Service Profile
หน่ วยงาน ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลกันตัง
1.บริ บท (Context)
ก.หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการดูแลผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นองค์รวม ปลอดภัย
และ พึงพอใจ
ข.ขอบเขตการให้บริ การ ( Scope of Service)
ให้บริการดูแลผูป้ ่ วยที่รบั ไว้ในโรงพยาบาลตลอด 24 ชม. ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคในเพศ
ชายทุกช่วงอายุ ในระดับปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูมริ ะดับต้น รวมทัง้ ผูป้ ่ วยห้องแยกโรคแพร่เชือ้ ทางเดิน
หายใจ กรณีเกินขีดความสามารถมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีศ่ กั ยภาพทีส่ งู กว่า รับส่งต่อ
จากโรงพยาบาลตติยภูมเิ พื่อดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ให้บริการดูแลผูป้ ่ วย
ต่อเนื่องทีบ่ า้ น และส่งต่อไปยังสถานบริการเครือข่ายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อดูแลต่อเนื่อง
กลุ่มโรคสาคัญของหอผูป้ ่ วยในชายปี 2560 ได้แก่
1.กลุ่มโรคเรือ้ รัง DM,HT,COPD
2.กลุ่มโรคติดเชือ้ DHF,Diarrhea
3.กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
พบว่าโรคทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญ 5 อันดับโรคแรกของหน่วยงาน คือ
1) โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 209 ราย 2) โรคลาไส้อกั เสบ 193 ราย 3) หลอดลมอักเสบ
192 ราย 4) ไข้เดงกี่ (Dengue fever) 124 ราย (5) อ่อนเพลีย (fatigue) 108 ราย
ศักยภาพและข้อจากัดในด้านผู้ปฏิ บตั ิ งาน เครื่องมือ เทคโนโลยี :
ด้าน
ศักยภาพ
ข้อจากัด
ผูป้ ฏิบตั งิ าน อัตรากาลังของหอผูป้ ่ วยชายรวมทัง้ หมด 18 คน - กรณียอดผูป้ ่ วย มากกว่า 36
พยาบาลวิชาชีพ
13 คน คน สามารถเรียกเวรเสริม
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
5 คน พยาบาลวิชาชีพได้อกี 1 คน
การจัดอัตรากาลังในแต่ละเวรใน 24 ชม.
หรือยอดผูป้ ่ วย มากกว่า 31
- เวรเช้า (8.30 – 16.30 น.)
คน สามารถเรียกเวรเสริม
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย 1 คน(เฉพาะวันทาการ) ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ได้อกี 1คน
พยาบาลวิชาชีพ 4 คน
- ไม่มพี ยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญใน
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 2 คน
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
- เวรบ่าย-ดึก (16.30 – 00.30 น.)
- ไม่มพ
ี ยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญใน
พยาบาลวิชาชีพ 3 คน
การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค เช่น
ACS,DM,COPD
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน
เครือ่ งมือ
1. เครือ่ งกระตุกหัวใจ ( Defibrillator) 1 เครือ่ ง เครือ่ งมือทีไ่ ม่พอใช้คอื
2. เครือ่ งวัด O2 saturation 3
เครือ่ ง Infusion pump เนื่องจากต้อง

ด้าน

เทคโนโลยี

ศักยภาพ
3. อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ 1
เครือ่ ง
4. เครือ่ งดูดเสมหะ
1
เครือ่ ง
5. Oxygen pipeline
19
จุด
6. เครือ่ งตรวจคลื่นหัวใจ
1
เครือ่ ง
7. Ambubagผูใ้ หญ่,เด็กกลาง,เด็กเล็ก 3 ขนาด
8. เครือ่ งดูหู
1
เครือ่ ง
9. Infusion pump
10
เครือ่ ง
10. Infusion pump สาหรับให้เลือด 2 เครือ่ ง
11.Syringe pump
1
เครือ่ ง
เครื่อ งมือ ส าคัญ ทุ ก รายการ ได้ ร ับ การ
บารุงรัก ษาตาม WI และมีการ Calibration ครัง้
สุดท้ายเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
1.คอมพิวเตอร์ 2 เครือ่ ง
2.Notebook 1 เครือ่ ง
3.printer 1 เครือ่ ง

ข้อจากัด
ใช้กบั ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทุก
ราย ซึง่ ไข้เลือดออกมีการ
ระบาดเพิม่ ขึน้ แต่จะมีการยืม
ตาม flow wardm-wardwER-LR

ค.ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ (แยกเป็ นหน่วยงานภายในและผูร้ บั บริการ
ภายนอก ผูร้ บั บริการภายในคือทุกหน่วยทีต่ ดิ ต่อประสานบริการกันอยูแ่ ต่ความต้องการจากเราไม่
เหมือนกัน)
ผูร้ บั บริ การภายใน
หน่วยงาน
ความต้องการ
แพทย์
- ต้องการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาอย่างครบถ้วน
- มีการเฝ้ าระวังอาการเปลีย่ นแปลง รายงานปั ญหาในเวลาทีเ่ หมาะสม
ห้องยา
- ใบ copy order ทีช่ ดั เจน เห็นลายมือแพทย์
- ส่งใบ copy order มาในเวลาทีก่ าหนด
ชันสูตร
- เก็บสิง่ ส่งตรวจได้ถูกต้อง และส่งตรวจภายในเวลาทีก่ าหนด
- ส่งรายการ lab ทางหน้าจอคอมได้ถูกต้องครบถ้วน
ER
- ช่วยทาหัตถการในกรณี ER ยุง่
- ความพร้อมในการรับผูป้ ่ วยจาก ER กึง่ วิกฤต
- เขียนใบนัด ทาแผล , พ่นยาและฉีดยา ให้รายละเอียดครบถ้วน และวันนัด
ถูกต้อง
OPD
- เขียนบัตรนัดถูกต้อง
- มีการประสานงานทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว

หน่วยงาน
OR
หน่วยจ่ายกลาง

แผนกยานพาหนะ
เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
โรงครัว
ห้องบัตร

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่
งานสุขภาพจิต
ทีม HHC
งานประกัน
ผูร้ บั บริ การภายนอก
ประเภท
1.ผูป้ ่ วย

2.ญาติผปู้ ่ วย
3.โรงพยาบาลตรัง
4.รพ.สต.

ความต้องการ
- เตรียมผูป้ ่ วยก่อนส่ง OR ให้เรียบร้อย
- ส่งผูป้ ่ วยตรงเวลา
- ส่งเครือ่ งมือให้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
- ตรวจสอบเครือ่ งมือให้ถูกต้อง
- ทาความสะอาดเครือ่ งมือให้เรียบร้อยก่อนส่งหน่วยจ่ายกลาง
- เตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วยให้เรียบร้อยก่อนเรียกรถ refer
- กลับจาก refer ผูป้ ่ วยเก็บอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ่ วยลงจากรถให้หมด
- กรณี มโี รคระบาดหรือ โรคติ ดต่ อ ต้อ งรายงานทางระบาดวิท ยาทุก รายและ
ทันเวลา
- สังรายการอาหารได้
่
ถูกต้อง ตรงกับผูป้ ่ วย
- ส่ง OPD card กลับไปห้องบัตรอย่างรวดเร็วหลังจากผูป้ ่ วยจาหน่าย
- กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบของห้องบัตรในการยืมใช้ OPD card
- มีการประสานงานทีด่ ี
- เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจและปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบงานบริหาร
- มีการประสานงานทีด่ ี
- คัดกรองผูป้ ่ วยและให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้น
- ร่วมวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย
- ข้อมูลต่างๆของผูป้ ่ วยทีจ่ ะให้ทมี ติดตามดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น
- แผนที่ สถานทีใ่ กล้เคียง เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผูป้ ่ วยหรือญาติ
- ข้อมูลต่างๆเกีย่ วกับสิทธิบตั รของผูป้ ่ วย
ความต้องการ
-หายจากโรค ได้รบั การเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาลได้รบั การดูแล
รักษาทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รับทราบข้อมูลทีจ่ าเป็ น
ครบถ้วน มีส่วนร่วมในการวางแผนและรักษา ได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิและ
ศักดิ ์ศรี
- มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
ได้ตามความต้องการและได้รบั ข้อมูลการดูแลรักษาทีจ่ าเป็ นครบถ้วน
-การส่งต่อข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน มีการประสานงานก่อนการส่งต่อ
การดูแลก่อนและขณะส่งต่อทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
-การส่งต่อข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
-ได้รบั ข้อมูลผูป้ ่ วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นองค์รวม ปลอดภัย และ พึงพอใจ
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงที่สาคัญ
ความท้าทาย
1) การลดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผูป้ ่ วยเบาหวาน
2) ลดการกลับมารักษาซ้าด้วยโรคเดิมภายใน 28วัน
3) การวางแผนจาหน่ายทีค่ รอบคลุมทุกกลุ่มโรค
ความเสี่ยง
1. การป้ องกันความเสีย่ งด้านคลินิกและความเสีย่ งเฉพาะโรคไม่ครอบคลุม
2. การเฝ้ าระวังในพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
3. การใช้กระบวนการพยาบาลไม่ครอบคลุม
4. การบันทึกทางการพยาบาลไม่ครบถ้วน
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร
ประเภทผูป้ ่ วย
2557
2558
2559
2560ถึงมีค.
จานวนผูป้ ่ วยทัง้ หมด (ราย)
3885
4365
4587
2225
Productivity (ร้อยละ)
141.7
154.53
164.2
167.5
จานวนผูป้ ่ วยส่งต่อ (ราย)
294
339
321
146
จานวนผูป้ ่ วย DM (ครัง้ )
27
26
13
13
จานวนผูป้ ่ วย HT (ครัง้ )
8
23
15
3
จานวนผูป้ ่ วย COPD (ครัง้ )
278
292
264
164
บุคลากร
อัตรากาลังของหอผูป้ ่ วยชายรวมทัง้ หมด 18 คนพยาบาลวิชาชีพ 13 คน ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ 5 คน
2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Key Process)
(Process Requirement)
(Performance Indicator)
1.การเข้าถึงและการ - มีการตรวจสอบความเป็ นบุคคลของ - อุบตั กิ ารณ์ การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิด
เข้ารับบริการ
ผูป้ ่ วยถูกต้องตามแนวทางทีก่ าหนด
คน
- สถานทีส่ ะอาดอุปกรณ์เครือ่ งมือ
- อุบตั กิ ารณ์ การรักษาผิดคน
พร้อมใช้งาน
- อุบตั กิ ารณ์ ความไม่พร้อมใช้ของ
อุปกรณ์เครือ่ งมือ
2.การประเมินผูป้ ่ วย - ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินปั ญหาและ
- อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยได้รบั การ
ความต้องการตัง้ แต่แรกรับจนจาหน่ าย ประเมิน/วินิจฉัยล่าช้า/ผิดพลาด

และทันทีเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
3.การวางแผนการ
- เพื่อให้มกี ารวางแผนครบถ้วน
ดูแล
ครอบคลุมและมีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชาชีพ
- ผูป้ ่ วยและญาติ มีส่วนร่วมในการ
วางแผนดูแลรักษา
4.การดูแลรักษา
- ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อน
ได้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินและไม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อน

5.การประเมินซ้า

6.กิจกรรมคู่ขนาน

7.การจาหน่ ายและ
การดูแลต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแล
ล่าช้า
- การวางแผนทางการพยาบาล
ครอบคลุมปั ญหา

- อุบตั กิ ารณ์การรักษาผิดพลาด
- จานวนผูป้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่ได้
วางแผน
- อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยา/เลือด/สารน้ า
- อุบตั กิ ารณ์ตดิ เชือ้ จากการดูแล
รักษา
- อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2
- อัตราการลื่นตกหกล้ม
- ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแล
ตามแนวทาง
- ผูป้ ่ วยได้รบั การเฝ้ าระวังและตรวจพบ - ผูป้ ่ วยเกิดภาวะวิกฤต จากการ
ปั ญหาสาคัญได้ครบถ้วนและทันเวลา
ไม่ประเมินซ้า
- ผูป้ ่ วยทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ ทีต่ อ้ งรายงาน
- จานวนผูป้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่ได้
แพทย์ ได้รบั การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที วางแผน
- เพื่อการสื่อสารระหว่างทีมการ
- อัตราความสมบรูณ์ของบันทึก
รักษาพยาบาล
ทางการพยาบาล
- เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล - อัตราข้อร้องเรียนในหน่วยงาน
รักษาและใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงทาง
- ความพึงพอใจ
กฎหมาย
- ผูป้ ่ วยได้รบั การส่งต่ออย่างถูกต้อง
- อัตราผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งส่งต่อได้รบั
รวดเร็ว
การดูแลตามมาตรฐานส่งต่อ
- ผูป้ ่ วยได้รบั การวางแผนจาหน่ายและ - อัตราการ Re-admit ภายใน 28
การดูแลต่อเนื่อง
วัน
- อัตราผูป้ ่ วยเรือ้ รัง/มีปัญหา
สุขภาพได้รบั การส่งต่อ HHC

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
1) อัตราการกลั
บมารักษาซ้าภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม
อัตราการกลับมารั กษาซา้ ภายใน 28 วันด้ วยโรคเดิม
ต่อ
พัน
คร
ัง้ บ
ริก
าร

เป้ าหมาย ไม่ เกิน 10:1,000 ครั ง้ บริ การ
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ผูป้ ่ วยทีก่ ลับมารักษาซ้าด้วยโรคเดิมส่วนใหญ่ เป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังโดยเฉพาะ COPD
หน่วยงานได้มแี ผนพัฒนาคุณภาพ โดยการมีการพัฒนาการวางแผนจาหน่ายและส่งเยีย่ มบ้านใน
กลุ่มโรคเรือ้ รัง โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเองได้
ถูกต้องและมีการประสานทีมกายภาพของโรงพยาบาลในการฟื้ นฟูสภาพปอดและมีการให้ยมื ถัง
O2ไปใช้ทบ่ี า้ นเพื่อลดอัตราการกลับมารักษาซ้า
2) ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล
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ร้อ
ยล

ะ

ความสมบูรณ์ ของการบันทึกทางการพยาบาล มากกว่ า 85%
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ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลมีแนวโน้มลดลงในปี 2559 เนื่องจากมีผปู้ ่ วย
จานวนมากมีการเสริมเตียงตลอดทาให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่ค่อยมีเวลาในการบันทึก ทางหน่วยงานยัง
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการฟื้ นฟูวชิ าการในการบันทึกโดยทีม audit ของ
โรงพยาบาล ทาให้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในปี 2560

3) ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
ต่อ
พัน
วัน
นอ
น

ความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยา ไม่ เกิน 10 ต่ อพันวันนอน

15
10
5
0

ปี งบประมาณ

2557 2558 2559 2560

จากการวิเคราะห์สาเหตุทค่ี วามคลาดเคลื่อนระดับ D ขึน้ ไปน้อยเนื่องจากมีหลายสาเหตุ
ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าทีไ่ ม่ทราบชนิดของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา และกลัวเป็ นการฟ้ อง/
ตาหนิซง่ึ กันและกัน หัวหน้างานได้ชแ้ี จงการเขียนอุบตั กิ ารณ์เป็ นแนวทางหนึ่งในการค้นหาปั ญหา
เพื่อหาแนวทางป้ องกันอันตรายจากการใช้ยาทีจ่ ะเกิดกับผูใ้ ช้ยาและผูใ้ ห้ยา และมีการดักจับใน
อุบตั กิ ารณ์ระดับA-Cมากขึน้ จึงทาให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ถงึ ระดับ D ลดลง
4) การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วย COPD (Respiratory failure)
ร้อ
ย

ละ

การเกิดภาวะ Respiratory failureในผู้ป่วย COPD ไม่ เกินร้ อยละ 5
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จากการวิเคราะห์สาเหตุทใ่ี นปี 2559-60 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ พบว่า เนื่องจากจานวนผูป้ ่ วย
COPD ทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้ายมีจานวนเพิม่ มากขึน้ ทางทีมPCTมีการทบทวนและปรับปรุงแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วย COPD และมีการจัดทาแนวทางในการประเมินซ้าโดยใช้ early warning sign
เพื่อใช้ในการเฝ้ าระวังก่อนทีจ่ ะเกิด Respiratory failure
5) อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยตกเตียง
อุบตั ิการณ์ ผ้ ปู ่ วยตกเตียง เป้ าหมาย =0
จานวนครั ง้
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มีสถิตผิ ปู้ ่ วยตกเตียงในปี 2558 2 ราย ปี 2559 1 ราย สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางอย่างจริงจัง มีการประเมิน Fall risk assessment แต่ไม่ได้นาผลการประเมินมา
ใช้ในการพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังดูแลผูป้ ่ วย และญาติไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ จึง
มอบหมายให้มกี ารนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
6) ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ร้อยละ
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ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในหน่วยงานมีแนวโน้มลดลงในปี 2559 จากการวิเคราะห์
ปั ญหาพบว่า ในปี 2559 มีผรู้ บั บริการจานวนมากมีผู้รบั บริการทีต่ อ้ งนอนตียงเสริม ทาให้ผา้ ห่มไม่
เพียงพอและผูร้ บั บริการและญาติตอ้ งการการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าทีท่ างการพยาบาล ตลอดจน
พฤติกรรมทีด่ ใี นการให้บริการและสิง่ แวดล้อมภายในหอผูป้ ่ วยทีด่ ี ทางหน่วยงานจึงได้จดั ทาบอร์ด
ให้โหวตเจ้าหน้าทีท่ ผ่ี รู้ บั บริการประทับใจและมีการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆสาหรับเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การ
โหวตอันดับที่ 1-3
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
4.1.1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริ การ มีแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วยตอนรับใหม่ผปู้ ่ วย มีการ
เตรียมเตียงและอุปกรณ์สาหรับรับใหม่ผปู้ ่ วยทุกครัง้
4.1.2 การประเมิ นผูป้ ่ วย โดยได้จดั ทาแบบประเมินแรกรับให้ครอบคลุมประเด็นปั ญหาทีต่ อ้ ง
ประเมินตัง้ แต่แรกรับ
4.1.3 การวางแผนการดูแล มีการทบทวนขณะดูแลผูป้ ่ วยเพื่อช่วยกันค้นหาปั ญหาและวาง
แผนการดูแลผูป้ ่ วยได้ครอบคลุม
4.1.4 การดูแลรักษา มีแนวทางการรักษาในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นกลุ่มโรคสาคัญ
4.1.5 การประเมิ นซา้ มีแนวทางการประเมินซ้าโดยใช้ early warning sign
4.1.6 กิ จกรรมคู่ขนาน มีการทา CQI เรือ่ งการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยเด็กทีช่ กั จากไข้สงู
4.1.7 การจาหน่ ายและการดูแลต่อเนื่ อง มีการพัฒนาแบบฟอร์มการวางแผนจาหน่ายโดยทา
เป็ นรายโรคในผูป้ ่ วย COPD และ DM
4.1.8 โครงการ การพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยเด็กทีช่ กั จากไข้สงู

เนื่องจากหอผูป้ ่ วยในชายในปี งบประมาณ58 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558 มี
เด็ก admit ด้วยชักจากไข้สูง จานวน 61 ราย มีการชักซ้า 6 ราย คิดเป็ น 9.84 % ทางหน่วยงาน
จึงได้จดั ทาโครงการนี้ขน้ึ
ผลลัพธ์ หลังจากทาโครงการคือ ผูป้ ่ วยเด็ก admit ด้วยชักจากไข้สงู ไม่มกี ารชักซ้า
นวัตกรรม กราฟชีวิตลิ ขิตเบาหวาน
เนื่องจากหอผูป้ ่ วยในชายมีผปู้ ่ วยเบาหวาน Admit ในปี 58 เกิด hypoglycemia ขณะ admit
9 ราย จากผูป้ ่ วยเบาหวานที่ admit ทัง้ หมด 201 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.47 ทางหน่ วยงานจึงได้
จัดทานวัตกรรม กราฟชีวติ ลิขติ เบาหวานขึน้ เพื่อลดการเกิดภาวะ hypoglycemia ขณะ admit
ผลลัพธ์ หลังจากทานวัตกรรม ในเดือน มค.-พค 59 คิดเป็ นร้อยละ 2.85 ซึง่ มีแนวโน้มลดลง
4.2 กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพที่อยู่ในระหว่างการดาเนิ นการ
-พัฒนารูปแบบการรับ-ส่งเวรโดยใช้ SBAR
-พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย COPD โดยทา R2R เรือ่ งปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดอาการกาเริบใน
ผูป้ ่ วย COPD
-นวัตกรรมถุงมือป้ องกัน IV เลื่อนหลุด
5.แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
- การพัฒนาการวางแผนจาหน่ ายทีเ่ ป็ นแบบฟอร์มเฉพาะโรคในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รัง
DM,HT,COPD
- การพัฒนาการเฝ้ าระวังภาวะ Stroke ในผูป้ ่ วยที่ Admit

