Service Profile
หน่ วยงานผู้ป่วยในหญิ ง โรงพยาบาลกันตัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…พฤษภาคม 2560
1. บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย : ให้บริการผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้นอนใน ร.พ.แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ผรู้ บั บริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ
ข.ขอบเขตการบริ การ : ให้บริการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยหญิงทุกกลุ่มอายุต่อเนื่องตลอด 24
ชัวโมง
่
ทุกประเภท ได้แก่ผปู้ ่ วยเด็ก อายุรกรรม ศัลยกรรมสูติ-นรีเวชและผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุครรภ์
ไม่เกิน 28 สัปดาห์ โดยมีเตียงรับผูป้ ่ วยทัง้ สิน้ 30 เตียง แบ่งเป็ น รับผูป้ ่ วยสามัญ 24 เตียง ห้อง
พิเศษ 4 ห้อง ห้องพิเศษสาหรับรับผูป้ ่ วยแยกโรค 1 ห้องและห้องผูป้ ่ วยเฉพาะโรค 1 ห้อง หาก
เกินศักยภาพมีระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ งู กว่า
และรับส่งต่อจาก
โรงพยาบาลตติยภูมเิ พื่อดูแลต่อเนื่องในผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งฟื้ นฟูสภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีใ่ ห้การดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ า้ น รวมทัง้ ส่งต่อไปยังสถานีอนามัยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญของหน่วยงานปี 2559
แบ่งตามผูป้ ่ วยที่ Admitted สูงสุด 5 อันดับได้แก่
1. Fatigue 2. Gastroenteritis 3. Acute bronchitis 4. Dengue fever 5. Dyspepsia
และกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพทีส่ าคัญได้แก่
1. กลุ่มโรคเรือ้ รัง DM ,HT , COPD
2. กลุ่มโรคฉุกเฉินได้แก่ Stroke , ACS ,MHI
3. กลุ่มโรคติดเชือ้ ได้แก่ DHF ,TB , Diarrhea
ค.ผู้รบั ผลงานและความต้องการของสาคัญ ได้มาจากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ
ผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการทีส่ าคัญ
ผูป้ ่ วยและญาติ
การดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว การ
ต้อนรับทีด่ ี เต็มใจให้บริการ สถานทีส่ วยงาม สะอาดปลอดภัย
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกทีเ่ พียงพอ
เจ้าหน้าทีภ่ ายในโรงพยาบาล
การสื่อสารทีช่ ดั เจนถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความต้องการ
การประสานงานทีด่ ี เต็มใจบริการ
เจ้าหน้าทีภ่ ายนอกโรงพยาบาล การประสานงานทีด่ ี การส่งต่อข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงสาคัญ
1. ผูป้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่วางแผน

2. อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ Hypoglycemia ซ้าขณะ Admitted
3. ความคลาดเคลื่อนทางยา
4. ผูป้ ่ วยตกเตียง ลื่นล้ม
5. การติดต่อสื่อสาร
ช. ปริ มาณงานและทรัพยากร
บุคลากรหอผูป้ ่ วยหญิงมี 18 คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพชานาญการ 5 คน( พยาบาลผูใ้ หญ่และ
ผูส้ งู อายุ 1 คน)พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 5 คน โดยแบ่ง
การปฏิบตั งิ านเป็ น 3 ผลัดดังนี้เวรดึก RN 3 คน NA 1 คน เวรเช้า RN 5 คนรวมหัวหน้างาน NA 2 คน เวร
บ่าย RN 3 คน NA1 คน กรณีอตั รา กาลังไม่เพียงพอมีการจัดอัตรากาลังสารองไว้เรียกกรณีฉุกเฉินตามเกณฑ์
ทีก่ ลุ่มการพยาบาลกาหนด
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในหน่วยงานมีระบบ Lan สมารถเชื่อมโยง
ผูป้ ่ วยทัง้ โรงพยาบาล ด้านอุปกรณ์เครือ่ งมือได้มกี ารจัดเตรียมเครือ่ งมือทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการดู แลผูป้ ่ วยได้แก่
Defibulation และ monitor EKG 1 เครือ่ ง EKG 12 lead 2 เครือ่ ง เครือ่ ง Suction 1 เครือ่ ง Infusion
Pump 8 เครือ่ ง Syring pump 2 เครือ่ ง เครือ่ งควบคุมการให้เลือด 2 เครือ่ ง O2 Sat 2 เครือ่ ง เครือ่ งวัด
BP Dinamap 1 เครือ่ ง เครือ่ งวัด BP Digital 3 เครือ่ ง Droptone 1 เครือ่ ง ออกซิเจนไปน์ไลน์ 28 จุด
เครือ่ งมือมีการ Calibrated ทุกปี ครัง้ สุดท้ายเมือ 7 มีนาคม 2560 มีเครือ่ งมือสอบเทียบไม่ผ่าน 2 รายการ
ได้ดาเนินการส่งซ่อมแซมแก้ไขทีบ่ ริษทั แล้ว ส่วนทีเ่ หลือมีความเทีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ กรณีเครือ่ งมือ
ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เพียงพอ มีการสารองขอยืมจากห้องคลอด หอผูป้ ่ วยชายและ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
ฉ.ปริ มาณงาน
สถิ ติบริ การ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560(ตค
59-มีค.60)
จานวนผูป้ ่ วยทัง้ หมด
4,456
5,093
5,031
2,494
จานวนวันนอน
8,968
10,456
10,345
5,258
ผูป้ ่ วยเฉลีย่ /วัน
24.6
28.6
28.4
28.8
วันนอนเฉลีย่
2.03
2.05
2.06
2.11
อัตราครองเตียง
82.9
95.5
94.1
96.3
ผูป้ ่ วย Refer
253
278
265
141
ผูป้ ่ วยเสียชีวติ
2
5
8
3
productivity
150.8
162
176.3
180.5

ผูป้ ่ วย Top 5ในแต่ละปี
ลาดับ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560(ตค59-เมย60)
1. Gastroenteritis
Fatigue
Malaise and fatique Gastroenteritis
544
597
589
294
2. Malaise and fatigue Gastroenteritis Gastroenteritis
Malaise and fatigue
412
539
569
291
3. Dyspepsia
Dyspepsia
Bronchitis
331 Acute Bronchitis
328
286
185
4. Bronchitis
Dengue fever Dengue fever 279 Dyspepsia
191
230
140
5. Acute Pharyngitis
Bronchitis
Dyspepsia
Dengue fever
186
221
250
129
2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
ตัวชีว้ ดั สาคัญ
( Key processes)
( processes requirement )
(Performance indicator)
1.การเข้าถึงและการ - มีการตรวจสอบความเป็ นบุคคลของ 1.อุบตั กิ ารณ์ระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคน
เตรียมความพร้อม ผูป้ ่ วยถูกต้องตามแนวทางทีก่ าหนด
2.อุบตั กิ ารณ์รกั ษาผิดคน
ในการเข้ารับบริการ - สถานทีส่ ะอาดอุปกรณ์เครื่องมือพร้อม 3.อุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมของ
ใช้
เครือ่ งมือ / อุปกรณ์
2.การประเมิน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินปั ญหาและ
1.อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยได้รบั การ
ความต้องการตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่ าย ประเมิน / วินิจฉัยผิดพลาด /
อย่างครอบคลุม และได้รบั การประเมิน ล่าช้า
เพื่อให้การช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
3. การวางแผนการ - มีการวางแผนครบถ้วน ครอบคลุมมี 1.อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแล
ดูแล
การประสานงานร่วมกันระหว่างสห
รักษาล่าช้า
สาขาวิชาชีพผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วม 2. การวางแผนการพยาบาลโดย
ในการวางแผนการดูแลรักษา
ใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุม
4. การดูแล
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
1. อุบตั กิ ารณ์การรักษาผิดพลาด
รักษาพยาบาล
2.ผูป้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่ได้
วางแผน
3.ความคลาดเคลื่อนจากการให้
ยาสารน้ าและเลือด

กระบวนการสาคัญ
( Key processes)

5. การประเมินซ้า

6. กิจกรรมคู่ขนาน

7. การจาหน่ าย และ
การดูแลต่อเนื่อง

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( processes requirement )
- ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแล
รักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมี
คุณภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อน
ได้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉิน ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
- ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลตาม
แนวทาง
- ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเยีย่ มเฝ้ าระวัง
อาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ปรับ
แผนการดูแลให้เหมาะสมกับสภาวะ
ความเจ็บป่ วยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
- เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องต่อเนื่อง ใช้
ประสานแผนการดูแลระหว่างวิชาชีพ
และใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance indicator)
4. การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
5.อัตราการเกิดแผลกดทับ
ระดับ 2
6. อุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้ม
7.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การ
ดูแลตามแนวทาง

1.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ขณะ admitted
2.อุบตั กิ ารณ์การตายโดยไม่ได้
วางแผน
1.ความสมบูรณ์ของการบันทึก
ทางการพยาบาล
2.จานวนข้อร้องเรียนใน
หน่วยงาน
3.ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
- ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่ออย่างถูกต้อง
1. ผูป้ ่ วยส่งต่อได้รบั การดูแล
รวดเร็ว
ตามมาตรฐาน
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การจาหน่ายและ
2. อัตราการReadmit ใน 28
ประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อการดูแล วัน
ต่อเนื่องอย่างเหมาะสม
3.ผูป้ ่ วยเรือ้ รังและมีปัญหา
สุขภาพได้รบั การส่งต่อ HHC

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
3.1 จานวนอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา

จำนวนอุบัติกำรณ์ ควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรบริหำรยำ

ต่ อ 1,000 วันนอน
6
5
4
3
2
1.11
1
0

เปำหมำย < 5
กำรดำเนิน ำน
1.72

2557

1.31

0.77

2558

2559

2560

ปี พ.ศ.

มีโครงการพัฒนาระบบการบริหารยาในหอผูป้ ่ วยกระตุ้นให้บุคลากรเข้มงวดกับการบริหารยา
จานวนอุบตั กิ ารณ์ความคาดเคลื่อนทางยามีแนวโน้มไม่เพิม่ ขึน้ ไม่พบความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ
D ขึน้ ไป ความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บอยูใ่ นระดับ B และ C ได้แก่ การเบิกสารน้าผิดชนิดเนื่องจากมี
การเบิกสารน้าด้วยสติก้ เกอร์และแพทย์มกี ารปลีย่ นแปลงคาสังการรั
่
กษา แต่ไม่ได้ตรวจสอบคาสังการ
่
รักษาซ้า การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการหยิบยา stock การปฏิบตั ติ ามแนวทางการแพ้ยาซ้าไม่
ครบถ้วน ได้ดาเนินการแก้ไขโดยให้มกี ารตรวจสอบโดยการ Double check ทุกครัง้ ก่อนการให้ยาและ
สารน้ ากับผูป้ ่ วย และกาหนดให้มกี าร Round IV ทุกเวร และกระตุน้ ให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการใช้ยา Stock และการป้ องกันการแพ้ยาซ้า และให้มกี ารตรวจเช็คยา stock ทุกเวร
3.2 ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังขณะ admitted
6
5
4
3

3.4

3.17

3.22

2
1

0.65

0
2557

2558

2559

2560

ปี 2557 พบผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดภาวะ Hypoglycemia ขณะ admitted 14 ราย จากการทบทวน
วิเคราะห์พบว่ามีการเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งที่ครอบคลุมชัดเจนมากขึน้ หน่วยงาน ได้มกี าร
ทบทวนและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนจากน้ าตาลในเลือดต่า มีการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
ป้ องกัน ภาวะภาวะ Hypoglycemia ในผูป้ ่ วย DM ที่ มารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโดยใช้นวัตกรรมการ
เฝ้ าระวังและละป้ องกันการเกิดภาวะ hypoglycemia แบบญาติและผูป้ ่ วยมีส่วนร่วม แต่ยงั พบปั ญหา
ความไม่ต่อเนื่องในการใช้นวัตกรรมดังกล่าว และจากการวิเคราะห์พบว่าผูป้ ่ วย Hypoglycemia ทีเ่ กิด
ในหอผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั มาด้วยโรคอื่น ซึง่ จะมีการติดตามภาวะน้าตาลในเลือดเพียงวันละครัง้ ในมือ้ เช้า
แต่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าในมือ้ อื่นๆ ซึง่ ไม่ได้มกี ารติดตามทาให้ตอ้ งมีการทบทวนความจาเป็ นใน
การติดตามค่า DTX ในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ าด้วยโรคอื่น ต่อไป

3.3 อุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้ม
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ปี 2557 พบอุบตั กิ ารณ์ ผูป้ ่ วยตกจากเตียงเปลขณะทีไ่ ม่มญ
ี าติเฝ้ า 1 ราย โดยผูป้ ่ วยปี นลง
ทางปลายเตียง และ มีอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยลื่นล้ม 1 ราย ปี 2559 พบผูป้ ่ วย ตกเตียงขณะญาติออกไป
ข้างนอกและไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าทีไ่ ว้ตอนตี 5.00 น. ปี 2560 พบผูป้ ่ วยลื่นล้มในห้องน้า ขณะญาตินอน
หลับใต้เตียง มีการแก้ไขโดยให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติให้มผี ดู้ แู ลตลอด 24 ชัวโมงกรณี
่
ไม่มญ
ี าติจดั
เตียงให้อยูใ่ นบริเวณทีพ่ ยาบาลสังเกตได้ และควบคุม กากับแม่บา้ นให้ดแู ลพืน้ ให้แห้ง เพื่อป้ องกัน
การลื่นล้ม เน้นย้าให้ญาติดูแลใกล้ชดิ ไม่ปล่อยให้ผปู้ ่ วยเข้าห้องน้ าโดยลาพังในยามดึก และกรณีญาติ
ไม่อยูใ่ ห้แจ้งพยาบาล แต่ไม่พบผูป้ ่ วยเด็กตกเตียง เนื่องจากมีการใช้นวัตกรรมผ้ากันพลัดมาใช้
ป้ องกันการตกเตียงสาหรับเด็ก อย่างต่อเนื่อง
3.4 อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ โดยไม่ได้วางแผน
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ปี 2557 มีผู้ป่วยเสียชีวติ ไม่ได้วางแผน ทัง้ หมด 1 ราย ในจานวนผู้ป่วยที่เสียชีวติ ทัง้ หมด 1
รายซึง่ เป็ นผู้ป่วยสูงอายุมโี รคประจาตัวหลายโรค มี Heart efficiency 17 % ปี 2558 ผูป้ ่ วยเสียชีวติ
โดยไม่ได้วางแผน 1 รายจากผู้ป่วยเสียชีวติ ทัง้ หมด 5 ราย เป็ นผู้ป่วย CA stomach มาด้วยอาการ
ถ่ายเหลวหลายครัง้ เพลียมากและมีไข้สูง ได้รบั การดูแลตามแนวทาง sepsis ผูป้ ่ วยเสียชีวติ หลังรับ
ไว้ในโรงพยาบาล 2ชัวโมง
่
ญาติปฎิเสธการ CPR ปี 2559 ผู้ป่วยเสียชีวติ โดยไม่วางแผน 3 ราย
จากผูป้ ่ วยเสียชีวติ ทัง้ หมด 8 ราย จากการทบทวน case พบว่า ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ เกิดจากการประเมิน
อาการเปลี่ยนแปลงล่าช้า การเฝ้ าระวังและการดูแลรัก ษาไม่ครอบคลุม มีการดาเนินการแก้ไขโดย
กาหนดเกณฑ์ในการเฝ้ าระวังและประเมินซ้า ทบทวนแนวทางการดูแลกลุ่มโรคสาคัญ ทบทวนความรู้
ทางวิชาการ ในการดูแลและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างสม่าเสมอ

3.5 ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล
ความสมบูรณ์ ข องการบันทึกทางการพยาบาล
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หน่วยงานใช้เกณฑ์การประเมินการบันทึกเวชระเบียนของสปสช.ร่วมกับการปรับปรุง
คุณภาพและรายละเอียดในการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ QA เน้นการ
ตรวจสอบโดยทีม Audit และหัวหน้างานและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นรายบุคคล เพื่อให้การพัฒนา
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีการให้รางวัลบุคลากรทีเ่ ป็ นแบบอย่างด้านการบันทึก และมีการเก็บข้อมูลทา
RtoR บันทึกทางการพยาบาลโดยผูใ้ ช้มสี ่วนร่วมในการออกแบบและนามาปรับปรุงแบบบันทึก
ทางการพยาบาลเพื่อให้ได้แบบบันทึกบันทึกทางการทีม่ คี ุณภาพ
มากยิง่ ขึน้ และมีแนวโน้มความสมบูรณ์เพิม่ ขึน้

3.6 ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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มีการจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ บั บริการตามข้อเสนอแนะของ
ผูร้ บั บริการ ทัง้ จากการทา Patient experience การเพิม่ ช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
การปรับปรุงโครงสร้างและสิง่ แวดล้อมให้สะอาด สวยงามมีมมุ อ่านหนังสือ ดู TV มีตรู้ บั ความ
คิดเห็นอยูใ่ นจุดทีผ่ รู้ บั บริการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก การให้บริการด้วยท่าทีเป็ นมิตร การ
พัฒนาระบบการให้ขอ้ มูลเช่นการเฝ้ าระวังอาการข้างเคียงจากยาทีใ่ ช้ การดูแลน้าเกลือ การดูแลสาย
สวนปั สสาวะ การสังเกตอาการแทรกซ้อนที่สาคัญตามพยาธิสภาพของโรค คาแนะนาในการเข้า
เยีย่ มผูป้ ่ วยเฉพาะโรค คาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั ให้เหมาะกับโรค ทาให้ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในปี 2560

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบนั
1. การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล หน่วยงานร่วมกับกลุ่มการพยาบาล ได้พฒ
ั นา
ปรับปรุงแบบบันทึกทางการพยาบาลให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้
ด้วยการฝึกอบรมบุคลากร การ
ปรับปรุงแบบบันทึกทางการพยาบาลโดยผูใ้ ช้มสี ่วนร่วมทาให้สามารถบันทึกได้ง่ายขึน้ และครอบคลุม
กระบวนการพยาบาล มีการสุ่มตรวจการบันทึกและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นรายบุคคล มีการทบทวน
ร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาคุณภาพการป้ องกันพลัดตกหกล้ม( Preventing patient falls )
ปี 2557 พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยตกเตียงจานวน 1 ครัง้ หน่วยงานจึงได้พฒ
ั นาระบบการป้ องกันการพลัด
ตกหกล้มและนามาใช้กบั ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง
มีการปรับปรุงเตียงให้มรี าวกัน้ เตียงทัง้ หมด
มีการ
ปรับปรุงและใช้แบบประเมิน Fall risk assesment และเน้นย้าให้บุคลากรประเมินความเสีย่ งในผูป้ ่ วย
ทุกรายมีการปรับปรุงแบบประเมินความเสีย่ งและใช้แผ่นป้ ายเตือนตามแนวทางทีก่ าหนด
และใช้
นวัตกรรมผ้ากันพลัดสาหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออก อัตราป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกใน
พืน้ ทีอ่ าเภอกันตัง มีจานวนผูป้ ่ วยมากเป็ นลาดับ 2 รองจากอาเภอเมือง และมีแนวโน้มจานวนผูป้ ่ วย
เพิม่ ขึน้ ในปี 2558 เป็ น 1 ใน 5 อันดับโรคของหน่วยงาน ปั ญหาสาคัญทีพ่ บ คือ ผูป้ ่ วยมีภาวะช็อค
ภาวะน้าเกิน และภาวะเลือดออก คิดเป็ น 0.84 % หน่วยงานจึงดาเนินการพัฒนาระบบการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง โดยการจัดปรับปรุง CPG , CNPG ไข้เลือดออก การออกแบบการ
บันทึกการเฝ้ าระวังสังเกตอาการให้ครอบคลุม ส่งบุคลากรประชุมวิชาการการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออก
100 % และทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
4. : การพัฒนาเพื่อลด ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการให้สารน้าในหอผูป้ ่ วยใน จากข้อมูล
ยังพบว่าข้อผิดพลาดจากการให้สารน้าไม่ได้ตามแผนการรักษาคิดเป็ นร้อยละ 80.2 ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
สารน้ าทัง้ หมดและ ผูป้ ่ วยได้รบั สารน้ าตรงตามอัตราการไหลคิดเป็ นร้อยละ 20 ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ ่ วยโดยอาจทาให้เกิดภาวะ hypovolemic shock หรือเกิดภาวะน้ าเกินได้ หน่วยงานจึงได้ดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาเรือ่ งการลดความคลาดเคลื่อนจากการให้สารน้าในหน่วยงานโดยมีเป้ าหมายให้
ผูป้ ่ วยได้รบั สารน้าตรงตามแผนการรักษา มีการกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งควบคุมการให้สารน้ าอย่าง
ใกล้ชดิ ผลการดาเนินงานพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งควบคุมการให้สารน้ าอย่างใกล้ชดิ ได้รบั สารน้ าตรง
ตามแผนการรักษา คิดเป็ นร้อยละ 100
5. R2R เรือ่ งการพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลของหอผูป้ ่ วยในมีการปรับปรุงรูปแบบ
การบันทึกให้เมาะสมครอบคลุมครบถ้วนและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานปั จจุบนั ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
6. R2R เรือ่ งประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั สาหรับผูป้ ่ วยโรค
Dyspepsia หอผูป้ ่ วยในหญิง รพ.กันตังซึง่ พบว่า ผลของการให้ความรูโ้ ดยการให้ผปู้ ่ วยได้อ่านแผ่น
พับเองทาให้ผปู้ ่ วยมีความรูม้ ากกว่าการสอนโดยเจ้าหน้าที่

7. CQI การพัฒนาคุณภาพการป้ องกันภาวะ Hypoglycemia ในผูป้ ่ วย DM ที่ Admit ใน
โรงพยาบาล โดยใช้นวัตกรรม DM Alert
8. นวัตกรรม : ข้อมูลรับใหม่ไม่พลาดแม้ OPD card ไม่ม ี ด้วยใบ short note ตามหลัก
SBAR เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการรับใหม่รบั ย้ายให้ครบถ้วน
9. นวัตกรรม : ใบหัตถการช่วยประกันความปลอดภัยไม่หลงลืมเพื่อช่วยตรวจสอบกิจกรรม
การพยาบาล และแผนการรักษาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาพยาบาลทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
10. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยนอนติดเตียงเพื่อป้ องกันแผลกดทับในหอผูป้ ่ วยโดยให้
care giver มีส่วนร่วม
11. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis ในหอผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลเฝ้ า
ระวังอย่างถูกต้องเหมาะสมและได้รบั การส่งต่ออย่างถูกต้องรวดเร็วทันเวลาหากเกินศักยภาพ
4.2 กิ จกรรมคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
1. พัฒนาคุณภาพการวางแผนการจาหน่ ายในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังรายโรค (COPD , DM)
3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายร่วมกับทีม Palliative
4. R2R ผลของการคัดกรองซ้า ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีม่ า
รับการรักษาด้วยอาการจุกแน่นลิน้ ปี่ ตึกผูป้ ่ วยในหญิง รพ.กันตัง
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
1. พัฒนาคุณภาพ การนิเทศทางการพยาบาลด้านการใช้ทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วย
2. การประเมินสมรรถนะและการส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์
3. ส่งเสริมการทา CQI และการสร้างนวัตกรรมในงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าในหอผูป้ ่ วย

