III-4.2 การดูแลและบริ การที่มีความเสี่ยงสูง
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)

เป้ าหมาย

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ รวม:1,000 pt

<1

0.15

0.14

0.58

0.30

0.41

อัตราผูป้ ่ วยในเสียชีวติ :1,000 pt.

<1

2.01

1.16

1.22

1.07

1.56

จานวนผูป้ ่ วยทีพ่ ลัดตกหกล้มทัง้ หมด

0

0

7

1

2

2

ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและให้บริ การที่มีความ
เสี่ยงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์ผปู้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และร่วมกันจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
ในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงดังกล่าว.
กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่
1.กลุ่มผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
-มี CPG การดูแลผูป้ ่ วย AMI ในผูป้ ่ วย STEMI ตัง้ แต่ปี 2557-2559 ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตาม
แนวทางร้อยละ 93.02, 100 และ 100 ตามลาดับและสามารถส่งผูป้ ่ วยเข้าระบบ Fast track ภายใน 30
นาทีรอ้ ยละ 73.91, 86.95 และ 80 ตามลาดับ
-มี CPG การดูแลผูป้ ่ วย Stroke ในผูป้ ่ วย Stroke สามารถส่งต่อเข้าระบบ Fast track ใน 20
นาทีได้รอ้ ยละ 92.85, 85.71 และ 90.6
2. กลุ่มผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
- มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Head injury ปั จจุบนั มีหน่วย EMS ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทีมทัง้ ใน รพ.
และในพืน้ ที่ ใน รพ.มีการอบรมฟื้ นฟู CPR 100% ทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินได้ ในพืน้ ทีม่ วี ทิ ยากรลงไปสอนการช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุกเฉินให้แก่หน่วย FR ในพืน้ ทีแ่ ละประเมิน
ระบบการส่งต่อของหน่วย FR ด้วย
-ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งส่งต่อได้แก่ Appendicitis ปั จจุบนั มีการนา Alvarado score มาช่วยในการประเมิน
ผูป้ ่ วยและโรคนี้มกี ารวินิจฉัยผิดพลาดมากทีส่ ุดในปี 2557-2559 ร้อยละ 32.4, 24.44 และ 24.50 มีการ
เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Consult จาก รพ.รับส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด จึงมี
ความผิดพลาดลดลงได้
3. ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ ได้แก่ TB
- ผูป้ ่ วย TB ทุกรายจะได้รบั การคัดกรองและแยกตรวจโรคระบบปิ ดทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกและ

จัดบริการแบบ stop service ผูป้ ่ วยในมีหอ้ งแยกโรคความดันลบและให้การดุแลตามแนวทางเพื่อป้ องกัน
การแพร่เชือ้ และผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาและติดตามต่อเนื่องจนหายขาด ในปี 2557-2559 อัตราการรักษา
หายผูป้ ่ วย TB ร้อยละ 94.28, 97.14 และ 100 (เป้ าหมาย 90%)
4.ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ ้านทานต่ า ได้แก่ HIV ทารกแรกคลอด หญิงตัง้ ครรภ์และผูส้ ูงอายุ
-มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Low immune กรณีมานอน รพ.โดยให้เข้าห้องพิเศษแยกและปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทุกราย ในกรณีผปู้ ่ วย TB ระยะ active เข้าห้องแยกความดันลบ
5.ผูป้ ่ วยทีถ่ ูกผูกยึด ได้แก่ผปู้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัว ทีเ่ มาสุรา เอะอะโวยวายและผูป้ ่ วยคดี
-ผูป้ ่ วยผูกยึดใน รพ.ในผูป้ ่ วยเด็กมีเสือ้ สาหรับยึดเด็กเพื่อทาหัตการต่างๆ ป้ องกันการบาดเจ็บ
ผูป้ ่ วยในผูใ้ หญ่มลี กั ษณะการผูกยึดทีป่ ลอดภัยและเฝ้ าระวังความปลอดภัยตลอดเวลา
6.ผูส้ งู อายุ
-ผูส้ งู อายุทม่ี ารับบริการ เป็ นกลุ่มเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ใน รพ.สูง แจกหน้ากากอนามัยให้กรณีม ี
อาการระบบทางเดินหายใจทุกราย หากมีการทาหัตการเช่นให้สารน้ าหรือเจาะเลือดหรือผ่าตัดต่างๆ ให้
เตรียมผิวหนังด้วย 2% Chlorhexidine in 70% alcohols ทุกราย
7.ผูท้ ุพพลภาพ มีแนวทางการฟื้ นฟูและการช่วยเหลือตามประเภทได้แก่ แว่นตาและไม้เท้าแก่ผพู้ กิ าร
ทางสายตา รถเข็นหรือเครือ่ งพยุงช่วยเดินในผูป้ ่ วยพิการขา การจัดทางลาดสาหรับผูพ้ กิ ารทีใ่ ช้รถเข็น
ทุกจุดทางขึน้ จัดห้องน้าเป็ นโถนังทุ
่ กจุดบริการ ในห้องน้าทีส่ ร้างใหม่จะทาประตูให้รถเข็นสามารถเข้าได้
8. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ได้รบั การดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ การ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการให้คงไว้หรือยุตกิ ารรักษาเพื่อยืดชีวติ เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคบกฎหมาย
ความเชื่อ วัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ ครอบครัว
-แพทย์ผดู้ แู ลและพยาบาลจะให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
- มีการอนุญาตให้มกี ารทาพิธกี รรมทางศาสนาและประเพณี
- ให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยเด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเหมาะสม
บริ การที่ มีความเสี่ยงสูง
1.การช่วยฟื้ นคืนชีพ มีแนวทางการ CPR ทัง้ ในเด็กแรกคลอดและผูใ้ หญ่ อบรมฟื้ นฟูปีละ 1 ครัง้ ทุกคน
มีเครือ่ งมือช่วยชีวติ เพียงพอทัง้ งาน ER และผูป้ ่ วยในทุกตึก
2.การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด มีแนวทางการขอเลือด การให้เลือดและการเฝ้ าระวังขณะให้
และหลังให้เลือด
3.การใช้เครือ่ งผูกยึด มีผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งให้การผูกยึดเพื่อทาหัตการชัวคราวในเด็
่
กมีเสือ้ ให้ใส่ป้องกันการ
บาดเจ็บ ผูใ้ หญ่ใช้ผา้ ผูกยึดตามแนวทาง
-หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง มีการจัดทาในทีเ่ หมาะสมมีความพร้อมทัง้ ด้านเครื่องมือทีเ่ หมาะสม เช่น
การผ่าตัด เครือ่ งมือและบุคลากรเพียงพอ ทัง้ ในภาวะปกติและฉุกเฉิน การทาคลอดมีหอ้ งคลอด เตียง
คลอดพอ บุคลากรเพียงพอ การทาหัตถการ อื่นๆ เช่น การใส่ ICD ทาที่ ER เป็ นต้น
-การตัดสินใจเกีย่ วกับการให้คงไว้หรือยุตกิ ารรักษาเพื่อยืดชีวติ เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคบ

กฎหมายความเชื่อ วัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วยและ ครอบครัว แพทย์ผดู้ แู ลและพยาบาลจะ
ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
(2) บุคลากรได้รบั การฝึกอบรม เพื่อนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงมาสู่การ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความเข้าใจ
- บุคลากรในหน่วยงานทัวไปทุ
่ กคนได้รบั การอบรมฟื้ นฟูการช่วยเหลือชีวติ ในระดับต้น (BLS)
สาหรับบุคลากรทีเ่ ป็ นวิชาชีพในหน่วยงานทีต่ อ้ งช่วยชีวติ ฉุกเฉินประจาเช่น ER, OR, IPD จะได้รบั การ
อบรมหลักสูตร ALS และต้องผ่านการประเมินความรูแ้ ละสอบทักษะจนผ่านทุกคน คนทีส่ อบไม่ผ่านต้อง
เรียนเพิม่ เติมและสอบซ่อมจนผ่านเท่านัน้
(3) การทาหัตการทีม่ คี วามเสีย่ ง จะต้องทาในทีท่ เ่ี หมาะสม มีความพร้อมทัง้ ด้านเครื่องมือและผูช้ ่วยที่
จาเป็ น
-ผูป้ ่ วยทุกหน่วยงานทีจ่ ะต้องทาหัตการทีเ่ สีย่ งต่อการเสียชีวติ ทุกชนิดต้องส่งผูป้ ่ วยมาทาให้แผนก ER
หรือ OR เท่านัน้
(4) มีการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของความเจ็บป่ วยและดาเนินการ
แก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการรักษาได้ทนั ท่วงที
- การเฝ้ าระวังอาการเปลีย่ นแปลงในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดการเปลีย่ นแปลงสูงเช่น กลุ่มผูป้ ่ วย HI,
Trauma, Hypoglycemia, DHF ได้รบั ยา HAD มีแนวทางการประเมินซ้าและการเฝ้ าระวัง early
warning sign และแนวทางการรายงานแพทย์ มีแนวทางการบันทึกการเปลีย่ นแปลงในแบบฟอร์มที่
กาหนด
มาตรฐาน
80.การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
-การพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายในการช่วยชีวติ
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน

