รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
III-2 การประเมิ นผู้ป่วย

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประเมินและ
100
98.63 88.8 96.51
96
91.46
คัดกรองตามแนวทาง ACS
ร้อยละของผูป้ ่ วย ACS ได้รบั การวินิจฉัย
0
2.73
3.7
2.32
2
1.21
ผิดพลาด
ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ได้รบั การ
100
97.94 94.87 96.92 98.7 98.34
ประเมินและคัดกรองตามมาตรฐาน
ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ได้รบั การ
0
1.03
0
1.5
0
1.10
วินิจฉัยผิดพลาด
ร้อยละของผูป้ ่ วย HI ได้รบั การประเมิน
100
100
100
100
100
100
และการดูแลตามแนวทาง
บริ บท:
กระบวนการประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ แพทย์และพยาบาลจะสัมภาษณ์จากผูป้ ่ วยและญาติโดยตรง
ใช้การบันทึกประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย ในระบบ Hos XP และใช้แบบการประเมินสมรรถนะผูป้ ่ วย จะ
ครอบคลุมประวัตสิ ุขภาพ การตรวจร่างกาย การรับรูค้ วามต้องการของตนเอง การประเมินปั จจัย
ทางด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ นอกจากนี้การสื่อสารข้อมูลของ ทีมสหสาขาวิชาชีพมีการบันทึก
Progress Note ทาให้เห็นความเชื่อมโยงด้านการรักษาพยาบาลของ สหสาขาวิชาชีพ กาหนดแนวทาง
การบันทึกใบ Discharge Plan ในกลุ่มโรคเป้ าหมาย มีการประเมินการดูแลรักษาพยาบาลและบันทึก
การพยาบาลลงใน Nurse Note เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การประเมินทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาในการประเมิน:
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาในการประเมิน ทีม่ าด้วยอาการแสดงทีไ่ ม่ชดั เจน ( Atypical
Symptom ) ได้แก่ Acute appendicitis, Stroke, AMI , HI การประเมินตาม CPG และการส่งต่อข้อมูล
ทีส่ าคัญ อาการสาคัญทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง ใช้การส่งต่อข้อมูลโดยใช้ SBAR
กระบวนการ:
การประเมินผูป้ ่ วย
ตัวอย่างโรคทีส่ ะท้อนคุณภาพของการประเมินผู้ป่วย (ดูรายละเอียดใน clinical tracer highlight):
โรคทีม่ คี วามสาคัญในการประเมินผูป้ ่ วย ได้แก่ Acute appendicitis , Stroke, AMI , HI
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานการประเมิน:
 ผูป้ ่ วย AMI เนื่องจากพบว่าผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีอตั ราการเสียชีวติ สูง หาก
ได้รบั การวินิจฉัยล่าช้า และไม่ได้รบั การรักษาทีท่ นั ท่วงที โดยเฉพาะ Case STEMI มีความจาเป็ นต้อง
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
รักษาด้วยการเปิ ดเส้นเลือดหัวใจ ซึง่ มี Golden Period ภายใน 6 – 12 ชัวโมง
่ มีการปรึกษาทาง Line
( STEMI Network Trang ) เพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชัวโมง
่
ผลการดาเนินงานปี 2559
case ACS ส่งต่อจานวน 82 รายเป็ น STEMI 18 ราย มีการวินิจฉัยผิดพลาดจานวน 1 ราย พบผูป้ ่ วยมา
ด้วยอาการ Dyspepsia และมีอาการเปลีย่ นแปลง refer STEMI ได้มกี ารวางระบบการเข้าถึงมากขึน้
โดยกาหนดอาการ Dyspepsia เข้าในระบบการคัดกรอง ACS ( ปรับปรุง CPG ACS เดือน พ.ย. 2559
) ปี 2560 ( ต.ค.59 – มี.ค.60 ) ไม่พบปั ญหาอีก มีการเพิม่ ศักยภาพ รพ.กันตังให้ ยาละลายลิม่ เลือด (
Streptokinase ) ปี 2558 จานวน 1 ราย และ ปี 2559 จานวน 3 ราย
 Stroke ผูป้ ่ วยเกิดอาการทางสมองอย่างเฉียบพลัน โรงพยาบาลไม่มแี พทย์ศลั ยกรรมประสาท
ผลการดาเนินงาน ปี 2559 ผูป้ ่ วย stroke ได้รบั การประเมินและคัดกรองถูกต้องร้อยละ 98.34 % มีการ
ส่งต่อจานวน 181 ราย เข้า stroke fast track 64 ราย วินิจฉัยผิดพลาดร้อยละ 1.10 พบว่ามีผปู้ ่ วยทีม่ ี
อาการชาจะได้รบั การตรวจล่าช้า มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ โดยกาหนดให้อาการชาอยูใ่ น
ระบบการคัดกรองผูป้ ่ วย Stroke ( ปรับปรุง CPG Stroke เดือน พ.ย. 2559 ) ปี 2560 ( ต.ค.59 – มี.ค.
60 ) ไม่พบปั ญหาอีก
 Appendicitis เป็ นปั ญหาในการประเมินมากโดยส่งต่อไป รพ.ตรัง ปี 2559 จานวน 149 รายเป็ น
Appendicitis จริงจานวน 114 ราย คิดเป็ น 76.51 % miss diagnosis ( Over Dx ) คิดเป็ น 23.49 %
miss diagnosis (Under Dx) คิดเป็ น 1.34 % ทีม PCT แก้ปัญหาโดยส่งข้อมูลทบทวนในองค์แพทย์
และกาหนดให้หอผูป้ ่ วยในปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ต้องประเมินแรกรับซ้าใหม่ทงั ้ หมด โดยไม่ใช้ขอ้ มูลการตรวจร่างกายจาก OPD,ER เท่านัน้
2) ทบทวนวิชาการในกลุ่มโรคนี้ทม่ี อี าการแยกโรคไม่ชดั เจน ทาให้เกิด miss diagnosis ได้บ่อย ได้แก่
AGE, Abdominal pain, Nephritis, Ovarian Cyst, Intestine Obstruction
3) เก็บข้อมูลมาทบทวนทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลส่งกลับ
การวินิจฉัยผิดพลาด ปี 2559 ร้อยละ 24.83 ( Over Diagnosis 23.49 % , Under Diagnosis
1.34 % ) พบว่าเป็ น Case Re-visit , ญาติกงั วล และผูป้ ่ วยเด็ก ทีม่ ปี ระวัตแิ ละการตรวจร่างกายไม่
ชัดเจน มีการเพิม่ ศักยภาพการตรวจร่างกายผูป้ ่ วยเด็ก และใช้ Alvarado Score มาประเมินผูป้ ่ วยทุก
ราย
การพัฒนาให้สามารถประเมินปั ญหาของผูป้ ่ วยอย่างรอบด้าน: ในปี 2559 มีการพัฒนาต่อดังนี้
การประเมินแรกรับในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่อภาวะสุขภาพจิตได้แก่ ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยสูงอายุ
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย จะได้รบั การประเมิน 2Q ทุกรายหากผลการประเมิน 2Q positive จะได้รบั การส่ง
ต่อไปรับการประเมิน 9Q จากงานจิตเวชต่อไป
1) กาหนดให้ประเมิน Pain Score ตามแนวทาง
2) ประเมินผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้ม , การเกิดแผลกดทับ – ความก้าวหน้าของแผลกด
ทับ
3) ห้องคลอดเพิม่ การประเมินการได้ยนิ และการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดในทารกแรกคลอด
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4) ผูป้ ่ วย COPD นา Spirometer ประเมินประสิทธิภาพของปอด
5) ผูป้ ่ วย DM ประเมินอาการแทรกซ้อนทางเท้าด้วย monofilament
6) ตรวจตา Fundus camera เพื่อการประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาในผูป้ ่ วย DM
7) ปรับเปลีย่ นการคานวณค่าเสื่อมของไต (GFR) ด้วยมือมาเป็ น eGFR โดยเครือ่ งซึง่ มีความละเอียด
มากกว่าเดิม
8) ประเมิน 2Q ในผูป้ ่ วยเรือ้ รังทุกราย
9) จัดซือ้ เครือ่ งมือในการตรวจ Trop-I ไว้ประจาที่ ER ผูป้ ่ วยใน 3 หอ มีการขยายเวลาให้บริการ ห้อง
ยา และ ห้องชันสูตร ตัง้ แต่เวลา 16.30-00.30 น.
บทเรียนในการใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการประเมินอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคทีใ่ ช้ CPG ในการ
ประเมินและประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
ทีม PCT มีการทบทวนการใช้ขอ้ มูลวิชาการในการประเมินผูป้ ่ วยโรคสาคัญ เพื่อเป็ นแนวทางเดียวกัน
 พัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกผลการประเมิน GCS ในผูป้ ่ วย HI ในแผนกผูป้ ่ วยใน และ มี
Standing order for Head Injury ผลการดาเนินงาน ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ Miss Diagnosis และ ไม่
มีผปู้ ่ วย Head Injury Rev-visit ภายใน 48 ชัวโมง
่
 พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเสีย่ งของหญิงตัง้ ครรภ์ ( Admission record ) ในระยะแรก
รับ เพื่อวางแผนการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
 นวัตกรรมถุงตวงเลือด ในการประเมินภาวะเสีย่ งต่อการตกเลือดหลังคลอด
 เพิม่ การเข้าถึงการประเมิน CVD Risk Score ในผูป้ ่ วยเรือ้ รัง DM , HT , COPD รวมทัง้ กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทัวไปที
่ ม่ อี ายุอยูใ่ นกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า ไต ในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บทเรียนในการประเมินความทันเวลาของการประเมินซ้า:
 ความไม่ชดั เจนในการวินิจฉัยโรคทีพ่ บบ่อย เช่นการวินิจฉัยอาการผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุทด่ี ่มื สุรา กับอาการ
บาดเจ็บทางสมอง ซึง่ จะประเมิน GCS ได้ไม่ตรงกับความเป็ นจริง มีการทบทวนในการประชุมการ
ดูแลผูป้ ่ วย Head Injury ระดับจังหวัด กาหนดให้ปฏิบตั ติ าม CPG Head Injury และกรณีประเมิน
GCS ไม่ครอบคลุมให้ส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
บทเรียนในการอธิบายผลการประเมินให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
 กรณีผปู้ ่ วยทีส่ ่อื สารได้น้อย เช่นผูป้ ่ วยเด็ก และ ผูส้ งู อายุ มีการแจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็ นให้ญาติทราบทุก
ครัง้ เพื่อให้มคี วามเข้าใจตรงกัน และมีความพึงพอใจ
 กรณีหญิงตัง้ ครรภ์ กาหนดให้มกี ารแจ้งผลตรวจครรภ์ และเด็กในครรภ์ ให้มารดาและญาติทราบทุก
ครัง้ ก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความเสีย่ งต่อการร้องเรียน
 อธิบายเรือ่ ง โรค พยาธิสภาพและ แผนการรักษา ให้ผปู้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ ทุกครัง้
 กรณีทม่ี กี ารผ่าตัด กาหนดให้มกี ารเซ็นยินยอมรับการรักษาทุกราย
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 ให้ญาติได้พบแพทย์ทด่ี แู ล ในเวลาทีก่ าหนด ทุกหอผูป้ ่ วย เพื่อให้โอกาสญาติซกั ถามปั ญหา และ มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนการรักษาร่วมกัน
การตรวจ investigation
บทเรียนในการประเมินว่าผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ investigation ทีจ่ าเป็ น ในเวลาทีเ่ หมาะสม:
 มีการคัดกรองเบือ้ งต้นโดยหญิงตัง้ ครรภ์ทุกรายได้รบั การตรวจเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจาง ธาลัสซี
เมีย โรคทีถ่ ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ให้บริการเวลา 07.00 – 00.30 น. .ใช้แนวทางการ investigation
ตาม CPG มีการประกันเวลาการรายงานผลการตรวจค่าวิกฤต มีระบบสัญญาณเตือน ( Pop Up )
และรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ ารอื่นๆทาง ระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล ผลการรายงานค่าวิกฤต
ปี 2559 97.6 %
 การส่งตรวจแผนกรังสีวทิ ยา ให้บริการเวลา 08.30-20.30 น. รายงานผลทางระบบ Hos XP ของ
โรงพยาบาล
 การส่งตรวจชิน้ เนื้อและเซลล์ ( Pathology and Cytology ) การตรวจปฏิบตั กิ ารอื่นๆนอกเหนือ
ความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาล จะทาการส่งต่อไปตรวจทีอ่ ่นื โดยทันที ด้วยบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่งทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน ผลการตรวจต่างๆภายนอกโรงพยาบาลจะทราบผล 1
เดือน
บทเรียนในเรือ่ งการสื่อสาร การบันทึก การสืบค้น ผลการตรวจ:
 ผลการ investigation ทัง้ หมดในโรงพยาบาลจะบันทึกในระบบ คอมพิวเตอร์ สามารถค้นดูขอ้ มูลใน
ระบบ Hos XP ได้ตลอดเวลา ยกเว้นข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของผูป้ ่ วย เช่น OSCC หากผลการตรวจ
ผิดปกติมแี นวทางให้แพทย์ทไ่ี ม่มนใจในผลการตรวจ
ั่
แพทย์พจิ ารณาสังตรวจซ
่
้าได้ งานชันสูตรมี
ระบบบันทึกทีส่ ามารถสืบค้นผลการตรวจย้อนหลังได้หากมีการร้องขอ
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร กรณีพบค่าวิกฤต จะรายงานผลตามแนวทาง หลังจากการ Repeat
ผล จะรายงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 15 นาที ในระบบสัญญาณเตือน ( Pop Up ) พร้อมกับ
โทรศัพท์ประสานงานมายังหอผูป้ ่ วย และมีการบันทึกผูร้ ายงานและ ผูร้ บั ทุกครัง้
 การสื่อสารผลการตรวจแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รพ.มีแนวทางการแจ้งข่าวร้าย ในกรณีทเ่ี ป็ นผลการตรวจ
สาคัญทีม่ ผี ลต่อจิตใจผูป้ ่ วยเช่น HIV จะต้องผ่านผูใ้ ห้คาปรึกษาเท่านัน้ กรณีผปู้ ่ วยถูกข่มขืน ผูป้ ่ วยคดี
ต่างๆ จะต้องผ่านผูร้ บั ผิดชอบแจ้งผลนัน้ ๆ
การวินิจฉัยโรค
บทเรียนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค:
 จากการทบทวนสุ่มเวชระเบียนโดยทีม ตรวจสอบเวชระเบียน พบว่า ปี 2558 และ 2559 ด้านการ
วินิจฉัยโรคไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมปั ญหาของผูป้ ่ วย 5.51 % , 4 %ตามลาดับ โอกาสพัฒนา
พัฒนาศักยภาพแพทย์เพิม่ พูนทักษะและอบรมคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนบุคลากรด้านการแพทย์
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย AMI
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Stroke
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Appendicitis โดยการใช้ Alvarado Score
มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
74. การประเมินผูป้ ่ วย
 กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการประเมิน Delay
Emergency Response นามาทบทวนในทีม สห
สาขาวิชาชีพ เพื่อจัดทา CPG ให้ครอบคลุม
75. การตรวจ investigate ที่
 พัฒนาความถูกต้อง รวดเร็ว ในการตรวจ
จาเป็ น
investigate
76. การวินิจฉัยโรค
 ติดตามการวินิจฉัยผิดพลาด ในกลุ่มผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน และ Refer
 กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทรุดลง เสียชีวติ หรือ มี
ภาวะแทรกซ้อน ความพิการ นามาทบทวนในทีม
สหสาขาวิชาชีพเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา
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