
III-4 การดแูลผูป่้วย 

กระบวนการ 
การดแูลทัว่ไป 
บทเรียนเก่ียวกบัการมอบหมายความรบัผิดชอบให้ผูท่ี้มีคณุสมบติัเหมาะสม 
- คลนิกิเบาหวาน/โรคความดนัโลหติสงู มพียาบาลทีผ่่านการอบรม Case manager 1 คน 

พยาบาลทีผ่่านการอบรมเรื่องคดักรองตาตอ้กระจกและการดแูล เทา้ 2 คน  และมทีมีสหสาขา
วชิาชพีรว่มใหก้ารดแูลเช่น โภชนาการ  นกัวชิาการสุขศกึษา และแพทยแ์ผนไทย  

- คลนิิกใหค้ าปรกึษา โดยมพียาบาลผ่านการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาจติเวช
และสุขภาพจติหลกัสตูร 4 เดอืน 

- คลนิิกจติเวชมพียาบาลทีจ่บหลกัสตูร ระดบัปรญิญาโทสาขาสุขภาพจติและจติเวช และ
นกัจติวทิยาเป็นผูร้บัผดิชอบ 2 คน 

- คลนิิกบ าบดัยาเสพตดิมพียาบาลทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูใ้ชย้าและสารเสพตดิ 1 คนเป็นผูด้แูล 

- พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานหอ้งคลอดไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูร การคลอดมาตรฐานและการ
ดแูลทารกแรกเกดิและมกีารฟ้ืนฟูความรูทุ้กปี 

- พยาบาลวชิาชพีทีไ่ดร้บัมอบหมายในการตรวจผูป่้วยนอกและงานอุบตัเิหตุฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการทุกคนผ่านการอบรมหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏบิตั4ิ เดอืน โดยมแีพทยเ์วรตรวจสอบการ
ตรวจรกัษาเพื่อน ามาหาแนวทางแกไ้ข 

- พยาบาลวชิาชพีทุกคนไดร้บัการ เรือ่ง การช่วยฟ้ืนคนืชพีชัน้สงูทุกคน ALS และไดร้บัการฟ้ืนฟู
ความรูแ้ละทกัษะทุกปี 

ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัราผูป่้วยเสยีชวีติรวม:1,000 pt <1 0.15 0.14 0.58 0.30 0.41 

อตัราผูป่้วยในเสยีชวีติ:1,000 pt. <1 2.01 1.16 1.22 1.07 1.56 

จ านวนผูป่้วยทีพ่ลดัตกหกลม้ทัง้หมด 0 1 1 0 7 1 

จ านวนผูป่้วยทีเ่กดิแผลกดทบัตัง้แต่ระดบั 2 

ขึน้ไป 

0 0.22 0 0.45 0.19 1.29 

อตัราการกลบัมารกัษาซ ้าภายใน 28 วนัหลงั

จ าหน่าย (DM/HT/COPD) 

<รอ้ยละ 

10 

3.13 2.54 4.09 2.90 3.88 

- DM       (รอ้ยละ) < 10 0.68 0 1.50 0 0 

- HT        (รอ้ยละ) < 10 2.53 0.54 0 0 0 

- COPD   (รอ้ยละ) < 10 6.74 7.09 9.34 10.44 9.53 

อตัราการเกดิ Birth Asphyxia :1,000 LB < 10 9.34  11.2  11.76  4.93  5.26  



- พยาบาลป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ ผ่านการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผูป่้วยโรคตดิเชือ้และควบคุมการตดิเชือ้ 4 เดอืน 

- พยาบาลดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยทีไ่ดร้บัการอบรมหลกัสตูรการดแูลระยะ 2 สปัดาห ์
- พยาบาลดแูลคลนิิกอดบุหรีท่ีผ่่านการอบรมหลกัสตูร 4 เดอืนรบัผดิชอบ 
- มกีารจดัท า CPG โรคทีพ่บบ่อยและโรคทีม่คีวามเสีย่งสูง 
- มแีนวทางการป้องกนัโรคตดิเชือ้ทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยเพื่อความปลอดภยั

ของผูป่้วย บุคลากรดรีบัความรูใ้นเรือ่งการป้องกนัและควบคุมการตเิชือ้ในโรงพยาบาลอยา่ง
ต่อเนื่อง 

- ทมี MUS จดัท าแนวทางการใชย้าและการเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าทีม่คีวาม
เสีย่งสงู โดยมเีภสชักรเป็นผูต้รวจสอบและจดัท าแนวทางการแกไ้ข 

ในปี 2559 พบว่ามกีารบรหิารยา Gentamycin ในทารกแรกเกดิผดิพลาด ทมีบรหิารยาจงึก าหนดให ้ยา 
Gentamycin ทีใ่ชส้ าหรบัทารกแรกเกดิเป็นยาทีม่คีวามเสีย่งสงู และจดัท าแนวทางการบรหิารยา  การ
เฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า 
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยั สะดวกสบาย เป็นส่วนตวั เอ้ือต่อการดแูลท่ี

คณุภาพ 

 มกีารเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่อุปกรณ์ต่างๆใหส้ะดวก สะอาดปลอดภยั และเพยีงพอต่อ

การใหบ้รกิาร 

- จดัใหม้รีาวกัน้เตยีงทุกเตยีงเพื่อป้องกนัการตกเตยีง และมมีา่นกัน้เพื่อความเป็นส่วนตวั 

- จดัใหม้สีว้มทีถู่กสุขลกัษณะ มรีาวจบั กริง่ฉุกเฉินและมทีางลาดส าหรบัผูพ้กิาร 

- จดัช่องทางด่วนใหผู้ป่้วยสงูอายแุละผูป่้วยทีน่ัง่รถเขน็ก่อนเพื่อความสะดวกและเอือ้ต่อการดแูล

ผูป่้วย 

- ผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรงจดัใหอ้ยูใ่นโซนทีอ่ยูใ่กล ้Nurse ,s station ซึง่พยาบาลสามารถดแูลได้

งา่ยและสามารถใชอุ้ปกรณ์การแพทยไ์ดอ้ย่างสะดวก 

- มหีอ้งแยกโรคความดนัลบส าหรบัผูป่้วยตดิเชือ้ ทีห่อผูป่้วยในหญงิ 1หอ้ง แต่พบอุบตักิารณ์หอ้ง

แยกแรงดนัลบมไีมเ่พยีงพอตอ้งจดัหอ้งพเิศษพดัลมหอ้งอื่นเป็นหอ้งแยก ในปี 2559 จงึเพิม่หอ้ง

แยกโรคความดนัลบส าหรบัผูป่้วยตดิเชือ้ ทีห่อผูป่้วยในชาย 1หอ้งเพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่

ผูป่้วยตดิเชือ้ไดม้ากขึน้ 

- มหีอ้งแยกส าหรบัตรวจผูป่้วยกลุ่มตดิเชือ้ เช่น วณัโรค อสีุกอใีส ผูป่้วยทีส่งสยัไขห้วดัใหญ่ โดย

จดัเป็น One stop service 

- มหีอ้งส าหรบัตรวจผูป่้วยวณัโรคในวนัเปิดคลนิิกทีเ่ป็นหอ้งความดนัลบดูดอากาศไปฆา่เชือ้ดว้ย

แสงแดด 



- หอ้งฉุกเฉินและหอ้งพ่นยามรีะบบระบายอากาศโดยดดูอากาศจากภายในทิง้ภายนอกอาคาร 

-  จดัหอ้งพเิศษส าหรบัดแูลผูป่้วยทีเ่ขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชวีติ กรณหีอ้งพเิศษไมว่่างใหจ้ดัมุมสงบ

โดยใชม้่านกัน้รอบเตยีง 

- จดัโซนบรกิารในหอ้งอุบตเิหตุฉุกเฉินโดยแยกหอ้งใหบ้รกิารฉีดยา ท าแผลเพื่อแกปั้ญหา

ผูร้บับรกิารรอนาน  

- มหีอ้งใหค้ าปรกึษา โดยแยกเป็นสดัส่วนส าหรบัผูป่้วย OSCC, HIV,จติเวช,ยาเสพตดิและวยัรุน่ 

- มบีอรด์ใหค้วามรูด้า้นสุขภาพและเรือ่งอื่นๆในจดุบรกิารต่างๆ 

- มอุีปกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้บรกิารทีเ่พยีงพอ  

  อ่างลา้งมอืพรอ้มผา้เชด็มอืทีห่น้าหอผูป่้วยทัง้ 2 ตกึ 

  แขวนปลายเตยีงผูป่้วยทุกเตยีงและจดุบรกิารผูป่้วย OPD Lab, X-ray หอ้งยา ทนัตกรรม

และทุกคลนิิกบรกิาร 

 แจกผา้ปิดปากปิดจมกูแก่ผูป่้วยทีม่อีาการไอทุกราย 

 มอุีปกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ทีเ่พยีงพอและพรอ้มใชต้ามมาตรฐานแก่บุคลากร 

- มศีาลาละหมาดเพื่อประกอบศาสนกจิส าหรบัผูป่้วยและญาตทิีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 

- จดัท าทางเชื่อมทีม่หีลงัคาระหว่างตกึผูป่้วยและโรงครวั ซกัฟอกเพื่อความสะดวกและปลอดภยั 

- จดักจิกรรม Patient experience  พบว่าผูป่้วยและญาตติอ้งการทีพ่กัญาตทิีอ่ยู่บรเิวณใกลห้อ

ผูป่้วย จงึไดต่้อเตมิสถานทีพ่กัผ่อนของญาตผิูป่้วยทีม่าเฝ้าคลอดหน้าหอ้งคลอดและปรบัปรุง

ขยายทีพ่กัญาตใินแต่ละตกึโดยจดัใหม้โีต๊ะ เกา้อี ้มุมหนังสอื โทรทศัน์ น ้าดื่มเพื่อคลายเครยีด

ระหว่างเฝ้าไข ้

- จดักจิกรรมตกับาตรขา้งเตยีงใหแ้ก่ผูป่้วยทีน่อนพกัรบัการรกัษาในโรงพยาบาลเดอืน 

บทบาทเก่ียวกบัการป้องกนัอบุติัเหต ุการบาดเจบ็ให้แก่ผู้ป่วย 

โรงพยาบาลมแีนวทางการการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ โดยใชแ้นวทางการประเมนิ 

ความเสีย่งผูป่้วยตามแบบฟอรม์ (Fall Risk Assessment)  ในปี 2557-2559 มกีารประเมนิ 

93.2,100,100 % และใหค้ าแนะน าแก่ญาต ิผูด้แูลเรือ่งการดแูลและการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ ในปี 

2557-2559 ยงัพบอุบตักิารณ์การพลดัตกหกลม้ 1,7,1 ครัง้ ซึง่พบในกรณญีาตหิลบัและผูป่้วยทีไ่มม่ญีาต ิ

จงึเน้นย ้าเจา้หน้าทีแ่ละญาตเิรือ่งการดแูลผูป่้วยอยา่งใกลช้ดิ 

บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการกบัภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน 

- ผูป่้วย ACS มอีาการน าทีไ่ม่ชดัเจนเช่นมาดว้ยอาการ Dyspepsia อาการหายใจเหนื่อย ท าใหม้ ี



การ Re-assessment ไมท่นัเวลาในการส่งต่อ จงึไดม้ปีรบัปรงุ CPG ACS ปี 2559 โดยระบุอาการ
เพิม่ขึน้ไดแ้ก่  Dyspepsia  อาการหายใจเหนื่อย เพื่อคดักรองผูป่้วยเขา้ถงึบรกิารทีร่วดเรว็ ในปี 2557-
2559  พบว่า ผูป่้วย STEMI ไดร้บัการส่งต่อภายใน 30 นาท ีมแีนวโน้มสงูขึน้ ( 73.91,86.95,80 %) 
- การ Consult อายุรแพทยท์ี ่ร.พ.แม่ขา่ยเพื่อส่ง EKG ใหด้ ูใชเ้วลาตดิต่อนาน หรอืตดิต่อไมไ่ด ้

ท าให ้ส่งต่อล่าชา้ จงึมกีารปรบัปรงุระบบโดยให ้consult  แพทยส์าขาหวัใจ เท่านัน้ และ
สามารถ consult ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  โดยส่ง  EKG ใน Line STEMI  Network Trang  ปี 
2559  -2560 ไมพ่บปัญหาอกี  

- ในปี 2559 พบอุบตักิารณ์ใหย้าละลายลิม่เลอืด (SK) แก่ผูป่้วยซ ้า จงึไดพ้ฒันาระบบการแจง้
เตอืนกรณผีูป่้วยไดร้บัยา SK ใหข้ึน้หน้าจอระบุชื่อยา SK และวนัทีใ่หย้าทุกครัง้  เพื่อใหส้ามารถ
พจิารณาการสัง่ใชย้าครัง้ต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  และประสานงาน ร.พ. ตรงั ใหส้่งต่อขอ้มลูมา 
รพช. เพื่อขึน้ Pop Up เตอืนกรณผีูป่้วยไดร้บัยา SK มาก่อน จาก ร.พ. ตรงั  ปี 2560 ไมพ่บ
ปัญหาอกี 

- ผูป่้วยโรคเรือ้รงัไม่ทราบอาการเร่งด่วน ทีต่อ้งรบีมาโรงพยาบาล จงึมกีาร ประชาสมัพนัธเ์รือ่ง 
โรค Stroke และอาการส าคญัทีต่อ้งรบีมาโรงพยาบาล เขา้ระบบเสยีงตามสายโรงพยาบาล ,
เทศบาล และ อบต  พฒันาระบบ EMS ขยายเครอืข่ายใหค้รอบคลุมพืน้ที ่ ปี 2559 เพิม่หน่วย 
FR บางเป้า 1 หน่วย และวางแผนปี 2560 เพิม่หน่วย FR บางสกั  อกี 1 หน่วยและ ปรบัปรงุ 
CPG Stroke โดยเพิม่แนวทางการคดักรองใหช้ดัเจน โดยเพิม่อาการชา  เดนิเซ และ ปรบัระบบ 
Fast  Track  โดยไมต่อ้งมกีาร Screening ที ่โรงพยาบาลชุมชน  กรณ ี Onset  Time ทนัเวลา 
ใหเ้ขา้ระบบ Fast  Track  ทุกราย  เพื่อใหผู้ป่้วยเขา้ถงึยาละลายลิม่เลอืดไดเ้รว็ทีสุ่ด 

- ในปี 2558 พบอุบตักิารณ์หญงิตัง้ครรภม์ภีาวะ eclampsia เนื่องจากหญงิตัง้ครรภก์ลุ่มเสีย่ง

ไมไ่ดร้บัการดแูลและการวางแผนการคลอดทีเ่หมาะสมจงึได้ มกีารปรบัปรงุแนวทางการการดแูล 

หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะ PIH  โดยมกีารคดักรองเพื่อคน้หากลุ่มเสีย่ง และส่งต่อหญงิตัง้ครรภก์ลุ่ม

เสีย่งต่อการเกดิภาวะ PIH เพื่อพบสตูแิพทยป์ระจ าโซนเพื่อวางแผนการดแูล การคลอด และ

ก าหนดแนวทางการดแูลรกัษาและการส่งต่อ ตัง้ครรภก์ลุ่มเสีย่ง 

ในปี 2558-2560 พบว่ารอ้ยละการเกดิภาวะ Eclampsia มแีนวโน้มลดลง  ( 9.37,6.6,0) 

บทเรียนในการตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์และจิตสงัคม 

- มกีารประเมนิความตอ้งการผูป่้วยโดยใช ้11 แบบแผนกอรด์อน น ามาวางแผนการดูแลอยา่ง

ครอบคลุมและเป็นองคร์วมเพื่อสนองความตอ้งการทัง้ดา้นอารมณ์และจติสงัคม เช่น เรือ่งความ

เชื่อในเรือ่งอาหารแสลง โดยแนะน าอาหารอื่นทีม่คีุณค่าทางอาหารเหมอืนกนัใหผู้ป่้วย

รบัประทานทดแทน  

- ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลดว้ยความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์การ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการใหค้งไวห้รอืยตุกิารรกัษา แพทยแ์ละพยาบาลผูด้แูลจะใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย



และญาต ิใหญ้าตมิสี่วนรว่มในการดูแล  จดัสิง่แวดลอ้มใหเ้งยีบสงบ และเปิดซดีธีรรมะใหผู้ป่้วย

ฟัง 

- อนุญาตและจดัมมุการท าพธิทีางศาสนาอสิลามในทารกแรกเกดิ 

บทเรียนเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนข้อมูลการประสานการดแูลผูป่้วยในทีม 

- มกีารสื่อสารขอ้มลูการดแูลผูป่้วยรว่มกนัระหว่างแพทย ์พยาบาลและเภสชักร ขณะตรวจเยีย่ม

อาการผูป่้วย หรอืเมือ่ผูป่้วยมอีาการผดิปกตเิพื่อวางแผนการดแูลรกัษา 

- บนัทกึขอ้มลู/ปัญหาและการดแูลผูป่้วยผ่าน Progress note เพื่อสื่อสารใหท้มีผูด้แูลรบัทราบ 

- พยาบาลผูด้แูลประเมนิปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยและ ประสานทมีสหสาขาวชิาชพีที่

เกีย่วขอ้งเพื่อวางแผนการจ าหน่ายใน ปี 2557-2559 พบว่า อตัราการ Re admitted รอ้ยละ 

1.15, 0.04 และ 1.12  ส่วนใหญ่พบ Re-admitted ในผูป่้วย COPD เนื่องจาก ลกัษณะทาง

ภมูศิาสตร ์อากาศชืน้ ฝนตก อาการไม่ดขีึน้หลงัจากพ่นยาทีบ่า้นแลว้ จงึมกีารพฒันาระบบการ

ดแูลแบบสหสาขาวชิาชพี  มกีารสอนการพ่นยาทีถู่กวธิโีดยเภสชักร มนีกักายภาพบ าบดัฝึกการ

หายใจและการออกก าลงักายโดยมญีาตหิรอืผูด้แูลมสี่วนรว่ม และมกีารตดิตามการเยีย่มและการ

ดแูลผูป่้วยต่อเนื่องในชุมชน 

 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

79. การดแูลทัว่ไป   พฒันาการรายงานความเสีย่งดว้ยระบบ HRMS 
น าขอ้มลูความเสีย่งดา้นคลนิิกมาใชไ้ดท้นัเวลา 

 

 

 

 


