วยคาสังทางวาจาหรื
่
อทางโทรศัพท์นนั ้ ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยเท่านัน้
และแพทย์จะต้องมาลงชื่อรับรองคาสังการใช้
่
ยาภายใน 24 ชัวโมง
่
และจะต้องรายงานโดยใช้หลักการของ SBAR
 พยาบาลนอกเวลาราชการ สามารถสังใช้
่ ยาได้ตามกรอบบัญชีรายการยาทีก่ าหนดเท่านัน้
 รายการยาทีส่ งใช้
ั ่ จะต้องมีความสัมพันธ์กบั อาการของผูป้ ่ วยทีบ่ นั ทึกเอาไว้ในเวชระเบียน
 ในการสังใช้
่ สารน้า หรือยาทีส่ งใช้
ั ่ แบบ one day ให้คาสังของแพทย์
่
นนั ้ คงอยู่เพียง 24 ชัวโมง
่ หลังมีคาสังใช้
่ ยา
(2) medication reconciliation:
ผู้ป่ วย Admit ทุกรายพยาบาลซักประวัติโรคประจาตัวและยาเดิมที่ทานทุกครัง้ ถ้ ามีแจ้งแพทย์พ ิจารณาให้ย า
หรือ ไม่สงใน
ั ่ order แล้ว รับ ยาที่ห้อ งยาซักประวัติย าเดิมทุก ครัง้ ถ้ าพบมีย าเดิมบันทึก ในแบบฟอร์ม medication
reconciliation และปรึกษาแพทย์ทุกครัง้ แนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ผูป้ ่ วยทุกคนต้องได้รบั การซักประวัตโิ รคประจาตัว ประวัตกิ ารใช้ยา จาก ER และ Ward
2. ก่อนจัดยาเจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาต้องตรวจสอบประวัตกิ ารใช้ยาโรคประจาตัวของผูป้ ่ วยทุกครัง้ หรือหากเป็ นผู้ป่วย
ทีร่ บั ยาทีอ่ ่นื ต้องสอบถามยาโรคประจาตัวเดิมทีน่ ามาด้วย หรือถ้าไม่ได้นามาหรือจาไม่ได้ ห้องยาจะต้องเป็ น
ผู้ประสานเพื่อสอบถามรายการจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับยา ยาโรคเรื้อรัง ทุกตัว จะให้ห้อ งยาจัดยาให้กบั
ผูป้ ่ วย ยกเว้น ยารักษาวัณโรค และยาต้านไวรัส HIV จะให้ผู้ป่วยจัดทานเอง เนื่องจากมีเวลาประจาที่ผู้ป่วย
ทานอยู่แล้ว
(3) ถ้ามีการใช้ CPOE ระบบมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ทีช่ ่วยสนับสนุนการตัดสินใจ:
การสังใช้
่ ยาของผูป้ ่ วยนอกจะมีการสังยาผ่
่ านระบบ Hos-xp โดยจะมีสติกเกอร์ยาออกทีห่ อ้ งยาก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยจะมาถึง
ห้องยาทาให้ส ามารถจัดยาไว้รอผู้ป่วยและแพทย์จะปริ้นใบสังยาให้
่
ผู้ป่วยมายื่นที่ห้อ งยา เจ้าหน้าที่ห้องยาสามารถ
dobble check สติกเกอร์ยาและใบสังยาได้
่
ก่อนจ่ายยาเภสัชกรสามารถเชคกับระบบ Hos-xp ได้อกี รอบเพิม่ ความมันใจ
่
ในการจ่ายยามากขึน้ และลดเวลารอคอยรับยาของผูป้ ่ วยได้
II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
(1) การทบทวนคาสังใช้
่ ยา:
 เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะเป็ นผูร้ บั ใบสังยา
่ พร้อมกับดูรายการยาที่สงเบื
ั ่ ้องต้น เช่น จานวนที่
สัง่ ยาทีส่ งกั
ั ่ บสติก๊ เกอร์ทอ่ี อกมา หากไม่ถูกต้องจะมีการแก้ไขให้ตรง
 ก่อนจ่ายยา เภสัชกรทบทวนคาสังใช้
่ ยาอีกครัง้ เช่น อาการสาคัญกับยาที่ผู้ป่วยได้รบั เช่น ผู้ป่วยเป็ นแผลในปาก
แพทย์ต้องการสัง่ Triamcinolone oral paste แต่สงั ่ Triamcinolone 0.02% cream, ข้อห้ามใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละ
ราย, ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีร่ บั ยาต่อเนื่องต้องมีการเปรียบเทียบรายการยาทีห่ มอส่ง กับ ประวัตยิ าเดิมใน HOSxP
และสมุดประจาตัวของผูป้ ่ วย ส่วนผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อรับยาต่อ เภสัชกรจะตรวจสอบยาที่
แพทย์สงกั
ั ่ บใบส่งตัวก่อนจ่ายยาทุกครัง้ ในเคสทีป่ รับยาแพทย์จะทาเครื่องหมายเพื่อแจ้ง ได้แก่ เพิม่ ลด OFF Add
แต่ถ้ามีรายการเปลี่ยนไปโดยที่แพทย์ไม่ได้ระบุตามข้อตกลง เภสัชกรจะโทร consult ยืนยันการเปลี่ยนแปลงกับ
แพทย์ทุกครัง้
(2) การจัดเตรียมยา:
 เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจะรับใบสังยาเพื
่
่อประกบกับสติก๊ เกอร์ท่แี พทย์สงออกมา
ั่
เพื่อนาไปจัด
โดยใส่ในตะกร้าสีชมพูหากเป็ นผูป้ ่ วยทีต่ ้องชาระเงิน ส่วนผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้ชาระเงินจะใส่ในตะกร้าสีเขียว
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 ยาทีม่ ปี ริมาณการใช้เยอะในแต่ละวัน เช่น paracetamol หรือในวันคลินิก NCD กลุ่มยาโรคเรือ้ รัง จะมีการแพคยาใส่
ซองยาไว้ก่อน หากมีการสังใช้
่ กจ็ ะนามาติดฉลากได้ทนั ที เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาการจัดยาและระยะเวลา
การรอคอยของผูป้ ่ วย
(3) การติดฉลากยา
รายการยาทีต่ ้องกันแสง บนฉลากยาจะมีคาว่า Li อยู่ เจ้าหน้าที่ท่จี ดั ยาต้องสังเกตก่อนติดฉลาก หากต้องกันแสง
ต้องติดใส่ซองสีชา แต่ถ้ายาทีไ่ ม่ต้องกันแสงก็ตดิ ซองใส
(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
 เวรเช้าบ่าย ER จะใช้ยาฉีดใน Stock หลังจากใช้ยาผู้ป่วยนาใบสังยามายื
่
่นรับยากลับบ้านที่ห้องยา ยาที่ใช้ไป ER
จะเขียนคาว่า “ER” หน้ารายการยา เพื่อเป็ นการสื่อสารว่าใช้ยาใน Stock ไป ห้องยาแยกยาที่ฉีดไว้ในตะกร้ายาเวร
เช้าเพื่อส่งคืน ER ก่อน 16.00 น. เวรบ่ายก่อน 24.00 น. ส่วนคนไข้ท่ี ไม่ได้รบั ยากลับบ้านแต่ใช้ยาฉีดไป ER จะ
พิมพ์ใบสังยาไว้
่
เบิกยาคืนส่งห้องยาก่อน 15.00 น. เวรบ่ายก่อน 23.00 น.
 ยาและสารน้าเบิกเวรดึก เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาจัดยาตามใบเบิก ก่อนนาส่งต้องให้เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตรวจสอบยาทีจ่ ดั กับรายการยาเบิกก่อนนาส่ง พยาบาลที่รบั ยาตรวจสอบยาที่จดั อีกครัง้ ทัง้ ผู้เบิก ผู้รบั ผู้จดั และ
ผูต้ รวจสอบต้องลงชื่อในใบเบิกยาแต่ละวัน
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย:
ก่อนส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย เภสัชกร ต้องระบุตวั คนไข้ให้ถู กคน คือ ขานชื่อผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยแจ้งนามสกุล สอบถาม
ประวัตแิ พ้ยา อาการสาคัญของผูป้ ่ วย จ่ายยาพร้อมแนะนาวิธกี ารใช้ยา อาการข้างเคียงทีส่ าคัญ ข้อควรระวังในการใช้ยา
II-6.2 ค. การบริหารยา
(1) การบริหารยา การใช้ MAR การตรวจสอบซ้า:
1. แพทย์ประจาหอผูป้ ่ วยจะดาเนินการตรวจรักษาผูป้ ่ วย โดยการ Round ผูป้ ่ วยรายเตียงเวลา 09.00 น. หลังจากนัน้
จะมีการบันทึกข้อมูลอาการคนไข้ คาสังการรั
่
กษาใน doctor order sheet และเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยจะทาการแสกน
order เข้าโปรแกรม Hos-Xp จะบันทึกในส่วนของ ระบบจะมีการแจ้งเตือนมายังห้องยาว่า มีOrder การสังยาใหม่
่
2. เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะทาหน้าที่ทวนสอบซ้าการสังใช้
่ ยาว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ จากนัน้ จะ add
chart เป็ นใบสังยาในวั
่
นนัน้ เภสัชกรจะพิมพ์ฉลากยา 1 ชุดและใบแสดงรายการยา(Drug Profile) เก็บไว้ท่หี ้องยา
ฉลากยาจะได้ร บั การจัดยาเป็ นชุดๆแบบ Oneday dose แยกตามผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อจัดยาเสร็จเภสัชกรจะ
ตรวจสอบยาใน lockใส่ยาเรียงตามลาดับเตียง พร้อมจะมีการส่งมอบรถยาที่จดั เสร็จแล้ว ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา
12.00 น. โดยใบ MAR ให้พยาบาลผูป้ ่ วยในเข้าไปปริน้ ในระบบ Hos-xp
3. เมื่อรถยามาถึงตึกผูป้ ่ วย พยาบาลเวรเช้า จะตรวจสอบยาทีผ่ ู้ป่วยจะได้รบั และจะส่งมอบยาก่อนอาหารเย็น เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซ้า(Re-check) การให้รบั ประทานยา ให้น้ าเกลือจะต้องมีการลงเวลาที่ให้กนิ ยาตามความเป็ น
จริง พร้อมลงลายมือชื่อ
(2) การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
 คลิ นิก ARV/TB : การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ในเรื่องการใช้ยา วิธแี ละเวลาการรับประทานยาที่ถูกต้อง ให้
ผู้ป่วยและญาติได้มสี ่ว นร่วมในการตัดสินใจเลือ กเวลาในการรับประทานยาที่เ หมาะสมกับชีวติ ประจาวันของตนเอง
อธิบายข้อดีของการกินยา เช่น การใช้ยาในวัณโรค กินยาครบตรงเวลา หายขาดได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีกาลังใจในการทาน
ยา และให้ญาติได้มสี ่วนร่วมในการช่วยติดตามการทานยาของผู้ป่วย อธิบายอาการข้างเคียงจากยาทัง้ ที่รุนแรงและไม่
รุนแรง หากเป็ นอาการข้างเคียงที่รุนแรง (Intensive ADR) จะมีแนวทางเพิม่ เติม คือ ให้บตั รเฝ้ าระวังอาการแพ้ยาที่
รุนแรงแก่ผปู้ ่ วย แนะนาทัง้ ญาติและผูป้ ่ วยสังเกตอาการเริม่ ต้นทีอ่ าจพัฒนาไปเป็ นการแพ้ยาที่รุนแรง เพื่อช่วยเฝ้ าระวัง
เมื่อกลับไปทีบ่ ้าน
 คลิ นิกโรคเรื้อรัง ในวันจันทร์ (CKD clinic) อังคาร (DM clinic) พุธ (HT clinic) จะมีการให้ความรู้การใช้ยาแก่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

42

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทัง้ ค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา ปรับเปลี่ยนวิธกี ารทานยาให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย เช่น กรณียา Simvastatin ปกติฉลากยาของโรงพยาบาลตัง้ เป็ นอัตโนมัติท่ี ก่อนนอน แต่ผู้ป่วยบางคนมักลืม
ทานยาก่อนนอน เภสัชกรจึงแนะนาให้ผปู้ ่ วยเปลีย่ นเป็ นทานยาหลังอาหารเย็นได้ หลังจากการแก้ไขปัญหาการใช้ยา จะ
มีการทา pharmacist’s note ใน HOSxP เพื่อสื่อสารกับสหวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วย
 คลิ นิก Warfarin : ผู้ป่วยที่ทานยา warfarin ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลสังคมจะเป็ นผู้สูงอายุ ดังนัน้ ญาติจงึ มีส่วน
สาคัญมากทีช่ ่วยในการดูแลเรื่องการรับประทานยาของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมีทงั ้ รพร.
ท่าบ่อ และ รพ.หนองคาย เมื่อแรกรับเข้าคลินิกที่โรงพยาบาลสังคม เภสัชกรจะมีการประเมินความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็ น
baseline จากนัน้ จะมีการให้ความรู้ทงั ้ ผู้ป่วยและญาติทงั ้ ลักษณะกายภาพของยา ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียง กิจกรรม
ต่างๆทีอ่ าจมีผลต่อการรับประทานยา เป็ นต้น และในทุก visit ทีผ่ ปู้ ่ วยมาโรงพยาบาลเภสัชกรจะประเมินความรู้ผู้ป่วย
ทุกครัง้ เพื่อเน้นย้าให้ผปู้ ่ วยจาข้อมูลได้
(3) การติดตามผลการใช้ยา:
บัตรเฝ้ าระวังการใช้ยาที่ทาให้เกิ ดการแพ้ที่รนุ แรง เพื่อให้เฝ้ าระวังอาการแรกเริม่ ที่อาจพัฒนาเป็ นการแพ้ยาที่
รุนแรง แนะนาให้รบี กลับมาพบแพทย์หากมีอาการทีแ่ นะนา และนัด follow up โดยจะให้ยาไม่เกิน 1 เดือน
(4) การจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมา:
 กรณีผปู้ ่ วยนอกทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังให้นาห่อยามาโรงพยาบาลทุกครัง้ พยาบาลประจาคลินิกจะช่วยดูยาและแจ้ง
แพทย์ให้สงยาถึ
ั ่ งวันนัดโดยหักจานวนยาทีผ่ ปู้ ่ วยเหลือออกและคืนให้ผู้ป่วยไปใช้ต่อ
 กรณีผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีน่ อนโรงพยาบาล เก็บยาไว้ทห่ี อ้ งยา เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาทา Med reconciliation แจ้งแพทย์เพื่อ
พิจารณาสังใช้
่ ยาต่อเนื่องและถ้าแพทย์สงใช้
ั ่ ต่อให้นายาของผูป้ ่ วยมาจัดให้รบั ประทานต่อเนื่อง
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 จากการทบทวนงานคลังและบริหารเวชภัณฑ์ในปี 2560 พบปัญหายาขาดคราวและปริมาณคงคลังยาบางตัวสูง ในปี
2561 มีการจัดทา Substock เพื่อสารองยาในการใช้แต่ละสัปดาห์ ส่งผลให้สามารถควบคุมปริมาณอัตราการใช้ยา
ได้เหมาะสม จานวนยาขาดลดลง ปริมาณการสังยาในรอบไตรมาสลดลง
่
 การจัดตัง้ คลินิก Warfarin ในปี 2560 ให้บริการผูป้ ่ วยในเขตอาเภอสังคมทีถ่ ูกส่งตัวกลับมาเพื่อรับยาใกล้บ้าน ทาให้
ผูป้ ่ วยประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางในการไปรับบริการทีต่ ่างอาเภอหรือต่างจังหวัด
 พัฒนากระบวนการ medication reconciliation ในผูป้ ่ วยนอก โดยผู้ป่วย NCD, ARV, Warfarin ให้ผู้ป่วยมีสมุดโรค
ประจาตัว หากมีการปรับเปลี่ยนยาจะมีการสื่อสารลงในสมุด และใน HOSxP จะกาหนดให้มกี ารทา pharmacist’s
note เพื่อสื่อสารกันในแต่ละหน่วยงาน ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่อง
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score
DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
52. การก ากั บ ดู แ ลการจัด การ
4
I
รพ.สามารถชาระค่ายาให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้มยี า
ด้านยา
สารองพอใช้และไม่ต้องเปลีย่ นบริษทั บ่อย
53. สิ่ง แวดล้ อ มสนั บ สนุ น การ
3
L,I
-มีการจัดอบรมหน่ ว ยงานที่มีการสารองยาให้มี
จัดหาและเก็บรักษายา
กระบวนการจัดเก็บ รักษาและเบิก-จ่ายยาเหมือน
ห้องยา
-มีการประเมิน ติดตามโดยคณะกรรมการ PTC
เป็ นประจาทุกเดือน
54. การสังใช้
่ ยาและการถ่ายทอด
3
A,I
-การสังใช้
่ ยาให้เข้าใจง่าย อ่านง่าย ครบถ้วนทัง้
คาสัง่
ผูร้ บั คาสัง่ ผูค้ ดั ลอกและผูบ้ ริหารยา
-นาข้อ มูลความเสี่ย งจากการสังใช้
่ ย าคืนองค์กร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
แพทย์ ใ ห้ ร ับ ทราบและวางแนวทางแก้ ไ ขให้
รวดเร็ว
55. การทบทวนค าสัง่ เตรี ย ม
5
I
-มีคอมพิวเตอร์ให้เภสัชกรที่จ่ายยาผู้ป่วยในเพื่อ
เขีย นฉลากจัด จ่ า ย และส่ ง
สามารถ dobble check ข้อมูลผู้ป่วยใน Hos-xp
มอบยา
ได้ก่อนจ่ายยา
-มีการประเมินการดาเนินงานหน้างานทุกเดือน
56. การบริหารยาและติตตามผล
4
L
มีการติดตามผลการดาเนินงานร่ ว มกันระหว่าง
ห้องยากับห้องฉุกเฉินหรือตึกผูป้ ่ วยในเป็ นประจา
ทุกเดือน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพการแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ : คุณภาพฟิ ลม์ ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2557
2558
2559

อัตราความผิดพลาดผิด
ด้าน/ผิดคน
อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า
อัตราการฟิ ลม์ เสียทัง้ หมด
ระยะเวลาการรอฟิ ลม์
ผูป้ ่ วยนอก
ระยะเวลาการรอฟิ ลม์
ฉุกเฉิน
ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ
ภายนอก
ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ
ภายใน

FM-ACD-046-00
Date: 15/06/2561

2560

2561

2562
(ต.ค.61มิ .ย.62)

1%

0

0

0.03

0

0.02

0

2%
3%
20 นาที

1.11
1.71
15

1.59
1.98
10

1.37
1.79
8

1.30
1.52
5

1.25
1.48
6

0.52
0.25
5

10 นาที

10

8

6

7

5

6

90%

-

91

91

90

90

95

85%

-

-

87

90

90

95

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
โรงพยาบาลสังคม เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงให้บริการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทวไปทั
ั่
ง้ ในและนอกเวลา
ราชการ แต่เนื่องจากไม่มแี พทย์เฉพาะทางและรังสีแพทย์ฉะนัน้ การอ่านและการแปรผลภาพถ่ายรังสีฯ แพทย์ผู้ส่งตรวจ
เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผูแ้ ปรและรายงานผล
การตรวจพิเศษ/การทา intervention ทางรังสี: ไม่มี
จานวนผูถ้ ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
การปฏิบตั งิ านในเวลาราชการใช้อตั รากาลัง 2 อัตรา ได้แก่
1. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานผูช้ ่วยรังสี จานวน 1 อัตรา
จานวนรังสีแพทย์: ไม่มี
เทคโนโลยีสาคัญ:
1. เครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ 1 เครื่อง
2. เครื่องเอกซเรย์ฟัน 1 เครื่อง
3. เครื่องล้างฟิ ลม์ อัตโนมัติ 1 เครื่อง
5. ชุดป้ องกันรังสี 2 ชุด
6. Thyroid shield. 2 ชุด
7. Gonad shield.1 อัน
iii. กระบวนการ
II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 ปฏิบตั งิ านในวันเวลาราชการเวลา ตัง้ แต่เวลา 08.00-16.00 น.ทัง้ 2 อัตราหลัง16.00น.จัดให้มเี วร On Call
 ปฏิบตั งิ านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่เวลา 08.00-16.00 น.ทัง้ 1 อัตราหลัง16.00น.จัดให้มเี วร On Call
 กรณีมเี หตุอุบตั เิ หตุหมู่นอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่ขน้ึ ปฏิบตั งิ านพร้อมกันทุกคน
(2) ทรัพยากรบุคคล:
 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จานวน 1 อัตรา(ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์รงั สีเทคนิค)
 พนักงานผูช้ ่วยรังสี จานวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี.)
(3)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย:
 เครื่อ งเอกซเรย์และห้อ งปฏิบ ัติการทางรัง สีได้มีการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานความปลอด ภัย จากศูน ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 8 จ.อุดรธานี
 ตรวจวัดและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์และพื้นที่ใช้เครื่องกาเนิดรังสี) ปี ละครัง้ และในปั จจุบนั ทาง
หน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการ การปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ รังสีวนิ ิจฉัยร่วมกับศูนย์วยิ าศาสตร์
การแพทย์เขต 8 จ.อุดรธานี โดยมี รพร.ท่าบ่อ และ รพ.หนองคายเป็ นโรงพยาบาลให้คาปรึกษา ซึ่งผลการประเมิน
จะส่งเพื่อประเมินระบบคุณภาพ โดยศูนย์วทิ ย์ฯจะเข้ามาติดตามเป็ นระยะ
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวทิ ยา:
 การบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทางรังสี ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บไวในระบบ IT ของหน่ วยงาน ดังนัน้ การ
เรียกค้นและลงทะเบียนข้อมูลจึงทาได้เฉพาะทาง Hos XP เท่านัน้ โดยมีรหัสปลดล็อกเพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงานไว้เฉพาะ
 การเรียกค้นประวัตฟิ ิ ลม์ สามารถเรียกค้นได้จาก ระบบ Hos XP เช่นกัน โดยใช้ HN. หรือ XN. ของผู้ป่วยเรียกค้น
ซึง่ การจัดเรียงฟิ ลม์ เอกซเรย์ จะเรียงตามลาดับ XN.
 มีสติกเกอร์สตี ดิ แถบเพื่อบ่งบอกปี พ.ศ. ทีม่ กี ารถ่ายภาพทางรังสี
 ในกรณีทฟ่ี ิ ลม์ เป็ นฟิ ลม์ คดีความ หากมีการขอยืมฟิ ล์ม จะต้องได้รบั ความยินยอมจากแพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของ
คนไข้เท่านัน้ พร้อมหลักฐาน เช่น สาเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆทีส่ ามารถระบุตวั ตนหรือทีอ่ ยู่อย่างชัดเจน
(6) คุณภาพของบริการทีส่ ่งตรวจภายนอก:
 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ชื่อ – สกุลในใบส่งตรวจหรือในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับผูป้ ่ วยทุกครัง้ ก่อนการเอกซเรย์
 กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่มญ
ี าติ / ไม่รสู้ กึ ตัว ให้ดจู ากป้ ายข้อมือ
 ตรวจสอบคาสังแพทย์
่
/ ตาแหน่งทีจ่ ะเอกซเรย์
 กรณีทต่ี าแหน่งทีจ่ ะเอกซเรย์ไม่ตรงกับตาแหน่งทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บให้ประสานงานกับแพทย์ผขู้ อ
 มีการทบทวน/ฟื้ นฟูวชิ าการอย่างสม่าเสมอ
 ปฏิบตั ติ ามคู่มอื /กระบวนการหลัก
 ปรึกษาหัวหน้างานหรือผูช้ านาญกว่า
 อธิบายชีแ้ จงผูร้ บั บริการเกีย่ วกับการให้บริการของหน่วยงานอย่างชัดเจน
(7) การสื่อสารกับแพทย์ผสู้ ่งตรวจ:
 ในการส่งผูป้ ่ วยมาถ่ายภาพรังสีได้มกี ารสื่อสารการส่งตรวจมายังหน่วยงานรังสีได้แก่ ใบสื่อสาร (OPD Card),ระบบ
IT (Hos XP) และโทรศัพท์แจ้งสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 ประสานงานกับแพทย์ กรณีทไ่ี ม่ชดั เจนในคาสังตรวจและขอให้
่
เขียน Order Confirm ร่วมกับการส่งผ่านระบบ
HosXP
 มีการใช้แบบสารวจความพึงพอใจกับแพทย์ผสู้ ่งตรวจต่อคุณภาพของภาพถ่ายรังสีจานวน 100 ฉบับ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

46

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวทิ ยา
(1) คาขอส่งตรวจ:
 ใบสื่อสาร (OPD Card)
 ระบบ (Hos XP)
(2) การให้ขอ้ มูลและเตรียมผูป้ ่ วย:
 ตรวจความถูกต้องชื่อ – นามสกุล ผูป้ ่ วยกับใบสือ่ สาร (OPD Card)
 ชีแ้ จง การปฏิบตั ติ วั ให้ผปู้ ่ วยทราบก่อนการถ่ายภาพรังสี เช่น ถอดเครื่องประดับ และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิก
 อธิบายนแนวทางการให้บริการคนไข้ก่อน – หลัง ถ่ายภาพรังสี เพื่อให้ผรู้ บั บริการปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
 ไฟแดงสัญญาณเตือนในขณะถ่ายภาพรังสี
 สัญลักษณ์รปู ใบพัดแสดงบริเวณรังสี
 สัญลักษณ์และป้ ายคาเตือนผูป้ ่ วยทีม่ คี รรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และ สปป.ลาว
 มีอุปกรณ์ทม่ี คี ุณภาพและมีความไวต่อรังสีสงู เพือ่ ป้ องกันการได้รบั รังสีจากการให้บริการ
(3) การให้บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม:
 การให้บริการถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยนอก ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 20 นาที
 การให้บริการถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยนอก ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 15 นาที
 การให้บริการถ่ายภาพรังสีผฉู้ ุกเฉิน ระยะเวลารอคอย ไม่เกิน 10 นาที
(4) การดูแลระหว่างได้รบั บริการ:
 ผูป้ ่ วยเด็ก มีผปู้ กครองช่วยระหว่างการถ่ายภาพทางรังสีร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ งั สี เพื่อลดความวิตกกังวนของผูป้ กครอง
 ผูป้ ่ วยหนัก พยาบาลวิชาชีพนาส่งผูป้ ่ วย และดูแลตลอดการถ่ายภาพรังสีร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ งั สี
 ผูส้ งู อายุ และผูช้ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีพนักงานแปลนาส่งและค่อยดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ งั สี
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสี:
 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ชื่อ – สกุลในใบส่งตรวจหรือในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับผูป้ ่ วยทุกครัง้ ก่อน
การเอกซเรย์
 กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่มญ
ี าติ / ไม่รสู้ กึ ตัว ให้ดจู ากป้ ายข้อมือ
 ตรวจสอบคาสังแพทย์
่
/ ตาแหน่งทีจ่ ะเอกซเรย์
 กรณีทต่ี าแหน่งทีจ่ ะเอกซเรย์ไม่ตรงกับตาแหน่งทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บให้ประสานงานกับแพทย์ผขู้ อ
 มีการทบทวน/ฟื้ นฟูวชิ าการอย่างสม่าเสมอ
 ปฏิบตั ติ ามคู่มอื /กระบวนการหลัก
 ปรึกษาหัวหน้างานหรือผูช้ านาญกว่า
 อธิบายชีแ้ จงผูร้ บั บริการเกีย่ วกับการให้บริการของหน่วยงานอย่างชัดเจน
(6) การแสดงข้อมูลสาคัญบนภาพรังสี:
มีขอ้ มูลชื่อ – สกุล, อายุ, XN และวันที่ ในการตรวจ บนฟิ ลม์ หลังจากถ่ายภาพรังสี
(7) การแปลผลภาพรังสี:
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพฟิ ลม์ เบื้องต้นก่อนนาส่งแพทย์ผสู้ ่งตรวจแปลผล
II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย:
 ตรวจสอบ ชื่อ – สกุลในใบส่งตรวจหรือในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับผูป้ ่ วยทุกครัง้ ก่อนการเอกซเรย์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 ประเมินพยาธิสภาพผูร้ บั บริการก่อนให้บริการ เพื่อป้ องกันอันตรายของผูร้ บั บริการ
 การให้บริการกลุ่มผูร้ บั บริการเพศหญิงทีม่ อี ายุ 10 ขึน้ ไป ซักประวัตขิ อ้ มูลประจาเดือนหากตังครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
รังสี เพื่อป้องกันอันตรายในสตรีมคี รรภ์
 ไฟแดงสัญญาณเตือนในขณะถ่ายภาพรังสี
 สัญลักษณ์รปู ใบพัดแสดงบริเวณรังสี
 เจ้าหน้าทีส่ วมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ ก่อนให้บริการผูป้ ่ วยทุกครัง้ เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน
(2) การจัดการเพื่อป้ องกันอันตรายจากรังสี:
 มีอุปกรณ์ป้องกันรังสี เพียงพอและเหมาะต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการ เช่น ชุดป้ องกันรังสี, Thyroid shield, Gonad
shield
 มีเครื่องวัดรังสีประจาตัวบุคคล (OSL) ส่งตรวจวัดผลปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ทุกๆ 3 เดือน โดยกองรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และให้ จนท.บันทึกลายมือรับทราบผลการตรวจวัดทุกครัง้
(3) ระบบบริหารคุณภาพ:
 โรงพยาบาลสัง คมได้เ ข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาห้อ งปฏิบ ั ติก ารทางรัง สีว ินิ จ ฉัย ในโรงพยาบาลสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 8 อุดรธานีในลักษณะเครือข่าย ที่มกี ารเกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทิศทาง
เดียวกัน
 ได้ทดลองใช้ระบบคุณ ภาพตามรูปแบบในคู่มือ คุณ ภาพให้เจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานอ่ านคู่มือ คุณ ภาพและแนะนา
เทคนิค วิธกี าร กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เริม่ กิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก เช่นการตรวจสอบการทางานของเครื่องมือประจาวัน
และบันทึกค่าที่ว ดั ได้ทุกครัง้ และกระตุ้นให้เ จ้าหน้ าที่เริ่มเขียนมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและขัน้ ตอนการทางานที่
รับ ผิด ชอบโดยอ้ างอิง จาก คู่มือ ปฏิบ ัติง านประกันคุ ณ ภาพห้อ งป ฏิบ ัติก าร รัง สีว ินิ จฉัย Quality assurance
workbook คู่มอื คุณภาพ (Quality Manual, QM) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน(Quality Procedure ,QP) ขัน้ ตอนการ
ทางาน (Work Instruction, WI) เอกสารสนับสนุนต่างๆและแบบฟอร์มหรือบันทึกทีเ่ กีย่ วข้อง
 การจัดเก็บและส่งข้อมูล การดูแลรักษาและปรับเทียบเครื่องมือใช้เอกสารรหัสชื่อเครื่องมือและคู่มอื การดูแลรักษา
เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน จัดเก็บรายงานส่งข้อมูล ให้ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์เขต 8 จ.อุดรธานีเป็ นระยะ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ให้บริการรังสีทม่ี คี ุณภาพ และทันเวลา
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
57. บริการรังสีวทิ ยา/ภาพ
การแพทย์

Score
3

DALI
Gap
I

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
- พัฒนาระบบบริการรังสีให้ครอบคลุม ตลอด 24 ชัวโมง
่
- จัดสรรนักรังสีทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในการให้บริการรังสี

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-7.2 บริการห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์/พยาธิ วิทยาคลิ นิก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ : ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมา
2557
2558
2559
ย
1.จานวนการเกิดอุบตั กิ ารณ์การ
รายงานผลผิด (การแก้ไขผล)
(/Test)
2.ค่า EQA ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนด
3.ทา IQC ให้ครอบคลุม

0%

100 %
100 %

0.69
(226/
32,816)
77.3
61.7
(29/47)

0.14
(53/
37,639)
68.7
91.5
(43/47)

2560

0.072 0.070
(35/
(34/
45,774) 47,068)
77.4
76.7
91.5
91.5
(43/47) (43/47)

2561

0.058
(27/
46,660)
82.2
91.5
(43/47)

2562
(ต.ค.61มิ .ย.62)
0.028
(11/
39,518)
89.89
100
(43/43)

4.ทา EQC/Interlab ให้
ครอบคลุม

100

66.0
(28+
4/47)

76.6
(28+
8/47)

89.4
(35+
7/47)

89.4
(35+
7/47

89.4
(35+
7/47)

100
(37+
6/43)

5.อัตราการเก็บสิง่ ส่งตรวจผิด
คน (ครัง้ /ราย)

0%

N/A

N/A

N/A

0.0135
3/
22,164

0.0200
6/
21,780

0.023
4/
17,292

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
การให้บริการ
เวลาทาการ เวรเช้า
เวลาปฏิบตั งิ าน
08.00 - 16.00 น.
เวรบ่าย
เวลาปฏิบตั งิ าน
16.00 - 20.00 น.
On call
เวลาปฏิบตั งิ าน
20.00 - 08.00น.
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
เวรเช้า
เวรบ่าย
เวรดึก
ประเภทของเจ้าหน้ าที่
(08.00-16.00
(16.00(24.00-08.00
น.)
24.00น.)
น.)
นักเทคนิคการแพทย์

1

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

1 คน*

เวรเช้า
วันหยุดราชการ
(08.00-16.00 น.)

1 คน*

ผูช้ ่วยห้องปฏิบตั กิ าร
1
* เวรบ่าย Stand by เวลา 16.00-20.00 น. และเวรดึก จะเป็ นเวรตาม ( On call) (20.00-8.00 น.)

1 คน
-

iii. กระบวนการ
II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
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่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เพื่อป้ องกันเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ และการออกผลทันต่อความต้องการของผู้รบั บริการในวันเวลาราชการจะมีการ
สลับกันลงพักเทีย่ งโดยเวลา 12.00-13.00 น.จะมีเจ้าหน้าทีป่ ระจาอยู่ 1 คนและจะลงพักก็ต่อเมื่อมีคนมาอยู่แทนเท่านัน้
เป็ นการแก้ปัญหาไม่ให้หอ้ งห้องปฏิบตั กิ ารขาดช่วงการทางาน
(2)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์:
1) มีการแยกกัน้ เป็ นสัดส่วนชัดเจน
1.1) บริเวณรับสิง่ ส่งตรวจและเจาะเลือดอยู่ดา้ นหน้าห้อง
1.2) ห้องปฏิบตั กิ าร
1.3) ห้องเก็บสต็อกน้ายา
1.4) ห้องเอกสารและห้องพักเจ้าหน้าที่ (อยู่หอ้ งเดียวกัน)
2) ภายในห้องปฏิบตั ิการ มี Biosefty Carbinet Class II ที่ผ่านการสอบเทียบ นามาใช้งานในการสเมียร์ AFB และ
Stool examination
3) แยกอ่างล้างมือออกจากอ่างย้อมสี
4) มีท่ี Hood ครอบอ่างย้อมสีเพื่อดูดกลิน่ ทีร่ ุนแรงทีร่ บกวนขณะทาการตรวจวิเคราะห์ เช่น สียอ้ ม AFB, กลิน่ ปัสสาวะ
5) มีการบันทึกอุณหภูมติ ู้เก็บน้ ายา, Dry bath, ตู้เย็นเก็บสิง่ ส่งตรวจ, อุณหภูมหิ ้องปฏิบตั ิการและอุณหภูมหิ ้องเก็บ
อุปกรณ์น้ายาทุกวันๆละ 2 ครัง้ (9.00 น.และ 16.00 น.) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในห้องตรวจและควบคุมคุณภาพของ
น้ายาทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์
(3) ทรัพยากรบุคคล:
 นักเทคนิคการแพทย์ จานวน 1 คน
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 คน
 ผูช้ ่วยห้องปฏิบตั กิ าร จานวน 1 คน
รวมทัง้ หมด 4 คน
(4) เครื่องมือและอุปกรณ์
อันดับ
รายการ
จานวน
1
เครื่องเคมีตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ (Chemistry analyzer)
1
2
เครื่องเคมีตรวจวิเคราะห์สารน้าในร่างกาย (Electrolyte)
1
3
เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automate Cell Counter)
1
4
เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
1
5
กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic)
1
6
ตู้เย็นเก็บเลือดสิง่ ส่งตรวจ (Specimen refigerator)
1
7
เครื่องปัน่ Serofuge
1
8
เครื่อง Centrifuge
2
9
เครื่อง Microhematocrit Centrifuge
1
10
เครื่องปรับอุณหภูมแิ บบแห้ง (Dry bath)
1
11
เครื่องหมุนส่าย (Rotator)
1
12
ตู้เย็นเก็บน้ายา (Reagent refigerator)
1
13
เครื่องดูดปริมาตรอัตโนมัติ ( Autopipette)
3
14
เครื่องอ่านแถบตรวจปัสสาวะ
1
15
เทอร์โมมิเตอร์(Thermometer)
4
16
Biosafety cabinet class II
1
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17
เครื่องตรวจ Trop-T (POCT)
18
เครื่องตรวจ PT-INR (POCT)

FM-ACD-046-00
Date: 15/06/2561
1
1

(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ วัสดุ น้ายา ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ
ผูใ้ ห้คาปรึกษา:
การส่งบริการภายนอก เช่นแลบส่งต่อเบื้องต้นจะส่งไปทีห่ น่วยงานของรัฐบาลทีเ่ ปิ ดตรวจให้บริการซึ่งทุกทีจะได้รบั
การรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ LA หรือ ISO 15109 และถ้าหากส่งหน่วยงานของเอกชนคุณสมบัติคอื ต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ LA หรือ ISO 15109 โดยมีรายละเอียดสถานทีส่ ่งต่อ ดังนี้
ที่
ชนิ ด
หน่ วยตรวจ
การประเมิ น
1 Thyrioid, ชิน้ เนื้อ และแลบอื่นๆ
บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ
แล็บเซนเตอร์ จากัด
มี แ บ บ ฟ อ ร์ ม ป ร ะ เ มิ น
2 CD4, Hb typing
ร.พ.หนองคาย
คุณภาพทุกครัง้ ที่ส่งตรวจ
3 Viral load, Drug resisitance, TB สคร.7 ขอนแก่น
แล้ ว น ามาสรุ ป ประเมิ น
Culture
ทบทวนหน่ ว ยงานที่ ส่ ง
4 HIV PCR
คณะเทคนิคการแพทย์
ตรวจทุกปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 Hemo C/S, Protein Body Fluid, ร.พ.ร.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
Cross-match
6 Acid phosphatase
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6
(7) การสื่อสารกับผูส้ ่งตรวจ:
 กรณีทผ่ี รู้ บั บริการ ซึง่ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับ
การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร สามารถทีจ่ ะโทรศัพท์สอบถามหรือติดต่อ สอบถามได้ดว้ ยตนเองทุกวัน กรณี
ขอคาปรึกษาทีส่ าคัญทางแลบก็จะลงในบันทึกการให้คาปรึกษา นามาทบทวนพัฒนาคุณภาพต่อไป
 หากมีเรื่องทีเ่ ป็ นประเด็นคุณภาพก็จะบันทึกในรายงานความเสีย่ งและติดต่อกับงานทีเ่ กีย่ วข้องประสานทาความ
เข้าใจหาข้อสรุปทีล่ งตัว ถ้าเกีย่ วข้องกับหลายๆฝ่ ายก็จะแจ้งงาน RM ให้ช่วยจัดเวทีให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประชุม
เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา
II-7.2 ข. การให้บริการ
(1) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ:
เมื่อลงรับเข้ามาในระบบแล้วก็จะนาสิง่ ส่งตรวจไปนาส่งในจุดทีท่ าการตรวจวิเคราะห์ให้ตรงตามจุดในแต่ละการตรวจ
ต่อมาก็จะทาการตรวจวิเคราะห์ตามกระบวนการทดสอบนัน้ เมื่อแล้วเสร็จก็จดั การสิง่ ส่งตรวจตามกระบวนการจัดการ
หลังการตรวจวิเคราะห์
(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์:
 หน่วยงานทีต่ ้องการตรวจลงคาสังในระบบ
่
HosXP
 OPD แลบลงรับในระบบแล้วทาการเก็บสิง่ ส่งตรวจ
 Ward/ER/PCU นาสิง่ ส่งตรวจมาส่งทีจ่ ุดรับสิง่ ตรวจ ห้องแลบทาการตรวจสอบสภาพสิง่ ส่งตรวจว่าถูกต้องเหมาะสม
กับชนิดการทดสอบหรือไม่
 ถ้าไม่เหมาะสม ให้ลงบันทึกรายละเอียดการปฏิเสธใน LIS แล้วแจ้งให้หน่วยงานทีต่ รวจรับทราบให้ดาเนินการแก้ไข
 ถ้าเหมาะสมให้กดลงรับสิง่ ส่งตรวจในระบบ LIS
 ทาการการตรวจวิเคราะห์ตามชนิดของการทดสอบ
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 ลงรายงานผลลงในระบบ HosXP โดยแพทย์ผสู้ งตรวจจะเปิ
ั่
ดดูได้ตรวจสิทธิของแต่ละคน หากเป็ นผลทีข่ อด่วนจะ
โทรศัพท์แจ้งแผนกทีส่ งให้
ั ่ ทราบว่าตรวจเสร็จแล้ว
ปล. OPD เขียนในใบสื่อสารว่า “แลบ OK” แล้วให้ผปู้ ่ วยกลับไปหาแพทย์ทท่ี าการสังตรวจ
่
(2) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวิกฤติ การรักษาความลับ :
 การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์
ลงรายงานผลลงในระบบ HosXP โดยแพทย์ผู้สงตรวจหรื
ั่
อพยาบาลจะเปิ ดดูได้ตามสิทธิของแต่
ละคน เพื่อป้ องกัน
์
ความลับผู้ป่วยให้เผยแพร่ให้ไปให้บุคคลที่ไม่เกี่ย วข้องและลดการใช้กระดาษ หากเป็ นผลที่ขอด่วนจะโทรศัพท์แจ้ง
แผนกทีส่ งให้
ั ่ ทราบว่าตรวจเสร็จแล้ว
1) OPD เขียนปัม้ ในใบสื่อสารว่า “แลบ OK” แล้วให้ผปู้ ่ วยนาใบสื่อสารกลับไปหาแพทย์ทท่ี าการสังตรวจหาก
่
ต้องการผลตรวจจะพิมพ์ให้พร้อมเซนต์กากับและเซนต์ลงทะเบียนในสมุดขอรับผลตรวจ
 การรายงานค่าวิกฤ
กรณีผลการตรวจอยู่ในช่วงค่าวิกฤตห้องปฏิบตั กิ าร จะมีการรายงานแยกต่างกัน ดังนี้
1) OPD ปัม้ ตรายางรายงานค่าวิกฤตลงในใบสื่อสารและแจ้งให้จุดซักประวัตทิ ราบและให้ผปู้ ่ วยเข้าพบแพทย์ทนั ที
2) ER/WARD จะโทรศัพท์รายงานให้ผู้รบั บริการ(พยาบาล) ทราบโดยเร่ง ด่วนตามหน่ วยงานที่ส่ง และบันทึกชื่อ
ผู้รบั รายงานและเวลาที่แจ้งผลไว้ทุกครัง้ ในโปรแกรม LIS ซึ่งมีรายงานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งค่าวิกฤตมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงค่าวิ กฤติ ทางห้องปฏิ บตั ิ การ
Chemistry
ค่าวิ กฤติ (Critical values)
รายการตรวจ
ค่าตา่ (low)
ค่าสูง (high)
GFR น้อยกว่า 30 (Stage 4-5)
-Creatinine
ไม่มี
(เฉพาะรายใหม่)
-Glucose
< 70 mg/dl
ไม่มี
-Potassium(K+)
< 3.0 mmol/L
> 5.5 mmol/L
-Troponin T
Positive
Hematology
ค่าวิ กฤติ (Critical values)
รายการตรวจ
ค่าตา่ (low)
ค่าสูง (high)
-Hematrocrit
< 25% (เฉพาะรายใหม่)
> 60%
-Platelet
< 100,000/cu.mm
> 900,000/cu.mm
-WBC
< 4,000/cu.mm
> 20,000/cu.mm
-VCT
> 20 นาที
Immunology
-Lepto(screening)
Positive (ให้แจ้งงานระบาดด้วย)
-DengueNS1Ag/Ab
Positive
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 การรักษาความลับ
1) รายงานผลทัวไปจ
่ ากัดสิทธิเข้าดูโดยการใช้รหัส เฉพาะแพทย์และพยาบาล
2) Anti-HIV และ Methamphetamine จากัดการเข้าดูผลได้เฉพาะ แพทย์ 4 คนและเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา 2 คน
โดยการใช้ password อนุญาตเป็ นรายบุคคล ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นถ้าต้องการทราบผลต้องลงลายมือชื่อขอรับผลเป็ น
ครัง้ ๆไปและผล Acid phosphatase ซึ่งเป็ นแลบส่งต่อจะไม่แสกนผลลงใน HosXP จะเก็บต้นฉบับตัวจริงไว้แล้วมอบ
สาเนาผลให้เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบลงลายมือชื่อรับผลทุกครัง้
(4) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์:
ระยะเวลาการเก็บ specimen
Specimen
อุณหภูมิที่เก็บ
ระยะเวลาเก็บ
หมายเหตุ
๐
EDTA blood
4-6 C
7 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
๐
Heparin blood
4-6 C
7 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
๐
Clotted blood
4-6 C
7 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
Slide ย้อมสี
Room temp
7 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
Urine
Room temp
1 ชัวโมง
่
เก็บเพื่อทวนสอบ
Stool
Room temp
1 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
Sputum
Room temp
1 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
๐
Body fluid
4-6 C
7 วัน
เก็บเพื่อทวนสอบ
วิ ธีการเก็บ Specimen หลังจากตรวจวิ เคราะห์
Specimen
วิ ธีเก็บ
EDTA blood
เก็บทัง้ tube และ whole blood
Heparin blood
เก็บทัง้ tube และ whole blood
Clotted blood
เก็บทัง้ tube และ whole blood
Slide CBC, Gram, AFB
เก็บ slideทีย่ อ้ มสีแล้วลงกล่อง
การทาลายตัวอย่าง
Specimen
EDTA blood
Heparin blood
Clotted blood
Stool
Sputum
Urine
Slide

วิธที าลาย
ทิง้ ลงในถุงขยะสีแดง เข้าระบบขยะติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
ทิง้ ลงในถุงขยะสีแดง เข้าระบบขยะติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
ทิง้ ลงในถุงขยะสีแดง เข้าระบบขยะติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
ทิง้ ลงในถุงขยะสีแดง เข้าระบบขยะติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
ทิง้ ลงในถุงขยะสีแดง เข้าระบบขยะติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
เทของเสียลงอ่างทิง้ ของของเสียสารเคมี นาขวดทิง้ ถุงขยะสีแดง
ทิง้ ลงในกล่องทิง้ ของมีคมทีแ่ ยกเป็ นขยะติดเชือ้ และขยะทัวไป
่

หมายเหตุ

หมายเหตุ

II-7.2 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ระบบบริหารคุณภาพ:
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ปี 2560 จานวน 100 ข้อ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(2) การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร:
ที่
รายการ
1
สารเสพติดในปัสสาวะ (Urine methamphetamine)
2
จุลทรรศน์ศาสตร์ (Urine analysis, Stool, Malaria)
3
โลหิตวิทยา (CBC)
4
จุลชีววิทยา (Gram, AFB)
5
เคมีคลินิก (Glu, BUN, Cr, Uric, Chol, Tg, HDL, TP, Alb, TB,
AST, ALT, Alk, Electrolyte)
6
ธนาคารเลือด (ABO group, Rh)
7
ภูมคิ มุ้ กันวิทยา (RPR)
8
เอชไอวี (Anti-HIV)
9
HBsAg, HBsAb, UPT, HbE
10
Leptospira Ab

FM-ACD-046-00
Date: 15/06/2561

หน่ วยงานที่เข้าสมัคร
สานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ย์อุดร
ศูนย์วทิ ย์เชียงใหม่
ศูนย์วทิ ย์โคราช

(3) ระบบควบคุมคุณภาพ:
 จัดทาคู่มอื คุณภาพและทาการทดสอบให้ถูกต้องตาม WI ของแต่เรื่องทีไ่ ด้จดั ทาไว้
 ทา IQC ตามรอบทีก่ าหนด
 สมัครเข้าร่วม EQA ให้ครบทุกเทสต์ทเ่ี ปิ ดตรวจและนาผลทีไ่ ด้มาทบทวนเพื่อปรับปรุงการรายงานผลให้ดยี งิ่ ขึน้
 มีการบันทึกอุณหภูมติ ู้เก็บน้ ายา, Dry bath, ตู้เย็นเก็บสิง่ ส่งตรวจ, อุณหภูมหิ ้องปฏิบตั ิการและอุณหภูมหิ ้องเก็บ
อุปกรณ์น้ายาทุกวันๆละ 2 ครัง้ (9.00 น.และ 16.00 น.) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในห้องตรวจและควบคุมคุณภาพ
ของน้ายาทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์
 มีการบารุงรักษาเครื่องมือหลักตามชนิดของเครื่องโดยแบ่งเป็ น รายวัน/รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยผู้รบั ผิดชอบ
ใช้งาน, ผู้เชี่ยวชาญของบริษทั และช่างซ่อมบารุงของบริษทั ทัง้ มีการสอบเทีย บเครื่องมือตามแผนที่ได้จดั ทาไว้
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(4) การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ/การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาจากองค์กรทีม่ าประเมิน :
จากคาแนะนาของผูป้ ระเมิน HA ในรอบแรกได้ทกั ท้วงประเด็นสาคัญมาสามเรื่อง ได้แก่
 กัน้ โซนเจาะเลือดด้านหน้าทีไ่ ม่มดิ ชิดและไม่แข็งแรงและต่อมาก็มคี นไข้มาจับดึงทาให้ฉากกัน้ ล้มลงเกือบทับคนไข้
บาดเจ็ บ จึ ง ท าการปรั บ ปรุ ง โดยจั ด โว นให้ มิ ด ชิ ด และเปลี่ ย นฉากกั ้น จากแบบพั บ ได้ เ ป็ น partition
ทีแ่ ข็งแรง
 เนื่องจากช่วงนัน้ อัตราการรายงานผิดของทางห้องปฏิบตั กิ ารมีสูง ทางHA เล็งเห็นว่าน่ าจะเกิดจากการที่ออกกราย
งานผลและยืนยันผลพร้อมกัน ทาให้ผลการตรวจไม่มกี ารทวนสอบผลสองรอบ จึงแก้ไข LIS โดยการออกผลกด
รายงานผลครัง้ นีงแล้ว หน้าจอจะปิ ดลง ต้องเปิ ดหน้ าจอดูผลอีกครัง้ จึงจะยืนยันผลออกไปได้และบังคับให้ห่างกัน
อย่างน้อย 1 นาที ซึง่ เมื่อแก้ไขแล้วอัตราการรายงานผลผิดก็ลดลง
 เพิม่ อัตราการรายงานผลค่าวิกฤตทันเวลา 30 นาทีเป็ นตัวชีว้ ดั คุณภาพ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
เนื่องจากในปี งบประมาณ 2561 ทีผ่ ่านมาเริม่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบ EGP เป็ นปี แรก ทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ทาได้ล่าชุดและส่งผลให้ร.พ.จ่ายเงินค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ล่าช้า ส่งผลต่อบริษทั ที่มรี อบการเก็บที่สนั ้ จึงทาการ
งดส่งน้ายาทาให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารไม่สามารถสังซื
่ อ้ น้ายามาใช้งานได้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารจึงแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้
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- ขาดน้ายา PT-INR ตัง้ แต่ พ.ค.2561 ได้ทาการต่อรองเอาน้ายา Electrolyte ทีซ่ อ้ื แบบเหมาจ่ายแต่การใช้น้อย
จึงมีน้ายาเหลือไปแลกกับร.พ.ทีต่ ้องการน้ายานี้ ทาให้มนี ้ายาใช้ไปถึงเดือน ธ.ค.2561
- ขาดน้ายา Trop-T ในเดือนต.ค.2561 ทางแลบจึงไปขอยืมน้ ายาจากร.พ.ข้างเคียง 2 ร.พ.ทาให้มนี ้ ายาใช้ไป
จนถึง ธ.ค.2561
- ซึง่ น้ายาทัง้ สองตัวซือ้ จากบริษทั เดียวกัน เบื้องต้นเข้าใจว่าร.พ.ไม่มเี งินจ่ายบริษทั จึงทาการทบทวนการว่าติด
ในส่วนไหนจึงทราบว่าติดพ่วงสามแผนกในร.พ.ซึง่ ต้องเคลียร์ยอดทัง้ หมดทัง้ ร.พ. จึงตามให้การเงินให้ทาเรื่อง
ชาระเงินให้เมื่อมีเงินมาก็เพียรสอบถามว่าจ่ายไปหรือยังผ่านไป 3 เดือนจึงทราบว่าบริษทั นี้ไม่ค่อยมาเก็บเงิน
ล่าสุ ดเมื่อเดือ น เม.ย.2561 มาเก็บ เงินแต่ ทางร.พ.ยังไม่ได้รหัสเข้าระบบ eGP จึง ไม่มีจดั ซื้อจัดจ้างขึ้นไป
การเงินจึงไม่ได้จ่ายเงินทางบริษทั จึงงดจ่ายน้ายาจนถึงเดือน พ.ย.2561ก็ยงั ไม่มาเก็บเงิน แลบจึงติดต่อบริษทั
ให้ส่งจนท.มาเก็บเงินกับร.พ.พร้อมแจ้งว่ามีพร้อมจ่ายแล้ว(3 ครัง้ ) จนสามารถเคลียร์ยอดและสังน
่ ้ ายาได้ก่อน
ปี ใหม่ รวมเวลาติดตามทัง้ หมด 4 เดือน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
58. บริการ
3
I
- เปิ ดการทดสอบเพิม่ เติม ได้แก่ Calcium, Phosphorus, LDH
ห้องปฏิบตั กิ าร
- เพิม่ จุดเจาะเลือดเป็ น 2 จุดเพื่อรองรับงานผูป้ ่ วยนอกทีเ่ พิม่ ขึน้
ทางการแพทย์/
- อัพเดทเครื่องตรวจ CBC จาก three part diff. เป็ น Five part diff.
พยาธิวทิ ยา
เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการออกผลให้ผรู้ บั บริการ
คลินิก

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

55

FM-ACD-046-00
Date: 15/06/2561

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิ ต
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ : ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2557
2558
2559
2560

อัตราเลือดเหลือทีไ่ ม่ได้ให้ผปู้ ่ วย

0%

N/A

N/A

N/A

อัตราการให้เลือดผิดหมู่/ผิดคน

0%

N/A

N/A

N/A

3.31
5/181
unit
0

2561

1.06
2/187
unit
0

2562
(ต.ค.61มิ .ย.62)
0.016
4/254
unit
0

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ:
เนื่องจากแต่เดิมผูป้ ่ วยทีม่ ใี ห้เลือดจากร.พ.สังคม จะถูกส่งต่อไปทีร่ .พ.ท่าบ่อ แต่เนื่องจากอัตราเตียงของ ร.พ.ท่าบ่อ
มีไ ม่เ พีย งพอกับ ผู้ป่ วย ทางร.พ.ท่ า บ่ อ จึง ขอให้ผู้ป่ วยของร.พ.สัง คมที่ไ ม่ ใช้ ผู้ป่ วยหนัก ที่ไ ม่ ต้อ งทาการรักษาที่
โรงพยาบาลท่าบ่อ ให้เจาะเลือดผูป้ ่ วยจากร.พ.สังคมและทาการส่งเลือดผูป้ ่ วยไปทีร่ .พ.ท่าบ่อทาการ cross-match แล้ว
มารับเลือดให้ท่ี โรงพยาบาลสังคม โดยให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเป็ นผูป้ ระสานจัดการ โดยเริม่ มีการให้เลือดทีร่ .พ.สังคม ตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2560
การเตรียมส่วนประกอบของเลือดทีท่ าได้: ไม่ได้ทา
iii. กระบวนการ
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผูก้ ากับดูแล:
 หากเป็ นคนไข้ของ ER หรือตึกผูป้ ่ วยใน แผนกนัน้ จะทาการเจาะเลือดคนไข้จากพร้อมกับใบนาส่งและสังขอเลื
่
อดใน
ระบบ HosXP
 ถ้าเป็ นคนไข้ OPD ทางแลบจะเป็ นคนเจาะเลือดผูป้ ่ วยพร้อมกับออกใบนัดมารับเลือด โดยให้แพทย์ OPD สังทาง
่
HOsXP พร้อมกับให้คนไข้มายื่นใบสื่อสารติดต่อทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
 เมื่อได้รบั เลือดพร้อมใบนาส่งมาแล้วทางห้องปฏิบตั จิ ะตรวจสอบความถูกต้องของในนาส่ง , ตรวจหมู่เลือด ABO+Rh
เบื้องต้นแล้วแพ็คนาส่งพร้อมกับติดต่อขอรถเพื่อนาเลือดไป cross-match ทีร่ .พ.ท่าบ่อ
 เมื่อได้เลือดที่ cross-match กลับมาแล้วทางห้อง)ฏิบตั กิ ารจะทาการตรวจสอบเลือดทีไ่ ด้มาพร้อมกับเอกสารการ
cross-match ว่าถูกต้องตรงกันมัย้ แล้วติดต่อให้ทางตึกผูป้ ่ วยในการรับเลือดไปให้ผปู้ ่ วย
ระดับขัน้ ต่าของการสารองเลือดและส่วนประกอบของเลือด และผลการปฏิบตั :ิ
 ไม่ได้ทา
ระบบการแจ้งผลการติดเชือ้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต/จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา:
 ไม่มี
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการติดเชือ้ (disease marker):
 ไม่มี
ระบบคัดแยก กักกัน ชีบ้ ่งเลือดทีไ่ ม่ผ่านการตรวจและเลือดทีต่ ดิ เชือ้ :
 ไม่ได้ทา
ระบบห่วงโซ่ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ง:
ขนส่งโดยใช้กระติกใส่เลือดโดยภายในใส่ไอซ์แพ็คทีร่ องด้วยกระดาษเพื่อกันความเปี ยกชื้นและใส่เลือดลงในกระบะ
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พลาสติกอีกทีเ พื่อ ป้ อ งกันถุ ง เลือ ดสัมผัส กับ ไอซ์แพ็คโดยตรง ซึ่ง ตอนนี้อ ยู่ร ะหว่างการจัดซื้อ เทอโมมิเตอร์สาหรับ
ตรวจสอบอุณหภูมภิ ายในกระติกระหว่างขนส่งเลือด
ประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้:
ยังไม่มตี ู้เย็นสาหรับเก็บเลือดเฉพาะต้องเก็บในตู้เก็บน้ายา ทาให้ไม่สามารถเก็บรักษาเลือดให้มคี ุณภาพให้
ยาวนานได้และไม่ได้มาตรฐาน IC
การเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก:
สมัครเข้าร่วม EQA ธนาคารเลือด หัวข้อ ABO group/Rh จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การรับรองคุณภาพทีไ่ ด้รบั :
 ยังไม่มี
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ร่วมกับทีม PCT สร้างและค่อยๆปรับปรุงระบบการขอรับเลือดจนสามารถให้ผู้ป่วยมารับเลือดที่ร.พ.สังคมได้ ซึ่ง
ช่วยลดภาระเตียงไม่เพียงพอในร.พ.ท่าบ่อลงและสะดวกต่อผู้ป่วย Thalassemia ที่ต้องรับเลือดประจาไม่ต้องไปรับ
เลือดไกลๆ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
59. ธนาคารเลือดและ
3
I
เปิ ดให้บริการธนาคารเลือดโดยทาการ cross-match เอง เพื่อ
งานบริการโลหิต
รองรับความต้องการเลือดทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งการคือ
 ตู้เย็นเก็บเลือด
 Dry bath
 ทีซ่ ลิ สายเลือด
 โปรแกรมธนาคารเลือด
 คอมพิวเตอร์+ปริน้ เตอร์ 1 ชุด
ห้องสาหรับงานธนาคารเลือด
II-7.3 พยาธิ วิทยากายวิ ภาค & II-7.5 บริการตรวจวิ นิจฉัยอื่นๆ
ไม่มีบริการ
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ : ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2557
2558
2559
2560

การประเมินผลงานด้านระบาด
วิทยา
โดย สคร.

ระดับดี

ผ่านระดับ
พืน้ ฐาน

อัตราการป่ วยโรคอุจาระร่วงลดลง
จากปี 2557 (1846.3/แสน
ประชากร)

ลดลง 20%

NA

อัตราการป่ วย Food Poisoning
ลดลงจากปี 2557 (314.4/แสน
ประชากร)

ลดลง 50%

NA

ผ่าน
ระดับดี

ผ่าน
ระดับดี

ผ่าน
ระดับดี

2561

2562
(ต.ค.61มิ .ย.62)
ผ่าน
ผ่าน
ระดับดี ระดับดี

1496.2 2220.4 1512.1 962.52
499
(ลดลง (เพิม่ ขึน้ (ลดลง (ลดลง (ลดลง
18.96% 20.26% 18.10% 47.86% 72.97%)
)
)
)
)
119.4
91.5
103.5 114.99 78.22
(ลดลง (ลดลง (ลดลง (ลดลง (ลดลง
62.02) 70.89) 67.08) 63.42) 75.12)

ii. บริบท
รพ.สังคมมีการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพทีส่ าคัญคือ โรคอุจาระร่วง ,โรคอาหารเป็ นพิษ,โรคไข้เลือดออก,โรคมือเท้าปาก, โรคตาแดง โดยงานเฝ้ าระวัง โรคและภัย สุข ภาพอยู่ในกลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน และด้ว ย
อ.สัง คม เป็ นพื้นที่ติดชายแดน ทาให้ต้อ งมีการดาเนินงานควบคุมโรคระหว่างประเทศ โดยทางานร่ว มกับ ห้อ งการ
สาธารณสุขเมืองสังทอง สปป.ลาว
iii. กระบวนการ
II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร:
(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร:
เพื่อ บรรลุเ ป้ าหมายองค์ก รมีก ารบริหารติด ตามเพื่อ ค้นหาการเกิดโรคและภั ย สุ ข ภาพได้อ ย่ างมีป ระสิทธิภ าพ
โรงพยาบาลได้ดาเนินการออกนโยบายสุ ข ภาพและความปลอดภัย ใน รพ. รวมถึง มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั กิ าร โดยการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และจัดลาดับความ สาคัญของปั ญหา และสถานการณ์โรคโดย
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขอาเภอ รพ.สต. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินการจัดทา
แผน ผลทีไ่ ด้คอื ได้แผนงานทีต่ อบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพทีต่ รงประเด็น
(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ:
เพื่อสร้างความมัน้ ใจว่าองค์กรมีบุคลากรและทรัพยากรที่พร้อมในการตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ทาง รพ.
ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน SRRT ของกรมควบคุมโรค ในการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ ซึ่ง มีผู้ป ฏิบตั ิงานสอบสวน ทัง้ หมด 3 คน มีคาสัง้ แต่ งตัง้ คระกรรมการระดับอ าเภอและมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
(5) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ:
เพื่อให้บุคลากรใน รพ.มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเฝ้ าระวังโรค จึงได้มกี ารชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่สาคัญให้ทุกหน่ วยงานได้ทราบ โดยเน้ นที่ ER OPD IPD ให้ทราบและแจ้งโรคติดต่อ ได้ทนั ที และมีการแจ้งในที่
ประชุมประจาเดือน ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทราบร่วมกัน
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II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวัง:
(1)(2) การเฝ้ าระวัง บันทึก และจัดเก็บข้อมูล:
เพื่อให้การเฝ้ าระวังโรคเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รพ.ได้มรี ะบบการเฝ้ าระวังทัง้ เชิงรับและเชิงรุก โดยเชิงรับให้ทาง
OPD ER IPD ดาเนินการแจ้งโรคติดต่อแก่ฝ่ายเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน ดาเนินการลงสอบในหน่ วยงานส่วนเชิง
รุก ได้ดาเนินการโดยให้ อสม.และภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. ทศ. ศพด. ดาเนินการแจ้งเมื่อพบเหตุการณ์
ปกติหรือการระบาด รวมถึงมีการระบบการบันทึกข้อมูลคนไข้ในโปรแกรมระบาด R06
(3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย ค้นหาการเพิม่ ผิดปกติหรือการระบาด:
เพื่อการนาข้อ มูลการเฝ้ าระวัง มาใช้ในการดาเนินการได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ รพ.ได้มีการปฏิบ ัติตามมาตรฐาน
SRRT IHR คือมีการรวบรวบข้อมูลรายปี นาโรคทีเ่ ป็ นปัญหาในพืน้ ทีม่ าวิเคราะห์โดยโปรแกรม R506 ตามบุคล เวลา
สถานที่ และมีการตรวจจับการระบาดตามนิยายโรคติดเชือ้ ผลทีไ่ ด้คอื ทีมมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทนั เวลา
(5)(6) การติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้ องกัน:
เพื่อให้มกี ารวางแผนทีค่ รอลคลุม รพ.ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโรคติดต่อทีม่ ารับบริการที่ รพ.แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อ
ดูแนวโน้มการระบาดว่าเกิดในช่วงใดของปี แล้วนามาจัดทาโครงการรวบถึงเตรียมทรัพยากรในการป้ องกัน ถ้าโรคมี
การระบาดจะมีการติดตามสถานการณ์โดยเฝ้ าระวังเป็ นระยะฟั กตัว 2 เท่าของโรคนัน้ ๆ
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ:
(1) แผนตอบสนอง การเตรียมความพร้อม:
เพื่อให้ รพ. มีการตอบสนองต่อการเกิดโรคได้ทนั ที รพ.ได้มกี ารจัดทาแผนการตอบสนองต่อโรคและมีการฝึ กซ้อม
แผนการเกิด โรคโดยมี ภาคีเ ครือ ข่า ยเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการซ้อ มแผน น าบทเรีย นที่ได้จ ากการซ้อ มปี ท่ีผ่า นมา
มาปรับปรุงแผนรวมถึงมีการจัดทาแนวทางในการปฏิบตั เิ มื่อเกิดโรคติอต่อ
(2) ทีม SRRT:
ทาง รพ.สังคม ร่วมกับ สสอ.สังคม ได้ดาเนินการจัดทาคาสัง่ SRRT ระดับอาเภอโดยมีคณะกรรมการจากหลาย
วิชาชีพเข้าร่วมในการดาเนินงาน มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่เครือข่าย SRRT ระดับตาบล รพ.มีเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงาน
ระบาดวิทยาจานวน 3 ท่านประกอบด้วย นวก.สธ. 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน จพ.สธ. 1 ท่าน และแกนหลักผ่าน
การอบรมตามมาตรฐาน มีประสบการณ์ในการสอบสวนโรคภาคสนาม
(3) มาตรการป้ องกันทีจ่ าเป็ น:
เพื่อให้เกิดมาตรการในการป้ องกันโรคทีส่ าคัญ ทางทีม SRRT ได้มกี ารจัดทา แนวทางในการสอบสวนและมาตรการ
ในการป้ อ งกัน เช่น โรคอุ จาระร่ว ง อาหารเป็ นพิษ ไข้เลือดออก มือ เท้าปาก และมีการสื่อสารให้สมาชิกในทีมได้รบั
ทราบ
(4) ช่องทางรับรายงาน:
เพื่อให้ รพ.มีการตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพทันเวลา รพ.มีการกาหนดช่องทางรองรับการรายงานผู้ป่วยโดยมี
เจ้าหน้ า ที่ง านระบาดโรงพยาบาลสัง คมในการรับ รายงานโรคที่ต้อ งเฝ้ า ระวัง ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทัง้ ทางโทรศัพ ท์
ผูร้ บั ผิดชอบศูนย์และทางโทรศัพท์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โดยการแจ้งทางโทรศัพท์กบั เจ้าหน้าที่ รพ.สต. องค์การ
บริการส่วนตาบลในพืน้ ที่
(5) การสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย:
เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทนั ที รพ.มีการดาเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสอบสวนผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกโรคตาแดง โรคมือ
เท้าปาก ในพืน้ ทีไ่ ด้ดาเนินการไป ตามเกณฑ์ท่ี กาหนดไว้ ผลที่ได้คอื มีการสอบสวนและตอบสนอนทันเวลาภายใน 24
ชัวโมง
่
(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด:
เพื่อ ให้เ จ้าหน้ าที่มีอ านาจในการสืบ ค้นและใช้มา๖ณการควบคุมได้อ ย่างเหมาะสม ทาง รพ.ได้ดาเนินการตาม
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่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มาตรฐาน SRRT ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการสอบสวน โดยมีคาสังการใช้
่
ยานพาหนะ มีแผนการออก
ปฏิบตั ิการนอกเวลา มีการจัดหาอุปกรณ์ท่พี ร้อมในการดาเนินงานและเบอร์โทรประสานงานเครือข่าย SRRT ระดับ
อาเภอ
II-8 ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย:
(1) การจัดทารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ:
เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบสถานการณ์โรค ทาง รพ.ได้ดาเนินการแจ้งสถานการณ์โรคโดยทาสถานการณ์
โรค แจ้งไปยังเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กทัง้ เป็ นทางการคือ หนังสือ
หรือไม่เป็ นทางการคือ LINE เช่น การแจ้งเตือนการเกิดโรคไข้เลือดออกไปที่ตาบลสังคม การแจ้ งการระบาดของโรค
มือ เท้า ปาก ไปยังโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย:
เพื่อปรับปรุง กระบวนการรายงานโรคตาม พรบ.โรคติดต่ อ 2558 ให้ร วดเร็ว และทันเวลา รพ.ได้ดาเนินการส่ ง
รายงาน 506 จากเดิม สัปดาห์ล่ะ 1 ครัง้ เป็ นสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ให้แก่ ศูนย์ระบาดอาเภอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้คอื
พืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและสามารถดาเนินการควบคุมได้ทนั ที
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 SRRT อ.สังคม ผ่านมาตรฐาน SRRT ระดับดี ของกรมควบคุมโรค ปี 2561
 SRRTอ.สังคม สามารถจัดการกับโรคระบาดไม่ให้เกิดใน Gen 2 ได้
 มีการพัฒนาการแจ้งโรคติดต่อทางเครือข่าย LINE ระหว่างเมืองคู่ขนาดชายแดน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
60. การเฝ้ าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
LI
1.มีการดาเนินการมาตรฐาน SRRT ระดับอาเภอผ่านในระดับ ดีมาก
2.มีการรายงานสถานการณ์โรคให้แก่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ทุกเดือน
3.พัฒนาองค์ความรูแ้ ละการเฝ้ าระวังโรคระหว่างชายแดน
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศคือ เขตอาเภอสังข์ทอง
สปป.ลาวโดยนาเอา IHR 2005 มาช่วยในการหาความเสีย่ งขอ
โรค
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
II-9 การทางานกับชุมชน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความครอบคลุม ผลกระทบ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2557

ร้อ ยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได้ร บั การ
ฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อนหรือเท่ากับ
12 สัปดาห์
ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ได้ร บั การดูแล
ก่อนคลอด 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
อั ต ร า ภ า ว ะ โ ลหิ ต จ า กใ นห ญิ ง
ตัง้ ครรภ์
อัตราผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยด้วยโรคเบาหวาน
รายใหม่ ในประชากรอายุ 35 ปี ข้นึ
ไป
อัตราผู้ป่ว ยด้ว ยโรคความดันโลหิต
สูง ในประชากรอายุ 35 ปี ขน้ึ ไป
จานวน อสค.ได้ร ับ การอบรมตาม
หลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขและมี
ศักยภาพตามเกณฑ์ อสค.
ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูใ้ ช้บริการในชุมชน

2558

2559

2560

2561

2562
(ต.ค.61มิ .ย.62)

70%

83.80

84.69

85.99

85.48

88.24

88.3

70%

77.09

74.64

81.86

79.57

82.22

79.57

<10%

20.07

18

12.54

11.83

12.24

14.21

≤ 5%

0.58

0.5

0.48

0.82

0.80

0.78

≤ 5%

1.46

1.05

1.39

2.43

2.60

1.85

80%

NA

NA

>85%

86.02

86.50

100
100
100
(N=182 (N=187 (N=185
คน)
คน)
คน)
86.74 87.32
88.1

47.03
(N=185
คน)
86

ii. บริบท
ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้ าหมายสาคัญ:
โรงพยาบาลสังคมเป็ นหน่ วยบริการทุติยภูมิ ขนาด 30 เตียง มีการดูแลประชาชนครอบคลุม จานวน 25,294 คน
ในส่วนการดูแลระดับปฐมภูม/ิ ชุมชน โรงพยาบาลสังคมพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบคือตาบลแก้งไก่รบั ผิดชอบดูแลสุขภาพทุกกลุ่ม
วัยซึง่ มีประชากรจานวน 4,669 คน ดูแลด้านส่งเสริม ป้ องกัน และควบคุมโรค
จากการทบทวนข้อมูลทางด้านสุ ขภาพในตาบลแก้ไก่และข้อมุลผู้รบั บริการในโรงพยาบาลสังคม พบว่า ผู้ป่วยใน
ชุมชนทีย่ งั มีการ Re-admitted และดูแลตนเองในชุมชนไม่ถูกต้องเหมาะสมมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่ม่ถูก
หลักโภชนาการ และไม่มผี ู้ดูแลในครอบครัว จึงได้มกี ารจัดอบรม อสค.(อาสาสมัครประจาครอบครัว) เพื่อช่วยในการ
ดูแลผูป้ ่ วยในครัวเรือน โดยมี อสค และ Care qiver เป็ นพีเ่ ลีย้ งในชุมชน และเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในปี 2559 ได้ดาเนิ นการ 1 ต าบล คือ ต าบลแก้ง ไก่ และมีการขยายผลไปยัง ต าบลอื่น ๆ ในปี ต่ อ ๆ มา โดยเลือ ก
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วย NCD, LTC, CKD 4-5 ก่อนเบื้องต้น แล้วจึงขยายผลไปสู่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
iii. กระบวนการ
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน
(1)(2) การกาหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศักยภาพ วางแผน ออกแบบบริการสร้างเสริมสุข ภาพสาหรับ
ชุมชน:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

61

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 มีแกนนาในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ อสม.รับผิดชอบประจาบ้าน 91 คน
 ชมรมผูส้ งู อายุทุกหมู่บ้าน
 กลุ่มเป้ าหมายทีต่ ้องได้รบั การดูแล แบ่งตามกลุ่มสภาวะสุขภาพโดยกลุ่มเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดกรองร้อยละ 100%
ดังนี้
1. กลุ่มปกติ 1,538 คน (ร้อยละ 70.61) ให้การส่งเสริมสุขภาพให้มสี ุขภาพดีต่อไป โดยจัดกิจกรรม เช่น ออก
กาลังกาย คัดกรองภาวะสุขภาพประจาปี ..ให้ความรู้ 3 อ,2 ส
2. กลุ่มเสีย่ ง 640 คน (ร้อยละ 29.39 ) ให้บริการป้ องกันการเกิดโรค โดยจัดกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ
มีการติดตามประเมินทุก 3 เดือน เพื่อให้กลุ่มเสีย่ งกลับไปเป็ นกลุ่มทีม่ สี ุขภาพดีและไม่ให้เกิดผูป้ ่ วยรายใหม่
จากกลุ่มเสีย่ งนี้ (<ร้อยละ 5)
3. กลุ่มป่ วย 419 คน (ร้อยละ8.66) ให้การดูแลรักษาต่อเนื่องจากสถานบริการสู่ชุมชน (COC) เพื่อให้ผู้ป่วยมี
สุข ภาวะที่ดีไม่เ กิดภาวะแทรกซ้อน เช่น กลุ่มเบาหวาน มีการติดตามการรักษาและผู้ป่ว ยผิดนัดมารับ
บริการ โดยตรวจตา ไต เท้า อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. กลุ่มผู้พกิ าร/กลุ่มด้อยโอกาส 186 คน (ร้อยละ 3.85 )ให้การบริการฟื้ นฟูสุ ขภาพ โดยจัดหากายอุปกรณ์ให้
เหมาะสมตามสภาพความเป็ นอยู่และความต้องการพื้นฐาน เพื่อให้ผู้พกิ ารมีความสุขตามอัตภาพ สาหรับ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสได้ประสานงานภาคีเครือข่ายร่วมกันให้ความช่วยเหลือในการสวัสดิการให้กบั ประชากรที่มี
ฐานะยากจนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(3) การร่วมมือกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง จัดบริการสุขภาพสาหรับชุมชน:
 PCU หรือ รพ.สต. มีการสร้างระบบรับ-ส่งต่อผูป้ ่ วยในกรณีผปู้ ่ วยฉุกเฉินและกลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง มีแพทย์ท่ปี รึกษาทุก
รพ.สต. และมีการคืนข้อมูลการเจ็บป่ วยจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต. ทุก 3 เดือน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วยให้ดขี น้ึ และต่อเนื่อง รวมทัง้ การติดตามข้อมูลผู้ป่วยในชุมชน กรณีเจ็บป่ วยเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนเพื่อ
เป็ นข้อมูลแก่สหสาขาวิชาชีพในการวางแผนการดูแลต่อไปจากการดาเนินการพบว่า ในการส่งต่อผู้ป่วยที่ยงั พบ
โอกาสพัฒนาคือระบบการรับส่ง-ต่อผูป้ ่ วยเบาหวานในกรณีทส่ี ามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ ให้กลับไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของรพ.สต. และการติดตามภาวะสุขภาพผูป้ ่ วยเบาหวาน
 ประสานงานกับเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งในผูป้ ่ วยเบาหวาน โดยการเข้าร่วมกับชุมชน สร้าง
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แบ่งบทบาทหน้าทีข่ องประชาชนในชุมชนเริม่ ต้นจากการทาแผนพัฒนาสุขภาพของประชากร
ในชุมชนนัน้ ค้นหาแหล่ง ประโยชน์ ทางสัง คม ประสานความร่ ว มมือ ในชุมชน และคืนข้อ มูลให้กบั ชุมชนอย่า ง
ต่อเนื่องและบุคลากรทางสาธารณสุขเป็ นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ แนวทางการปฏิบตั ิ และประสานงบประมาณ
กับ อปท.
(4) การประเมินและปรับปรุง:
มีคณะกรรมการ DHB ระดับอาเภอ เพื่อติดตามและประเมินผลงาน นาสภาพปั ญหาที่พบมาปรับปรุงและแก้ปัญหา
ต่อไป
II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
(1) ภาพรวมของการทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย:
 โรงพยาบาลมีการกาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนโดยมีชุมชนเป็ นส่วนร่วม เป็ น
ยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาล
 มีการจัดประชาคม และทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา รวมทัง้ การประสานและ
สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น เครือข่ายการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน เครื อข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว แกนนาเยาวชนป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น อสม. เป็ นต้น
 มีการประสานกับ อปท. ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน โรงเรียน และวัด ในการพัฒนาวัดให้เป็ นวัดส่งเสริมสุขภาพ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

62

FM-ACD-046-00
่
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ มตามมาตรฐานใหม่
Date: 15/06/2561
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทีส่ าคัญของชุมชน:
มีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านประกอบด้ว ย อสม. ประจาหมู่บ้าน และอสม.เชี่ยวชาญด้าน ต่างๆ
และ อสค. Care giver มีการประสานงานการดูแลและป้ องกันภัยสุขภาพ การควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โดยออกรณรงค์ควบคุมลูกน้ ายุงลายเป็ นประจา การเยี่ย ม/จัดทาแผนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะเฝ้ าระวัง
และผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
 กาหนดกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่วมอบรมให้ความรูโ้ รคต่างๆ
 อบรมฟื้ นฟูอสม. ประจาหมู่บ้าน และอสม.เชีย่ วชาญ อสค. และ Care giver
(4) การส่ ง เสริมสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพและทางสัง คมที่เ อื้อ ต่อ การมีสุ ข ภาพดี การชี้แนะและสนับ สนุ นนโยบาย
สาธารณะ:
 การมีส่วนร่วมกับอสม.และผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน รณรงค์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อตัดวงจรชีวติ ของยุงลาย
 การมีส่วนร่วมกับ อบต. และประชาชน ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในการกาจัดขยะในชุมชน
 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดสิง่ แวดล้อมในวัดในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
 ให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีท่ ท่ี าหน้าทีใ่ นการกาจัดขยะทีถ่ ูกต้อง
 บริการวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสีย่ ง
 ร่วมทาโรงทาน เพื่อบริจาคอาหารฟรีสาหรับผูม้ าทาบุญทีว่ ดั เขตอาเภอสังคมในช่วงเทศกาลสาคัญ
 ประสาน และให้ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสุขภาพแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์เทศน์การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทีม่ าทาบุญในช่วง
วันพระและทาบุญตามประเพณี
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ปี 2560 ผูป้ ่ วย CKD จานวน 7 คน ไม่เปลีย่ นเป็ น CKD Stage 5
 ปี 2561 ผูป้ ่ วย CKD จานวน 7 คน ไม่เปลีย่ นเป็ น CKD Stage 5
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
62. การทางานกับชุมชน
3
I
ขยาย อสค. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค
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