การพัฒนาเรื่ องการลดอัตราการลง visit ผู้ป่วยผิดคน
1. ชื่อผลงาน

การพัฒนาเรื่ องการลดอัตราการลง visit ผูป้ ่ วยผิดคนจากชื่อ-นามสกุลซ้ ากัน

2. คาสาคัญ

Identify ผูป้ ่ วยให้ถูกต้อง

3. สรุ ปผลงานโดยย่อ การพัฒนาการลดการลง visit ผูป้ ่ วยผิดคนในรายที่ชื่อ-สกุลซ้ ากัน
ได้ตามเป้าหมาย เป็ น 0
4. ชื่อที่อยูข่ ององค์กร งานห้องบัตร ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลนาโพธิ์
5. สมาชิกทีม
1. นายกิติศกั ดิ์ เล็งไธสง

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

2. นางปริ ศนา ภูมิไธสง

พนักงานห้องบัตร

3. นางพิสมัย ปุผาลา

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

4.นางสุ กญั ญา เรี ยนไธสง ประชาสัมพันธ์
5.นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์ หัวหน้างานผูป้ ่ วยนอก
6. เป้าหมาย
เพื่อลดอัตราการลง visit ผูป้ ่ วยผิดในคนไข้ที่ชื่อ-นามสกุลซ้ ากันให้เป็ น 0
7. ปั ญหาและสาเหตุโดยย่อ
เมื่อมีการนาโปรแกรม HosX-P มาใช้ในงานเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก แต่ผมู ้ าขึ้นเวร
ปฏิบตั ิงานห้องบัตรไม่ใช่เฉพาะพนักงานห้องบัตรเนื่องจากอัตรากาลังไม่เพียงพอ
จึงจัดให้คนงานอื่นๆมาปฏิบตั ิงานห้องบัตรด้วย ทาให้การลง Visit ผูป้ ่ วยมี
ข้อผิดพลาด เมื่อยืมประวัติผปู ้ ่ วยบางคนที่มีชื่อ – นามสกุล เหมือนกัน จะแสดงให้
เห็นทั้งหมด โดยไม่สามารถแยกออกได้วา่ เป็ นคนไข้คนละคนกัน ชื่อบิดา-มารดา
วันเดือนปี เกิด เหมือนกัน ทาให้ยมื ประวัติผดิ คน จากการสอบถามผูเ้ ขียน
โปรแกรมแจ้งให้ทราบว่าขั้นตอนการเชื่ อมข้อมูลระหว่างโปรแกรมได้ต้ งั ค่าจับคู่ที่
ชื่อ-สกุล HN จึงทาให้เกิดปั ญหานี้
8. กิจกรรมพัฒนา
1. ชี้แจงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคนทราบว่ามีขอ้ ผิดพลาดนี้ ระมัดระวังในการยืมประวัติ
ตรวจสอบเลขที่บตั รประชาชนและที่อยูด่ ว้ ยหากมีชื่อ-สกุลซ้ ากัน ตรวจสอบ
หมายเลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปี เกิด ให้ถูกต้อง

2. หากพบผูป้ ่ วยที่มี HN หลาย HN ให้ตรวจสอบยืนยันให้ถูกต้อง หากเป็ นคน
เดียวกัน 2 HN ให้ผดู ้ ูแลระบบรวมเป็ น HN เดียวและแจ้งผูป้ ่ วยทราบใน HN ที่เลิก
ใช้
3. ค้นหาข้อมูลผูป้ ่ วยที่ชื่อ-นามสกุลซ้ ากัน นามาตรวจสอบลงประวัติให้ถูกต้องใน
โปรแกรม HosXp
4. ติดตามหาสาเหตุการยืมเวชระเบียนผิดคนและแก้ไข
5. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิการระบุตวั ผูป้ ่ วย โดยดูจาก ชื่อ-สกุล ว.ด.ป.เกิด ที่อยู่ ชื่อบิดา
มารดา หมายเลขประจาตัวประชาชน เมื่อตรงกันทุกรายการ จึงให้ระบุวา่ เป็ นคน
เดียวกัน
6. เก็บความเสี่ ยงรายวัน

นาความเสี่ ยงมาเป็ นโอกาสพัฒนา

9. การวัดผลการระบุตวั ผิด
ปี 2555-ปี 2561 จานวนการระบุตวั ผิดคน 2,4,22,40,27,24,6 ตามลาดับ
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10. บทเรี ยนที่ได้รับ
การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ถูกต้องช่วยให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยในการรับบริ การ การรับบัตร การ
ส่ งเวชระเบียนที่ถูกต้องตั้งแต่แรกรับ มีประโยชน์มาก และการลง visit ผิดคน
ไม่ใช่เกิดจากการเลินเล่อของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างที่คนทัว่ ไปคิดแต่ยงั เกิดจากระบบ
computer ที่มีการบันทึกอัตโนมัติ ที่ผดิ พลาดการพัฒนาต้องร่ วมมือกันหลายฝ่ าย
จึงสาเร็ จ
ปี 2555-ปี 2556 การเก็บความเสี่ ยงระบุตวั ผิดคน การส่ ง Visit ผิดคนมีจานวนน้อย
มาก เนื่องจากการเก็บความเสี่ ยงยังไม่เป็ นระบบ

ปี 2557-ปี 2561 เริ่ มมีการเก็บความเสี่ ยงเป็ นระบบมากขึ้นโดยเก็บจากการ PostConference ประจาวัน และมีการขึ้นปฏิบตั ิงานห้องบัตรโดยพนักงานใหม่ผมู ้ ิใช่
พนักงานห้องบัตรมากขึ้น จึงต้องมีการนิเทศรายบุคคลมากขึ้นเพื่อลดอัตราการ
ระบุตวั ผิด จึงต้องมีการนิเทศรายบุคคลมากขึ้นเพื่อลดอัตราการส่ ง Visit ผิดคน
เป็ นโอกาสพัฒนาในปี ต่อไป
11. การติดต่อกับทีมงาน
นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 103 หมู่8 ต.ศรี สว่าง อ.นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ 31230
044 -629327-101 E-mail: Tham2505Yuporn1962@gmail.com

