Service Profile
หน่ วยงาน : อุบตั ิ เหตุและฉุกเฉิ น โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มิ ถนุ ายน 2560
1. บริ บท (Context)
งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ตัง้ อยูอ่ าคารด้านหน้าโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงได้งา่ ย มีป้ายบอกทางเห็น
ชัดเจน แบ่งการให้บริการเป็ น 2 ห้อง บริการผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน และ บริการทาแผล-ฉีดยา มีเตียงรับ
ผูป้ ่ วย 5 เตียง โดยแบ่งโซนผูป้ ่ วยฉุกเฉินมาก (Emergency) ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน (Urgent) และผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิน
(Non Urgent) เปิ ดบริการผูป้ ่ วย 24 ชัวโมง
่
มีหอ้ งทาแผล ฉีดยา จานวน 2 เตียง เปิ ดบริการผูป้ ่ วยเวลา
8.30 – 16.30 น. ปี 2559 ได้ขยายเวลาให้บริการ 8.30-20.30 น. มีแพทย์ประจางานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน 1 คน
นอกเวลาราชการไม่มแี พทย์ประจางานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน สามารถตามแพทย์ได้ทนั ที (ห้องพักแพทย์อยูใ่ กล้
งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน)
5 อันดับโรคแรก ปี พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ Acute Bronchitis , Dyspepsia , Dizziness , AGS ,
COPD
5 อันดับโรคทีส่ ่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ งู กว่า ปี พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ Stroke , Acute
MI , Head Injury , Septicemia , Appendicitis
5 อันดับโรคแรกทีท่ มี ให้ความสาคัญ Stroke , Acute MI , Head Injury , Sepsis , COPD c
respiratory Failure โรคทีพ่ บอัตราการเสียชีวติ สูงได้แก่ Acute MI
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย(Purpose):
หน้ าที่: รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บริการผูป้ ่ วย
นอกเวลาและบริการส่งต่อ ตลอด 24 ชัวโมง
่
เป้ าหมาย : ให้การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
ข. ขอบเขตการบริ การ (Scope of service):
 ให้บริการผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิน
 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 บริการหัตถการ เช่น ทาแผล , ฉีดยา , ผ่าฝี เป็ นต้น
 ตรวจรักษาพยาบาลโรคทัวไปนอกเวลาราชการ
่
เวลา 20.30-08.30 น.
 บริการส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่า
 ร่วมมือและประสานงานกับแพทย์ในงานนิตเิ วช
ศักยภาพ : แพทย์ประจาแผนกอุบตั เิ หตุ ฉุกเฉินในเวรเช้า พยาบาล ENP 1 คน กาลังศึกษา
ต่ออีก 1 คน และพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 10 คน
ข้อจากัด : ไม่มแี พทย์เฉพาะทางอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน

ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ:
ผูร้ บั ผลงานภายใน
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
1. องค์กรแพทย์
1. ซักประวัตไิ ด้ครอบคลุมประเมินอาการเบือ้ งต้น ตรวจร่างกาย
ตัดสินใจให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นได้ถูกต้อง เหมาะสม
2. รายงานปั ญหาของผูป้ ่ วยได้ชดั เจนตรงประเด็น
3. มีทกั ษะการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต/ ฉุกเฉิน สามารถตัดสินใจได้ดี
4. ทีม CPR มีประสิทธิภาพ
2. ผูป้ ่ วยนอก
1. ผูป้ ่ วยอาการไม่คงทีใ่ ห้ตรวจที่ ER
2. กรณีส่งผูป้ ่ วยตรวจที่ OPD ให้ซกั ประวัติ V/S และประสานงาน
ก่อน
3. ผูป้ ่ วยใน
1. ประสานงานก่อน Admit ทุกราย โดยใช้ SBAR
2. กรณีทาหัตการที่ ER แล้ว ให้ / และลงเวลาและชื่อผูท้ าใน Order
ทุกครัง้
3. ส่งผูป้ ่ วย X-Ray ก่อน admit ทุกครัง้ (ถ้ามี)
4. Case Febrile Convulsion หยุดชักแล้วให้ เปิ ด IV มาจาก ER
4. ห้องชันสูตร
1. เก็บ Specimen ส่งได้ถูกต้อง
5. งานรังสีวทิ ยา
1. กรณีส่งผูป้ ่ วยอาการไม่คงทีม่ าให้พยาบาลมากับผูป้ ่ วยด้วย
2. ตรวจสอบคาสัง่ X-ray ให้ถูกข้างและถูกต้อง
6. เภสัชกรรม
1. ยา HAD ควรมีระบบการเก็บรักษาทีร่ ดั กุม
7. งานทันตกรรม
1. ผูป้ ่ วยทีค่ วามดันโลหิตสูงให้ส่งพบแพทย์ OPD ก่อน
8. หน่วยจ่ายกลาง
1. Set หัตการต่างๆ ให้เก็บของมีคมทีใ่ ช้แล้วทิง้ ห้ามใส่มากับเครือ่ งมือ
9. งานซักฟอก
1. ผ้าทีผ่ ปู้ ่ วย Refer ใส่ไป เก็บยอดส่งทุกเดือน
10. ยานพาหนะ
1. บันทึกรายการขอใช้รถในระบบ Intranet อย่างน้อย 3 วัน
2. ทีม EMS, Refer พร้อมเคลื่อนย้ายเมือ่ รถมาถึง
11. เวชปฏิบตั คิ รอบครัว 1. กรณีมโี รคทีต่ อ้ งควบคุม ให้แจ้ง SRRTตลอด 24 ชัวโมง
่
12. สารสนเทศ
1. กรุณาลง Diagnosis และข้อมูลพืน้ ฐานทีก่ าหนดทุกครัง้
13. งานหลักประกัน
1. ผูป้ ่ วย พรบ . รถ ให้ Key ค่ารถ Refer พรบ. ด้วย
2. ผูป้ ่ วยเบิกได้ กรณี refer ให้ออกใบเรียกเก็บเงินด้วย
14. งานซ่อมบารุง
1. แจ้งซ่อมทางProgram RMCทุกครัง้
2. ตรวจเช็คความพร้อมใช้ของเครือ่ งมือตามตารางทีก่ าหนด

ผูร้ บั ผลงานภายนอก
ผูร้ บั ผลงาน
ผูป้ ่ วยและญาติ

ความต้องการที่สาคัญ
1. การบริการทีร่ วดเร็ว พูดจาไพเราะ เป็ นมิตร
2. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโรคให้ผปู้ ่ วยและญาติเข้าใจ
3. หายจากโรคทีเ่ ป็ น หรือมีอาการดีขน้ึ
4. ได้รบั คานะนาการปฏิบตั ติ นทีบ่ า้ น เป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ี
สถานีตารวจ
1. ได้รบั ใบคดีทนั เวลา
2. แพทย์รว่ มชันสูตรศพทีเ่ กิดเหตุ
มูลนิธ/ิ ผูน้ าส่งศพมาชันสูตร 1. ได้รบั การชันสูตรศพทันที
หน่วยรับส่งต่อ/รพท./รพ.
1. ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อได้รบั การแก้ไขภาวะวิกฤติทเ่ี หมาะสม
อื่น
2. ทีมมีทกั ษะการแก้ไขภาวะวิกฤติได้ดี
หน่วยรับส่งต่อ รพ.สต.
1. ได้รบั ข้อมูลทีค่ รบถ้วน และการประสานงานทีด่ ี
ศูนย์นเรนธร
1. สามารถออกเหตุได้ทนั เวลา
2. ส่งต่อข้อมูลตามเกณฑ์
หน่วยกูช้ พี ในพืน้ ที่
1. เป็ นพีเ่ ลีย้ งในการทางาน
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues): ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
จ. ความท้าทาย และความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
1. พัฒนาทีมการดูแลผูป้ ่ วย STEMI ทีไ่ ด้รบั ยา Streptokinase
2. พัฒนาทีมการดูแลผูป้ ่ วย Stroke ทันเวลา
3. ส่งต่อผูป้ ่ วยส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้ทนั เวลา เช่น ผูป้ ่ วย STEMI , Stroke เป็ นต้น
ความเสี่ยงสาคัญ
1. ประเมินผูป้ ่ วยผิดพลาด
2. การวินิจฉัยผิดพลาด
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ)
ปริ มาณงาน
ลาดับ
ประเภทผู้ป่วย
2557
2558
2559
1

จานวนผูร้ บั บริการทัง้ หมด
- ผูป้ ่ วย Trauma
- ผูป้ ่ วยตรวจโรค
- EMS
- CPR

61,179
4,399
18,104
959
52

66,427
3,796
18,589
969
44

61,984
4,360
15,595
808
40

ลาดับ

2

3

4

ประเภทผู้ป่วย
- Refer
การแยกประเภทผูป้ ่ วย
- Resuscitation
- Emergency
- Urgent
- Semi Urgent
- Non Urgent
- ทาแผล / ฉีดยา
ผูป้ ่ วยเสียชีวติ
- ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ER
- ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ก่อนถึงร.พ. ( DBA)
Productivity

2557

2558

2559

1,354

1,537

1,463

125
576
11,257
4,944
22,858
20,386

513
2,397
7,212
7,724
10,868
37,713

406
5,722
5,195
4,766
6,079
39,822

4
37
145.28

11
24
81.76

1
31
110.04

บุคลากร: มีแพทย์จานวน 8 คน ศัลกรรมกระดูก 1 คน เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 2 คน แพทย์ทวไป
ั ่ 5 คน
มีอตั รากาลังห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉินจานวน 28 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 17 คน ( ผ่านหลักสูตร
ENP จานวน 1 คน และ กาลังศึกษาต่อ อีก 1 คน , ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 10 คน ) ,
พยาบาลเทคนิค 1 คน , จพง.สาธารณสุขชุมชน ( เวชกิจ ) 6 คน และ ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 4 คน
อัตรากาลัง มีแพทย์ประจา ER ในเวรเช้า , เวรบ่าย / ดึก ใช้แพทย์รว่ มกับหน่วยงานอื่น เวรเช้า
และ เวรบ่าย พยาบาล 6 คน จพง.สาธารณสุขชุมชน ( เวชกิจ ) 2 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน , เวร
ดึก พยาบาล 3 คน จพง.สาธารณสุขชุมชน ( เวชกิจ ) 1 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน
เครื่องมือ: Defibrillation 1 เครือ่ ง, EKG 1 เครือ่ ง , NIBP 3 เครือ่ ง , Suction 2 เครือ่ ง ,
Ultrasound 1 เครือ่ ง , รถ Ambulance 4 คัน พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ซึง่ มีจานวนเพียงพอ มีการ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและ ได้รบั การสอบเทียบทุกปี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัว

2.กระบวนการสาคัญ
กระบวนการ
( key process )

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( process Requirement )

ตัวชี้วดั
( performance Indicator)

2. การประเมิน

- ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจรักษาตามระดับ
ความรุนแรงของโรค
- วินิจฉัยถูกต้อง
- ผูป้ ่ วยกลุ่มฉุกเฉิน ได้รบั การประเมินที่
ถูกต้อง ทันเวลา

- ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั คัดกรองถูกต้อง
100 %
- ไม่มกี ารวินิจฉัยผิดพลาด
- ร้อยละของผูป้ ่ วย ACS ได้รบั การตรวจ
EKG ภายใน 10 นาที 100 %

3. การวางแผน

- ผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนรับรูแ้ ละตัดสินใจ - ความพึงพอใจในการบริการ ≥ 85 %
ในการวางแผนการรักษา
- ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามแผนการ
รักษาครบถ้วน ทันเวลา

4. การดูแลผูป้ ่ วย
- การดูแลทัวไป
่

- ลดอุบตั กิ ารณ์รกั ษาล่าช้า
- ลดความคลาดเคลื่อนทางยา

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ≤
1:1,000

- การดูแลกลุ่มเสีย่ งสูง

- ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ
บาดเจ็บขณะดูแล

- ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผูกยึดไม่มกี าร
บาดเจ็บเพิม่ ขึน้
- ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์เกิดการบาดเจ็บจากการ
รักษา

- การดูแลเฉพาะ

- ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูง ( AMI , Stroke,
Hypoglycemia , HI , Respiratory
Failure ) ได้รบั การดูแลตาม CPG ที่
กาหนด

-ร้อยละผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลแก้ภาวะ
ฉุกเฉินภายใน 4 นาที 100 %
- ร้อยละของผูป้ ่ วย ACS ได้รบั การตรวจ
EKG ภายใน 10 นาที 100 %
-ร้อยละของผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั ยา
Streptokinase ภายใน 30 นาที 100 %

กระบวนการ
( key process )
5. การให้ขอ้ มูลและ
เสริมพลัง
6. การติดตามต่อเนื่อง
หลังการจาหน่าย

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( process Requirement )
- ผูป้ ่ วยส่งต่อ หรือ ยุตกิ ารรักษา หรือ
เสียชีวติ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมาะสม
- ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อ เหมาะสม
- มีขอ้ มูลในการดูแลต่อเนื่อง ครบถ้วน
ถูกต้อง
- มีช่องทางการประสานงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
- ผูป้ ่ วยไม่มอี าการทรุดลงขณะส่งต่อ

ตัวชี้วดั
( performance Indicator)
- จานวนข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการดูแล
ผูป้ ่ วยไม่เหมาะสม
-ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่อที่
เหมาะสม
- ร้อยละของผูป้ ่ วย STEMI ส่งต่อระบบ
Fast Track ภายใน 30 นาที
- ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ส่งต่อระบบ
Fast Track ภายใน 20 นาที
- ร้อยละของผูป้ ่ วย Sepsis ได้รบั ยา
Antibiotic ภายใน 60 นาที
- ร้อยละของผูป้ ่ วย Multiple Trauma ส่ง
ต่อภายใน 60 นาที
-ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง

3. ตัวชี้วดั ผลดาเนิ นงาน (performance Indicator)
1. ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การคัดกรองถูกต้อง เป้ าหมาย 100
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ปี 2559 พบว่าการคัดกรองผูป้ ่ วยผิดพลาด ดังนี้ ไม่ได้ใช้ Vital sign Danger Zone เนื่องจาก
จาไม่ได้ กรณีผปู้ ่ วยมีอาการเปลีย่ นแปลงส่งมา ER ไม่ได้มกี าร Triage ซ้า ทบทวนแนวทางคัด
กรองในหน่วยงาน และ ติดแนวทาง Triage , Vital sign Danger Zone ทีห่ น้าคอมพิวเตอร์ทุก
เครือ่ ง พร้อมบูรณาการ Vital sign Danger Zone ลงในใบสื่อสารของหน่วยงาน
2. ร้อยละของผู้ป่วย Emergency ได้รบั การแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตภายใน 4 นาที เป้ าหมาย 100
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ทบทวน Case ในทีม PCT นอกเวลาราชการให้แพทย์พกั ห้องพักแพทย์ ซึง่ อยูใ่ กล้หอ้ ง ER
สามารถมา ER ได้ทนั ที

3. ร้อยละของข้อผิดพลาดของการส่งต่อ เป้ าหมาย ≤ 0.5
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พบข้อผิดพลาดการส่งต่อ ปี 2559
 ใส่ ET Tube ที่ ER ร.พ.ตรัง จานวน 2 ครัง้
 ใส่ ET Tube ลงท้อง 1 ราย
 ET Tube เลื่อน 1 ราย
 ไม่ได้ตดิ Monitor ในผูป้ ่ วยรหัส R 1 ราย
 ใส่ Foley cath ไม่ได้รดู หนังหุม้ ปลายกลับ 1 ราย
แนวทางแก้ไข : กาหนดแพทย์เวร Consult , กาหนดแนวทางการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัวติด Monitor
ทุกรายและให้ Monitor ผูป้ ่ วยไปส่งเวรในห้อง ER รพ.ทีร่ บั ผูป้ ่ วยทุกครัง้ ทบทวนแนวทางการสวน
ปั สสาวะในหน่วยงาน
4. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ส่งต่อระบบ Fast Track ภายใน 30 นาที เป้ าหมาย 100
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ปี 2559 พบว่าแพทย์ตดั สินใจ Consult ช้า 1 ครัง้ และ EKG มีการเปลีย่ นแปลงใบที่ 2 ทาให้
เข้าระบบ Fast track ไม่ทนั เวลา แนวทางแก้ไข ทบทวนการวิเคราะห์ EKG ในทีมการดูแลผูป้ ่ วย
และ ให้ความรูพ้ ยาบาล การวิเคราะห์ EKG เบือ้ งต้น

5. ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ส่งต่อระบบ Fast Track ภายใน 20 นาที เป้ าหมาย 100
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ปี 2559 พบว่า แพทย์ตดั สินใจ refer ช้า 2 ครัง้ และ รถ Ambulance ไม่เพียงพอ 1 ครัง้ แนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง CPG การคัดกรองผูป้ ่ วย Stroke ให้ชดั เจนขึน้ ( 9 พ.ย.59 ) ปี 2559 เพิม่ รถ
Ambulance 1 คัน
6. Preventable Death เป้ าหมาย 0
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พบว่าผูป้ ่ วยเสียชีวติ ปี 2559 เสียชีวติ ที่ ER AMI จานวน 1 ราย ได้มกี ารทบทวนการ
เสียชีวติ ในหน่วยงานและทีม PCT ทุกราย
7. ความสมบูรณ์การบันทึกทางการพยาบาล เป้ าหมาย ≥ 80
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พบว่าปี 2559 ขาดการประเมินซ้าในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา หรือทาหัตถการต่างๆ เช่น ไม่ประเมิน
Pain score ซ้า ไม่ประเมิน BP ซ้าในผูป้ ่ วย HT ไม่พบเวลาการทาหัตถการ หลังทาหัตถการไม่
ประเมินผล เช่น retain foley cath ไม่ประเมินจานวน Urine ที่ ออก ขาดคาแนะนาทีจ่ าเป็ น เช่น NPO
ได้มกี ารทบทวน Case ในหน่วยงาน และกาหนดให้มกี ารบันทึกตามมาตรฐานทีก่ าหนด
4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีการเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินไว้ดา้ นหน้า
โรงพยาบาล และเตรียมทีมงาน โดยมีการจัดพยาบาลเวร Refer ซึง่ จะรับผิดชอบรับผูป้ ่ วย EMS มี
หน่วยงาน FR ทีข่ น้ึ ทะเบียนและออกปฏิบตั งิ าน 2 หน่วยงาน อบต.คลองลุ กูช้ พี ทางน้ าเกาะลิบง (
ภาคประชาชน ) , ปี 2559 อบต. บางเป้ า ขึน้ ทะเบียนเพิม่ 1 หน่วย และ ปี 2560 รอขึน้ ทะเบียน 1
หน่ วย อบต.บางสัก
2. ระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยแรกรับทีช่ ดั เจนทัง้ ในหน่วยงานและในพืน้ ที่ เพื่อจัดลาดับตามความ
เร่งด่วน เมือ่ เข้ามาในห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน มีการประเมินซ้า ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามความรุนแรง
ของการเจ็บป่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยฉุกเฉินได้รบั การดูแลทันท่วงที
3. ระบบการดูแลผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉินโดยทีมสหวิชาชีพ มีการกาหนด CPG / Guideline เฉพาะ
โรคในการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีส่ าคัญ ได้แก่ ACS , Stroke , Sepsis , HI , Respiratory Failure ส่งผล
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มโี อกาสรอดชีวติ ได้รบั การวินิจฉัยและให้การรักษาทีท่ นั ท่วงที มีบางรายที่
เสียชีวติ เนื่องจากความรุนแรงของโรค/ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
4. ระบบการดูแลผูป้ ่ วยสังเกตอาการ ห้องฉุกเฉินรับผูป้ ่ วยสังเกตอาการ กรณีทท่ี านยาลดความ
ดันโลหิต และให้นอนพักเพื่อวัดความดันโลหิตซ้า และกรณีฉีดยาแล้ว Observe อาการหลังฉีดยา ซึง่
พบว่าการนอนสังเกตอาการนัน้ ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชัวโมง
่
5. ระบบส่งต่อผูป้ ่ วย มีเกณฑ์การส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กินขีดความสามารถของโรงพยาบาล เช่น Fast
Track STEMI , Fast Track Stroke , Fast Track Sepsis เป็ นต้น
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
1) เรือ่ ง พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ( STEMI ) ได้รบั ยา
Streptokinase ที่ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลกันตังได้พฒ
ั นาระบบรายงาน EKG โดยใช้ MMS ให้แพทย์ ดู EKG ได้ทนั ที
โรงพยาบาลตรังได้มกี ารปรับระบบ Consult อายุรแพทย์ดา้ นหัวใจ 24 ชัวโมง
่
โดยให้แพทย์ใช้เบอร์
เดียว และ ส่ง EKG โดยใช้ MMS ให้แพทย์ ดูทนั ที เพื่อส่งต่อผูป้ ่ วยได้รวดเร็ว
ปี 2558 โรงพยาบาล กันตังได้พฒ
ั นาศักยภาพในการให้ยา Streptokinase ได้ ปี 2559 พบว่ามี
การให้ยา Streptokinase ซ้า 1 ราย ทีมได้พฒ
ั นาระบบ Pop Up ( แจ้งเตือน ) การได้รบั ยา
Streptokinase ในระบบ Hos Xp ทุกราย พร้อมกับประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลตรังด้วย

ปี 2559 โรงพยาบาลกันตังได้รบั รางวัล Best Practice การดูแลผูป้ ่ วย STEMI ทีไ่ ด้รบั ยา
Streptokinase ในโรงพยาบาลชุมชน จากเครือข่ายโรคหัวใจจังหวัดตรัง
2) เรือ่ ง การเข้าถึงผูป้ ่ วยกลุ่มหลอดเลือดสมอง (Stroke)
จากปั ญหาทีพ่ บว่าผูป้ ่ วยไม่สามารถได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดได้ทนั เวลา เนื่องจากระยะเวลาทีม่ ี
อาการอาการจนมาถึง ร.พ. มากกว่า 3 ชัวโมง
่
( Onset Time) ปี 2559 40.88 % ทาให้ผปู้ ่ วยเสีย
โอกาส และเกิดภาวะพิการตามมา สาเหตุเนื่องจาก
 ผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งโรคและอาการสาคัญทีต่ อ้ งรับมาโรงพยาบาลด่วน
 รอญาติพามา รพ.
 ผูป้ ่ วยไม่มผี ดู้ แู ล
 อาการนาไม่ชดั เจนมาด้วยอาการเวียนศีรษะ เดินเซเล็กน้อย ชา
ได้มกี ารพัฒนาระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยในเครือข่าย โดยระบุอาการชาร่วมด้วย เพื่อให้ผปู้ ่ วย
เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึน้ และ ให้ความรูป้ ระชาชนทุกกลุ่มทัง้ เครือข่าย เพิม่ ระบบการเข้าถึงบริการ
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ปี 2559 เพิม่ หน่ วยบริการ FR อบต.บางเป้ า 1 หน่วย วางแผนปี
2560 เพิม่ หน่วยบริการ FR อบต.บางสัก 1 หน่วย ( กาลังดาเนินการจัดตัง้ หน่วย )
5.แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
5.1 พัฒนาเครือข่ายการเข้าถึงบริการกลุ่มผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
 สร้างเครือข่ายงาน EMS
5.2 พัฒนาบุคลากรในการประเมินและการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มฉุกเฉิน
 มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินระดับ รพสต.
5.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีก่ ารดูแลผูป้ ่ วยขณะส่งต่อ
 วางแผนการดูแลระบบส่งต่อภายในเครือข่าย กับทีม service Plan

