มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หลักสูตร HA 503 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing)
ห้องประชุมฟินิกซ์ 3-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

11-12 มกราคม 2563

ระเบียบใหม่จะมีผลใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นิยาม
“การรับรองคุณภาพ” หมายความว่า การรับรองว่า
สถานพยาบาล มีองค์ประกอบของการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยเป็นการรับรองระบบการดาเนินงานของ
สถานพยาบาล มิใช่การรับรองผลการรักษาของผู้ป่วยแต่ละ
ราย

หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๙ การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งเป็น
(๑) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบ
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนา
ระบบเครือข่ายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด

หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมสารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อานวยการโดยคาแนะนาหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการ
มีอานาจพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรใน
ขั้นที่สามและขั้นก้าวหน้า ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ขั้นที่สาม สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ ต้องได้คะแนน
ประเมินจากการเยี่ยมสารวจในแต่ละบทของมาตรฐาน ตอนที่ I-IV ไม่น้อย
กว่า ๒.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็น
ต่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการกาหนดทุกข้อ

หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมสารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
(๒) ขั้นก้าวหน้า สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ ต้องได้
คะแนนประเมินในแต่ละบทของมาตรฐาน ตอนที่ I-III ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ยกเว้นในบท II-๘ และ II-๙ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ตอนที่ IV มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๐๐ และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความ
ปลอดภัยที่คณะกรรมการกาหนดทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อรวมผลคะแนนแล้ว
สถานพยาบาลต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ในกรณีที่สถานพยาบาลขอรับการประเมินขั้นก้าวหน้า แต่ได้คะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่า ๓.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ และคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า
สถานพยาบาลแห่งนั้นควรได้รับการรับรองคุณภาพในขั้นที่สาม ให้
ผู้อานวยการมีอานาจพิจารณาอนุมัติได้

มาตรฐาน HA

หมวดที่ ๒ กระบวนการเยี่ยมสารวจและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สถาบันได้รับข้อมูลจากผู้เยี่ยมสารวจว่า สถานพยาบาลที่ขอรับ
รองคุณภาพในขั้นที่สาม มีมาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัยบางข้อที่
สถานพยาบาลต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยังมีคะแนนบางบท ต่ากว่า ๒.๕๐ โดยผู้
เยี่ยมสารวจประเมินแล้วว่าสามารถดาเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๓
เดือน ผู้อานวยการอาจกาหนดให้มีการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง ตามเวลาที่ผู้เยี่ยม
สารวจกาหนด แต่ไม่เกิน ๓ เดือนจากการเยี่ยมครั้งแรก
กรณีที่สถานพยาบาลไม่พร้อมรับการเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่องภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนด ให้ถือว่าการเยี่ยมสารวจในขั้นที่สามครั้งนั้นสิ้นสุดลง โดยสถาบันจะ
พิจารณาให้การรับรองระดับขั้นหนึ่งหรือสองตามเกณฑ์ที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
มาตรฐานสาคัญจาเป็น

รายละเอียดการดาเนินงาน

1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
ผิดหัตถการ
2. การติดเชื้อที่สาคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม
SSI, VAP, CAUTI, CABSI
3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4. การเกิด Medication Errors และ Adverse
Drug Event
5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7. ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
/พยาธิวิทยาผิดพลาด
9. การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน

สถานพยาบาลต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ
การป้องกันความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ในประเด็นที่กาหนด
2. สถานพยาบาลแสดงจานวนอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้นแต่ละปีในประเด็นที่กาหนด
3. กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มี
ผลกระทบถึงตัวผู้ป่วย (ระดับ E ขึ้นไป)
ให้สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หา
สาเหตุราก
4. จัดทาแผนควบคุมป้องกันความเสี่ยงและมี
ผลการดาเนินงานตามแผนแสดงแก่ผู้เยี่ยม
สารวจ

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE
S: Safe Surgery

รายละเอียดและความสาคัญ
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ

กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: IIII-4.3 การดูแลเฉพาะ ข.การผ่าตัด (4)
ความสาคัญ: เรื่อง Safe Surgery Saves Lives ถูกกาหนดเป็ น The 2nd Patient Safety
Challenge โดย World Health Organization และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก
ขับเคลื่อนตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2008
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPS101 ผ่าตัดผิดตาแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure
performed on the wrong body part)* จานวน 85 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 21 อุบตั ิการณ์
2. CPS102 ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on
the wrong patient)* จานวน 26 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 3 อุบตั ิการณ์
3. CPS103 ผ่าตัดผิดชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure
performed on a patient)* จานวน 27 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 6 อุบตั ิการณ์
*อ้างอิงจาก AHRQ, Patient Safety Network, Never Events
•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

III - 4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care )
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่สาคัญ อย่างทันท่วงที
ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ข. การผ่าตัด

ก. การระงับความรูส้ ึก
1
2
3

การประเมิ นผูป้ ่ วย
ค้นหาความเสีย่ ง วางแผน ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ

การเตรียมผูป้ ่ วย/ญาติ

ได้รบั ข้อมูล มีสว่ นร่วมในการเลือกวิธกี าร
เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

กระบวนการระงับความรู้สึก
ราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยบุคลากรทีม่ คี ุณวุฒ ิ

กระบวนการเสริ ม

4
5

ติดตามและบันทึกระหว่างระงับความรูส้ กึ และรอฟื้ น
เตรียมพร้อมแก้ไขภาวะฉุกเฉิน
จาหน่ายจากบริเวณรอฟื้ นตามเกณฑ์

1

บันทึกแผนและการวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด
ประเมินความเสีย่ ง & ประสานผูเ้ กีย่ วข้อง

2

ให้ข้อมูลผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ผู้ตดั สิ นใจแทน

3
4
5

เครื่องมือ วัสดุ ยา
ตามทีอ่ งค์กรวิชาชีพแนะนา

Safe Surgeryกับมาตรฐาน HA

แผนการผ่าตัด

ความจาเป็ น ทางเลือก ความเสีย่ ง

การเตรียมผูป้ ่ วย

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ลดความเสีย่ งจากการผ่าตัดและการติดเชือ้

การป้ องกันการผ่าตัดผิด

ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ

สิ่ งแวดล้อมในการดูแลและผ่าตัด
มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

การบันทึกรายละเอียดการผ่าตัด

6

ในเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อการสือ่ สาร/ดูแลต่อเนื่อง

7

การดูแลหลังการผ่าตัด

เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและการผ่าตัด

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE

I: Infection
Prevention and
Control

รายละเอียดและความสาคัญ

มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การติดเชือ้ ที่สาคัญตามบริบทขององค์กรในกลุม่ SSI, VAP, CAUTI,
CABSI
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ข.การป้องกันการติดเชือ้ ในกลุม่
เฉพาะ (1)
ความสาคัญ: เรื่อง Clean Care is Safer Care ถูกกาหนดเป็ น The 1st Patient Safety
Challenge โดย World Health Organization และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก
ขับเคลื่อนตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2005
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPS112 SSI: Surgical Site Infection จานวน 7 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 5 อุบตั ิการณ์
2. CPI201 CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection จานวน 477
รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 248 อุบตั ิการณ์
3. CPI202 VAP: Ventilator-Associated Pneumonia จานวน 668 รายการ ระดับ E ขึน้
ไป 475 อุบตั ิการณ์
4. CPI203 CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection จานวน
192 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 105 อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE
I: Infection
Prevention and
Control

รายละเอียดและความสาคัญ

มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: บุคลากรติดเชือ้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ข.การป้องกันการติดเชือ้ ในกลุม่
เฉพาะ (3)

ความสาคัญ: ประเทศไทยประกาศนโยบายเรื่อง Patient and Personnel Safety เมื่อ 16
กันยายน 2659 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ให้คานึงถึงความปลอดภัยของทัง้ ผูป้ ่ วยและ
บุคคลากร
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. GPI201 เจ้าหน้าที่ติดเชือ้ Airborne Transmission จากการทางาน เช่น วัณโรค จานวน 109
รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 59 อุบตั ิการณ์
2. GP202 เจ้าหน้าที่ติดเชือ้ Droplet Transmission จากการทางาน เช่น ไข้หวัดใหญ่ จานวน 50
รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 8 อุบตั ิการณ์
3. GP203 เจ้าหน้าที่ติดเชือ้ Contact Transmission จากการทางาน เช่น HIV, HBV จานวน
13 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 3 อุบตั ิการณ์
4. GP204 เจ้าหน้าที่ติดเชือ้ Vector Borne Transmission จากการทางาน เช่น ไข้เลือดออก
จานวน 11 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 3 อุบตั ิการณ์
•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

II – 4.2 การปฏิบตั ิ เพื่อการป้ องกันการติดเชื้อ
( Infection Prevention Practices )
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ิ ที่เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ.
ข. การป้ องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ

ก. การป้ องกันการติดเชื้อทัวไป
่
1

การปฏิ บตั ิ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติ ดเชื้อ
standard precautions, isolation precautions, sterilization, scope
reprocessing, single-use devices reprocessing (if permitted)

1

การควบคุมสิ่ งแวดล้อม

2

3

โครงสร้างอาคารสถานที่ การควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยมาตรการทาง
วิศวกรรมและการบารุงรักษาเพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
มาตรการลดความเสีย่ งระหว่างการก่อสร้าง
การแยกพืน้ ทีใ่ ช้งานสะอาดออกจากพืน้ ทีป่ นเปื้ อน

2

การลดความเสี่ยงจากการติ ดเชื้อในพืน้ ที่เป้ าหมาย
สาคัญ

3

ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ผูป้ ่ วยป่ วยหนัก หอผูป้ ่ วยทีม่ คี วามแออัด ห้อง
ฉุกเฉิน ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามต้านทานต่า หน่วย
ซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง โรงครัว หน่วยกายภาพบาบัด ห้องเก็บศพ

การติ ดเชื้อตา่ ที่สุด

ลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อที่สาคัญขององค์กร
เช่น การติดเชือ้ แผลผ่าตัด การติดเชือ้ ระบบทางเดิน
หายใจ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปั สสาวะ
การติดเชือ้ จากการให้สารน้า และการติดเชือ้ ในกระแส
เลือด
การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มพิ เศษ

ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่า
การจัดการกับการติดเชือ้ ดือ้ ยาและการติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่

การดูแลเจ้าหน้ าที่ที่สมั ผัสเชื้อ

สัมผัสเลือด/สารคัดหลังจากผู
่
ป้ ่ วย ติดเชือ้ จากการทางาน

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

หัวข้อ SIMPLE
M: Medication
Safety

รายละเอียดและความสาคัญ
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-6.1 การกากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ก.การกากับดูแลการ
จัดการด้านยา (3)
ความสาคัญ: เรื่อง Medication without Harms ถูกกาหนดเป็ น The 3rd Patient
Safety Challenge โดย World Health Organization และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่ว
โลกขับเคลื่อนตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2017 โดยกาหนดเป้าหมายให้ทกุ ประเทศลด Medication with
Harms ได้ 50% ใน 5 ปี
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPM201 Medication error : Prescribing จานวน 28,477 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 10
อุบตั ิการณ์
2. CPM202 Medication error : Transcribing จานวน 7,781 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 11
อุบตั ิการณ์
3. CPM203 Medication error : Pre-dispensing จานวน 32,837 รายการ ระดับ E ขึน้
ไป 10 อุบตั ิการณ์
4. CPM 204 Medication error : Dispensing จานวน 13,232 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 133
อุบตั ิการณ์
5. CPM 205 Medication error : Administration จานวน 14,538 รายการ ระดับ E ขึน้
ไป 418 อุบตั ิการณ์
6. CPM101:แพ้ยาซา้ จานวน 458 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 93 อุบตั ิการณ์

II –6.1 การกากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Oversight and Supportive Environment )
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทัง้ การมี
ยาที่มีคณ
ุ ภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกกากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน.
ข. สิ่ งแวดล้อมสนับสนุน

ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
2

1

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

1

บัญชียาโรงพยาบาล
มีรายการเท่าทีจ่ าเป็ น ทบทวนโดยพิจารณาข้อมูลความปลอดภัยและ
คุม้ ค่า

4

PTC
สหสาขาวิชาชีพ กากับดูแล
เพือ่ ความปลอดภัย สม
เหตุผล มีประสิทธิผล มีประ
สิทธิภ่าพ

3

5

High Alert
Medication
กาหนดรายการ
มีกระบวนการทีเ่ หมาะสม

RDU & antimicrobial
stewardship
program
การป้ องกัน ME/ADE

ประเมิน เพิม่ พูน

2

การใช้ยาที่เหมาะสม
ปลอดภัย ได้ผล

ยามีคณ
ุ ภาพสูง
พร้อมใช้

ข้อมูลทัวไป
่ การวินิจฉัยโรค ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

ข้อมูลยาที่จาเป็ น

4

ระบบคอมพิ วเตอร์สนับสนุน การส่งสัญญาณเตือน

5

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวกับการใช้ยา
สะอาด สว่าง พืน้ ทีพ่ อเพียง ไม่มกี ารรบกวน

ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
1

6

การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย

3

นโยบาย & แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ตอบสนองเหตุการณ์อย่างหมาะ
สม

ติ ดตาม ประเมิ น
ปรับปรุง

ความรูค้ วามสามารถ (ระบบยา การใช้ยา)

จัดหายา
ยาในบัญชี ยาขาด
แคลน ยาจาเป็ น
เร่งด่วน

3 ยาและเวชภัณฑ์
ฉุกเฉิ นที่จาเป็ น

จัดการยาที่ส่งคืน

5

เก็บสารองอย่าง
เหมาะสม
การจ่ายยาในเวลาที่
ห้องยาปิ ด

2
4

สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

43,274 Incidents = M:Medication and Blood Safety
23,025 Incidents = P: Process of Care
9003 Incidents = L: Line, Laboratory Safety

สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

% Patients Suffering on Harm = E: Emergency Response,
I: Infection and Prevention Control, S: Safe Surgery

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE

M:
Medication
Safety

รายละเอียดและความสาคัญ

มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
ความสาคัญ: Unintentional transfusion of ABO-incompatible blood
components ถูกกาหนดเป็ น 1 ใน Never events สาคัญของ NHS และอีกหลายแห่ง
ในระดับสากล
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPM 501:การให้เลือดผิด (Incorrect blood component transfused,
IBCT หรือ Wrong blood transfused) จานวน 154 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 23
อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

II–7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค
(Anatomical Pathology)

II–7.4 ธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต (Blood Bank and
Transfusion Service)

II–7.5 บริการตรวจวินิจฉัย
อื่นๆ (Other Diagnostic
Investigation)

1

1

1

ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานพยาธิ กาย
วิ ทยากายวิ ภาค ที่จดั ทาโดย
ราชวิ ทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ง
ประเทศไทย

ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานธนาคาร
เลือดและงานบริ การโลหิ ต ที่
จัดทาโดยศูนย์บริ การโลหิ ต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย

การจัดการผูป้ ่ วย
ประเมินก่อนตรวจ เตรียมผูป้ ่ วย ให้
ข้อมูล ให้ลงนามยินยอมในบริการที่
มีความเสีย่ งสูง

2
แปลผลโดยผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ
การบันทึก การสื่อสาร

II-7 การตรวจสอบเพือ่ การวินิจฉัยโรค

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE

รายละเอียดและความสาคัญ

P: Patient Care มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด
Process
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ (8)
ความสาคัญ: Identify Patients Correctly ถูกกาหนด เป็ น International
Patient Safety Goals (IPSG)
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
CPP101:Patient Identification จานวน 9,560 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 53 อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมันใจว่
่ าผู้รบั บริการสามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็ น ได้โดยสะดวก มี
กระบวนการรับผู้ป่วยที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา
มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิผล.

การเข้าถึง
การลดอุปสรรค

ด้านกายภาพ ภาษา
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ

เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ

3
คัดแยก (triage)
รวดเร็ว

ตอบสนองรวดเร็ว

ส่งต่อในเวลาทีเ่ หมาะสมและ
ปลอดภัย
2

ช่วยเหลือเบือ้ งต้น
อธิบายเหตุผล หาทีส่ ง่
ต่อ
ไม่ได้

4

ประเมิ น
ความสามารถ
ในการรับผูป้ ่ วย
ได้

1

การประสานงานกับ
หน่ วยงานที่ส่งผูป้ ่ วยมา

ส่งต่อ

ดูแลฉุกเฉิ น
เร่งด่วน

รับไว้ในหน่ วย
บริ การ

6
7

การรับไว้ในหน่ วย
บริ การวิ กฤติ /พิ เศษ
เป็ นไปตามเกณฑ์

ให้ข้อมูลเพียงพอ

การบ่งชี้ผป้ ู ่ วยอย่าง
ถูกต้อง

ผูป้ ่ วยให้การยิ นยอม

ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ทันเวลา เหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ผล

สภาพความเจ็บป่ วย การดูแลทีจ่ ะได้
ลัพธ์ ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้
การผ่าตัด หัตถการรุกล้า ระงับ
ความรูส้ กึ บริการทีเ่ สีย่ งสูง การวิจยั
ประชาสัมพันธ์

5

8

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

4.2 มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE
P: Patient Care
Process

รายละเอียดและความสาคัญ
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค (Diagnosis Error)
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: HA: III-2 การประเมินผูป้ ่ วย ค.การวินิจฉัยโรค (4)

ความสาคัญ: เป็ นประเด็นสาคัญที่ระดับ International ให้ความสาคัญ ซึง่ ส่งผลกระทบกับผูป้ ่ วย
โดยตรงและสะท้อนคุณภาพบริการเชิงระบบ
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
CPP301:Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดับ G,H,I จานวน 165
รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 152 อุบตั ิการณ์ ระดับ G,H,I 99 อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

III – 2 การประเมินผูป้ ่ วย (Patient Assessment)
ผู้ป่วยทุกรายได้รบั การประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เหมาะสม.
ความร่วมมือและการ
ประสานในทีมงาน

ก. การประเมิ นผูป้ ่ วย
3
เหมาะสมกับผูป้ ่ วย

อายุ ปั ญหาสุขภาพ
ความเร่งด่วน การศึกษา
บริการทีจ่ ะให้

2 ประเมิ นแรกรับ

ประวัติ ตรวจร่างกาย การ
รับรู้ความต้องการ ปั จจัย
ด้านจิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ

แนวปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิก

ข. การตรวจประกอบ
การวิ นิจฉัยโรค

สิ่ งแวดล้อมปลอดภัย
ทรัพยากร

วิเคราะห์
เชื่อมโยง

1

การส่งตรวจ/ส่งต่ อ

เทคโนโลยี บุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์

2

ความน่ าเชื่อถือ

ผูป้ ระเมิ นเหมาะสม

3

การสื่อสาร

4

หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ

1

1

ประเมิ นซา้
5

ปัญหา/ความต้องการ
เร่งด่วน/สาคัญ
1/2

การ
วิ นิจฉัยโรค &
บันทึก ถูกต้อง
มูลเพียงพอ
3 มีขอ้ ทบทวน
ถูกต้อง สอดคล้อง

กาหนดเรื่องการลด
4 ข้อผิดพลาดในการ
วิ นิจฉัยโรคเป็ น
ค. การวิ นิPSG
จฉัยโรค

ดูแลตามแผน
(III-4)
วางแผน (III-3)

บันทึก

4

อธิ บายผล

6

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

4.2 มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE
L: Line, Tube
and Laboratory

รายละเอียดและความสาคัญ
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.2 บริการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์/พยาธิวิทยา (3)

ความสาคัญ: เป็ นระบบที่ปอ้ งกันได้ และส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษา ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่ควบคุมกากับ
ของงานห้องปฏิบตั ิการ
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPL201:ตรวจวิเคราะห์ Lab ผิดพลาด (เช่น ล่าช้า/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ) จานวน 3,937 รายการ
ระดับ E ขึน้ ไป 158 อุบตั ิการณ์
2. CPL203:เตรียมตรวจ/ ตรวจทางรังสีผิดพลาด (เช่น ผิดประเภท/ ผิดคาสั่ง/ ผิดตาแหน่ง/ ผิดข้าง/ ผิด
เทคนิคการตรวจ) จานวน 2,573 ระดับ E ขึน้ ไป 23 อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

II – 7.2 บริการห้องปฏิบตั ิ การทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก
(Medical Laboratory / Clinical Pathology Service)
บริการห้องปฏิบตั ิ การทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องน่ าเชื่อถือเพื่อวินิจฉัยโรคและ
การรักษาที่เหมาะสม.

ข. การให้บริ การ

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
การวางแผน

1

เป้ าประสงค์ ขอบเขต ทรัพยากร ระดับผลงานทีค่ าดหวัง

2

พื้นที่ใช้สอย

3

เพียงพอ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
4

เครื่องมือ พร้อมใช้
บารุงรักษาเชิงป้ องกัน สอบเทียบ

6

Lab ที่รบั ตรวจต่อ ที่
ปรึกษาประเมิน คัดเลือก ติดตาม

บุคลากร
จานวน ความรูค้ วามสามารถ

5

บริ การ เครื่องมือ วัสดุ

1
2
3

คัดเลือก ตรวจสอบ ประเมิน คุม
Right
คลัง and accurate
7 การสื่อสารกับผู้ใช้
laboratory result4
วิธกี ารตรวจ การแปลผล

ความสามารถ

การจัดการกับสิ่ งส่งตรวจ
เก็บ นาส่ง ประเมิน ทวนสอบ

การตรวจวิ เคราะห์

วิธมี าตรฐาน การทวนสอบ การสอบกลับ

รายงานผลการตรวจ

ถูกต้อง ในเวลาทีเ่ หมาะสม การรักษาความลับ ค่าวิกฤติ การ
จัดเก็บสาเนารายงานผลทีส่ บื ค้นได้

สิ่ งส่งตรวจหลังการตรวจ

การเก็บเพือ่ ตรวจเพิม่ เติม การกาจัดส่วนทีเ่ หลืออย่าง
ปลอดภัย

ค. การบริ หารคุณภาพและความปลอดภัย
ระบบบริ หารคุณภาพ

1

ชีบ้ ่งปั ญหา/โอกาสพัฒนา บันทึกข้อบกพร่อง/
รายงานอุบตั กิ ารณ์ ติดตามตัวชีว้ ดั แก้ไข/
ป้ องกันปั ญหา ติดตามปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ควบคุมเอกสาร ป้ าหมายความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วย ประเมินผล

2
3

การทดสอบความ
ชานาญระหว่าง
ห้องปฏิ บตั ิ การ
ระบบควบคุมคุณภาพ
ติดตาม analytic
performance

4

Laboratory
accreditatio
n

ข้อมูลเพื่อการ
วิ นิจฉัยโรคที่
ถูกต้อง
น่ าเชื่อถือ

มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

4.2 มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
หัวข้อ SIMPLE
E: Emergency
Response

รายละเอียดและความสาคัญ
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นเรื่อง: การคัดกรองที่หอ้ งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน (Under triage หรือ Over
triage)
กาหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 การเข้าถึงบริการ (3)
ความสาคัญ: เป็ นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
มุง่ เน้น ER คุณภาพ ER Safety รวมถึงเป็ นคุณภาพบริการที่สง่ ผลกระทบกับผูร้ บั บริการที่สะท้อนสูส่ ่อื
สังคม
ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System
1. CPE402:Under triage จานวน 554 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 314 อุบตั ิการณ์
2. CPE403:Over triage จานวน 92 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 1 อุบตั ิการณ์
3. CPE405:Delay Diagnosis and Delay treatment ในผูป้ ่ วย ฉุกเฉิน และผูป้ ่ วย Fast
Track จานวน 545 รายการณ์ ระดับ E ขึน้ ไป 298 อุบตั ิการณ์
4. CPE407:Missed Diagnosis ในห้องฉุกเฉิน จานวน 544 รายการ ระดับ E ขึน้ ไป 314
อุบตั ิการณ์

•

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System ปี งบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry)
มาตรฐาน
สาคัญ
จาเป็ นต่อ
ความ
ปลอดภัย

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมันใจว่
่ าผู้รบั บริการสามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็ น ได้โดยสะดวก มี
กระบวนการรับผู้ป่วยที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา
มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิผล.

การเข้าถึง
การลดอุปสรรค

ด้านกายภาพ ภาษา
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ

เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ

3
คัดแยก (triage)
รวดเร็ว

ตอบสนองรวดเร็ว

ส่งต่อในเวลาทีเ่ หมาะสมและ
ปลอดภัย
2

ER Safety

ช่วยเหลือเบือ้ งต้น
อธิบายเหตุผล หาทีส่ ง่
ต่อ
ไม่ได้

4

ประเมิ น
ความสามารถ
ในการรับผูป้ ่ วย
ได้

1

การประสานงานกับ
หน่ วยงานที่ส่งผูป้ ่ วยมา

ส่งต่อ

ดูแลฉุกเฉิ น
เร่งด่วน

รับไว้ในหน่ วย
บริ การ

6
7

การรับไว้ในหน่ วย
บริ การวิ กฤติ /พิ เศษ
เป็ นไปตามเกณฑ์

ให้ข้อมูลเพียงพอ

การบ่งชี้ผป้ ู ่ วยอย่าง
ถูกต้อง

ผูป้ ่ วยให้การยิ นยอม

ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ทันเวลา เหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ผล

สภาพความเจ็บป่ วย การดูแลทีจ่ ะได้
ลัพธ์ ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้
การผ่าตัด หัตถการรุกล้า ระงับ
ความรูส้ กึ บริการทีเ่ สีย่ งสูง การวิจยั
ประชาสัมพันธ์

5

8

แนวทางการพิจารณาในแต่ละข้อควรเป็นแบบใด

“ระบบริการสุขภาพมีคณ
ุ ภาพและไว้วางใจได้ ด้วยมาตรฐาน HA”

