ถอดบทเรียน การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ โครงการ Engagement for Patient Safety
ชุมชนนักปฏิ บตั ิ ระบบบริ หารสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ครัง้ ที่ 1/2559
………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง ชุมชนนักปฏิบตั ริ ะบบบริหารสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย (CoP ENV)
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วิ ทยากร
1) รศ.พญ.เนสินี ไซยเอีย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) นายเชาวลิต เมฆศิรกิ ุล
กองวิศวกรรมการแพทย์
3) อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
สรพ.
4) พญ.ปิยวรรณ ลิม้ ปญั ญาเลิศ
รองผูอ้ านวยการ สรพ. (Moderator)
หัวข้อบรรยาย - Safety ENV in Community of Practice
- Non-Clinical Risk Leraning
- Share & Learnt
รูปแบบการนาเสนอ Interactive Web-based Learning ผ่านระบบ GIN Conference
เนื้ อหา
นายเชาวลิต เมฆศิรกิ ุล นาเข้าสู่การแลกเปลีย่ นโดยการพูดถึงแนวทางการนามาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพสู่การปฏิบตั วิ ่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2016 เป็นเกณฑ์เพื่อให้เรารูว้ ่าเราอยู่
ตรงไหน จะพัฒนาจุดไหน มาตรฐานมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของมาตรฐาน ENV และมาตรฐานงานสุข
ศึกษา มาตรฐาน ENV เป็นส่วนทีจ่ ะพูดคุยกันในวันนี้ ประกอบด้วย
1. การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัยใน รพ. ประเด็นคือ การขอรับรองระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงาน
2. โครงสร้างอาคารสถานที่ การตกแต่งอาคาร ประเด็นทีไ่ ด้แก่ โครงสร้างอาคาร งานไฟฟ้า/
สื่อสาร เครือ่ งกล ประปา/สุขาภิบาล ภูมทิ ศั น์ สถาปตั ยกรรม (ER ควรออกแบบห้องอย่างไร OPD ควร
จัดอย่างไร) เป็นต้น
3. Safety ประเด็นทีต่ อ้ งคานึงเรือ่ งความปลอดภัยคือ การกระทาหรือสภาพการทางานที่
ปลอดภัยจากเหตุทจ่ี ะเกิดอันตราย ได้แก่ ไฟฟ้า อัคคีภยั รังสีชนิดก่อไอออน (รังสีรกั ษา รังสีวนิ ิจฉัย)
ก๊าซทางการแพทย์
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4. สิ่ งแวดล้อมใน รพ. ประเด็นทีต่ อ้ งดาเนินการได้แก่ การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชือ้ น้าเสีย น้าอุปโภคบริโภค มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง (การทางานสาหรับผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ในทีๆ่ เสียงดังควรทางาน.....ชัวโมง/วั
่
น) เป็นต้น
5. การสื่อสารใน รพ. ได้แก่ วิทยุคมนาคม เสียงตามสาย โทรศัพท์ ระบบเรียกรถพยาบาล
CCTV Cable TV การติดตัง้ ความปลอดภัยข้อมูลสื่อสาร เป็นต้น
6. ด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสาคัญคือ
-เครือ่ งมือแพทย์ตอ้ งพร้อมใช้งาน ปลอดภัยเมือ่ ใช้งาน เชื่อถือได้
-หลักเกณฑ์การได้มาซึง่ เครื่องมือแพทย์ การใช้งานและบารุงรักษา ตรวจสอบ/ทดสอบ
การซ่อมแซม และการยกเลิกการใช้
พญ.ปิ ยวรรณ ลิ้ มปัญญาเลิ ศ กล่าวเพิม่ ว่าแนวทางของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ทีอ่ าจารย์เชาวลิต
ได้พดู มานัน้ เป็ นแนวทางทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน HA และสอดคล้องกับสิง่ ที่ อ.โกเมธ พบเวลาไปเยีย่ ม
รพ. จึงขอให้ อ.โกเมธ แลกเปลีย่ น
อ.โกเมธ นาควรรณกิ จ ได้เล่าว่าเวลาเข้าไปเยีย่ ม รพ. จะเข้าไปดูระบบทัง้ 6 ระบบ ที่ อ.เชาวลิตได้
กล่าวมาแล้ว ว่ามีการจัดการอย่างไร และปจั จุบนั ทีจ่ ะชวน รพ. ร่วมแลกเปลีย่ นคือ เรือ่ งการป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ใน รพ. เนื อ่ งจากพบว่า รพ. รัฐ มักจะพบว่าเรือ่ งนี้ เป็ นจุดอ่อนค่อนข้างมาก
เช่น การวางแผน จุด/ป้ ายบอกทางหนี ไฟ (แบบใดถูกต้องตามมาตรฐานสากล)

พญ.ปิ ยวรรณ ลิ้ มปัญญาเลิ ศ พูดถึงประเด็นทีจ่ ะร่วมแลกเปลีย่ นใน CoP วันนี้เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
มาตรฐาน ENV 2 ประเด็น ได้แก่ 1) Develop SIMPLE: Emergency Respond
2) Health Care Worker ในประเด็นนี้เป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Working Condition เป็นประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากร ซึง่ จะนาไปพูดคุยในการดาเนินการโครงการ
2P Safety
โดย รศ.พญ.เนสินี ไซยเอีย
รศ.พญ.เนสิ นี ไซยเอีย ได้เริม่ พูดคุยเพื่อให้เห็นว่า “แนวทางทีอ่ าจารย์เชาวลิตได้บรรยายมาตอนต้นกับ
สิง่ ทีก่ ฎหมายออกมาเพือ่ ให้เราปฏิบตั กิ บั สิง่ ทีเ่ ราทาตามมาตรฐาน เป็นสิง่ ทีบ่ อกตัวเรา (ENV) ว่าเรา
ทางานมาถูกร่องถูกรอยแล้ว” ประเด็นทีอ่ าจารย์เนสินีได้รว่ มแลกเปลีย่ น สรุปได้ดงั นี้
1) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับ ENV ได้แก่ มาตรฐานตอนที่ II-3
สิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ว่ ย และมาตรฐานตอนที่ I-5.2 ข.(1) ทีท่ างานเอือ้ ต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย,
I-5.2 ค.(3) ป้องกันความเสีย่ งจากการทางาน
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2) กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ ENV ได้แก่ พระราชบัญญัต,ิ กฎกระทรวง, ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นต้น
3) ในส่วนของ Emergency Respond รพ. ควรมีการจัดทา Emergency Plan โดยมีการกาหนด
Emergency Commander (ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉิน), ทีมสาธารณูปโภค, ทีมอัคคีภยั , ทีม Aid Team
(ควรมีการกาหนดให้มที มี First Aid ถ้ามี Area Risk เช่น Area ทีม่ รี งั สีไออน กรณีเกิดบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่จาเป็ นต้องส่ง ER/EMS และควรมี First Aid Kit) โดยมีแผนกรณี ปกติ กาหนดให้มกี าร Training
เป็นต้น แผนกรณี ฉุกเฉิ น
อ.โกเมธ นาควรรณกิ จ ได้เพิม่ ประเด็นทีอ่ าจารย์เนสินีแลกเปลีย่ น สรุปประเด็นได้ดงั นี้
1) ประเด็นทีจ่ ดั ทาแผน Emergency Plan เป็นการทาตามมาตรฐานตอนที่ I-6 ค.(ความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน) การวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รพ. ควรจะวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินของ รพ. ตนเองเป็น
2 ส่วน คือ กรณี เกิ ดภาวะฉุกเฉิ นภายนอกองค์ รพ. ของเราจะออกไปช่วยอย่างไร และกรณี เกิ ด
ภาวะฉุกเฉิ นใน รพ. ถ้า รพ. วิเคราะห์และดาเนินการได้ทงั ้ 2 ส่วนจะดีมากและการซ้อมก็สาคัญ คือ
ซ้อมกับคนข้างนอก ซ้อมกับหน่วยงานทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งสาคัญ
2) ควรมีแผนฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน ประเด็นทีพ่ บคือ
2.1) รพ. ไม่มแี ผนฟื้นฟู
2.2) ไม่มแี ผนระบบสาธารณูปโภคกรณีฉุกเฉิน เช่น รพ. มีแผนสารองน้ าไว้ได้ได้ 48
ชัวโมง
่ แต่หากเหตุการณ์ไม่ยตุ ภิ ายใน 48 ชัวโมง
่ รพ. จะมีการดาเนินการอย่างไร
3) การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย พบว่า รพ. ส่วนใหญ่มกี ารจัดการของเสียแต่ไม่มกี าร
จัดการวัสดุ ขอให้ รพ. มีการทบทวนแนวทางการจัดการวัสดุ
สรุปประเด็นคาถามจากโรงพยาบาลสมาชิ กที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านระบบ GIN Conference
คาถาม
คาตอบ
1) มีแนวทางการนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ -ทางกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุ น
สู่การปฏิบตั ิ 2016 ให้กบั รพ. หรือไม่
บริการสุขภาพ ได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้ รพ. สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รพ. ละ 1 เล่ม แล้ว สาวน
รพ. ทีส่ นใจ สามารถ Download ได้ท่ี website
ของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ หรือ สรพ. ซึง่ จะ
มีการนามาให้ผสู้ นใจ Download
2) รพ. มี จป. บริหาร จะมีบทบาทอย่างไรต่อการ -จป. บริหาร ตามกฎหมาย มีบทบาทหน้าทีร่ ะบุไว้
รองรับอัคคีภยั
ชัดเจน ทีเ่ ป็นส่วนสาคัญคือบทบาทในการวางแผน
เรือ่ งทีเ่ ป็นความเสีย่ งสาคัญในเรือ่ งของอัคคีภยั
3) การกาหนดจานวน จป. กาหนดตามอะไร
-กาหนดตามจานวนผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ได้กาหนดตาม
จานวนพืน้ ที่
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ก่อนจากกัน พญ.ปิยวรรณ ลิม้ ปญั ญาเลิศ ได้พดู ถึงว่า กระทรวงสาธารณสุขกาลังจะประกาศ
นโยบาย 2P Safety ดังนัน้ ทางกระทรวงฯ จะขอทราบข้อมูลด้าน Personal เพื่อใช้ในการประกอบการ
ช่วยเหลือบุคลากรของเราทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการทางาน

ชื่อผูจ้ ดบันทึก : นางสาวปาจรีย์

สาราญจิตต์
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