รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย

2555

2556

2557

2558

2559

- Waiting time (นาที)
- Cycle time (ชม.)

50
1.30

48.68
1.24

60.02
1.30

67.62
1.27

74.96
1.46

31.83
46.91
นาที

อัตราผูป้ ่ วย ACS มารับบริการล่าช้า
กว่า 3 ชม.จาก on set time)

≤ 30%

50.68

50.92

33.72

35

46

ร้อยละผูป้ ่ วย STEMI ได้เข้า Fast
track ส่งต่อภายใน 30 นาที

100%

52.94

52.63

73.91

86.95

100

ผูป้ ่ วย ได้รบั การคัดกรองตามแนวทาง
ACS

100%

98.63

88.88

96.51

96

93.90

ผูป้ ่ วยได้รบั ยาSK ทีร่ พ.กันตังภายใน30
นาที

100%

NA

NA

NA

0

100

ผูป้ ่ วย Stroke fast track ได้เข้า Fast
track ส่งต่อภายใน 20 นาที

100%

80

77.41

92.85

82.1

90.6

ร้อยละการดูแลผูป้ ่ วย HI ตามแนวทาง

100

100

100

100

100

100

อัตราการรักษาหายผูป้ ่ วย TB

90%

91.67

93.10

94.22

97.2

100

ร้อยละผูป้ ่ วย/ผูต้ ดิ เชือ้ HIV ทีม่ ี CD4
95%
100 93.33
100 100
100
<200 ได้รบั ยาต้านไวรัส
บริ บท:
เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงระดับ F2 รับผิดชอบประชากร 13 ตาบล จานวน
74,580 คนเพศหญิง 37,361 คน เพศชาย 37,219 คน แบ่งโซนบริการเป็ น 4 โซนใหญ่กบั 1 เทศบาล
และแต่ละโซนมี รพ.สต.ขนาดใหญ่ 1 แห่งคละกับ รพ.สต.ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้งา่ ยในการ
จัดบริการและง่ายต่อการเข้าถึงบริการ ในพืน้ ทีม่ หี น่วย FR ทัง้ หมด 4 แห่งเป็ นของอบต.คลองลุ 1
หน่วย (เพิม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2556) อบต.บางเป้ า(เพิม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2559) ส่วนทางน้าทีเ่ กาะลิบงเป็ นของเอกชน1
หน่วยและของ อบต. 1 หน่วย และมีแผนจะเพิม่ หน่วยFRอีก 1 หน่วยในปี 2560 ทีอ่ บต.บางสัก
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ มีปัญหาในการเข้าถึง:
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการเข้าถึงบริการ ได้แก่
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
 ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง DM,HT และเฉียบพลันทีส่ ูงอายุได้แก่ Stroke, AMI
 ผูป้ ่ วยคลอดทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กาะ 2 เกาะได้แก่เกาะมุกด์ เกาะลิบง
 ผูพ้ กิ ารติดบ้านติดเตียงและเป็ นโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มผี ดู้ แู ล และผูป้ ่ วยห่างไกลชายขอบเช่นเขตพืน้ ที่
ติดเขาพลูตาบลบางสัก (เขตติดต่อ อ.สิเกาแต่มภี เู ขากัน้ ไม่สามารถไปรับบริการ รพ.อื่นได้)
 ผูป้ ่ วยพิการทางสายตาและผูพ้ กิ ารทางกายในชุมชน
 การรับส่งต่อผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา Warfarin มาดูแลต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพบริการตามนโยบาย
Service plan
กระบวนการ:
ตัวอย่างโรคที่สะท้อนคุณภาพของการเข้าถึงและการเข้ารับบริ การ
และการปรับปรุงการเข้าถึงในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา:
 โรค DM,HT ได้มกี ารปรับระบบบริการโดยจัดบริการใกล้บา้ นใกล้ใจให้กับผูป้ ่ วยได้เข้าถึงบริการ
ได้งา่ ย สะดวก ลดรอยต่อของระบบบริการ มีการส่งต่อผูป้ ่ วยDM,HTไปรับการรักษาทีร่ พ.สต.ใกล้บา้ น
ทุกพืน้ ทีท่ าให้อตั ราการขาดนัดในผูป้ ่ วยDM,HTลดลงจากเดิมในปี 2556 ร้อยละ14.38ในปี 2557 2558
2559เหลือเพียงร้อยละ8.15 , 5.24และ3.13 ตามลาดับ รวมทัง้ มีการจัดบริการให้ผปู้ ่ วยได้เข้าถึงการคัด
กรองภาวะแทรก ซ้อนตา เท้า ฟั น ตรวจเลือด เชิงรุกในทุกพืน้ ทีเ่ ครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง
อย่างครอบคลุม จากการดาเนินงานโครงการใกล้บา้ นใกล้ใจ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
คิดของผูใ้ ห้บริการในมุมมองของการให้บริการอย่างใกล้ชดิ เสมือนเป็ นคนในครอบครัวมีการรับฟั งปั ญหา
ได้รบั ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสุขภาพ เกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
 โรค AMI, Stroke ในกลุ่มผูป้ ่ วยสูงอายุพน้ื ทีเ่ กาะ มีการจัดบริการแบบบูรณาการร่วมกับ DM,HT
ซึง่ มีทมี สหวิชาชีพเดินทางไปเยีย่ มตรวจและให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและผูด้ แู ลให้ได้รบั ทราบอาการเร่งด่วนที่
ต้องเข้าถึงบริการ และได้รบั การส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วทันเวลาโดยใช้ACS Alert ,Fast
Track Strokeช่วยในการคัดกรองผูป้ ่ วยให้ได้รบั การช่วยเหลือและรักษาได้ทนั เวลา แนะนาช่องทางการ
ขอความช่วยเหลือ1669 ระบุในใบนัดผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทุกครัง้ มีการประสานงานให้รพ.สต.เข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือในการหาอาสาสมัครในพืน้ ทีไ่ ปช่วยดูแลผูป้ ่ วยกรณีทไ่ี ม่มคี นดูแลบางช่วงเวลา
 Diarrhea ในเด็กต่ากว่า 5 ปี ไม่ได้รบั ORS ก่อนถึง รพ.ทาให้อาการทรุดลงรวดเร็ว ได้มกี าร
ปรับวิธกี ารโดยจัดทาแผ่นพับการดูแลเด็กท้องเสียเบือ้ งต้น การใช้ ORS ก่อนถึง รพ.แจกจ่ายผูป้ ่ วยที่
รับบริการที่ OPD ในช่วงหน้าแล้งทีม่ กั มีการระบาด และออกเสียงตามสายในช่วงปกติและช่วงระบาด มี
ORT corner แผนก OPD เพื่อสอน สาธิตการให้ ORS ทีส่ ะดวก ปลอดภัย ประสานชุมชนเรือ่ งการให้
ความรูป้ ระชาชนในพืน้ ที่ ในช่วง1-2ปี ทผ่ี ่านมาไม่พบ ผูป้ ่ วย Diarrhea ทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล มี
ภาวะขาดน้ารุนแรง
 Warfarin Clinic ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนมีนาคม 2557 จนถึงปั จจุบนั ตามนโยบายการพัฒนา
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
เครือข่ายวาร์ฟาริน เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงการดูแลทีไ่ ด้มาตรฐาน ลดภาวะแทรกซ้อนทัง้ จากโรค และจาก
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและยังลดภาระค่าใช้จ่า ยในการ
รักษาของผูป้ ่ วย มีการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินอย่างเป็ นระบบ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแล
ผูป้ ่ วย ยอดผูร้ บั บริการปี 2557 จานวน 27 ราย ให้บริการในวันพุธสุดท้ายของเดือนเวลา13.00 -16.30
น. ปี 2558 จานวน 49 ราย ให้บริการในวันพุธที2่ และ 4ของเดือนทัง้ วัน ปี 2559 จานวน 53 ราย
ให้บริการทุกวันพุธของเดือนทัง้ วัน มีการปรับบริการโดยขยายเวลาให้ผปู้ ่ วยได้มโี อกาสเข้าถึงบริการได้
มากขึน้ ไม่เสียโอกาส ในการรับการรักษา ดังนัน้ เพื่อให้ผปู้ ่ วยทีร่ บั ยาวาร์ฟารินได้รบั การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันไม่ให้การดาเนิน ของโรครุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็ นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยให้ดขี น้ึ จึง มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาเพิม่ ศักยภาพในเรื่องความรู้
ความสามารถ ของผูป้ ่ วยและญาติ ทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินให้สามารถดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
 ผูพ้ กิ ารทางกายและพิการทางสายตา งานกายภาพออกไปสารวจข้อมูลในพืน้ ทีท่ ราบถึงปั ญหา
และความต้องการจึงวางแผนให้การช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางกายเช่น เดินไม่ได้ จะจัดหารถเข็นให้และฟื้ นฟู
ผูพ้ กิ ารปี 2555-2556 จานวน 17 คัน ผูพ้ กิ ารทางสายตาในปี 56 จานวน 60 คน นามาเข้าโครงการ ไม้
เท้าขาวทาให้ผปู้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 100% ในช่วงปี 2557- 2559กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นการ
ดูแลเชิงรุกโดยมีทมี HHCเข้าไปดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สะดวกไม่สามารถมารับบริการทีโ่ รงพยาบาลได้ มีการให้
คาแนะนา และฟื้ นฟูสภาพต่อทีบ่ า้ นอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึง่ เป็ นการเพิม่ การเข้าถึงบริการให้กบั ผูป้ ่ วย
CVA ให้ได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ จากปี 2557, 2558 และ2559 ได้รบั การฟื้ นฟูเพิม่ มากขึน้ เป็ น 91.21,
100 และ100 ตามลาดับ หลังจากได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพแล้วดีขน้ึ สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึน้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2558 และ2559 คือ 91.80 และ 92.41 เนื่องจากได้มกี ารติดตามเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเยีย่ มบ้านทุกวันร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ งั ้ ผูป้ ่ วย
รายใหม่และรายเก่า มีการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ น และจัดหาอุปกรณ์สาหรับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพอย่างเหมาะสม ผูป้ ่ วยได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องตามวิธกี ารทาง
กายภาพบาบัดมีการสอน home program ให้แก่ญาติ/อสม.เพื่อฟื้ นฟูผปู้ ่ วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน
 หญิงตัง้ ครรภ์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กาะ 2 เกาะได้แก่เกาะมุกด์ เกาะลิบง พบว่าในปี 2557มีการ
คลอดโดยเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.จานวน 2 ราย คลอดโดยพยาบาลรับส่งต่อจานวน 2 ราย ในปี 2558มีการ
คลอดโดยเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.จานวน 3 ราย คลอดโดยพยาบาลรับส่งต่อจานวน 1 รายในปี 2559มีการ
คลอดโดยเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.จานวน 1 ราย คลอดโดยพยาบาลรับส่งต่อจานวน 1 รายจากการคลอดใน
พืน้ ทีเ่ กาะทัง้ 2แห่งไม่พบปั ญหาการเกิด Birth asphyxia แต่พบภาวะHypothermia 1 ราย ในปี 2557
จากการทบทวนได้มกี ารดาเนินการดังนี้คอื
1.เกาะลิบงพบว่ามีการคลอดในเรือขณะนาส่ง เกาะลิบงมีหน่วย FR ทีไ่ ด้รบั การอบรมให้ความรู้
เรือ่ งการช่วยคลอดฉุกเฉินทัง้ จนท.และหน่วย FR ในเวลาราชการมักมี จนท.รพ.สต มาส่งผูป้ ่ วยด้วย
นอกเวลา/จนท.รพสต.ไม่สามารถมาได้นนั ้ รพ.จะอบรมให้ความรูท้ มี FR ทางเรือของ อบต.เกาะลิบงให้
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
สามารถช่วยชีวติ มารดาและทารกแรกคลอดได้ และแนะนาการใช้บริการ 1669
2.หญิงตัง้ ครรภ์พน้ื ทีเ่ กาะมุกด์ ไม่มหี น่วย FR ในพืน้ ที่ ผูป้ ่ วยต้องเหมาเรือมาส่ง รพ.เอง อาจคลอด
ในเรือได้ ทาง รพ.จึงพัฒนาแนวทางป้ องกันภาวะเด็กทารกคลอดในเรือเกิดภาวะ Hypothermiaและเกิด
Birth asphyxia
3.มีการANCติดตามเป็ นระยะตามเกณฑ์เช่นอายุครรภ์36wks.ได้รบั การconfirm presentationในราย
ทีม่ ปี ั ญหาเมือ่ อายุครรภ์37 wks.นัดมาเพื่อส่งต่อรพ.ตรังได้เลย และเมือ่ อายุครรภ์39 wks.นัดมารพ.เพื่อ
มาติดตามความก้าวหน้าในการเข้าสู่การคลอดพร้อมทัง้ ให้คาแนะนา เป็ นต้น
4. ให้ผปู้ ่ วยประสานโดยตรงมาทีห่ อ้ งคลอดเมือ่ เริม่ เจ็บครรภ์และให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ วั ระหว่าง
เดินทางในเรือและสามารถติดต่อกับพยาบาลได้ตลอดการเดินทาง เมื่อทราบว่าผูป้ ่ วยลงเรือแล้ว ห้อ
คลอดเตรียมอุปกรณ์เช่น การใช้ถุงพลาสติกห่อตัวทารกสาหรับ keep warm และอื่นๆ ให้พร้อม ออกรถ
ไปรอรับทีท่ ่าเรือก่อนผูป้ ่ วยจะถึงท่าเรือ
5.มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับการซักซ้อมการทาคลอดฉุกเฉิน ให้แก่พยาบาลReferและ
เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.ปี ละ1ครัง้
บทเรียนจากการทบทวนความรวดเร็วในการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น:
 ผูป้ ่ วย Stroke ได้เข้า Fast track ทันเวลาภายใน 20 นาทีในปี 2557 – 2559 คิดเป็ นรัอยละ
92.85, 89.1,90.6 ส่วนSTEMI Fast trackส่งต่อภายใน 30 นาทีคดิ เป็ นร้อยละ73.91 , 86.95,100
ตามลาดับ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ โดยลาดับ มีการพัฒนาและทบทวนทัง้ ระบบในเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจของ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังเกีย่ วกับอาการเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาลโดยปฏิบตั ติ ามแนวทางStroke Alert
หรือACS Alert ผูป้ ่ วยรับทราบช่องทางการขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1669 มีการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในโรงพยาบาล เทศบาลและชุมชน พัฒนาระบบEMSขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ในปี 2559ได้เพิม่ หน่วยFR ทีบ่ างเป้ าจานวน 1 หน่วยได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้วางแผนจะให้เกิดหน่วยFRขึน้ ในปี ต่อไป2560ในพืน้ ทีต่ าบลบางสัก ปรับปรุงCPGเพื่อคัดกรองผูป้ ่ วย
ให้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึน้ ปรับระบบconsult ACSให้consult เฉพาะแพทย์สาขาหัวใจเท่านัน้ ตลอด
24ช.ม.โดยส่งEKGผ่านApplication lineในกลุ่มS TEMI Network Trang ปรับระบบเรียกพนักงานขับรถ
สารองเพื่อstand byตลอดเวลาเมือ่ ทีมหลักออกปฏิบตั งิ านจนหมด จัดแพทย์เวรขึน้ ปฏิบตั งิ าน First call
,Second callทุกเวรเพื่อรองรับผูป้ ่ วยฉุกเฉินให้ได้รบั การช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
บทเรียนในการดูแลเบื้องต้นและส่งต่อ สาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การรักษาได้:
-ปี 2559 การ REFER ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคศัลยกรรม พบว่าโรคไส้ตงิ่ อักเสบ ยังเป็ นโรคทางด้าน
ศัลยกรรม ทีม่ ผี ปู้ ่ วยส่งต่อมากทีส่ ุด เนื่องจาก โรงพยาบาลกันตังไม่ได้มแี พทย์เฉพาะทาง และพบว่า
ในปี 2559 ส่งต่อผูป้ ่ วยด้วย Dx; Appendicitis ทัง้ หมด 149 ราย มีการใช้ใบประเมิน Alvorado
score ในการประเมินผูป้ ่ วยก่อน REFER ซึง่ พบว่า ในปี น้ี ใช้ใบ หรือประเมิน Alvolado score =
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
117 ราย คิดเป็ น 78.52 % ซึง่ ลดลงจากปี งบประมาณทีแ่ ล้ว เนื่องจาก ไม่ได้มกี ารกระตุ้นหรือชีแ้ จง
การใช้ใบแก่ แพทย์ หรือเจ้าหน้าทีท่ ม่ี าปฏิบตั งิ านใหม่ ซึง่ พบว่า จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น Appendicitis
จริง 114 ราย คิดเป็ น 76.51 % (Rupture Appendic 4 ราย ) และไม่ได้เป็ น Appendicitis (miss
over ) จริง จานวน 35 ราย คิดเป็ น 23.49% พบเป็ นโรคอื่น เช่น AGE 45.71 % , Abd pain
22.86 % Nephritis, Dyspepsia , Ovarian cyst , AFI โรคละ 5.71 % UTI ,Intestine
obstruction, Intestine perforate โรคละ 2.86 % สาเหตุ มักพบเป็ น Case revisit , ญาติกงั วล
และพบว่า REFER ด้วยโรคอื่น แล้วเป็ น Appendicitis (miss under) 2 ราย ใน case rupture
appendicitis 25% เป็ น Case เด็กเล็ก อาจมีประวัต+ิ การตรวจร่างกายได้ไม่ชดั เจน พบว่า
Admitted ทีร่ พ. กันตัง 5 วัน แล้วไม่ดขี น้ึ CBC WBC ขึน้ เรือ่ ย ๆทุกวัน หลังให้ ATB แล้ว ปั ญหา
เหล่านี้ได้Feed backไปยังองค์กรแพทย์ เน้นย้าเรือ่ งการใช้ Alvalado scoreในการประเมินผูป้ ่ วยทุกราย
และในผูป้ ่ วยเด็กเล็กควรมีการ Re-assessment abdominal signอีกครัง้ หลังadmitted
-ปี 2559 การ REFER ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญ พบว่า ผูป้ ่ วย Stroke เป็ นปั ญหาสาคัญ และ
อยูใ่ นอันดับ 1 ของการ REFER ของรพ. โดยจานวนผูป้ ่ วยที่ REFER ด้วย Dx : Stroke ปี งบ
2559 ทัง้ หมด 255 ราย เป็ น Stroke จริง 210 ราย ผลเป็ น Cerebral Infarction 182 ราย
(86.66%) / Cerebral hemorrhage ทัง้ หมด 14 ราย (6.67%) /TIA = 14 ราย(6.67%) ผูป้ ่ วย Fast
track stroke ได้รบั การส่งต่อทันภายใน 20 นาที คิดเป็ น 90.6 % ผูป้ ่ วยStroke ทีไ่ ด้รบั ยา ActilyseTPA จานวน 13 ราย ผล Improve 12 ราย Not improve 1 ราย ผูป้ ่ วยที่ Miss Diagnosis
Under REFER ไปด้วย โรคอื่น เช่น Fatique , alteration of conscious แต่เป็ น Stroke จานวน
3 ราย ผูป้ ่ วยที่ REFER ด้วย Stroke แต่เป็ น โรคอื่น จานวน 45 ราย แต่มจี านวน 2 ราย ทีต่ อ้ ง
ให้การรักษาเฉพาะโรค Sepsis และได้เข้าถึง ATB 1 ราย และ Missdiagnosis (under)
Stroke 4 ราย คิดเป็ น 1.57% สาเหตุ การส่งต่อล่าช้ากว่า 20 นาที ---มี Case วิกฤติในเวลา
เดียวกัน 2 Case ,รถAmbulance ไม่เพียงพอ (ใช้งาน 2 คัน อีกคันส่งซ่อม) ,ใบส่งต่อเฉพาะโรค Fast
tract stroke หมด ใช้เวลาในการค้นหาใบ REFER , refer 2 Case พร้อมกัน และมี Case
emergency อื่นอีก ,การวินิจฉัยไม่แน่ชดั จาก Recurrent stroke เป็ น Fast tract stroke, แพทย์มาดู
ผูป้ ่ วยล่าช้า (มาดูนาทีท่ี 15 )ได้มกี ารทบทวนโดยสื่อสาร ให้ความรูเ้ รือ่ งแนวทางการส่งต่อผูป้ ่ วย
Stroke ในแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มคี วามเข้าใจตรงกันควบคุมกากับ Process time ในรพ.
ชุมชน ให้ได้ใน 20 นาที ทบทวนทักษะ การประเมิน และตรวจร่างกายผูป้ ่ วย Stroke
-การ REFER ผูป้ ่ วย ACS พบว่า ผูป้ ่ วยที่ REFER ด้วย กลุ่มอาการของ ACS
ทัง้ หมด 105 ราย ซึง่ พบเป็ น Fast tract STEMI = 15 ราย Fast track STEMI ได้รบั การส่ง
ต่อล่าช้า ภายใน 30 นาที 3 ราย คิดเป็ น 20 %
สาเหตุ เนื่องจาก EKG ไม่ชดั เจน (เหมือนจะยก แต่ไม่ม ี recipical change ) ,การบันทึกเวช
ระเบียนเรือ่ งเวลาไม่ชดั เจน , EKG แล้วไม่พบการแปลผล
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ปี งบ 2559 พบว่า ผูป้ ่ วย REFER ด้วย Dx:กลุ่ม ACS Miss Diagnosis 1 ราย โดย Dx: จริง
เป็ น STEMI แต่ Dx; ที่ REFER เป็ น Dyspepsia คิดเป็ น 0.95 % ทาให้ผปู้ ่ วยไม่ได้รบั การ
รักษาตามแนวทาง STEMI พบว่ามีขอ้ บกพร่อง เรือ่ ง การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการให้ยา SK
DRIP ยา SK คือให้ยาซ้า ในผูป้ ่ วยรายเดิม ในช่วงระยะเวลาก่อน 1 ปี แต่ Case นี้ผปู้ ่ วยปลอดภัย
ได้ปรับปรุงโดยประสานไปยังหน่วยงานให้ถ่ายทอด CPG ACS แก่เจ้าหน้าทีใ่ หม่ทเ่ี กีย่ วข้อง และ
องค์กรแพทย์ เน้นย้าเรือ่ งอาการนาทีต่ อ้ งทา EKG ด่วน เพิม่ ทักษะในการอ่านผล EKG และ
วินิจฉัยโรคตามแนวทางให้ถูกต้อง สือ่ สารแนวทางการวินิจฉัยรักษาและการ REFER ลงสู่การปฏิบตั ิ
ในหน่วยงาน ทบทวนเหตุการณ์ ร่วมกับ ระบบยา โดยมีPop up เตือน ใน Hos –xp มีการเน้นยา้
เรือ่ งการซักประวัตกิ ารได้รบั ยาทุกครัง้ ก่อนบริหารยา
-ประเด็นเรือ่ ง Admitted < 6 ชัวโมง
่
แล้ว REFER พบว่า ในปี งบประมาณ 2559 มี ปั ญหา
Admitted < 6 ชัวโมง
่
แล้ว REFER จานวนทัง้ หมด 31 ครัง้ ซึง่ มีสาเหตุจาก
1. ประเมิน/ วินิจฉัยผิดพลาด ผูป้ ่ วยผิดพลาด จานวน 13 รายการ คิดเป็ น 41.94 %
2. เนื่องจากพยาธิสภาพของโรค เช่น หลังAdmitted 3 ชัวโมง
่
เจาะ Trop I ซ้า แล้ว
ผิดปกติ , HI --- Score drop จานวน 8 รายการ คิดเป็ น 25.80%
3. ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง เช่น ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง REFER ผูป้ ่ วย HI / Sepsis 4
รายการ คิดเป็ น 12.90 %
4. ไม่มแี นวทางปฏิบตั ชิ ดั เจน ในผูป้ ่ วย DKA 3 รายการคิดเป็ น 9.68%
5. ญาติ กังวล / ญาติ Concern ไม่มนใจในการรั
ั่
กษา 3 รายการ คิดเป็ น 9.68 %
มีการทบทวน ประสานองค์กรแพทย์ ทบทวน แนวทาง และ เพิม่ ทักษะในการประเมินผูป้ ่ วย กระตุ้น
ให้มกี ารให้ขอ้ มูลเรือ่ งโรค แนวทางการดูแลรักษา เป็ นระยะ ๆ เพื่อความมันใจของผู
่
ป้ ่ วยและญาติ
บทเรียนในการรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่ วยบริ การวิ กฤติ หรือหน่ วยบริ การพิ เศษ:
 ไม่มหี น่วยวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ
บทเรียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการขอ informed consent:
 ในปี 2558 – 2559 โรงพยาบาลกันตังได้มมี ติทจ่ี ะนากระบวนการlean มาใช้พฒ
ั นาคุณภาพงาน
บริการเวชระเบียน การทาpaperlessก็เป็ นอีกงานหนึ่งทีเ่ ข้ามาช่วยในงานบริการเวชระเบียนภาระงาน
ลดลงในการค้นหาแฟ้ มประวัติ ลดระยะเวลารอคอย มีการวางแผนงานด้านเวชระเบียนเพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่ นจากระบบเดิม โดยมีทมี งานของคณะกรรมการสารสนเทศและงานEthicเข้ามาร่วมพิจารณา
ในการออกแบบฟอร์ม informed consent ทีถ่ ูกต้องครอบคลุมสิทธิของผูป้ ่ วย และตรงตามมาตรฐาน
สปสช. สามารถนาไปจัดเก็บโดยวิธกี ารScanแบบฟอร์ม informed consentลงไปในโปรแกรมHos.XP
สามารถเข้าไปดูยอ้ นหลังหรือเมือ่ ต้องการนามาใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมายซึง่ แต่เดิมจะใช้การ
ประทับตรายางลงในOPD card จากการตรวจสอบเวชระเบียนพบว่ามีความสมบูรณ์ของ informed
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consentในปี 2557 ,2558 ,2559 ร้อยละ 83.11,86.2 ,87.92 ได้รบั ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทีจ่ ะ
ทาให้เวชระเบียนสมบูรณ์มากขึน้ โดยลาดับ ทีมงานAudit เวชระเบียนมีส่วนช่วยในการแจ้งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานและติดตามการบันทึกโดยหัวหน้างานช่วยควบคุมกากับอย่างต่อเนื่อง ทีมตรวจสอบเวช
ระเบียนของ รพ.เองได้มกี ารตรวจสอบเวชระเบียนทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน สุ่มจานวน 3%
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
 พัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการช่วยเหลือผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน โดยการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร หลังอบรมพยาบาลจบใหม่ตอ้ งมีพเ่ี ลีย้ งขณะปฏิบตั งิ านและทวนสอบทักษะสาคัญใน
แต่หน่วยงานปี ละ 2 ครัง้ ตามกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
มาตรฐาน
70.การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นและ
บริการเร่งด่วน

71.กระบวนการรับผูป้ ่ วย

72.การให้ขอ้ มูลและ informed
consent

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 พัฒนาศักยภาพด้านความรูแ้ ละทักษะให้แก่
เจ้าหน้าทีใ่ นการคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลและส่งต่อผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน
 สร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยและป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบริการ
ในงานบริการโดยมุง่ เน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
 เพิม่ พูนทักษะในกระบวนการรับผูป้ ่ วยให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
 เพิม่ วิธกี ารให้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
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