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Computerized Physician Order
Entry: แนวทางสูความสําเร็จ

โครงการ Massachusetts Hospital CPOE Initiative เปนโครงการที่เกิดขึ้น
จากความรวมมือของ Massachusetts Technology Collaborative (MTC) และ New
England Healthcare Institute (NEHI) โดยมีเปาหมายในการนํา Computerized
Physician Order Entry (CPOE) มาใชในทุกโรงพยาบาลของรัฐแมสซาชูเส็ท
ภายในเวลา 4 ป โดยโครงการไดสัมภาษณโรงพยาบาล 5 แหงที่ประสบความสําเร็จ
ในการขึ้นระบบ เพื่อรวบรวมแนวทางปฏิบัติ และใหการสนับสนุนแกโรงพยาบาลตางๆ
ในการขึ้นระบบ CPOE

การจูงใจใหแพทยใชงานระบบ (Physician Incentives)
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะกําหนดความยากงายของการขึ้นระบบ CPOE คือ
ระดับของเปาหมายที่จะใหแพทยยอมรับและใชงานระบบ เชน ตามความสมัครใจ
รณรงคใหใชงาน หรือเปนระเบียบปฏิบัติ ซึ่งแตกตางกันไปในแตละโรงพยาบาลตาม
ทิศทางที่ผูบริหารกําหนด โดยในกลุมโรงพยาบาลที่ประสบความสําเร็จนั้น มีอัตราการ
ยอมรับของแพทยสูงถึง 78 – 100 %
ผูบริหารของโรงพยาบาลเหลานี้ไดกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจนและไดให
การสนับสนุนอยางเต็มที่ในการจูงใจใหแพทยยอมรับ บางแหงใชมาตรการเสริมอื่นๆ
เชน peer pressure การใหคําแนะนําแบบตัวตอตัว การแตงตั้งแพทยผูนํากลุมในการ
ใชงาน (physician champion) ทั้งนี้ ไมวาโรงพยาบาลแตละแหงจะกําหนดเปาหมาย
และมาตรการไวแตกตางกันเพียงไร สิ่งหนึ่งที่ทุกแหงเห็นพองตองกันคือระบบ CPOE
เปนสิ่งจําเปนและไดทุมเททรัพยากรอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาใหระบบใชงานไดงาย
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ประเด็นสําคัญในการขึ้น
ระบบ CPOE
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• การปรับเปลี่ยน
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Decision Support

• บทบาทของผูนํา

CPOE คืออะไร

?

CPOE หรือ Computerized
Physician Order Entry
เปรียบไดกับระบบการสั่งตรวจ
(order item) ในระบบ HIS
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CPOE
เปนโครงการที่สําคัญมากสําหรับทุกโรงพยาบาล ในการ
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย
แพทยมีบทบาทในการเปน
ผูนํากลุมที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
โดย
CMIO (Chief Medical Information Offer) หรือ physician champion เปน
ผูมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางราบรื่น
โรงพยาบาลใชเวลาอยางมากในการรวบรวมความคิดเห็นของแพทย เพื่อให
ทราบปญหาในการใชงาน และตรวจสอบใหมั่นใจวาระบบไดรับการออกแบบ
ใหใชงานงายและสอดคลองกับขั้นตอนการทํางานของแพทย
พรอมทั้งจัด
ฝกอบรมและใหการสนับสนุนการใชงานแบบตัวตอตัว

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน (Process Redesign)
ถึงแมวาโรงพยาบาลจะไมมีการใชเงินเปนสิ่งจูงใจใหแพทยเขาฝกอบรมหรือใชงานระบบก็ตาม แตโรงพยา
บาลก็ไดลงทุนโดยการจัดสรรเวลาทํางานของแพทยเพื่อมาเปนผูนําในการขึ้นระบบ เชน CMIO หรือ physician
champion
ในการขึ้นระบบ CPOE ประเด็นหลักที่ผูบริหารจะตองพิจารณาคือ ทําอยางไรจึงจะนําระบบ CPOE มาปรับใช
ในกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดได ทั้งนี้ โรงพยาบาลจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ซึ่งจัดเปนการลงทุนในดานการบริหารความเปลี่ยนแปลงในองคกร (change management) อยางหนึ่ง เพื่อให
สามารถขึ้นระบบไดอยางราบรื่น
และยังเปนการเปดโอกาสใหโรงพยาบาลไดทบทวนกระบวนการทํางานในปจจุบัน
เพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดวย
เนื่องจากกระบวนการ order management ในโรงพยาบาลเปนกระบวนการที่ซับซอน และเกี่ยวของกับ
หลายแผนกไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆมากมาย
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานจึงจําเปน
ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังตองพบกับอุปสรรคตางๆ ซึ่งตองใชเวลานานในการแกปญหา
ดังนั้น ในโรงพยาบาลที่ไดทําการศึกษาจึงทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการวิเคราะหและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานกอนที่จะเริ่มใชระบบจริง โดยโรงพยาบาลเหลานี้ไดจัดตั้ง interdisciplinary team ซึ่งประกอบดวยหัวหนา
พยาบาล พยาบาล หัวหนา
แพทย clinical analyst จาก
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
“การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทํ า งาน
ตัวแทนจากฝายเภสัชกรรมและ
จํ า เป น ต อ งกระทํ า ในทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยจะประ
ชุมกันอยางสม่ําเสมอเพื่อแก
อย า งทั่ ว ถึ ง โดยจะต อ งไม ล ะเลยหน ว ยงานที่
ปญหาที่เกิดขึ้น และหากเปน
เป น เพี ย งผู รั บ ผลของการสั่ ง ตรวจ...”
การตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ก็
จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะ
ผูบริหารเสียกอน ทั้งนี้ การปรับ
เปลี่ยนกระบวนการทํางาน จําเปนตองกระทําในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง โดยจะตองไมละเลยหนวยงานที่
เปนเพียงผูรับผลของการสั่งตรวจ เชน แผนกเภสัชกรรม ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการทํางานอยางมาก
เปาหมายหลักของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานคือการปรับกระบวนการทํางานใหเปนมาตรฐาน
เนื่อง
จากพบวามีการปฏิบัติงานหลายๆอยางที่แตละแผนกมีแนวทางแตกตางกันออกไป
และบางครั้งก็เบี่ยงเบนไปจาก
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (standard procedure) โรงพยาบาลหนึ่งที่ทําการศึกษานั้นไดให
ตัวแทนพยาบาลของแตละแผนกมีสวนรวมในการสรางกระบวนการทํางานมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาสามารถนําไป
(Continued on page 3)

V OLUME 1, I SSUE 1

P AGE 3

(Continued from page 2)

ปฏิบัติงานไดจริง โดยกระบวนการทํางานที่ออกแบบใหมนั้นจะตองครอบคลุมทั้ง 2 กรณีคือ กรณีที่ปฏิบัติงานโดยใช
ระบบ CPOE และกรณีที่ไมสามารถใชระบบได เพื่อใหแตละหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดหากระบบขัดของ
ในทุกโรงพยาบาลที่ทําการศึกษานั้นมีการทดลองขึ้นระบบในหนวยงานนํารอง (pilot) แลวจึงทยอยขึ้นระบบ
ไปในแตละหนวยงาน (หรือตามกลุมแพทยในแตละสาขา) ซึ่งชวยใหสามารถแกไขขอผิดพลาดและปรับปรุงไดดีขึ้น
เรื่อยๆในแตละครั้ง และสามารถใหเวลากับการปรับเปลี่ยนกระบวนทํางานของแตละหนวยงานไดอยางเต็มที่ ดังนั้น
การขึ้นระบบในหนวยงานหลังๆจึงราบรื่นยิ่งขึ้น
ประเด็นที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การเตรียมความพรอมของระบบที่แพทยใชงาน โดยในโรงพยาบาลหนึ่งได
จัดตั้งคณะแพทยเพื่อประชุมรวมกับคณะทํางานขึ้นระบบ (implementation team) อยางสม่ําเสมอในการตัดสินใจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Metrics)
เกี่ยวกับคุณลักษณะและการใชงานของระบบ (features and functionality) และพยายามเขาถึงแพทยที่มีปญหาใน
การใชงาน เพื่อกระตุนใหมีสวนรวมมากขึ้น นอกจากนี้ ในทุกโรงพยาบาลไดใชความพยายามอยางมากในการสราง
ชุดการสั่งตรวจ (order set) ไวอยางพอเพียงกอนใชงานระบบจริง เพื่อใหแพทยใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ผูบริหารโรงพยาบาลควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จสําหรับจุดประสงคในการปรับปรุงคุณภาพและความ
ปลอดภัยอยางเปนทางการ และเก็บขอมูลกอนและหลังการใชงานระบบเพื่อวัดผล ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานและขอ
บกพรองกอนใชระบบที่ไดรับการบันทึกไวจะเปนหลักฐานที่ชวย
โนมนาวใหคนในองคกรไดเห็นถึงความสําคัญของระบบ CPOE
ไดงายยิ่งขึ้น
และผลที่ไดรับหลังจากใชระบบแลวจะแสดงให
ผูบริหารและหนวยงานอื่นๆในวงการโรงพยาบาล
ไดเห็นถึง
ความคุมคาในการลงทุนอีกดวย
เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนไมไดมุงเนนในการวิจัยและ
ยังขาดทรัพยากรในดานการศึกษาทางการแพทย จึงไมมีกําลัง
และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการศึกษาเรื่องใหมๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหัวขอที่จําเปนตองเก็บขอมูลดวยกําลังคน ถึงแมวา
ขอมูลบางอยางจะสามารถดึงมาจากระบบ CPOE ไดก็ตาม แต
การเก็บขอมูลกอนใชงานระบบยังคงตองอาศัยแรงงานอยางมาก
ในการตรวจสอบจากเอกสารการสั่งตรวจ อีกทั้งการวัดจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุดของกิจกรรมก็ไมไดมีการบันทึกไว ดังนั้น การวัด
ผลของโรงพยาบาลชุมชนที่ทําการศึกษาจึงตองอาศัยขอมูล
จากตัวชี้วัดทีม
่ ีการบันทึกขอมูลอยูเดิมกอนแลวสําหรับจุดประสงคอื่น โดยโรงพยาบาลสวนใหญชดเชยขอมูลที่ขาด
ไปดวยขอมูลที่ไดจากการศึกษาแบบงายๆ เชน การเก็บขอมูลจากสถิติของฝายเภสัชกรรม
หลักฐานสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิผลของระบบ clinical decision support ซึ่งชวยแพทยตัดสินใจในการ
สั่งตรวจไดดียงิ่ ขึ้นไดแก รายงานแสดงจํานวนครั้งที่ระบบเตือนแพทยในกรณีตางๆ เชน การสั่งยาที่มีถทธิ์ตานกันเอง
หรือการสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการซ้ําซอน และจํานวนครั้งที่แพทยเปลี่ยนแปลงการสั่งตรวจเนื่องจากการเตือนของ
ระบบขอมูลเหลานี้ นอกจากนี้ การวัดผลของการใชชุดการสั่งตรวจยังชวยกระตุนใหแพทยใชงานระบบ และชวยให
เห็นวาชุดการสั่งตรวจใดบางที่ตองมีการปรับปรุง

(Continued on page 4)

H.IT NEWSLETTER

P AGE 4

การฝ ก อบรมแพทย ใ นการใช ง านระบบ (P HYSICIAN T RAINING )
(Continued from page 3)

ในชวงที่ทําการขึ้นระบบ ทุกโรงพยาบาลจะ
เก็บขอมูลการใชงานระบบของแพทยเพื่อประเมินความ
กาวหนาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อขึ้นระบบ และยังทํา
ใหทราบดวยวาแพทยคนไหนยังไมใชระบบ เพื่อที่จะ
จัดการอบรมและใหความชวยเหลือเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม
ผูบริหารของโรงพยาบาลที่ขึ้นระบบ CPOE นั้น
จะตองตัดสินใจวาจะวางแผนและใชวิธีการฝกอบรม
แพทยอยางไรจึงจะไดผลดีที่สุด ทุกโรงพยาบาลที่ทํา
การศึกษาไดย้ําใหเห็นถึงความจําเปนของการอบรม
แบบตัวตอตัว ถึงแมวาการอบรมแบบกลุมยอยจะใหผล
ดีในบางกรณีและสําหรับแพทยบางสวนก็ตาม (สวน
การอบรมแบบชั้นเรียนนั้นจัดใหสําหรับแพทยประจํา
บาน employed physician และพยาบาล)

จะเนน หนักที่การใชงานในหนาจอตางๆที่แพทยตองใช
ไมมีโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาแหงใดใชเงินเปนสิ่งจูงใจ
ใหแพทยเขาอบรม และไมมีการบังคับแตอยางใด ยกเวน
เฉพาะแพทยประจําบานเทานั้นซึ่งจําเปนตองเขาอบรม
ถึงแมวาโรงพยาบาลจะอํานวยความสะดวกใน
การอบรมเพื่อใหแพทยมีโอกาสเขาอบรมไดมากที่สุดก็
ตาม ผูบริหารจะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับแพทย
ที่ไมใหความรวมมือดวยเชนกัน โดยแพทยเหลานี้จะถูก
รายงานใหผูบริหารทราบ เพื่อจัดการอบรมและสนับสนุน
การใชงานใหตามความเหมาะสม

ถึงแมวาบางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมการอบรม
แพทยในหลายรูปแบบ (เชน ชั้นเรียน กลุมยอย และตัว
ตอตัว) แตทายที่สุดแลวทุกโรงพยาบาลก็หันมาใชการ
อบรมแบบตัวตอตัว โดยใชเวลาสั้นๆในการอบรมแตละ
ครั้ง และเนนการใชงานเบื้องตน ซึ่งสามารถทําไดใน
เวลาจํากัด แทนที่จะสอนการใชงานแบบซับซอนซึ่ง
จดจํายาก
ทุกโรงพยาบาลอํานวยความสะดวกแกแพทย
โดยจัดการอบรมตามเวลา สถานที่และในรูปแบบที่
แพทยตองการ และจัดใหผูสอนอยูในบริเวณที่แพทย
ทํางานหรือหองพักแพทยเพื่อเตรียมพรอมที่จะสอน
เสมอ
การอบรมจะเริม
่ ตนประมาณ 2-3 สัปดาหกอน
วัน ที่เริ่มใชงานจริงและทําอยางตอเนื่องเรื่อยไป โดย

Image Courtesy of Massachusetts Technology Collaborative

การบริ ห ารระบบ C LINICAL D ECISION S UPPORT (M ANAGEMENT

จุดประสงคหลักอยางหนึ่งของการนําระบบ
CPOE มาใชงานก็คือการลดความเสี่ยงของแพทยในการ
รักษาเชน adverse drug reaction และทําใหแพทยนํา
หลักการของ evidence-based care recommendation
มาใชในการสั่งตรวจไดงายขึ้น เนื่องจากระบบ CPOE มี
Clinical Decision Support Tool ซึ่งจะชวยให
โรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได โรงพยาบาล
ที่ทําการศึกษาไดแบง Clinical Decision Support
(CDS) ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ชุดการสั่งตรวจ
(order set) และระบบเตือน ซึ่งจะทําการเตือนเมื่อมี

OF

C LINICAL D ECISION S UPPORT )

เหตุการณขึ้นตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
prompting)

(rule-based

ทุกโรงพยาบาลใชความพยายามอยางมากในการ
สรางชุดการสั่งตรวจใหเสร็จกอนที่จะใชระบบจริง ชุดการ
สั่งตรวจเหลานี้นอกจากจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐานแลว ยังชวยใหทํางานไดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย
โรงพยาบาลที่ทําการศึกษา 4 แหงไมสนับสนุนใหแพทย
ใชชุดการสั่งตรวจสวนบุคคล (personal order set) ซึ่ง
(Continued on page 5)
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แสดงใหเห็นวาแพทยแตละคนสั่งการรักษาเปนกรณีๆไป
แทนที่จะใชชุดการสั่งตรวจมาตรฐานที่ไดรับการ
ตรวจสอบและยอมรับแลววาเปนการแนวทางที่ควรปฏิบัติ
(หมายเหตุ โรง พยาบาลเหลานี้ยังคงสนับ สนุนให
แพทยใช “รายการที่ใชประจํา” (Favourite List) ซึ่งชวย
ใหเลือกราย การสั่งตรวจที่แพทยแตละคนใชเปนประจํา
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น)
การสรางชุดการสั่งตรวจในระบบจะตองใชความ
พยายามมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวาโรง พยาบาลได
ใหความสนใจในการใชชุดการสั่งตรวจมาตรฐานอยูกอน
แลวหรือ ไม บางโรงพยาบาลมีขั้น ตอนมาตรฐานในการ
เสนอและอนุมัติชุดการสั่งตรวจมาตรฐานอยูเดิมแลว
ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนมาใชระบบ CPOE สิ่งที่ตองทําจึงเหลือ
เพียงแคสรางชุดการสั่งตรวจในระบบตามรายการที่มีอยู
เดิมเทานั้น
ในโรงพยาบาลหนึ่งที่ทําการศึกษาไดมอบ
หมายใหแผนกควบคุมคุณ
ภาพเปนผูรับผิดชอบในขั้น
ตอนการเสนอและอนุมัติชุดการสั่งตรวจ โดยแพทยและ
ผูเกี่ยวของจะมาประชุมรวมกันเพื่อเสนอชุดการสั่งตรวจ

P AGE 5

เหมาะสม หากระบบทําการเตือนบอยเกินไปโดยไม
เกี่ยวเนื่องกับผูปวยมากนักจะทําใหแพทยเบื่อหนาย
นอกจากนี้ การตัดสินใจบางอยางเกี่ยวกับระบบอาจ
ทําใหเกิดขอโตแยงได เชน การตรวจสอบ drugdrug interaction นั้นควรอยูที่ระดับใด (รุนแรง หรือ
ปานกลาง)
ทุกโรงพยาบาลที่ทําการศึกษามีการนําระบบ
เตือนมาใชในวันที่เริ่มใชระบบจริง ซึ่งโดยทั่วไปแลว
จะเปนการเตือนสําหรับ drug-drug และ drugallergy interaction มีโรงพยาบาลสองแหงที่ใชระบบ
เตือน นอกเหนือไปจากเรื่องยา
โดยกําหนดใหระ
บบแสดงผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของเมื่อมี
การสั่ง intervention บางอยาง
โรงพยาบาลสามแหงที่ทําการศึกษาได
แตงตั้งคณะกรรมการ Pharmacy & Therapeutics
(P&T) เพื่อบริหาร Clinical Decision Support ใน
สวนที่เกี่ยวของกับยา อีกโรงพยาบาลหนึ่งมอบ หมาย
ใหพยาบาลสารสน เทศ (nurse informaticist) และ
physician champion เปนผูเสนอแนะเพื่อใหคณะ
กรรมการ P&T พิจารณาและอนุมัติ สวนอีกโรงพยา
บาลหนึ่งไดแตงตั้งคณะ กรรมการ Healthcare Infor-

“ทุ ก โรงพยาบาลใช ค วามพยายามอย า งมากในการสร า ง
ชุ ด การสั่ ง ตรวจให เ สร็ จ ก อ นใช ร ะบบจริ ง ...”
และนําเขาคณะกรรม
การบริหารฝายแพทยเพื่ออนุมัติ
จากนั้นจึงสรางชุดการสั่งตรวจในระบบและแจงใหแพทย
ทุกคนทราบ
ชุดการสั่งตรวจเหลานี้จะไดรับการ
ตรวจสอบทุกปเพื่อใหแนใจวาเหมาะสมกับการใชงาน
ผูบริหารสามารถประเมินการใชงานชุดการสั่ง
ตรวจของแพทยไดจากรายงานที่มีในระบบ
ซึ่งชวยให
ทราบวาแพทยคนไหนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
และชุดการสั่งตรวจใดควรปรับปรุงแกไข
โดยจัดชอง
ทางการสื่อสารในหลายๆรูปแบบเพื่อใหแพทยไดมี
โอกาสเสนอแนะความคิดเห็นอีกดวย
องคประกอบหลักอยางหนึ่งของ Clinical Decision Support Tool คือความสามารถในการแสดง
ขอความใหแพทยทราบเกี่ยวกับรายการสั่งตรวจหรือ
เตือนเมื่อมีเหตุที่ไมสมควรสั่งการรักษานั้นๆ เชน ผูปวย
แพยา ทั้งนี้ ทุกโรงพยาบาลที่ทําการศึกษานําระบบเตือน
มาใชอยางคอยเปนคอยไป
เพื่อที่จะบริหารระบบได
อยางใกลชิดและระมัดระวังใหการเตือนอยูในระดับที่

matics ซึ่งประกอบดวย พยาบาล เภสัชกร แพทย
หัวหนาแผนก และเจาหนา ที่แผนกควบคุมคุณภาพ
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารระบบ
บทบาทของผูนํา
(Leadership)
ปจจัยที่
สําคัญที่สุดที่จะทํา
ใหการขึ้นระบบ
CPOE
ประสบ
ความสําเร็จก็คือ
บทบาทของผูนํา
ในทุกๆ
โรงพยาบาลที่ทํา
การ
ศึกษานั้น
ผูบริหารระดับสูง
ของโรงพยาบาล
และหัวหนาแพทย
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บทบาทของผู นํ า (L EADERSHIP )
(Continued from page 5)

มีบทบาทสําคัญในการขึ้น
ระบบ นอกจากนี้ยังมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆเพื่อใหคําแนะนํา
และดูแลกํากับการดําเนิน
โครงการ
แตละ
โรงพยาบาลไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
สําหรับระบบสารสนเทศ
(IS Steering Committee) เปนผูรับผิดชอบใน
การพิจารณาแผนงาน
จัดทํางบประมาณ
และ
ติดตามความคืบหนาของ
โครงการดานสารสนเทศ
ตางๆ
และแตงตั้งคณะกรรมการอีกกลุมหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
หัวหนาแพทย
และ
ผูจัดการแผนกตางๆ
เพื่อกําหนดแนวทางและให
คําแนะนําแกคณะ ทํางานขึ้นระบบ (implementation
team) โดยคณะกรรมการจะไดรับรายงานความคืบหนา
โครง การเปนระยะๆและดําเนิน การแกปญหาตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ Provider Order
Management (POM) ซึ่งนําโดย CIO (Chief Information Officer) และกรรมการอันประกอบดวย physician champion เภสัชกร ฝายเวชระเบียน และผูเชี่ยว
ชาญดานสารสนเทศ
ซึ่งมีหนาที่ประสานงานเพื่อให
มั่นใจวา IS Steering Committee, P&T Committee,
Patient & Safety Committee และคณะกรรมการที่

เกี่ยวของอื่นๆไดรับทราบและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญๆและใหคําแนะนําเมื่อเกิด
ปญหา

“ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่
จะทํ า ให ก ารขึ้ น ระบบ
CPOE ประสบ
ความสํ า เร็ จ ก็ คื อ
บทบาทของผู นํ า ”

จากกองบรรณาธิการ:
บทความขางตนนี้แปลและสรุปความจากรายงาน”Saving Lives, Reducing Costs - Computerized
Physician Order Entry: Lessons Learned in Community Hospitals” โดย Massachusetts Technology Collaboration รวมกับ New England Healthcare Institute และ First Consulting Group
และไดรับอนุญาตจาก Massachusetts Technology Collaboration ในการแปลเปนภาษาไทย
หากตองการรายงานฉบับภาษาไทย กรุณาติดตอที่ hitnews@innovasystems.co.th
อานตนฉบับภาษาอังกฤษไดที่ website http://www.masstech.org/ehealth/CPOE_lessonslearned.pdf
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V EIN V IEWER : มองทะลุ ถึ ง เส น เลื อ ด
ขาวดีสําหรับผูที่เข็ดขยาดกับการเจาะเลือดหลังจากที่โดนเจาะซ้ํา
แลวซ้ําเลาจนแขนพรุน เพราะพยาบาลหาเสนเลือดไมเจอ ขณะนี้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการคิดคนอุปกรณหาตําแหนงเสน
เลือดดําใตชั้นผิวหนัง (subcutaneous vein) ไดเปนผลสําเร็จ
อุปกรณนี้มีชื่อวา VeinViewer คิดคนโดยบริษัท Luminetx ซึ่งใช
เทคโนโลยีใหมในการฉายแสงที่คลายกับอินฟราเรดลงบนผิวหนัง
ของผูปวยบริเวณที่ตองการเจาะเลือดหรือแทงเข็มน้ําเกลือ
โดย
ภาพจะปรากฏอยูบนผิวหนัง ทําใหพยาบาลมองเห็นเสนเลือดของ
ผูปวยในขณะเจาะเลือดไดอยางชัดเจน
อุปกรณ VeinViewer
ของ บริษท
ั Luminetx
จาก สหรัฐฯ

ขอดีของ VeinViewer คือเปนวิธี non-invasive ไมมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อซึ่งเกิดจากการฉาย
ภาพ
และไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อระหวางผูปวย
เพราะผูปวยไมตองสัมผัสกับอุปกรณ
จึงทําใหการเจาะ
เลือดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูปวยไมตองเจ็บตัวหลายรอบ
และพยาบาลก็สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว
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