III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ รวม:1,000 pt
อัตราผูป้ ่ วยในเสียชีวติ :1,000 pt.
จานวนผูป้ ่ วยทีพ่ ลัดตกหกล้มทัง้ หมด
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ กิดแผลกดทับตัง้ แต่ระดับ 2
ขึน้ ไป
อัตราการกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วันหลัง
จาหน่าย (DM/HT/COPD)
- DM
(ร้อยละ)
- HT
(ร้อยละ)
- COPD (ร้อยละ)
อัตราการเกิด Birth Asphyxia :1,000 LB

เป้ าหมาย

2555

2556

2557

2558

2559

<1
<1
0
0

0.15
2.01
1
0.22

0.14
1.16
1
0

0.58
1.22
0
0.45

0.30
1.07
7
0.19

0.41
1.56
1
1.29

<ร้อยละ
10
< 10
< 10
< 10
< 10

3.13

2.54

4.09

2.90

3.88

0.68
2.53
6.74
9.34

0
0.54
7.09
11.2

1.50
0
9.34
11.76

0
0
10.44
4.93

0
0
9.53
5.26

กระบวนการ
การดูแลทัวไป
่
บทเรียนเกี่ยวกับการมอบหมายความรับผิดชอบให้ ผท้ ู ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
- คลินกิ เบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง มีพยาบาลทีผ่ ่านการอบรม Case manager 1 คน
พยาบาลทีผ่ ่านการอบรมเรื่องคัดกรองตาต้อกระจกและการดูแล เท้า 2 คน และมีทมี สหสาขา
วิชาชีพร่วมให้การดูแลเช่น โภชนาการ นักวิชาการสุขศึกษา และแพทย์แผนไทย
- คลินิกให้คาปรึกษา โดยมีพยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวช
และสุขภาพจิตหลักสูตร 4 เดือน
- คลินิกจิตเวชมีพยาบาลทีจ่ บหลักสูตร ระดับปริญญาโทสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช และ
นักจิตวิทยาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ 2 คน
- คลินิกบาบัดยาเสพติดมีพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูใ้ ช้ยาและสารเสพติด 1 คนเป็ นผูด้ แู ล
- พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านห้องคลอดได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตร การคลอดมาตรฐานและการ
ดูแลทารกแรกเกิดและมีการฟื้ นฟูความรูท้ ุกปี
- พยาบาลวิชาชีพทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการตรวจผูป้ ่ วยนอกและงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั 4ิ เดือน โดยมีแพทย์เวรตรวจสอบการ
ตรวจรักษาเพื่อนามาหาแนวทางแก้ไข
- พยาบาลวิชาชีพทุกคนได้รบั การ เรือ่ ง การช่วยฟื้ นคืนชีพชัน้ สูงทุกคน ALS และได้รบั การฟื้ นฟู
ความรูแ้ ละทักษะทุกปี

- พยาบาลป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ และควบคุมการติดเชือ้ 4 เดือน
- พยาบาลดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การอบรมหลักสูตรการดูแลระยะ 2 สัปดาห์
- พยาบาลดูแลคลินิกอดบุหรีท่ ผ่ี ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือนรับผิดชอบ
- มีการจัดทา CPG โรคทีพ่ บบ่อยและโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
- มีแนวทางการป้ องกันโรคติดเชือ้ ทีไ่ ด้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพื่อความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย บุคลากรดีรบั ความรูใ้ นเรือ่ งการป้ องกันและควบคุมการติเชือ้ ในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง
- ทีม MUS จัดทาแนวทางการใช้ยาและการเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง โดยมีเภสัชกรเป็ นผูต้ รวจสอบและจัดทาแนวทางการแก้ไข
ในปี 2559 พบว่ามีการบริหารยา Gentamycin ในทารกแรกเกิดผิดพลาด ทีมบริหารยาจึงกาหนดให้ ยา
Gentamycin ทีใ่ ช้สาหรับทารกแรกเกิดเป็ นยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และจัดทาแนวทางการบริหารยา การ
เฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็ นส่วนตัว เอื้อต่อการดูแลที่
คุณภาพ
มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆให้สะดวก สะอาดปลอดภัย และเพียงพอต่อ
การให้บริการ
- จัดให้มรี าวกัน้ เตียงทุกเตียงเพื่อป้ องกันการตกเตียง และมีมา่ นกัน้ เพื่อความเป็ นส่วนตัว
- จัดให้มสี ว้ มทีถ่ ูกสุขลักษณะ มีราวจับ กริง่ ฉุกเฉินและมีทางลาดสาหรับผูพ้ กิ าร
- จัดช่องทางด่วนให้ผปู้ ่ วยสูงอายุและผูป้ ่ วยทีน่ งรถเข็
ั่
นก่อนเพื่อความสะดวกและเอือ้ ต่อการดูแล
ผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงจัดให้อยูใ่ นโซนทีอ่ ยูใ่ กล้ Nurse ,s station ซึง่ พยาบาลสามารถดูแลได้
ง่ายและสามารถใช้อุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างสะดวก
- มีหอ้ งแยกโรคความดันลบสาหรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีห่ อผูป้ ่ วยในหญิง 1ห้อง แต่พบอุบตั กิ ารณ์หอ้ ง
แยกแรงดันลบมีไม่เพียงพอต้องจัดห้องพิเศษพัดลมห้องอื่นเป็ นห้องแยก ในปี 2559 จึงเพิม่ ห้อง
แยกโรคความดันลบสาหรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีห่ อผูป้ ่ วยในชาย 1ห้องเพื่อให้สามารถให้บริการแก่
ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ได้มากขึน้
- มีหอ้ งแยกสาหรับตรวจผูป้ ่ วยกลุ่มติดเชือ้ เช่น วัณโรค อีสุกอีใส ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยไข้หวัดใหญ่ โดย
จัดเป็ น One stop service
- มีหอ้ งสาหรับตรวจผูป้ ่ วยวัณโรคในวันเปิ ดคลินิกทีเ่ ป็ นห้องความดันลบดูดอากาศไปฆ่าเชือ้ ด้วย
แสงแดด

- ห้องฉุกเฉินและห้องพ่นยามีระบบระบายอากาศโดยดูดอากาศจากภายในทิง้ ภายนอกอาคาร
- จัดห้องพิเศษสาหรับดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวติ กรณีหอ้ งพิเศษไม่ว่างให้จดั มุมสงบ
โดยใช้ม่านกัน้ รอบเตียง
- จัดโซนบริการในห้องอุบติเหตุฉุกเฉินโดยแยกห้องให้บริการฉีดยา ทาแผลเพื่อแก้ปัญหา
ผูร้ บั บริการรอนาน
- มีหอ้ งให้คาปรึกษา โดยแยกเป็ นสัดส่วนสาหรับผูป้ ่ วย OSCC, HIV,จิตเวช,ยาเสพติดและวัยรุน่
- มีบอร์ดให้ความรูด้ า้ นสุขภาพและเรือ่ งอื่นๆในจุดบริการต่างๆ
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ บริการทีเ่ พียงพอ
 อ่างล้างมือพร้อมผ้าเช็ดมือทีห
่ น้ าหอผูป้ ่ วยทัง้ 2 ตึก
 แขวนปลายเตียงผูป
้ ่ วยทุกเตียงและจุดบริการผูป้ ่ วย OPD Lab, X-ray ห้องยา ทันตกรรม
และทุกคลินิกบริการ
 แจกผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกแก่ผป
ู้ ่ วยทีม่ อี าการไอทุกราย
 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ
้ ทีเ่ พียงพอและพร้อมใช้ตามมาตรฐานแก่บุคลากร
- มีศาลาละหมาดเพื่อประกอบศาสนกิจสาหรับผูป้ ่ วยและญาติทน่ี บั ถือศาสนาอิสลาม
- จัดทาทางเชื่อมทีม่ หี ลังคาระหว่างตึกผูป้ ่ วยและโรงครัว ซักฟอกเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
- จัดกิจกรรม Patient experience พบว่าผูป้ ่ วยและญาติตอ้ งการทีพ่ กั ญาติทอ่ี ยู่บริเวณใกล้หอ
ผูป้ ่ วย จึงได้ต่อเติมสถานทีพ่ กั ผ่อนของญาติผปู้ ่ วยทีม่ าเฝ้ าคลอดหน้าห้องคลอดและปรับปรุง
ขยายทีพ่ กั ญาติในแต่ละตึกโดยจัดให้มโี ต๊ะ เก้าอี้ มุมหนังสือ โทรทัศน์ น้ าดื่มเพื่อคลายเครียด
ระหว่างเฝ้ าไข้
- จัดกิจกรรมตักบาตรข้างเตียงให้แก่ผปู้ ่ วยทีน่ อนพักรับการรักษาในโรงพยาบาลเดือน
บทบาทเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ การบาดเจ็บให้แก่ผ้ปู ่ วย
โรงพยาบาลมีแนวทางการการป้ องกันการพลัดตกหกล้ม โดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสีย่ งผูป้ ่ วยตามแบบฟอร์ม (Fall Risk Assessment) ในปี 2557-2559 มีการประเมิน
93.2,100,100 % และให้คาแนะนาแก่ญาติ ผูด้ แู ลเรือ่ งการดูแลและการป้ องกันการพลัดตกหกล้ม ในปี
2557-2559 ยังพบอุบตั กิ ารณ์การพลัดตกหกล้ม 1,7,1 ครัง้ ซึง่ พบในกรณีญาติหลับและผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มญ
ี าติ
จึงเน้นย้าเจ้าหน้าทีแ่ ละญาติเรือ่ งการดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ
บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิ กฤติ หรือภาวะฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วย ACS มีอาการนาทีไ่ ม่ชดั เจนเช่นมาด้วยอาการ Dyspepsia อาการหายใจเหนื่อย ทาให้ม ี

การ Re-assessment ไม่ทนั เวลาในการส่งต่อ จึงได้มปี รับปรุง CPG ACS ปี 2559 โดยระบุอาการ
เพิม่ ขึน้ ได้แก่ Dyspepsia อาการหายใจเหนื่อย เพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็ว ในปี 25572559 พบว่า ผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั การส่งต่อภายใน 30 นาที มีแนวโน้มสูงขึน้ ( 73.91,86.95,80 %)
- การ Consult อายุรแพทย์ท่ี ร.พ.แม่ขา่ ยเพื่อส่ง EKG ให้ดู ใช้เวลาติดต่อนาน หรือติดต่อไม่ได้
ทาให้ ส่งต่อล่าช้า จึงมีการปรับปรุงระบบโดยให้ consult แพทย์สาขาหัวใจ เท่านัน้ และ
สามารถ consult ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยส่ง EKG ใน Line STEMI Network Trang ปี
2559 -2560 ไม่พบปั ญหาอีก
- ในปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ให้ยาละลายลิม่ เลือด (SK) แก่ผปู้ ่ วยซ้า จึงได้พฒ
ั นาระบบการแจ้ง
เตือนกรณีผปู้ ่ วยได้รบั ยา SK ให้ขน้ึ หน้าจอระบุช่อื ยา SK และวันทีใ่ ห้ยาทุกครัง้ เพื่อให้สามารถ
พิจารณาการสังใช้
่ ยาครัง้ ต่อไปได้อย่างเหมาะสม และประสานงาน ร.พ. ตรัง ให้ส่งต่อข้อมูลมา
รพช. เพื่อขึน้ Pop Up เตือนกรณีผปู้ ่ วยได้รบั ยา SK มาก่อน จาก ร.พ. ตรัง ปี 2560 ไม่พบ
ปั ญหาอีก
- ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังไม่ทราบอาการเร่งด่วน ทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาล จึงมีการ ประชาสัมพันธ์เรือ่ ง
โรค Stroke และอาการสาคัญทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาล เข้าระบบเสียงตามสายโรงพยาบาล ,
เทศบาล และ อบต พัฒนาระบบ EMS ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพืน้ ที่ ปี 2559 เพิม่ หน่วย
FR บางเป้ า 1 หน่วย และวางแผนปี 2560 เพิม่ หน่วย FR บางสัก อีก 1 หน่วยและ ปรับปรุง
CPG Stroke โดยเพิม่ แนวทางการคัดกรองให้ชดั เจน โดยเพิม่ อาการชา เดินเซ และ ปรับระบบ
Fast Track โดยไม่ตอ้ งมีการ Screening ที่ โรงพยาบาลชุมชน กรณี Onset Time ทันเวลา
ให้เข้าระบบ Fast Track ทุกราย เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงยาละลายลิม่ เลือดได้เร็วทีส่ ุด
- ในปี 2558 พบอุบตั กิ ารณ์หญิงตัง้ ครรภ์มภี าวะ eclampsia เนื่องจากหญิงตัง้ ครรภ์กลุ่มเสีย่ ง
ไม่ได้รบั การดูแลและการวางแผนการคลอดทีเ่ หมาะสมจึงได้ มีการปรับปรุงแนวทางการการดูแล
หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะ PIH โดยมีการคัดกรองเพื่อค้นหากลุ่มเสีย่ ง และส่งต่อหญิงตัง้ ครรภ์กลุ่ม
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะ PIH เพื่อพบสูตแิ พทย์ประจาโซนเพื่อวางแผนการดูแล การคลอด และ
กาหนดแนวทางการดูแลรักษาและการส่งต่อ ตัง้ ครรภ์กลุ่มเสีย่ ง
ในปี 2558-2560 พบว่าร้อยละการเกิดภาวะ Eclampsia มีแนวโน้มลดลง ( 9.37,6.6,0)
บทเรียนในการตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ และจิ ตสังคม
- มีการประเมินความต้องการผูป้ ่ วยโดยใช้ 11 แบบแผนกอร์ดอน นามาวางแผนการดูแลอย่าง
ครอบคลุมและเป็ นองค์รวมเพื่อสนองความต้องการทัง้ ด้านอารมณ์และจิตสังคม เช่น เรือ่ งความ
เชื่อในเรือ่ งอาหารแสลง โดยแนะนาอาหารอื่นทีม่ คี ุณค่าทางอาหารเหมือนกันให้ผปู้ ่ วย
รับประทานทดแทน
- ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ การ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการให้คงไว้หรือยุตกิ ารรักษา แพทย์และพยาบาลผูด้ แู ลจะให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย

และญาติ ให้ญาติมสี ่วนร่วมในการดูแล จัดสิง่ แวดล้อมให้เงียบสงบ และเปิ ดซีดธี รรมะให้ผปู้ ่ วย
ฟั ง
- อนุญาตและจัดมุมการทาพิธที างศาสนาอิสลามในทารกแรกเกิด
บทเรียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานการดูแลผูป้ ่ วยในทีม
- มีการสื่อสารข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ขณะตรวจเยีย่ ม
อาการผูป้ ่ วย หรือเมือ่ ผูป้ ่ วยมีอาการผิดปกติเพื่อวางแผนการดูแลรักษา
- บันทึกข้อมูล/ปั ญหาและการดูแลผูป้ ่ วยผ่าน Progress note เพื่อสื่อสารให้ทมี ผูด้ แู ลรับทราบ
- พยาบาลผูด้ แู ลประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยและ ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องเพื่อวางแผนการจาหน่ ายใน ปี 2557-2559 พบว่า อัตราการ Re admitted ร้อยละ
1.15, 0.04 และ 1.12 ส่วนใหญ่พบ Re-admitted ในผูป้ ่ วย COPD เนื่องจาก ลักษณะทาง
ภูมศิ าสตร์ อากาศชืน้ ฝนตก อาการไม่ดขี น้ึ หลังจากพ่นยาทีบ่ า้ นแล้ว จึงมีการพัฒนาระบบการ
ดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ มีการสอนการพ่นยาทีถ่ ูกวิธโี ดยเภสัชกร มีนกั กายภาพบาบัดฝึกการ
หายใจและการออกกาลังกายโดยมีญาติหรือผูด้ แู ลมีส่วนร่วม และมีการติดตามการเยีย่ มและการ
ดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องในชุมชน
มาตรฐาน
79.

การดูแลทัวไป
่

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 พัฒนาการรายงานความเสีย่ งด้วยระบบ HRMS
นาข้อมูลความเสีย่ งด้านคลินิกมาใช้ได้ทนั เวลา

