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CoP Risk Management

การสื่อสารเพื่อสงมอบการดูแลตอเนื่อง



การดําเนินงาน

1. Update Early Warning Sign ของทุกสาขา

: ในสาขาที่ไมไดกําหนด Early Warning Sign  มีการทบทวนประเด็น

สําคัญที่ตองมีการรายงานในกลุมผูปวย / งานสําคัญ ที่ดําเนินการ

2. ทบทวนการนํา SBAR สูการปฏิบัติ

ผลงาน CoP RM ป 2560

การรายงานอยางมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ อัตรา Unplanned ตางๆ ลดลง ---> ยังไมบรรลุวัตถุประสงค



ป 2561 : การส่ือสารเพื่อสงมอบการดูแลตอเนื่อง

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ผลลัพธการดําเนินงาน ป 2560 ไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

ความปลอดภัยของผูปวย เปนเปาหมายที่สําคัญของ รพ. 

แตขอมูลอุบัติการณ Unplanned ยังไมลดลง
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ความลมเหลว หรือ เหตุการณขอขัดของของการสื่อสาร ระดับ D ขึ้นไป 

(จาก HOIR)

ป 2561 : การส่ือสารเพื่อสงมอบการดูแลตอเนื่อง

วัตถุประสงค

เพ่ือสรางความมั่นใจวาผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลผูปวย มีขอมูล

ที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับสภาวะของผูปวย  การใชยา  แผนการรักษา 

และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย : < 2 ครั้ง/เดือน



การดําเนินงาน

1. ทบทวนมาตรฐาน

Gap Analysis : Communication During Patient Care Handovers

Communicating Critical Test Results





การดําเนินงาน

1. ทบทวนมาตรฐาน

ศึกษาแนวปฏิบัติ Nursing clinical handover จาก

The Royal Children’s Hospital Melbourne



2. รางแนวปฏิบัติ การสื่อสารเพ่ือสงมอบการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง 

ระหวางเวร - ระหวางหนวยงาน

การดําเนินงาน

 3 ขอแรกเปนแนวปฏิบัติการรวม

 ประเด็นสําคัญของการสื่อสารมีอีก 4 ประเด็น

- การสื่อสารระหวางเวร  / ระหวางบุคคล  ภายในหนวยงาน

- การสื่อสารระหวางหนวยงาน

- การสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว

- หลักฐานในการสื่อสาร



2. รางแนวปฏิบัติ การสื่อสารเพ่ือสงมอบการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง 

ระหวางเวร - ระหวางหนวยงาน

การดําเนินงาน



การพัฒนาแนวปฏิบัติ

การดําเนินงาน

ราง 1

ราง 2

ราง 3



ผลการดําเนินงาน
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ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 มีนาคม 2561 – เมษายน 2561

อุบัติการณขอขัดของของการสื่อสาร 

ระดับ B ระดับ C ระดับ D

Under Report ??
Horthone Effect ?

อุบัติการณในการสงมอบผูปวย ไมเหมาะสม  เชน เกิดอุบัติการณในขณะเคลื่อนยายผูปวย , ไมมี O2 ไมมี

ผูนําสง ขอมูลสําคัญไมครบถวน (ยา , Lab Alert) ผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงขณะนําสงอุบัติการณใน

การสงมอบผูปวย ไมเหมาะสม  เชน เกิดอุบัติการณในขณะเคลื่อนยายผูปวย , ไมมี O2 ไมมีผูนําสง 

ขอมูลสําคัญไมครบถวน (ยา , Lab Alert) ผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงขณะนําสง



การเรียนรูระหวางดําเนินงาน

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการแกไขปญหาการสื่อสาร

PCT อายุรกรรม ไดพัฒนาแบบฟอรมการสงตอขอมูล เม่ือผูปวยยายหอผูปวย 

(หรือเปลียน Attending Ward) เพ่ือการดูแลตอเนื่อง 



การเรียนรูระหวางดําเนินงาน

การใช SBAR สิ่งดีท่ีคงอยู : ผูรายงานมีการเตรียมตัวกอนรายงานแพทย  

ตองประเมินผูปวยเอง และเตรียมขอมูลเพ่ือตอบคําถาม

เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกัน กระชับ ไดใจความ ลดความสับสน  กําหนดใหใช 

โครงรางในการสื่อสาร คือ ISBAR หรืออยางนอย  ISR 

ในกรณีท่ีผูรับมอบฯ รูcase อยูแลว หรือการรายงานคา lab วิกฤติ 

(   I=Identify S=Situation

B=Background A=Assessment R=Recommendation)

หรือกรณีรีบดวนมากหรือภาวะวิกฤติของผูปวย Background ไมควรตองละเอียด 

ควรรายงานท่ีจําเปนตอการรักษาของแพทย



ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ปญหาการสื่อสาร มีความเกี่ยวของกับปจจัยอ่ืนๆคอนขางมาก ทั้ง

ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานภาระงาน  ปจจัยดานแวดลอม เชนสภาพ

ทางโครงสราง  ภูมิอากาศ  ตองการความชัดเจนและมีความตอเน่ืองใน

การดําเนินการ

มีการเก็บขอมูลปญหาการสื่อสาร กอนและหลังดําเนินการ

ตามกลุมการสื่อสารในแนวปฏิบัติ การสื่อสารภายใน – ระหวางหนวย

การสื่อสารกับผูปวย-ญาติ  หลักฐานการสื่อสาร



ขอเสนอแนะ / การขยายผล

• นําประเด็นที่ไดจากการทํา Gap Analysis ไปดําเนินการแกปญหา เชน 

การกําหนดใหจัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการสื่อสารขอมูลสําคัญ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความเรงดวนสงเวรสั้น กระชับ ไม

ยืดเย้ือ ใหเปนวัฒนธรรมองคกร

• Recommendation กําหนดใหบรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารสง

มอบขอมูลที่ไดผลในหลักสูตรการศึกษา และการศึกษาตอเน่ืองของผู

ประกอบวิชาชีพ อยูนอกการควบคุม ที่ดําเนินการไดเพียงกําหนดใหมี

การนิเทศบุคลากรใหมทุกครั้ง อาจตองสื่อสารไปยังสถานศึกษา



ขอเสนอแนะ / การขยายผล

 การสื่อสารระหวางเวร  / ระหวางบุคคล ภายในหนวยงาน ตองใช

เวลาในการสรางความเขาใจ และตองการการสนับสนุนจากผูบริหาร

ในการสรางวัฒนธรรม

 การสื่อสารระหวางหนวยงาน แบบฟอรมการสงตอขอมูล ของ PCT 

อายุรกรรม มี PCT กุมารเวชกรรม นําไปตอยอดแลว ควรมีการ

ดําเนินการใหครอบคลุมทั้งองคกร

 การสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว สําหรับผูที่อาจมีปญหาในการทํา

ความเขาใจ ควรจัดทําเอกสารหรือใชสื่อรูปภาพ เพ่ือสรางความ

เขาใจ ควรดําเนินการอยางเปนระบบ




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

