Service profile
งานผู้ป่วยในชาย
บริบท (Context)
ก.หน้ าที่และเป้าหมาย (Purpose)
หอผูป้ ่ วยชายโรงพยาบาลปากพนัง ให้บริ การดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทุกกลุ่มโรค ให้ปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูป้ ่ วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้
ข.ขอบเขตการให้ บริการ
ให้บริ การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเน้นการดูแลแบบองค์รวมแก่ผปู ้ ่ วยชายทุก
กลุ่มโรคที่มีปัญหาสุ ขภาพทุกระยะของการเจ็บป่ วย ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการ
ดูแลเฉพาะ ได้แก่ Palliative care และ End of life care โดยมีเตียงที่พร้อมรับผูป้ ่ วย 28 เตียง ( เตียงสามํญ 22
เตียง .ห้องแยกเฉพาะโรค 1 เตียง. ห้องพิเศษ 5 ห้อง.) และสามารถรับเตียงเสริ มได้ 7 เตียง
5 อันดับโรค ที่พบบ่ อยของหอผู้ป่วยในชาย 1.COPD 2.Gastroenteritis 3.Dyspepsia 4.Pneumonia 5.
Fever Unspecified
5.อันดับโรคที่เป็ นสาเหตุการตาย 1.CA (Liver Bladder Tougue Lung) 2.Pneumonia 3. Sepsis (
Palliative care). 4.CRF 5.Pleural Effusion
กลุ่มผูป้ ่ วย Re –Admit 1.COPD 2.CA
ผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่เป็ นประชาชนเขต อําเภอปากพนัง ในกรณีที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพ
ในการดูแล จะส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลมหาราช นครศรี ธรรมราช
หัตถการที่พบบ่ อย เจาะปอด เจาะหลัง เจาะท้อง เคาะปอด ดูดเสมหะ
ค.ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ
ผู้รับบริการ

1.ผูป้ ่ วยและญาติ

ผู้รับบริการ
2.ผูร้ ่ วมงาน และสหสาขาวิชาชีพ

ความต้ องการของผู้รับบริการ

-ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
ปลอดภัย หายจากโรค ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
-ได้รับทราบข้อมูล อาการของโรค และผลการตรวจที่
ชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับยา
-สภาพแวดล้อมของหอผูป้ ่ วยที่สะอาด
-ทราบวิธีดูแลตนเอง/ ผูป้ ่ วย เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
ความต้ องการของผู้รับบริการ
-การประสานงานที่ดี การดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันอย่างมี
คุณภาพ รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่ วมในการดูแล
ผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง พึงพอใจในการทํางานร่ วมกัน

ง.ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issue)
1.ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย
2.ผูป้ ่ วย/ญาติ/ผูด้ ูแล สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับโรค
3.ผูป้ ่ วย/ญาติ/ผูด้ ูแล ได้รับทราบข้อมูลการเจ็บป่ วย การรักษา และมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในการรักษา
4.ผูป้ ่ วยและญาติมีความพึงพอใจในบริ การ
5..ค้นหาความเสี่ ยงเพื่อพัฒนางานบริ การ
จ.ความท้ าทาย ความเสี่ ยงที่สาคัญ จุดเน้ นในการพัฒนา
ความท้ าทาย

ความเสี่ยง

จุดเน้ นในการพัฒนา

รับผูป้ ่ วยทุกกลุ่มโรคที่มีอายุ
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป และทุก
ประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันใน
การให้การดูแลรักษาจึงต้องมีการ
-พัฒนาคน
-พัฒนาระบบ
-พัฒนากระบวนการทํางาน

-ความผิดพลาดในการประเมิน
ผูป้ ่ วย
-การส่งต่อข้อมูลไม่สมบูรณ์
-การประสานงานบกพร่ อง
-การเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
แผลกดทับ พลัดตกหกล้ม ปอด
บวมจากการสําลักในผูป้ ่ วยให้
อาหารทางสายยาง หลอดเลือดดํา
อักเสบในผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้า หรื อ
ใส่เข็มค้าง
-การตายโดยไม่คาดคิด
-การส่งต่อโดยไม่ได้วางแผน
-การกลับซํ้าในผูป้ ่ วย COPD ที่
ปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง

-พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้
ความสามารถ ในการประเมิน ,
การดูแลผูป้ ่ วยได้ครอบคลุม
ยิง่ ขึ้น
-เน้นด้านความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยโดยมีการบริ หารความเสี่ ยง
-มีการประเมินผูป้ ่ วยร่ วมกันใน
ทีม
-มีทีมสหสาขาวิชาชีพ และมี
ระบบการปรึ กษาแพทย์เฉพาะ
ทาง
-ติดตามภาวะแทรกซ้อนที่สาํ คัญ
เพื่อดูแลจัดการบริ หารความเสี่ ยง

ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เครื่ องมือ เทคโนโลยี)
อัตรากาลังบุคลากรทางการพยาบาล มี 13 คน (พยาบาลวิชาชีพ 8 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 5 คน )
อัตรากําลังต่อวัน ในวันราชการ พยาบาลวิชาชีพ เช้า : บ่าย : ดึก 4: 3 :2 วันหยุดราชการ 3:3:2 /ผูช้ ่วย
เหลือคนไข้ เช้า :บ่าย:ดึก =1:1:1 ภาระงาน ( Productivity) โดยเฉลี่ย 167.41 เครื่ องมือที่สาํ คัญใน
หน่วยงาน ได้แก่ Defibrillator 1 เครื่ อง Infusion pump 8 เครื่ อง NIBP 5 เครื่ อง .Central Monitor 4
เครื่ อง .เครื่ องปั่ น Hct. 1 เครื่ อง. เครื่ องวัด O2 saturation 4 เครื่ อง .EKG 1 เครื่ อง
2.กระบวนการสาคัญ ( Key Process)
1.กระบวนการหลักของงาน
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1.การเข้าถึงและการรับบริ การ

2.การประเมิน
2.1 การประเมินแรกรับ

2.2 การประเมินความเสี่ ยงทาง
คลินิก ในผูป้ ่ วย DM /ACS
/Stroke /COPD/DHF

สิ่งที่คาดหวัง
(Processes Requirement)

ตัวชี้วัด
(Performance Indication)

1.ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลทันท่วงที
และมีความปลอดภัย
2.ผูป้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูลการ
เจ็บป่ วย แนวทางการรักษาขณะ
เข้าอยูโ่ รงพยาบาล
3.ระบุตวั ผูป้ ่ วยถูกต้อง

- ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ
- อุบตั ิการณ์ตกเตียง
- อุบตั ิการณ์ระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคน

-ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินถูกต้อง
รวดเร็ว

อุบตั ิการณ์ Miss/Delay diagnosis
ในผูป้ ่ วย STEMI ,Stroke
,Appendicitis
-อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการประเมิน
ผิดพลาด
-อุบตั ิการณ์การเกิด HypoHyperglycemia ในผูป้ ่ วย
เบาหวาน
-อัตรา Unexpected Dead/
Unplan Refer ในผูป้ ่ วย COPD

- ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจวินิจฉัย
และตรวจพิเศษ อย่างครบถ้วน
รวดเร็วและทันเวลา
-ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจจากแพทย์
เฉพาะทางอย่างเหมาะสม

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
3.การวางแผน
3.1การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

3.2 การวางแผนจําหน่าย

4.การดูแลผูป้ ่ วย
4.1 4.1 การดูแลทัว่ ไป

4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการ
ให้บริ การที่มีความเสี่ ยงสูง

สิ่งที่คาดหวัง
(Processes Requirement)

ตัวชี้วัด
(Performance Indication)

-ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ มีการนําหลักฐาน
ทางวิชาการมาใช้เป็ นแนวทางใน
การดูแลผูป้ ่ วยโดยผูป้ ่ วยและญาติ
มีส่วนร่ วม
-ผูป้ ่ วยได้รับยา/สารนํ้า/เลือด
ถูกต้องตามหลัก 10 R
-ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง/ผูป้ ่ วยมีกายอุปกรณ์
กลับบ้าน มีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องโดยทีม HHC
- ผูป้ ่ วย /ญาติ /ผูด้ ุแล สามารถดูแล
ตนเอง และได้รับการดูแล
เหมาะสม กับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ

-ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการดูแลตาม CPG
MI: Stroke: COPD

-ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน

-อุบตั ิการณ์พลัดตกหกล้ม
-อัตราการเกิด CAUTI
- อัตราการเกิดแผลกดทับ

-ผูป้ ่ วย STEMI /Stroke ได้รับการ
ดูแลทันที ปลอดภัย เหมาะสม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ผูป้ ่ วยซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ทําร้าย
ตัวเอง ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
และได้รับคําปรึ กษา จากพยาบาล
จิตเวชทุกราย
-ผูป้ ่ วยปลอดภัยจาการใช้ยา

-อัตราการตายของ STEMI
-อัตราการตายของ Stroke
-อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา
-อัตราการอักเสบของหลอดเลือด
ดําจากการให้ยา สารนํ้า เลือด

-อัตราการเกิด Administration
error
-อัตราญาติ/ผูด้ ูแล ได้รับการฝึ ก
ทักษะ โดยใช้ 2-Ticks
-อัตราการ Re –Admit ใน28วัน
จากการปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิ่งที่คาดหวัง
(Processes Requirement)

ตัวชี้วัด
(Performance Indication)

5.การให้ขอ้ มูล และการเสริ มพลัง ผูป้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูล
แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
เกี่ยวกับสาระสุขภาพและสามารถ
ดูแลตนเองได้
-

-อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
- ร้อยละของผูป้ ่ วยและญาติที่ผา่ น
เกณฑ์ ประเมินความสามารถใน
การดูแลตนเอง

6.การดูแลต่อเนื่อง

-ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ได้รับ
การติดตามเยีย่ มบ้าน
-ร้อยละของผูป้ ่ วยที่มีกายอุปกรณ์
ติดไปบ้านได้รับการติดตามเยีย่ ม
บ้าน

- ผูป้ ่ วย Stroke และผูป้ ่ วยที่มีกาย
อุปกรณ์ติดไปบ้าน ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บา้ นและมีคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม

2.กระบวนการคู่ขนาน
กระบวนการสาคัญ
สิ่งที่คาดหวัง
( Key Process)
( Process Requirement)
1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร -บุคลากรได้รับการศึกษาอบรม
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ
และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วย
2.การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกัน -บุคลากรปฏิบตั ิตามคู่มือการ
การติดเชื้อและอุบตั ิเหตุจากการ ป้องกันการบาดเจ็บ/ติดเชื้อ
ทํางาน
-บุคลากรได้รับการอบรมการ
ป้องกันการกระจายเชื้อ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
( Performance Indication)
-จํานวนครั้ง/ชัว่ โมงของการเข้ารับ
การศึกษาอบรม
-ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์
ประเมินศักยภาพ
-อุบตั ิการณ์การบาดเจ็บ/ติดเชื้อ
จากการทํางานของบุคลากร
-บุคลากรได้รับการอบรมการ
ป้องกันการติดเชื้อ

กระบวนการสาคัญ
( Key Process)
3.การดูแลรักษาเครื่ องมือ

สิ่งที่คาดหวัง
( Process Requirement)
-มีระบบการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ให้มีพร้อมใช้อยูเ่ สมอ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
( Performance Indication)
-อุบตั ิการณ์ความไม่พร้อมใช้ของ
เครื่ องมือ

3.ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ประเด็น
คุณภาพ

วัตถุประสงค์

-การดูแลตาม -เพื่อให้การ
มาตรฐาน
พยาบาลที่
วิชาชีพ
สอดคล้อง
กับปัญหา
และความ
ต้องการของ
ผูป้ ่ วย

ตัวชี้วัด

1.อัตราเสี ยชีวิต
โดยไม่คาดคิด
2.อัตราการเกิด
Phlebitis
3.อัตราการติด
เชื้อ CAUTI
4.Medication
Error
Right drug
Right dose
Right method
Right technique
Right time
Right PatientRight Reson
Right Observe
Right
Intervention&
Notification
Right

เป้าหมาย

0%

ผลลัพธ์
2560 2561 2562
0.12 0.17

0/1000 วัน 0
on
0/1000 วัน 0
on
0 ราย
0

กิจกรรมพัฒนา
2563

0.08

0

0.34

0.46

0.15

จากการ
ทบทวน
กิจกรรม CQI

0

0

0

กิจกรรม CQI

0

0

2

กิจกรรม CQI

ประเด็น
คุณภาพ

วัตถุประสง
ค์

-ความ
-เพื่อลด
ปลอดภัยของ ความเสี่ ยง
ผูร้ ับบริ การ และ
ภาวะแทรก
ซ้อนจาก
การให้การ
พยาบาล

-ความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

-เพื่อ
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ผูป้ ่ วย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

เป้าหมา
ย
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Documentation
1.อัตราความ
ผิดพลาดในการ
ให้เลือด
2.อัตราการกลับ
ซํ้าโดยโรคเดิม
ภายใน 28 วัน
3.อัตราความ
ปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วย หกล้ม/ตก
เตียง
4.อัตราการระบุ
ตัวผูป้ ่ วยผิดพลาด
1.อัตราความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2.อัตราผูป้ ่ วยไม่
สมัครใจอยู่
3.จํานวนข้อ
ร้องเรี ยน

2561

กิจกรรม
พัฒนา

2562

2563

0%

0

0

0

0

บทเรี ยนจาก
การพัฒนา

<3%

0.75

1.83

2.20

2.54

กิจกรรม CQI

0%

0

0

0

0

บทเรี ยนจาก
การพัฒนา

0%

0

0

0

0

บทเรี ยนจาก
การพัฒนา

>80%

81.28 87.41

88.83 92.21

บทเรี ยนจาก
การพัฒนา

<2%

1.70

0.93

1.41

1.42

จากการ
ทบทวน

0

1

0

1

4.กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
4.1ระบบงานที่ใช้ กนั อยู่ในปัจจุบัน
1 .มีการจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต กึ่งวิกฤต โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการดูแลที่เป็ น CPG เช่น COPD
DM with Hypoglycemia DHF Sepsis STEMI Stroke มีการเฝ้าระวังกํากับระบบโดยทีม PCT มีการบริ หาร
จัดการเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัย ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยกําหนดเตียงที่
เตรี ยมไว้ในจุดที่สามารถให้การดูแลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือที่สาํ คัญในการ
ช่วยชีวิตให้มีพร้อมใช้อยูเ่ สมอ คือ ความพร้อมของอุปกรณ์ในรถ Emergency เครื่ อง Defibrillator มีระบบ
การส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพสูงกว่า ด้านบุคลากรต้องผ่านการอบรมทักษะฟื้ นคืนชีพชั้นสู ง
อย่างน้อยปี ละ1ครั้ง 100% มีการทํา One day one chart , C3 THER ทุกวัน และมีการทบทวน 12กิจกรรม
ร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. มีการบริ หารยา เภสัชจัดยาตาม Copy Order เป็ นระบบ Daily dose มีระบบควบคุมและตรวจสอบ เพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยใช้ระบบ Double check และ cross check กําหนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บริ หารยา ตรวจสอบ Order ทุกเวร มีการพัฒนาระบบยา เพื่อลดการเกิด Mediation Error ดังนี้
2.1 มีการใช้ Copy order แทนการคัดลอก
2.2 ระบบป้องกันยาเสื่ อมและหมดอายุ โดยลด Stock ยา
2.3 กําหนดยาพ้องรู ปพ้องเสี ยง ( Look Alike Sound Alike)
2.4 กําหนดยา High Alert Drug และจัดทําคู่มือบริ หารยา
2.5 มีระบบการเตือนการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ เพื่อลดอุบตั ิการณ์การแพ้ยาซํ้า
2.6 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เรื่ องยาเดิมผูป้ ่ วย (Medication Reconciliation)
3. มีระบบการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย เน้นการวางแผนจําหน่าย ตั้งแต่แรกรับ พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในการประเมินปัญหาความต้องการของผุป้ ่ วยและครอบครัวเฉพาะราย และการดุแล
ร่ วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ มีระบบการส่งต่อ HHC เพื่อลดการนอนนาน และการกลับมาซํ้า ใน28 วัน ผล
จาการพัฒนาพบว่า อัตราการ Re-admit ในกลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรังยังพบในกลุ่ม COPD
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่ างการดาเนินการ
1.พัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วย ให้ครอบคลุมและปลอดภัยโดยใช้ Early Warning Signs และ Pre Arrest
sign
2.พัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
3.การใช้ SBAR Report ในการรายงานแพทย์
4.การใช้ SOS Score ในการประเมินและให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
5.การใช้ Alvarado score ในการประเมินผูป้ ่ วย Appendicitis

5 .แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
1.พัฒนารู ปแบบการเสริ มพลังให้แก่ญาติ/ผูด้ ุแล ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.พัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย DM, HT, COPD ,STEMI ,STROKE,
3.พัฒนารู ปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ที่สะท้อนการใช้กระบวนการพยาบาลโดยการนิเทศแบบทีม
มีส่วนร่ วม
4.พัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วย Intermediate care

