บริบท การดูแลผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบเฉี ยบพลัน (Acute appendicitis)
จากสถิติ มีผปู้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปี 2558-2562 จานวน 96,92, 87,134 และ173 ตามลาดับ ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลไม่สามารถผ่าตัดได้ แผนการดูแล
รักษาต้องวินจิ ฉัยให้ได้รวดเร็ว ส่งต่อทันเวลา จากการทบทวนพบผูป้ ่ วยมาด้วย อาการปวดท้องไม่ชดั เจน แพทย์จงึ ไม่ สามารถวินิจฉัย appendicitis ได้ภายใน 24 ชม. พบการวินจิ ฉัย
ผิดพลาด/วินิจฉัยล่าช้า ในปี 2558 - 2560 ร้อยละ 2.02 , 2 และ 1.8 ตามลาดับ การส่งต่อผูป้ ่ วยภายใน 24 ชัวโมง
่ ในปี 2558 – 2560 คิดเป็ นร้อยละ 97.98 ,97.73 และ98.1ตามลาดับ
และพบอัตราการเกิด rupture appendicitis ในปี 2558 – 2560 คิดเป็ นร้อยละ 0.96 ,1.36 และ 1.05 ตามลาดับจึงปรับปรุง CPG และใช้ Alvarado score ประเมิน และส่งต่อภายใน 15
ชม.ปี 61 ไม่พบปั ญหาเรื่อง Rupture Appendicitis แต่ยงั คงพบปั ญหา Missed diagnosis 1 ราย สาเหตุจากการไม่นา Alvarado มาประกอบในการวินจิ ฉัยโรค

Driver diagram : การดูแลผูป้ ่ วย appendicitis
Purpose

Primary Drivers

Secondary Drivers

-ซักประวัติและตรวจร่างกายได้ถกู ต้อง

Early detection

ครอบคลุม
- ส่งตรวจวิ นิจฉัยเบือ้ งต้นได้ถกู ต้อง
ทันเวลา
-เฝ้ าระวัง ติ ดตามอาการได้ถกู ต้องและ
เหมาะสม

ได้รับการวินิจฉัยและ
รักษารวดเร็ว ถูกต้อง

Interventions/Change Idea
- จัดอบรมเจ้าหน้ าที่ วิชาการเรือ่ งappendicitis• ประวัติ
เป็ น classic progression
- Clinical assessment เป็ นไส้ติ่งอักเสบ
- Alvarado score 7-10 คะแนนปวดท้องน้ อยล่างดวา CBC: WBC ≥15000 N 06≥มี
band form UA: Nomal•Clinical assessment ไม่แน่ ชดั ว่า
เป็ นไส้ติ่ง
- Pregnant U/S-Male or non-pregnant work up CBC, UA
และUPT(ผูห้ ญิ งยังวิ นิจฉัยไม่ได้ admit observe,นัดติ ดตาม
อาการภายใน 24 ชัวโมง
่
หากมีอาการให้มาพบแพทย์)
-สงสัย Appendicitis Admit observe ไม่เกิ น 15ชม.

Indicator:-อุบตั ิ การณ์ Miss/delay diagnosis 0ราย
ได้รบั การรักษา และส่งต่อรวดเร็ว
ทันเวลา
Indicator:อัตราการเกิ ด Rupture appendicitis <15%
:ได้รบั การส่งต่อภายใน 15 ชัวโมงหลั
่
งจาก admit observe

- ให้การรักษา ตาม CPG
- ระบบ Consult อายุรแพทย์/แพทย์
อาวุโส
- การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติ เรือ่ ง
แผนการรักษา
- ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์

- ประวัติและการตรวจร่างกายชัดเจน ผลการตรวจทาง
ห้องชันสูติสอดคล้อง ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ทนั ที
- Clinical assessment ไม่แน่ ชดั ว่าเป็ นไส้ติ่งwork upเพิ่ ม
ถ้ายังวิ นิจฉัยไม่ได้ admit observe,นัดติ ดตามภายใน24
ชัวโมง
่
ให้คาแนะนาอาการสาคัญที่ต้องมาพบแพทย์
-ส่งต่อจากรพ.สต.สงสัยappendicitis admit observe ทุก
ราย
-ไม่ให้antibiotic +pain killer R/U Rupture appendicitis ให้
ATB (ceftriaxone ±metro)

Process Flowchart Appendicitis
ซักประวัติและการตรวจร่างกาย

ประวัติเป็น classic Progression คือ
–Short duration of pain
Abdominal rigidity
Migration of pain to RLQ
Pain center in RLQ
RLQ tendermess
Anorexia
-Clinical assessment เป็นไส้ตงิ่ อักเสบ
Alvarado score ๗-๑๐
-ปวดท้องล่างขวา CBC WBC ≥15000 N
≥60 มีband form UA WBC≤5หรือUA
nomal

Clinical assessment + ไม่แน่ชดั ว่าเป็นไส้ติ่ง
Male or non-pregnant

Work up : CBC , UA , UPT (หญิง

ยังวินิจฉัยไม่ได้
Admit observe ให้ NPO ไม่ให้
ATB ไม่ให้ยาแก้ปวด (เฉพาะเด็ก)

pregnant
+/- U/S : ลักษณะที่เข้าได้
-Tubular shape arises from cecum
ใน longitubelesion
plane/target ใน transverse plane
-Outer diameter >๖ min
-Periappendiceal fluid collection ใน
ruptured

เหมือนไส้ติ่งอักเสบ
D/C : F/U ออกใบนัดให้มาพบ
แพทย์ภายใน 24 ชม. + Advice
Refer

ปวดลดลง
ไม่ดีขึ้น / เหมือนไส้ติ่ง
D/C

** หมายเหตุ: - ไม่ให้ antibiotic + pain killer ใน Acute appendicitis
- กรณีสงสัย Rupture Appendicitis ให้ ATB ตั้งแต่ 2 nd gen cephalosporin ให้ ceftriaxone
nd
ได้ (3 gen) ± metrohidazole
- ประเด็นระยะเวลา onset การปวดจนถึง รพ. ถ้า <๑๕ hr. Admit สังเกตอาการ ถ้า ≥ ๑๕ hr. refer มหาราช Dx.
Acute appendicitis
- กรณีสงสัย Appendicitis ส่งต่อจากรพ.สต.ให้ admit observe ทุกราย

การจัดการกระบวนการ ( Process Management ) appendicitis
กระบวนการ

ด้อกาหนดดองกระบวนการ

ตัวชี้วดั ดองกระบวนการ

Assessment

-ประเมินถูกต้อง

-อุบตั กิ ารณ์ Miss/delay diagnosis 0ราย

Plan of care

-ถูกต้อง เหมาะสม

-Re- assessment เมื่อมีอาการ
เปลีย่ นแปลง โดยใช้ Alvarado score

Care of patient

-ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

-อัตราการเกิด Rupture appendicitis
<15%

การออกแบบกระบวนการ
-case ส่งต่อรพ.สต.สงสัย appendicitisให้ admit หรือ
refer ทุกรายทีอ่ าการเข้าได้
- Alvarado score sประเมินเวรละครัง้
-เจาะ CBC, UA,UPT(กรณีผปู้ ่ วยหญิง)
- Pregnancy ส่ง U/S
- ได้รบั การส่งต่อภายใน 15 ชัวโมงหลั
่
งจาก admit
observe
-อาการไม่ดขี น้ึ ภายใน 15 ชม.หลัง admit ให้ประเมินซ้า
โดยแพทย์ผชู้ านาญกว่า

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2558

2559

2560

2561

2562

1. ร้อยละผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบ refer ภายใน 24 ชัวโมง
่ หลัง admit เพื่อ
ติดตามอาการ
2 ร้อยละผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบ refer ภายใน15 ชัวโมง
่ (onset การปวด
จนถึง รพ. รวมเวลาAdmit สังเกตอาการ ถ้า <๑๕ hr.)
3. อุบตั กิ ารณ์ Miss/ delay diagnosis
4. อัตราการเกิด Rupture appendicitis

100%

97.98

97.73

98.1

98.5

NA

100%

NA

NA

NA

NA

100

0 ราย
< 15%

2
0.96

2
1.36

1
1.05

1
0

1
0

ผลการวิ เคราะห์
จากการทบทวนพบปั ญหา ส่งต่อล่าช้าและเกิด Rupture appendicitis ปี 58-60 พบ 0.96%, 1.36%, และ 1.05% และพบปั ญหา Missed diagnosis ปี 58-60 พบ Missed
diagnosis 2,2,และ 1 ราย ตามลาดับ จากสาเหตุการใช้ Antibiotic + pain killer ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง ไม่ใช้ Alvarado score ทีมดูแลผูป้ ่ วยได้ดาเนินการปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
Appendicitis เพิม่ ปี 61-62 ไม่พบ Rupture appendicitis แต่พบปั ญหา Missed diagnosis 1,1 ราย ตามลาดับ จากสาเหตุการไม่นา Alvarado มาประกอบในการวินิจฉัย
โอกาสพัฒนา สือ่ สารให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามแนวทาง
-ไม่ให้ antibiotic + pain killer ใน Acute appendicitis
- กรณีสงสัย Rupture Appendicitis ให้ ATB ตัง้ แต่ 2 nd gen cephalosporin ให้ ceftriaxone ได้ (3nd gen) ± metrohidazole
- ประเด็นระยะเวลา onset การปวดจนถึง รพ. ถ้า <๑๕ hr. Admit สังเกตอาการ ถ้า ≥ ๑๕ hr. refer มหาราช Dx. Acute appendicitis
- กรณีสงสัย Appendicitis ส่งต่อจากรพ.สต.ให้ admit observe ทุกราย

