Patient Safety Goals

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่ น
วิสัยทัศน์
องค์กรนาด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีการบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดที่เชื่อถือได้ ใน
ระดับประเทศและอาเซียน
A leading center in drug treatment aiming to achieve high standard care
serving in Thailand and other ASEAN countries
พันธกิจ
1. การวิจยั ประเมินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดให้ สมคุณค่า
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ แก่
บุคลากรทางการแพทย์
3. ให้ บริ การทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้ านการรักษายาเสพติดอย่างได้ มาตรฐาน
4. กาหนดและพัฒนาเผยแพร่ ติดตามคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดของ
สถานบริ การ
5. เสนอแนะนโยบายป้องกัน ควบคุมและบาบัดรักษายาเสพติดระดับประเทศและอาเซียน
6. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
2) การพัฒนางานวิจยั และถ่ายทอด
3) การสร้ างนวัตกรรมการบาบัดรักษา
4) การสร้ างเครื อข่ายการบาบัดรักษา
5) การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เข็มมุ่ง
สร้ างเครื อข่ายการบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดให้ มีมาตรฐานครอบคลุมเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
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เป้ าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่ น
Thanyarak Khonkaen Hospital’s Patient Safety Goals
1. การระบุตวั ผู้ป่วยถูกต้อง
Patient identification
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2. การสือ่ สารระหว่างที มผูใ้ ห้บริ การ
communication among caregivers
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3. การใช้ยา
Medication Safely
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4. ลดความเสี ย่ งของการติ ดเชื ้อจากการดูแลรักษา
Reduce the risk of health Care-associated infection
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5. ลดการดูแลรักษาที ล่ ่าช้า
Reduce delayed rescue
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6. ลดอุบตั ิ การณ์จากการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย
Reduce fall occurrence
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7. ลักลอบนาสารเสพติ ดเข้ามาในโรงพยาบาล
Prevent
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8. ลดอุบติ การณ์การเกิ ดภาวะเพ้อคลัง่ จากการขาดสุรา
Reduce Delirium tremens

13
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Goal 1 :

การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้ อง
Patient identification
จุดเน้ น การระบุตวั ผู้ป่วยในการให้ ยา (Drug administration)
แนวทาง (Guidelines)
1. ก่อนให้ ยาผู้ป่วยให้ ถามชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย หรื อดูจากบัตรประจาตัวผู้ป่วยหรื อป้ายปลายเตียง
ทุกครัง้
2. หลังการให้ ยาผู้ป่วย พยาบาลผู้แจกยาต้ องลงชื่อในช่องการให้ ยาแต่ละชนิดในแบบบันทึกการให้ ยา
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนครัง้ การให้ ยาผิดคน (Administration error) เป้าหมาย = 0
จุดเน้ น การระบุตวั ผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ (Specimen Collection)
แนวทาง (Guidelines)
- ต้ องระบุตวั ผู้ป่วยให้ ถกู ต้ องในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
- เฝ้าระวังผู้ป่วยสับเปลี่ยนปัสสาวะที่จะส่งตรวจ หรื อเจือปนปัสสาวะที่จะส่งตรวจ
เลือด
1. ติด sticker ชื่อ-สกุล ผู้ป่วยบนหลอดบรรจุเลือด ก่อนเจาะเลือด
2. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ป่วยบนหลอดบรรจุเลือดกับผู้ป่วยและป้ายระบุชื่อให้ ตรงกันก่อนเจาะเลือด
3. เมื่อเจาะเลือดแล้ ว ตรวจสอบชื่อ-สกุล บนหลอดบรรจุเลือดให้ ตรงกบผู้ป่วยก่อนใส่เลือดลงใน
หลอด
4. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ป่วยบนหลอดบรรจุเลือดและใบ reguest ให้ ตรงกันก่อนส่ง
ปั สสาวะ
1. เขียนชื่อ-สกุล ผู้ป่วยบนหลอดพลาสติกเก็บปัสสาวะ
2. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ป่วยบนขวดพลาสติก กับตัวผู้ป่วยให้ ตรงกัน ก่อนให้ กบั ผู้ป่วยเพื่อเก็บ
ปัสสาวะ
3. ผู้ชว่ ยเหลือคนไข้ พาผู้ป่วยทีละคนเข้ าเก็บปัสสาวะในห้ องน ้า
4. เจ้ าหน้ าที่รับขวดพลาสติกที่บรรจุปัสสาวะจากผู้ป่วย ตรวจสอบปัสสาวะเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
- สังเกตสีของปั สสาวะ ว่ามีการเจือปนน ้าหรื อไม่
- จับขวดพลาสติกที่บรรจุปัสสาวะต้ องรู้สกึ อุน่
- เขย่าขวดพลาสติกที่บรรจุปัสสาวะ จะต้ องมีฟองเล็กน้ อย
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนครัง้ ของการระบุตวั ผู้ป่วยบนสิ่งส่งตรวจผิดคน
เป้าหมาย = 0
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จานวนครัง้ ของการตรวจพบการสับเปลี่ยนปัสสาวะที่จะส่งตรวจหรื อเจอปนปัสสาวะที่จะส่งตรวจ
เป้าหมาย < 2 รายต่อเดือน
………………………………………………………………………………………………………
Goal 2 :
การสื่อสารระหว่ างทีมผู้ให้ บริการ
Communication among caregivers
เป้ าหมาย
เพื่อการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
จุดเน้ น 1
การสัง่ การรักษาด้ วยวาจา หรื อทางโทรศัพท์
แนวทาง (Guidelines)
1. กรณีฉกุ เฉิน
1.1 พยาบาลรับคาสัง่ ที่แพทย์สงั่ ด้ วยวาจา เช่น ขณะทา CPR ก่อนจะให้ ยาผู้ป่วย ต้ องทวนชื่อยา
ขนาดยากับแพทย์ หรื อให้ แพทย์ดู Ampoule/Vial ที่บรรจุและบันทึกในแบบฟอร์ มการให้ ยา
1.2 แพทย์เขียนคาสัง่ และเซ็นต์ชื่อกากับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อภาวะฉุกเฉินสงบลง
2. กรณีรับคาสัง่ การให้ ยาทางโทรศัพท์
2.1 พยาบาลวิชาชีพบันทึกคาสัง่
2.2 พยาบาลอ่านทวนคาสัง่ ของแพทย์
2.3 แพทย์เขียนคาสัง่ และเซ็นต์ชื่อกากับโดยเร็ วที่สดุ ภายใน 24 ชัว่ โมง
จุดเน้ น 2
คาย่อ สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
1. เขียนวิธีการบริหารยาให้ ถกู ต้ องชัดเจน เช่น eye drop , EAR drop
2. แพทย์เขียนคาสัง่ การรักษาให้ ชดั เจน ตัวโต อ่านออก และลงชื่อกากับ
3. กรณีพยาบาล/เภสัชกรสงสัยคาสัง่ การให้ ยาหรื อใบสัง่ ยาให้ ทกั ท้ วงแพทย์ได้ เพื่อทบทวนคาสัง่ ใหม่
อาจเปิ ดหนังสืออ้ างอิงประกอบหรื อปรึกษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตัวชีว้ ัด จานวนครัง้ ความผิดพลาดในการสื่อสาร เป้าหมาย = 0

……………………………………………………………………………………………………………
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Goal 3 :

การใช้ ยา
Medication Safety
เป้ าหมาย (Goals) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ ยา
จุดเน้ น (Priorities)
ป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาที่รุนแรง โดยครอบคลุม
1) ยาที่ตนเองการระมัดระวังสูง (High Alert Drug)
2) ผลข้ างเคียงจากยารักษาอาการทางจิต
แนวทาง (Guidelines)
1) ระบบบริหารยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drug Management)
1.1 กาหนดรายการยาที่ต้องระมัดระวังสูง
1.2 จัดระบบป้องกันอันตรายให้ ครอบคลุมประเด็นสาคัญของยาตังแต่
้ การจัดหา การจัดเก็บ การสัง่
ใช้ การจดการจ่าย การเตรี ยม จนถึงการบริหารยา
1.3 กาหนดเกณฑ์ที่ชดั เจนในการเฝ้าระวังเกณฑ์รายงานแพทย์ การติดตามประเมินผลและสื่อสาร
ให้ ผ้ ปู ฏิบตั เิ ข้ าใจและปฏิบตั ิ
1.4 กรณีที่มีการใช้ ยาที่ต้องระมัดระวังสูง แพทย์และพยาบาลต้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือบัญชียา High
Alert Drug อย่างเคร่งครัด
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวน Medication error ของยาที่ต้องระมัดระวังสูง
เป้าหมาย = 0
2) ระบบป้องกันผลข้ างเคียงจากยา โดยเฉพาะจากยารักษาอาการทางจิต
2.1 สอบถามประวัตกิ ารแพ้ ยาของผู้ป่วยทุกครัง้
2.2 แพทย์และเภสัชกร ต้ องแจ้ งผู้ป่วยและญาติถึงผลข้ างเคียงที่อาจพบและการแพ้ ยาที่อาจเกิดขึ ้น
จากการใช้ ยา
2.3 ในกรณีที่มีการใช้ ยา ในกลุม่ Major tranquilizer ต้ องให้ ยา Benzhexol ร่วมด้ วย ทุกครัง้
2.4 เฝ้าระวัง ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาในกลุม่ Major tranquilizer ตามคูม่ ืออาการข้ างเคียงจากยา
จิตเวช
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนผู้ป่วยที่ได้ รับผลข้ างเคียงจากยา เป้าหมาย
=0
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Goal 4 ลดความเสี่ยงของการติดเชือ้ จากการดูแลรั กษา
เป้ าหมาย
ลดและป้องกันการติดเชื ้อที่เกี่ยวเนื่องจากการดูแลรักษา
Reduce the risk of Health care – associated infection
จุดเน้ น
- การล้ างมือ (ล้ างมือถูกวิธี/ถูกขันตอน/อุ
้
ปกรณ์เพียงพอ)
- การป้องกันการติดเชื ้อวัณโรคปอด
การล้ างมือ
เป็ นหัวใจสาคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื ้อ จึงเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการ
ลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื ้อในโรงพยาบาล โดยแนวทางปฏิบตั ิการล้ างมือยึดหลักของ CDC/hand
hygience guideline และคูม่ ือการล้ างมือของกรมการแพทย์
วิธีล้างมือ
1) Normal hand washing ใช้ สบูเ่ หลว/ฟอกนานอย่างน้ อย 10 วินาที
2) Hygienic hand washing ใช้ สบูฆ่ า่ เชื ้อ/ฟอกนาน 30 วินาที กรณีไม่มีสบูฆ่ า่ เชื ้อ ควรฟอก
ด้ วยสบูเ่ หลวนาน 30 วินาที เช็ดให้ แห้ ง แล้ วฟอกซ ้าด้ วย waterless antiseptic
3) Surgical hand washing ใช้ สบูฆ่ า่ เชื ้อ/ฟอกนาน 3-5 นาที
4) Waterless hand rob ล้ างมือโดยใช้ น ้ายาล้ างมือแห้ ง (Waterless antiseptic)
การฟอกมือ 6 ขันตอน
้
1) ฟอกฝ่ ามือ และง่ามมือด้ านหน้ า
2) ฟอกหลังมือและง่ามมือด้ านหลังทัง้ 2 ข้ าง
3) ฟอกสันมือและข้ อนิ ้วมือด้ นหลังทัง้ 2 ข้ าง
4) ฟอกนิ ้วหัวแม่มือทัง้ 2 ข้ าง
5) ฟอกปลายนิ ้วมือทัง้ 2 ข้ าง
6) ฟอกข้ อมือทัง้ 2 ข้ าง
ข้ อควรปฏิบัติ
1) ล้ างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครัง้
2) ล้ างมือทันทีที่มีการเปื อ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ จากผู้ป่วย
3) น ้ายาล้ างมือแห้ ง ใช้ กรณี มือไม่เปื อ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ จากผู้ป่วย
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
อัตราการติดเชื ้อในโรงพยาบาลอยูใ่ นเกณฑ์ชี ้วัด < ร้ อยละ 5
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การป้ องกันการติดเชือ้ วัณโรคปอด
แนวทาง (Guideline)
1) พยาบาลประจาจุดคัดกรอง พยาบาลประจาหอผู้ป่วย และแพทย์ต้องสอบถาม ผู้ป่วย
เกี่ยวกับประวัตกิ ารเจ็บป่ วย วัณโรคและการรักษา
2) ในกรณที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคและอยูใ่ นระยะที่สามารถแพร่ กระจายเชื ้อ
(ไม่ได้ รับการรักษา,รักษาไม่ตอ่ เนื่อง สม่าเสมอ, ระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ) ให้ แนะนา
ผู้ป่วยและญาติรักษาวัณโรคก่อน
3) ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคปอด แต่ได้ รับการรักษาครบตามโปรแกรม
ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติวา่ เป็ นวัณโรคปอดและผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็ นวัณโรคปอด ผู้ป่วยตาม
พรบ.ฟื น้ ฟู ให้ x-ray ปอดและตรวจเสมหะหาเชื ้อวัณโรคเป็ นระยะเวลา 3 วัน ถ้ าตรวจพบเชื ้อ
ให้ แนะนาผู้ป่วยและญาติรักษาวัณโรคปอดก่อน
4) ในกรณีผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคปอดและอยู่ในระยะการรักษา (> 2 เดือนแรก)
ให้ พยาบาลประจาตัวเป็ นผู้ประสานให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับยาวัณโรคตามสูตรการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนผู้ป่วยที่ตดิ เชื ้อวัณโรคปอดขณะบาบัดรักษา
เป้าหมาย = 0
………………………………………………………………………………………………………
Goal 5
ลดการดูแลรั กษาที่ล่าช้ า
Reduce delayed rescue
เป้ าหมาย (Goal)
ลดและป้องกันการเสียชีวิตหรื อภาวะแทรกซ้ อนของผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่หรื อตรวจไม่
พบ หรื อให้ การดูแลรักษาที่ล่าช้ า
จุดเน้ น (Priorities)
ผู้ป่วยที่อาการเปลี่ยนแปลง หรื อทรุดลง จาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลรักษาในเวลาที่เหมาะสม
แนวทาง (Guidelines)
การให้ การตอบสนองที่รวดเร็ วพอ (Repid response reaction)
1) พยาบาลประจาตึกเฝ้าระวังและค้ นหาผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง โดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยง
สูง โรคที่ยงั ดาเนินอยูห่ รื อไม่คงที่ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการขาดสุรารุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะ
Delirium tremens , ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ลมชัก โรคหัวใจ) รวมทังผู
้ ้ ป่วยที่มีอาการ/ผลการตรวจทางห้ องปฎิบตั กิ ารต่อไปนี ้
7
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- ก้ าวร้ าว อาละวาด ทาร้ ายตนเองและผู้อื่น
- ซึมมาก ปลุกตื่นยาก
- ชีพจรเต้ นเร็วกว่าปกติ > 120 ครัง้ / นาที
- ชีพจรเบา คลาไม่ได้
- BP<90/60 มม.ปรอท
- Pluse presure<20มม.ปรอท
- หายใจเร็วกว่าปกติ > 30 ครัง้ ต่อนาที
- หอบเหนื่อย
- ค่าโพแทสเซี่ยมน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2.5 mEq/l
- ค่าน ้าตาลในเลือดสูงกว่า 250mg% และ ต่ากว่า 50 mg%
- ค่าเกร็ ดเลือด 60 X10 3 ul
ถ้ าพบความผิดปกติดงั กล่าว ต้ องให้ การช่วยเหลือและรายงานแพทย์ ผ้ รู ับผิดชอบทันที
2) แพทย์และพยาบาลที่ให้ การดูแลรักษา จะต้ องลงบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงทุกครัง้ รวมทัง้
สัญญาณชีพตลอดจนแผนการดูแลรักษาและอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับโรคนันๆ
้
3) มีการ round ward ร่วมกันของแพทย์และพยาบาลประจาตึก
4) มีการส่งต่อเวรในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาของแพทย์และพยาบาล
5) มีการเตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์ชว่ ยชีวิตประจาตึกและกาหนดผู้รับผิดชอบ
6) มีการจัดอบรมฟื น้ ฟูความรู้ให้ แก่แพทย์พยาบาลเรื่ อง Basic life support และ Advance life
support อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนผู้ป่วยอาการทรุดหนักลงเนื่องจากการให้ การดูแลรักษาล่าช้ า เป้าหมาย = 0
หมายเหตุ
อาการทรุดหนักลง - เกิดภาวะแทรกซ้ อนจนอาจเสียชีวิต หรื อพิการถาวร หรื อ
เสี่ยงต่อการฟ้องร้ องหรื อต้ องส่งต่อ
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Goal 6

ลดอุบัตกิ ารณ์ จากการพลัดตกหกล้ มของผู้ป่วย
Reduce fall occurrence
เป้ าหมาย (Goals) เพิ่มความปลอดภัยให้ กบั ผู้ป่วยที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการพลัดตกหกล้ ม
จุดเน้ น (Priorities)
1) การตกเตียง
2) การลื่นล้ มในหอผู้ป่วยและห้ องน ้า
แนวทาง (Guidelines)
1) เฝ้าระวังผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตประสาท ผู้ป่วยสุราที่อยูใ่ นระยะขาดสุราชนิด
เพ้ อคลัง่ (Delirium Tremens)โดยจัดให้ ผ้ ชู ว่ ยเหลือคนไข้ ดแู ลอย่างใกล้ ชิด ในการอาบน ้า
เข้ าห้ องน ้า รับประทานอาหาร
2) จัดให้ ผ้ ปู ่ วยในกลุม่ ข้ างต้ น นอนที่เตียง 1-4 ซึง่ เป็ นจุดที่อยูใ่ กล้ ที่ทาการพยาบาล และ
สามารถมองเห็นผู้ป่วยได้ ตลอด
3) พยาบาลประจาหอผู้ป่วยต้ องหมัน่ ดูภาพจากกล้ องวงจรปิ ดในจุดที่ไม่สามารถมองเห็น เช่น
ในห้ องน ้า
4) ปรับปรุงและตรวจสอบสภาพเตียงที่ใช้ ให้ อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนครัง้ จากการพลัดตกหกล้ มของผู้ป่วย
เป้าหมาย = 0
………………………………………………………………………………………………………
Goal 7 ลดอุบตั ิการณ์การลักลอบนาสารเสพติดเข้ ามาในโรงพยาบาล
เป้ าหมาย (Goals) ป้องกันผู้ป่วยนาสารเสพติดเข้ ามาใช้ ขณะรักษาในโรงพยาบาล
จุดเน้ น (Priority)
1. การตรวจค้ นร่างกายก่อนส่งเข้ าหอผู้ป่วย
2. การตรวจค้ นร่างกายที่หอผู้ป่วย
3. การสุม่ ตรวจปัสสาวะและการสุม่ ตรวจค้ น ขณะรักษา
แนวทาง (Guideline)
1) พยาบาลประจางานเตรี ยมการต้ องชี ้แจ้ งกฎระเบียบของศูนย์ โดยเฉพาะเรื่ อง การห้ ามนา
ของมีคา่ เงินสด โทรศัพท์มือถือ บุหรี่ สุรา ยาเสพติดทุกชนิดเข้ าไปในหอผู้ป่วย
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2) ผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาแบบผู้ป่วยในได้ รับการตรวจค้ นร่างกายที่ตกึ ผู้ป่วยนอก และตึกผู้ป่วย
ในตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
- ให้ ผ้ ปู ่ วยยืนกางขาออกทัง้ 2 ข้ าง ตรวจที่ต้นขา ขาพับ ข้ อพับ น่อง
- ยื่นมือไปข้ างหน้ าทัง้ 2 ข้ าง แบมือตรวจดุตามซอกนิ ้วมือและเล็บ
- เปิ ดผมบริเวณกกหู ตรวจดูบริเวณหลังหู
- ให้ ผ้ ปู ่ วยเงยศีรษะขึ ้น อ้ าปากดูในปาก ใต้ ลิ ้น
- ให้ ผ้ ปู ่ วยหงายฝ่ าเท้ าทีละข้ าง
- ตรวจตามคอเสื ้อ ตะเข็บเสื ้อ ยกชายเสื ้อขึ ้น ตะเข็บกางเกง บริเวณหูรูดกางเกงที่
เอว
3) ต้ องมีผ้ ชู ว่ ยเหลือคนไข้ พาผู้ป่วยเข้ าไปส่งในตึกทุกครัง้
4) กรณีที่ญาติผ้ ปู ่ วยนาของเยี่ยมมาฝากผู้ป่วยต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบของเยี่ยมก่อนทุกครัง้
ตัวชีว้ ัดและเป้ าหมาย
จานวนครัง้ ของการตรวจพบสารเสพติดขณะบาบัดรั กษา
เป้าหมาย = 0
จานวนครัง้ ของการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดขณะบาบัดรักษา เป้าหมาย = 0
……………………………………………………………………………………………………………….
Goal 8 ลดอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเพ้ อคลัง่ จากการขาดสุรา
Reduce Delirium Tremens
เป้ าหมาย ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้ อนของผู้ป่วยที่มีอาการขาดสุรา
จุดเน้ น

ผู้ป่วยสุราต้ องได้ รับการประเมินความรุนแรงของอาการขาดสุรา และได้ รับการดูแล
รักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว

แนวทาง (Guideline)
1. ผู้ป่วยสุราทุกรายต้ องได้ รับการประเมินภาวะขาดสุรา โดยแบบประเมิน CIWA – Ar ตาม
แนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
- ผู้ป่วยสุราที่หยุดดื่มสุรานานกว่า 24 ชม. และผู้ป่วยสุราที่แพทย์มีคาสัง่ การรักษาให้
ประเมินภาวะขาดสุราจะได้ รับการประเมินด้ วยแบบประเมิน CIWA – Ar ทุก 4 ชม.
หลังจากนันประเมิ
้
นทุก 8 ชม. เป็ นระยะเวลา 48 ชม. และหยุดประเมินเมื่อคะแนน
CIWA – Ar < 8 คะแนน
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- ในกรณีที่ประเมิน CIWA – Ar คะแนน ≥ 15 ต้ องรายงานแพทย์เจ้ าของไข้ ทนั ทีและ
ประเมิน CIWA-Ar < 15 คะแนน จึงประเมิน CIWA-Ar ทุก 4 ชม. เป็ นระยะเวลา 48
ชม. และทุก 8 ชม. เป็ นระยะเวลา 48 ชม. ตามลาดับ
2. เฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง หกล้ ม ในผู้ป่วยสุราที่มีคะแนน CIWA – Ar ≥ 15 และผู้ป่วยสูงอายุ
ตามแนวทางการลดอุบตั กิ ารณ์จากการพลัดตกหกล้ มของผู้ป่วย
ตัวชี้วัดและเป้ าหมาย
- ร้ อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุรานานกว่า 7 วัน
- จานวนผู้ป่วยสุราที่ตกเตียง หกล้ ม

เป้าหมาย < 5
เป้าหมาย = 0
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ความเสี่ยงรุ นแรงที่พบในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่ นที่ต้องรายงานทันที
(ทันที = อย่ างช้ าสุดภายใน 24 ชม.)
ก.ด้ านกายภาพ โครงสร้ างอาคารสถานที่
รายงาน 1) คุณปิ ยะ ไทยวงษ์ รองผอก.กลุม่ ภารกิจอานวยการ คณะทางานบริหารความ
เสี่ยง
2) คุณสาธิต สมศรี คณะทางานบริหารความเสี่ยง
1) ทรัพย์สินมีคา่ สูญหาย/โจรกรรมทังของโรงพยาบาลธั
้
ญญารักษ์ขอนแก่น เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยและญาติ
2) เกิดเหตุไฟไหม้
ข. ด้ านคลินิกบริการ
รายงาน 1) นพ.ชาญชัย ธงพานิช
ประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ยง
2) คุณศิราณี คาเพราะ
เลขานุการคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1) ญาติไม่พอใจอย่างรุนแรง อาจมีปัญหาเรื่ องการร้ องเรี ยนหรื อฟ้องร้ อง
2) ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างไม่คาดหวัง
3) อุบตั เิ หตุรุนแรง เช่น หกล้ ม ตกเตียงของผู้ป่วยและเจ้ าหน้ าที่
4) ผู้ป่วยหรื อเจ้ าหน้ าที่ถกู ทาร้ าย
5) เจ้ าหน้ าที่บาดเจ็บรุนแรงจากการทางาน
6) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดแก่ผ้ ปู ่ วยระดับ E ขึ ้นไป
7) ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
8) การตรวจพบยาเสพติดผิดกฎหมาย
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ระดับความรุ นแรงที่เกิดขึน้ กับผู้ป่วย
ระดับ A เหตุการณ์มีโอกาสก่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อน
B เกิดความคลาดเคลื่อนขึ ้น แต่ยงั ไม่ถึงผู้ป่วย
C เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ไม่ทาให้ ได้ รับอันตราย
D เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย และต้ องเฝ้าระวังเพื่อมัน่ ใจว่าไม่เกิดอันตราย
E เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดอันตรายชัว่ คราว ต้ องรับการรักษา
F เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดอันตรายชัว่ คราว ต้ องนอน/อยู่โรงพยาบาลนานขึ ้น
G เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดอันตรายถาวร
H เกิดความคลาดเคลื่อน จนต้ องทาการช่วยชีวิต
I เกิดความคลาดเคลื่อน อาจเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิต
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Flow อาคารสถานที่ ความปลอดภัยไฟไหม้ ลักขโมย
พิจารณาความรุนแรง
รุนแรง
ไม่รุนแรง

รุนแรง

ยุติได้
บันทึกรายงานอุบตั ิการณ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.คุณปิ ยะ ไทยวงษ์

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ผู้อานวยการ
มาตรการป้องกัน แก้ ไข พัฒนา

Flow ความเสี่ยงทางด้ านคลินิกบริการ

คุณภาพ

พิจารณาความรุนแรง

ไม่รุนแรง

- รุนแรง
- เสีย่ งต่อการฟ้องร้ อง

ยุติได้
ยุติได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นพ.ชาญชัย ธงพานิช
- คุณศิราณี คาเพราะ

บันทึกรายงานอุบตั ิการณ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นพ.ชาญชัย ธงพานิช
2.คุณศิราณี คาเพราะ
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการ
มาตรการป้องกันแก้ ไข พัฒนา
คุณภาพ

ยุติไม่ได้
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แผนภูมิการไหลเวียนของระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยงรุนแรง
เมื่อเกิดความเสี่ ยงรุ นแรง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1.นพ.ชาญชัย 2. ศิราณี

รับฟังปัญหาจากผูร้ ้องเรี ยน

รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน

พอใจ

ทีมแพทย์พยาบาลในพื้นที่

ทบทวนเวชระเบียน
สรุ ปปัญหา

แก้ไขปัญหา
รักษาพยาบาลต่อเนื่อง

พบผูร้ ้องเรี ยน
แจ้งความคืบหน้ า

ปัญหายุติ
รายงานผูอ้ านวยการ

แก้ปัญหาต่อเนื่อง

ปัญหายุติ

ไม่ยตุ ิ

ปรึ กษาทีมกฎหมาย
สถาบันธัญญารักษ์

ทบทวนพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร

- สรุ ปรายงานส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
- รายงานยุติการณ์ความเสี่ ยง
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ผู้รับผิดชอบ การจัดการ ความเสี่ยงด้ านอาคารสถานที่ ประกอบด้ วย
1. นายปิ ยะ ไทยวงษ์ รองกลุม่ ภารกิจอานวยการ คณะทางานบริหารความเสี่ยง
2 นายสาธิต สมศรี คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงด้ านคลินิก ประกอบด้ วย
1. นพ.ชาญชัย ธงพานิช รองผู้อานวยการกลุม่ ภารกิจวิชาการ ประธานคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยง
2. นางศิราณี คาเพราะ
เลขานุการคณะทางานบริหารความเสี่ยง
แนวทางปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยงรุ นแรงทางคลินิก
1. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ
2. ดูแลครอบครัวผู้ป่วย
3. ทบทวนเวชระเบียน และทบทวนเหตุการณ์วิเคราะห์หาจุดอ่อน
4. รายงานตามขันตอน
้
ตามสายบังคับบัญชา
5. ปรึกษาทีมความเสี่ยง
6. แพทย์เจ้ าของไข้ และหัวหน้ ากลุม่ งาน กากับดูแลคุณภาพเวชระเบียนทังการแพทย์
้
และการ
พยาบาลให้ ข้อมูลสอดคล้ องกัน
7. มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้ จริง (Root cause Analysis)
8. มีการสื่อสารแก่เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างทัว่ ถึง ให้ มีความเข้ าใจตรงกันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
9. ให้ การดูแลเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
10. แพทย์เจ้ าของไข้ และหัวหน้ ากลุม่ งานเขียนสรุปรายงาน
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คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ตามคาสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่ น ที่ 217 /2558
1) รองผอ.กลุม่ ภารกิจวิชาการ
2) รองผอ.กลุม่ ภารกิจอานวยการ
3) หัวหน้ าฝ่ ายการเงินและบัญชี
4) หัวหน้ าฝ่ ายพัสดุและบารุงรักษา
5) เภสัชกร
6) ผู้จดั การบ้ านแสงอรุณ
7) Staff nurse ฟื น้ ฟู
8) Staff nurse ฟื น้ ฟู
9) พยาบาลกลุม่ งานผู้ป่วยนอก
10) พยาบาลกลุม่ งานผู้ป่วยนอก
11)พยาบาลตึก1ก
12)พยาบาลตึก1ก
13)พยาบาลตึก4ข
14)พยาบาลตึก4ข
15) หัวหน้ าตึก4ก ,4ข

นพ.ชาญชัย ธงพานิช
หัวหน้ าคณะทางาน
นายปิ ยะ ไทยวงษ์
คณะทางาน
นางกัญญา หาญมนตรี
คณะทางาน
นางนงค์รัตน์ จันทร์ มหา
คณะทางาน
นางสาววัลยา อาจลา
คณะทางาน
นายสาธิต สมศรี
คณะทางาน
นางสาวกรวิกา บุญสะอาด
คณะทางาน
นางวนิดา ลาภโชค
คณะทางาน
นางสุภา อัคจันทร์
คณะทางาน
นางสาวบัวสี สาธรพันธ์
คณะทางาน
นางพิศมัย หลินโนนแดง
คณะทางาน
นางสาวปริมประภาภรณ์ เหล่าสะพาน คณะทางาน
นางอาทิตยา สุปัญญา
คณะทางาน
นางสิริกลุ วาปี
คณะทางาน
นางศิราณี คาเพราะ
คณะทางานและเลขานุการ
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ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

ปีงบประมาณ 2560
ต.ค.59

พ.ย.59

ธ.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

รวม

1.จานวนครั้งการให้ยาผิดคน (Administration error)
2.จานวนครั้งของการระบุตัวผู้ป่วยบนสิ่งส่งตรวจผิดคน

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.จานวนครั้งความผิดพลาดในการสื่อสาร
4.จานวน Medication error ของยาที่ต้องระมัดระวังสูง
5.จานวนผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากยา
6.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ชี้วัด

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
2
1.53

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0/1

0
0
0
0
0
0
0/1

0
0
0
0
0
0
0/1

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1/0

0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0/2

0
0
0
0
0
1
1/1

0
0

0
0
0
0
0
4
3/6

7.จานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคปอดขณะบาบัดรักษา
8.จานวนผู้ป่วยอาการทรุดหนักลงเนื่องจากการให้การดูแลรักษาล่าช้า
9.จานวนครั้งจากการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย
10.จานวนครั้งของการตรวจพบสารเสพติดขณะบาบัดรักษา
11.จานวนครั้งของการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดขณะบาบัดรักษา
12.ร้อยละของผู้ป่วยที่มภี าวะขาดสุรานานกว่า 7 วัน
13.จานวนผู้ป่วยสุราที่ตกเตียง /หกล้ม

< ร้อยละ
5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1/0

18

