รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
II-2.2 การกํากับดูแลวิ ชาชีพด้านการแพทย์
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาํ คัญ: คุณภาพชีวิต ปลอดภัย ประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐานและ
จริ ยธรรม
ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

1. อัตรา Prescribing
error IPD : 1,000 วัน
นอน

<20

40.27

43.34

33.66

34.87

29.56

29.55

18.62

2. อัตรา Prescribing
error OPD : 1,000 วัน
นอน

<20

17.46

14.67

19.11

18.54

20.71

18.63

11.01

3. อัตราการติดเชือ้ ในรพ. ไม่เกิน 3:
1,000 วัน
นอน

0.11

0

0.06

0.06

0

0

0.9

4. อัตราข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมองค์กรแพทย์

ไม่เกิน 5
ครัง้ ต่อปี

NA

1

4

4

6

10

5

5. อัตรา Miss diagnosis
ใน Acute coronary
syndrome

0

2.4

3.7

2.73

3.7

5.81

1.33

1.95

6. อัตรา Miss diagnosis
ใน Stroke

0

0

0

1.03

1.7

1.53

0.95

0.95

7. อัตรา Miss diagnosis
ใน Appendicitis

<20

NA

NA

NA

12.13

32.4

24.44

24.50

85.95

84.14

89.70

89.22

90.28

90.97

8. ร้อยละความสมบูณ์ของ ไม่ต่ากว่า 83.70
เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
80

บริ บท :
โรงพยาบาลกันตังเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการผูป้ ่ วยทุกสาขา รับผิดชอบ
ประชากร 80,568 คน มีผมู้ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน ปี 2556 จานวน 42,538 คน/8,862 คน
บริการผูป้ ่ วยนอกเฉลีย่ 529 คน/วัน และบริการผูป้ ่ วยในเฉลีย่ 52 คน/วัน มีแพทย์ให้บริการจานวน 9 คน
ทันตแพทย์จานวน 6 คน ในส่วนของแพทย์แบ่งเป็ นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ จานวน1

คน แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว จานวน 2 คน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 1 คน แพทย์ใช้ทุน 4
คน แพทย์หมุนเวียนจานวน 1 คน โดยปฏิบตั งิ านหมุนเวียนคนละ 2 เดือน นอกจากนี้ยงั มีแพทย์ past
time จานวน 1 คน โดยให้บริการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.
กระบวนการ :
บทเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และวิ ธีการทํางานขององค์กรแพทย์
การจัดตัง้ องค์กรแพทย์ในระดับโรงพยาบาล บทบาทหน้ าที่ในภาพรวมขององค์กรแพทย์ในการ
รักษามาตรฐานและจริ ยธรรมของวิ ชาชีพ
มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการองค์กรแพทย์ (MSO) เป็ นคณะกรรมการหนึ่งในคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ และทันตแพทย์ทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลโดยมีบทบาทหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1.ชีน้ านโยบาย/แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิก
ดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบตั หิ รือระเบียบต่างๆ
2.พิจารณาแก้ปัญหาด้านมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิก
3.เป็ นทีป่ รึกษาและสมาชิกทีมนาคุณภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยและให้ ข้อเสนอแนะแก่
ผูบ้ ริหารในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย คุณธรรม, จริยธรรมของแพทย์
4.องค์กรแพทย์มกี ารประชุมปรึกษาภายในองค์กร โดยประชุมอาทิตย์ละครัง้ ทุกวันอังคารช่วง
เทีย่ ง เพื่อนาประเด็น ปั ญหาทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานและทีมคุณภาพอื่นๆ เช่น ER, Ward, OPD , Clinic
พิเศษ, ทีมRM, PCT, IC ฯลฯ มาแก้ไข หาข้อสรุป และนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ลักษณะการทํางานขององค์กรแพทย์
- การทางานของแพทย์ มีการแบ่งหน้าทีต่ ามแผนกต่าง ๆ ในเวลาราชการ โดยมีแพทย์ประจา
ER 1 คน แพทย์ round ward ชาย และตึกพิเศษ 1 คน แพทย์ round ward หญิง และ LR 1 คน โดย
ตึกชายและตึกหญิงจะสลับกันเป็ น ward หลักและ ward เสริม โดยแพทย์ท่ี round ward เสริมจะทา
หน้าทีต่ รวจ OPD ในช่วงบ่าย แพทย์ประจา Ultrasound 1 คน แพทย์ประจาคลินิกพิเศษ 1 คน โดยจะ
ตรวจผูป้ ่ วยเบาหวานในวันอังคารและพฤหัสตอนเช้า วันอื่น ๆ ตรวจ OPD แพทย์ประจา OPD 1 คน
ผูอ้ านวยการจะทาหน้าทีช่ ่วยตรวจ OPD และออกตรวจ รพ.สต.ในวันพฤหัสและศุกร์ตอนเช้า เยีย่ มบ้าน
ตอนบ่าย ส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทัง้ 2 คน แพทย์ 1 คนจะออก รพ.สต.วันจันทร์และอังคารตอน
เช้า เยีย่ มบ้านตอนบ่าย และออกตรวจผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงในวันพุธและวันศุกร์ตอนเช้า ส่วนแพทย์
อีก 1 คน จะออกตรวจ รพ.สต. วันจันทร์กบั วันพุธตอนเช้า เยีย่ มบ้านตอนบ่าย และออกตรวจ OPD ใน
วันอื่นๆ
- ในกรณีมแี พทย์ลาหรือไปประชุมนอกโรงพยาบาล จะจัดให้แพทย์ประจา Ultrasound ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทนตาแหน่งแพทย์ทล่ี า
- มีการจัดแพทย์นอกราชการจานวน 1 คน มาช่วยตรวจ OPD ในวันราชการช่วงเช้า โดยออก
ตรวจช่วงเวลา 8.30-12.00 น. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยแพทย์
- ในกรณีแพทย์ลา ประชุม อบรม หรือกรณีผปู้ ่ วยมากกว่าปกติ มีการจัดระบบอัตรากาลัง

ทดแทน โดยจัดพยาบาลเวชปฏิบตั เิ ข้าตรวจแทนแพทย์เพื่อให้การรักษาโรคเบือ้ งต้น
- จัดระบบให้คาปรึกษาแพทย์เพิม่ พูนทักษะ แพทย์ extern ทีม่ าฝึกปฏิบตั งิ าน โดยมีแพทย์
เฉพาะทางสาขาออร์โธปิ ดกิ ส์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็ นทีป่ รึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง และมี
แพทย์พเ่ี ลีย้ งคอยให้คาปรึกษาตลอดเวลา
- โดยจะเห็นได้ว่าร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอกมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2559 น่าจะเป็ น
ผลจากการจัดระบบบริการการแพทย์ทเ่ี ป็ นระบบมากขึน้ มีแพทย์ออกตรวจมากขึน้ มีการจาแนกผูป้ ่ วยที่
ป่ วยเป็ นโรคเดียวกันโดยจัดทาเป็ นคลินิกพิเศษ ทาให้ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยแพทย์
สรุปโรคที่ มีการใช้หลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย
การให้บริการทางการแพทย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐาน
วิชาชีพ มีการนาแนวทางการดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานโดยอ้างอิงจากราชวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ เอกสาร
จากการประชุมวิชาการ การสืบค้นทาง internet ซึง่ ได้นามาปรับใช้และมาจัดทาแนวทางปฏิบตั ขิ อง
โรงพยาบาล โดยมีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงเมือ่ มีการปรับเปลีย่ นความรูใ้ หม่ หรือเมือ่ เกิดปั ญหาในการ
ดูแลผูป้ ่ วย ทุกแนวทางปฏิบตั มิ กี ารนามาใช้กบั ผูป้ ่ วยทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยไม่แยกสิทธิในการรักษา
มีการแจ้งข้อมูลให้ผปู้ ่ วยรับทราบและมีส่วนร่วมในการรักษา ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ทีน่ ามาปฏิบตั ิ ใน
โรงพยาบาลมีดงั นี้
1.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Acute coronary syndrome
2.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบแตก
3.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ Sepsis
4.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Asthma และ COPD
5.แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเบาหวาน
6.แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
7.แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะ MAS
8.แนวทางการดูแลรักษาหญิงทีม่ ภี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ (GDM)
9.แนวทางการดูแลรักษาหญิงทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์
10.แนวทางการดูแลเด็กทีม่ ภี าวะคลอดติดไหล่
11.แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
บทบาทขององค์กรแพทย์และสมาชิ กองค์กรแพทย์ในการสนับสนุนการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรในเรื่องการใช้ยา การควบคุมการติ ดเชื้อ การสร้างเสริ มสุขภาพ คุณภาพและความ
ปลอดภัย
- มีการมอบหมายให้แพทย์มสี ่วนร่วมในทีมนาต่าง ๆรวมถึงทีมนาสาคัญ 4 ทีม ได้แก่ PCT,RM,MUS,IC
โดยให้แพทย์ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แพทย์มบี ทบาทในการเป็ นผู้นาและชีท้ ศิ ทางเรือ่ ง
คุณภาพและความปลอดภัย ดังนี้
- แพทย์มหี น้าทีใ่ ห้คาแนะนาผูป้ ่ วย บุคลากร และบุคคลทัวไป
่
- แพทย์ทาหน้าทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี เช่น การร่วมออกกาลังกาย การรักษาความสะอาดมือ

- แพทย์ให้ความสาคัญทัง้ Bio-medical approach และ Socio-behavioral approach
- แพทย์มสี ่วนในการเพิม่ empowerment ให้ผปู้ ่ วยพึง่ พาตนเองได้
- องค์กรแพทย์เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เมือ่ มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและความมันใจแก่
่
บุคลากรทางการแพทย์
- แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี และให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ในรพ. และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
- แพทย์มสี ่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมค่ายเบาหวาน จัดบอร์ด จัดนิเทศ
ทาสื่อการสอนในรูปแบบของแผ่นพับในแต่ละกลุ่มโรค
- แพทย์เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสากับโรงพยาบาล
บทเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมิ นคุณสมบัติของแพทย์
แพทย์และทันตแพทย์ทุกคน เบือ้ งต้นผ่านการตรวจสอบและประเมินจากแพทยสภาและทันต
แพทยสภา โดยได้รบั ใบประกอบวิชาชีพทุกคน ส่วนในการทางานในโรงพยาบาล มีผอู้ านวยการเป็ น
ผูต้ ดิ ตามประเมินสมรรถนะแพทย์และทันตแพทย์ มีการกากับดูแล ให้คาปรึกษาการปฏิบตั งิ าน และมี
แพทย์รุ่นพีค่ อยช่วยดูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชดิ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
บทเรียนเกี่ยวกับการกําหนดสิ ทธิ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์แต่ละคน
-ได้กาหนดไว้ในธรรมนูญองค์กรแพทย์
-มีการประชุมร่วมกันในองค์กรแพทย์เพื่อหาข้อสรุปและกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั แิ ละเกณฑ์ท่ี
ต้องส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กินขีดความสามารถและศักยภาพของแพทย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยออกเป็ น
CPG โรคต่าง ๆ
-ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาการดูแลผูป้ ่ วยสามารถปรึกษาระหว่างแพทย์ หรือโทรขอคาปรึกษาจากแพทย์
ทีร่ บั consult ทีร่ .พ.ตรัง หรือขอคาปรึกษาผ่านทาง line กลุ่ม เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม กรณีมขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับองค์กรแพทย์ๆ จะนา case ทีม่ ปี ั ญหามาทบทวนร่วมกัน หา
ข้อสรุปถึงสาเหตุของปั ญหา และนาข้อสรุปไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
บทเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่ องของแพทย์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-แพทย์ได้รบั การพัฒนาเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน โดยได้รบั การอบรม ประชุม
วิชาการตามนโยบายของจังหวัด และตามความสนใจ และนาความรูท้ ไ่ี ด้มานาเสนอให้แพทย์อ่นื ๆ ได้ร บั
ทราบ โดยประชุมร่วมกันทุกวันอังคารเทีย่ ง ในกรณีทม่ี กี ารปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย ทางองค์กร
แพทย์จะนาข้อสรุปทีไ่ ด้ไปชีแ้ จงให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
-มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในองค์กรแพทย์ โดยนาความรูท้ น่ี ่าสนใจ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ทันสมัยมาพูดคุยกัน หรือนา case ทีน่ ่าสนใจหรือมีปัญหามาปรึกษาร่วมกัน
-แพทย์มบี ทบาทเป็ นแพทย์พเ่ี ลีย้ งให้กบั นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 6 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีม่ าฝึกงานในโรงพยาบาลชุมชน มีการมอบหมายให้ทา topic ความรูท้ น่ี ่าสนใจหรือตัวอย่าง case ในตึก
ผูป้ ่ วยทีน่ ่ าสนใจเพื่อนาความรูม้ าแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน

-แพทย์มบี ทบาทหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากรประชุมวิชาการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั วิชาชีพอื่นอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เช่น การดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออก การดูแลผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น และมีการนา
CPG ทีส่ าคัญมาถ่ายทอดกับวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการดูแลผูป้ ่ วย
บทเรียนเกี่ยวกับการกํากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมของผู้ประกอบวิ ชาชีพ
-แพทย์ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิผปู้ ่ วย มีการทบทวนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยเมือ่ เกิดภาวะแทกซ้อน การวินิจฉัยทีผ่ ดิ พลาด หรือกรณีเสียชีวติ โดยไม่คาดคิด เพื่อสร้างความ
ตระหนักและความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพเวชกรรรมอย่างระมัดระวัง
-ผูอ้ านวยการเป็ นผูต้ ดิ ตามประเมินกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของแพทย์และทันตแพทย์
-สาหรับแพทย์เพิม่ พูนทักษะ หรือแพทย์ทม่ี าใหม่ มีก ารปฐมนิเทศก่อนปฏิบตั งิ าน และมีแพทย์พ่ี
เลีย้ งคอยให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
บทเรียนเกี่ยวกับการกํากับดูแลทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
-แพทย์ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานสาคัญๆ ต่าง ๆ เช่น ER, WARD,
ห้องคลอด, ARV clinic , TB clinic , COPD/Asthma clinic , CKD clinic ,คลินิกจิตเวช,คลินิก warfarin,
คลินิก high risk pregnancy, Asthma เด็ก, PCT, RM เป็ นต้น โดยแพทย์จะรวบรวมและนาปั ญหาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มาเข้าในทีป่ ระชุมองค์กรแพทย์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและนาข้อสรุปทีไ่ ด้ไป
ชีแ้ จงให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ได้รบั ทราบต่อไป
-องค์กรแพทย์ได้จดั ทาแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญ โดยออกเป็ น CPG ต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกันในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และมีการนามาทบทวนอย่างสม่าเสมอในองค์กร
แพทย์
-มีการทบทวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น กรณีการใช้ยาทีไ่ ม่ถูกต้อง กรณี
ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ หรือได้รบั ภาวะแทรกซ้อน เป็ นต้นเพื่อให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวม
บทเรียนเกี่ยวกับการกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน
-แพทย์ทุกคนได้รบั การประชุมชีแ้ จงโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกีย่ วกับการ
บันทึกเวชระเบียนทีถ่ ูกต้องและสมบูรณ์ทงั ้ ในส่วนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในปี ละ 1 ครัง้
-แพทย์มหี น้าทีใ่ นการบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยใน
ส่วนผูป้ ่ วยในที่ discharge ควรสรุปเวชระเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชม. ส่วนผูป้ ่ วยทีน่ ดั follow up ใน
วันถัดไป ต้องสรุปเวชระเบียนให้เสร็จในวันต่อวัน
-มีการจัดทาแบบฟอร์มให้เอือ้ และง่ายต่อการบันทึกเวชระเบียน เช่น แบบฟอร์มในการลงบันทึก
การตรวจร่างกายและความเสีย่ งทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังสาหรับผูป้ ่ วยที่ admit เพื่อการบันทึกข้อมูลทีค่ รบถ้วน
-มีการ audit เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการทีม่ ารับการรักษาที่ ER ซึง่ ตรวจรักษาโดย
พยาบาล ER ทุกวัน และมีการ audit เวชระเบียนผูป้ ่ วยในเวลาราชการทีพ่ ยาบาลตรวจแทนแพทย์ทุก 4
เดือนเพื่อประเมินการบันทึกและข้อผิดพลาดในการดูแลรักษา พบว่าความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
ในส่วนของแพทย์ปี 2559 มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ โดยจาก 90.28 % เป็ น 90.97% ตามลาดับ ซึง่ เกิดจากการ

ร่วมมือกันขององค์กรแพทย์ ทีน่ าปั ญหามาปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การปรับปรุงการบันทึก
ในส่วน progress note โดยใช้ SOAP ทาให้เกิดความสมบูรณ์ของเวชระเบียนมากขึน้
บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตัดสิ นใจทางคลิ นิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แพทย์ได้ใช้องค์ความรูใ้ หม่มาประกอบการตัดสินใจทางคลินิกโดยจัดทาเป็ น CPG และปรับปรุง
CPG เดิม ตัวอย่างเช่น
-มีการส่ง consult EKG ผ่านทาง line ให้แพทย์เวรทีร่ บั ผิดชอบได้ตลอด 24 ชม. เพื่อความ
รวดเร็วในการวินิจฉัยและดูแลผูป้ ่ วย
-จากการประชุมเครือข่ายการส่งต่อจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรังได้มกี ารปรับระบบการติดต่อ
อายุรแพทย์ให้รวดเร็วขึน้ โดยให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถ consult EKG อายุรแพทย์โรคหัวใจคนเดียว
ตลอด 24 ชม. โดยมีการส่ง EKG ให้แพทย์ดผู ่านทาง line STEMI network Trang เพื่อประสานงาน
ร่วมกัน
-แพทย์ให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับ CPG ACS เน้นเรือ่ งอาการนาหรืออาการต้องสงสัยทีค่ วรทา
EKG เช่น อาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ เหงือ่ ออก ตัวเย็น ใจสัน่ มี N/V เยอะ BP drop
hemodynamic ไม่ stable หรือ dyspepsia ทีไ่ ด้ยาแล้วยังไม่ดขี น้ึ เป็ นต้น จากผลการประเมินเกีย่ วกับ
การดูแลผูป้ ่ วย ACS พบผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ EKG ภายใน 10 นาที by doctor seen คิดเป็ น 90.9%
ซึง่ เป็ นแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ แต่อตั ราการ Miss diagnosis ยังพบว่ายังคิดเป็ น 1.95 % ซึง่ ยังเป็ นจานวนทีส่ งู
อยู่ จากการวิเคราะห์ในองค์กรแพทย์พบสาเหตุจากความผิดพลาดในการแปลผล EKG การตัดสินใจ
consult อายุรแพทย์ชา้ และรอผล Trop-I ซึง่ ทางองค์กรแพทย์จงึ ได้มาทาความเข้าใจร่วมกันปรับปรุง
ความรูก้ ารแปลผล EKG และให้แพทย์ทุกคนปฏิบตั ติ าม CPG ACS
-ในกรณีการดูแลผูป้ ่ วย stroke ทางองค์กรแพทย์ได้ปรับปรุง CPG stroke และนามาเข้าทีป่ ระชุม
องค์กรแพทย์เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จากนัน้ ให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีแ่ ละกลุ่มงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น NCD กลุ่มเวช
ปฏิบตั ิ ให้ความรูป้ ระชากรกลุ่มปกติและประชากรกลุ่มเสีย่ ง โดยเน้นการให้ความรูอ้ าการสาคัญทีผ่ ปู้ ่ วย
ต้องรีบมารพ.
-จากผลการประเมินการดูแลผูป้ ่ วย stroke พบว่าผูป้ ่ วยเข้าระบบ Fast tract คิดเป็ น 90.6%
ซึง่ เป็ นแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในแง่การดูแลและส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็ว อัตราการเสียชีวติ ผูป้ ่ วยเป็ น 0 แต่
พบว่า อัตราการ Miss diagnosis เท่ากับของปี ก่อน จากการวิเคราะห์ในองค์กรแพทย์ พบว่า สาเหตุมกั
เกิดจากผูป้ ่ วยมีการคล้าย stroke แต่จริงแล้วมีสาเหตุจากอย่างอื่น เช่น epilepsy, electrolyte
imbalance เป็ นต้น ดังนัน้ ทางองค์กรแพทย์จงึ นาปั ญหามาปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมความรูเ้ พื่อให้เกิดความ
แม่นยาและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยมากขึน้
-ในการดูแลผูป้ ่ วย acute appendicitis พบว่า อัตรา Miss diagnosis ในปี 2559 คิดเป็ น
24.50% ซึง่ มากกว่าในปี 2558 ซึง่ โรคที่ Miss diagnosis มักเป็ นโรค Gastritis, peritonitis และโรคทาง
นรีเวช ซึง่ ทางองค์กรแพทย์จงึ ได้จดั ทา CPG Acute appendicitis ขึน้ และนา Avarado score มาเป็ น
เครือ่ งมือช่วยในการวินิจฉัยเพื่อลดโอกาสผิดพลาดในการประเมินผูป้ ่ วยและเพื่อความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยทุกคน

บทเรียนที่เกี่ยวกับการกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
-ทางองค์กรแพทย์มอบหมายให้แพทย์แต่ละคนเป็ นทีป่ รึกษาของแต่ละหน่วยงาน เช่น ER ,LR,
Ward, ARV ,COPB,TB, Asthma เด็ก, Clinic ครรภ์เสีย่ ง, Clinic warfarin เป็ นต้น มีหน้าทีร่ บั ปั ญหา นา
เรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมเพื่อหามติขอ้ สรุปของปั ญหา และนาข้อสรุปกลับไปชีแ้ จงยังหน่วยงานนัน้ ๆ
-องค์กรแพทย์จดั ทาแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งสาคัญ ๆ ออกเป็ นเกณฑ์ทพ่ี ยาบาลจาเป็ นต้องรีบ
รายงานแพทย์ เช่นในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ หรืออาการของคนไข้ทเ่ี ปลีย่ นแปลงต้องรีบรายงานแพทย์
เกณฑ์ทะ่ี ต้องส่งต่อผูป้ ่ วย หรือเกณฑ์ทจ่ี ะต้องปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วยเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะทาการส่งต่อ เป็ นต้น
-มีการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ ซึง่ พบว่าข้อร้องเรียนมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2559 ทาง
องค์กรแพทย์จงึ ได้นาเข้าทีป่ ระชุมหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึง่ ปั ญหาทีพ่ บเกิดจาก ผูร้ บั บริการไม่พอใจใน
เรือ่ งการรอตรวจนาน ไม่พอใจในคาพูดหรือการอธิบายทีไ่ ม่ชดั เจนของแพทย์ ทางองค์กรแพทย์จงึ นา
ปั ญหามาปรับปรุงทัง้ ในส่วนของการให้คาอธิบายทีช่ ดั เจนขึน้ มีคลินิกพิเศษ คลินิกนอกเวลา เพื่อลด
ปริมาณคนไข้ OPD ทัวไป
่ ลดการรอคอยแพทย์ และจ้างแพทย์นอกราชการมาช่วยตรวจผูป้ ่ วยนอก
บทเรียนเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิ บตั ิ งานของแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึ กอบรมแพทย์เวรที่
ไม่ใช่แพทย์ประจํา
-แพทย์ทอ่ี ยูใ่ นระหว่างการเพิม่ พูนทักษะจะต้องได้รบั การดูแลให้คาปรึกษาโดยแพทย์พเ่ี ลีย้ งที่
เป็ นแพทย์ประจาอย่างใกล้ชดิ การทาหัตถการต่าง ๆ จะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบ
ของแพทย์ประจา
-แพทย์เพิม่ พูนทักษะจะต้องเข้าร่วมประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อได้รบั ทราบข่าวสารข้อมูลและ
ความรูใ้ หม่ ๆหรือนาปั ญหามาปรึกษาหารือพูดคุยกันในทีป่ ระชุม
-แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา การอยูเ่ วรของแพทย์ทไ่ี ม่ใช่แพทย์ประจาจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูอ้ านวยการ
ผลการพัฒนาที่สาํ คัญ
เรือ่ ง
การดูแลผูป้ ่ วย ACS

การดูแลผูป้ ่ วย Stroke
การดูแลผูป้ ่ วย Acute
appendicitis

การพัฒนา
-มีระบบ Fast track เพื่อการส่งต่อทีร่ วดเร็ว
-เริม่ การให้ยา streptokinase มาใช้ในระหว่างการส่งต่อและให้แพทย์ประจา
ER ไปพร้อมผูป้ ่ วยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการนาส่งผูป้ ่ วย
-ระบบ consult cardiologist ปรึกษา EKG ได้ตลอดเวลาทาง line เพื่อการ
รักษาทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
-ปรับปรุง CPG ACS
-พัฒนาให้มรี ะบบ Fast track เพื่อการส่งต่อผูป้ ่ วยทีร่ วดเร็วขึน้
-จัดทา Guideline การดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้แพทย์ทุกคนดูแลในแนวทาง
เดียวกัน
-นา Alvarado score มาใช้ประเมินผูป้ ่ วย

การดูแลผูป้ ่ วย Sepsis
การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ี
ภาวะ GDM
การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ี
ความดันโลหิตสูง
การดูแลทารกทีม่ ภี าวะ
เสีย่ งต่อ MAS
การประเมินด้าน
สุขภาพจิตใน NCD clinic
การดูแลผูป้ ่ วย asthma
เด็ก
การดูแลผูป้ ่ วยทีร่ บั ยา
warfarin
การดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รัง

37.

มาตรฐาน
องค์กรแพทย์

-จัดทา Guideline sepsis เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
-มีระบบ Fast track sepsis เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยรวดเร็วขึน้
-จัดทาแนวทางการดูแลและส่งต่อทีเ่ หมะสม
-ปรับปรุงแนวทางการดุแลผูป้ ่ วย เกณฑ์การส่งต่อตามความเหมาะสม
-จัดทาแนวทางการดูแลทารกทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อ MAS เพื่อความปลอดภัย
ของทารกแรกเกิด
-พัฒนาการประเมินด้านสุขภาพจิตในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคไตเรือ้ รัง หากพบว่า 2Q positive จะได้รบั การส่งต่อ
งานสุขภาพจิตเพื่อประเมิน 9Q ต่อไป
-มีการจัดตัง้ คลินิก easy asthma ในเด็กโดยมีแพทย์รบั ผิดชอบเฉพาะ เพิม่
โอกาสการเข้าถึงบริการรักษา การวินิจฉัยและรับยาเร็วขึน้ และติดตาม
อาการตามมาตรฐานเพิม่ ขึน้
-มีการจัดตัง้ คลินิก warfarin วันพุธครึง่ วันเช้า มีทมี สหสาขาวิชาชีพเข้าร่วม
ประเมินดูแลผูป้ ่ วยเพื่อปรับการรักษาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
-มีการจัดทาแนวทางและจัดตัง้ CKD clinic โดยจะมีแพทย์เฉพาะทางมา
รักษาผูป้ ่ วย CKD stage 4,5 ในวันพฤหัสช่วงบ่ายเดือนเว้นเดือน ส่วน
CKD stage 3 จะตรวจโดยแพทย์ประจาในวันอังคารเช้าทุกสัปดาห์ เพื่อ
ความต่อเนื่องในการดูแลผูป้ ่ วย

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยรายบุคคล
 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคในชุมชน

