Service Profile : ตึกผู้ป่วยในหญิง ปี 2563
1.บริบท(Context)
ก.หน้ าที่และเป้าหมาย
ตึกผูป้ ่ วยในหญิงให้บริ การด้านสุขภาพแบบองค์รวมตลอด 24 ชัว่ โมง ตามศักยภาพ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ มีเจตจานงให้บริ การอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ ดูแลแบบองค์รวมและ
ต่อเนื่อง โดยเน้นการบริ หารจัดการความเสี่ ยง การดูแลต่อเนื่องและส่งเสริ มสุขภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ คานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส่งเสริ มสุขภาพของบุคลากร
ข.ขอบเขตการให้ บริการ
ตึกผูป้ ่ วยในหญิงให้บริ การผูป้ ่ วยขนาด 30 เตียง รับผูป้ ่ วยหญิงตั้งแต่อายุ 15ปี ได้แก่ผูป้ ่ วย
แผนกนารี เวช ศัลยกรรม อายุรกรรม หู ตา คอ จมูก ในเขตอาเภอปากพนังและหากเกินศักยภาพมี
ระบบส่ งต่อโรงพยาบาลศูนย์ตามระบบสุ ขภาพ โดยแบ่งโซนรั บดู แลผูป้ ่ ายดังนี้ เตียงให้บริ การ
สามัญทั้งหมด 24 เตียง เตียง 1-8 รับผูป้ ่ วยหญิงทัว่ ไป และผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อ, เตียง 9 – 16 รับผูป้ ่ วย
วิกฤต , เตียง 17-24 รับผูป้ ่ วยเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยผูป้ ่ วยที่สงสัยโรคติด ต่อระบบทางเดินหายใจ
เช่นวัณโรคปอดจัดให้นอนเตียง 20,/21 ,มีห้องแยกโรค1 ห้อง รับผูป้ ่ วยวัณโรคระยะแพร่ เชื้ อ 14
วันแรกของการรักษา ,ห้องพิเศษ5 ห้องรับผูป้ ่ วยพักฟื้ นซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ทุก
ราย
กลุ่มโรคสาคัญ 5 อันดับแรกของตึกผู้ป่วยในหญิง(ปี 2560-2563)
อั น ดั บ
ที่
1.
2.
3.
4.

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

AGE(192)
DF+DHF(100)

AGE(280)
Dyspepsia(175)

AGE(278)
Dyspepsia(129)

Dyspepsia(63)
Acute tubuleinterstitial
nephritis(56)

UTI(89)
Acute tubuleinterstitial
nephritis(56)

AGE(285)
Dizziness and
giddiness(228)
UTI(58)
Dyspepsia(87)

Dizziness(110)
CHF(105)

5.

UTI(56)

HT(55)

Dizziness and
UTI(100)
giddiness(71)
ผู้ป่วยเสี ยชีวิต 3อันดับ(ปี 57ผูป้ ่ วยในรวม,ปี 58-59ข้อมูลผูป้ ่ วยหญิงรวมผูป้ ่ วยเด็กผูห้ ญิงอายุ 0-15ปี และเด็ก
ผูป้ ่ วยชายอายุ 0-1เดือน,ปี 60ผูป้ ่ วยหญิงตั้งแต่อายุ 15ปี ขึ้นไป )
อันดับที่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1.
sepsis
Pneumonia(7)
CA
CA
2.
Pneumonia RF
CA Pneumonia
Sepsis,(4)CA(4),R Sepsis,(4)CA(4),
espiratory failure
Respiratory
failure(4)
3.
CHF AMI
ESRD
B24
ESRD(2)
4.
CHF(1),UGIB(1),Myel
SEPSIS
SEPSIS
odysplastic
syndrome(1)ค.ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ
ผูร้ ับบริ การ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ
1.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงสูง
-ได้รับการดูแลรักษาด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้องและปลอดภัย หากเกิน
ศักยภาพในการรักษาได้รับการส่ งต่อสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพในการ
ดูแลสูงกว่า
-ได้ รั บ การเตรี ยมพร้ อ มด้ า นร่ างกายจิ ต ใจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรค
ผลการรักษา
-ได้รับการพิทกั สิ ทธิ์
- มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจยินยอม ปฏิเสธการรักษา
2.ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
-ได้รับความรู ้ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
-ได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ แพทย์ในเวลาที่เหมาะสม
-ได้รับการดูแลรักษาอาการอาการเจ็บป่ วยที่ถูกต้องเหมาะสม
-ได้รั บ ข้อ มู ล การเจ็ บ ป่ วย แผนการดู แ ลรั ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ได้รั บ
คาแนะนา การสอนการปฏิ บ ัติตวั ที่ ถูก ต้องทั้ง ที่ โรงพยาบาลและเมื่ อ
กลับบ้าน
-เจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่างเป็ นมิตรให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน
พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส

3.ผูป้ ่ วยติดเชื้อ
4.ญาติ

-ได้รับการปกปิ ดความลับและให้บริ การอย่างเป็ นมิ ตรให้บริ การด้วย
ความสุภาพ อ่อนโยน พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส
-ต้องการความรวดเร็ว ผูป้ ่ วยปลอดภัย หายจากโรค
-เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
-มีส่วนร่ วมในการในการวางแผนและตัดสิ นใจ
- ความสะดวกในการเข้าเยีย่ ม

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ
ความต้องการในการประสานงาน
ผู้รับผลงาน
พยาบาล
- ประวัติถูกต้องครบถ้วน และปฏิบตั ิตามแนวทาง
- การประสานงานที่ดีขอ้ มูลผูป้ ่ วยครบถ้วน ถูกต้อง
- ผูป้ ่ วยวิกฤต ฉุกเฉิน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมมี
พยาบาลติดตามขณะนาส่งเข้าหอผูป้ ่ วย
แพทย์
- รายงาน case ใช้ SBAR ส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยวิกฤติที่ครบถ้วน ทันท่วงที
- การ consult แพทย์เฉพาะทาง ทั้งภายในโรงพยาบาลและแม่ข่าย
- การซักประวัติและการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนถูกต้อง
- การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง ใช้ early warning sign และรายงานใน
เวลาเหมาะสม
เภสัชกร
- การเฝ้าระวังการแพ้ยาในทุกจุดบริ การ
- มีระบบการจัดการ High alert drug ที่ชดั เจน
- คาสั่งใช้ยาถูกต้อง ชัดเจน
- การปรึ กษาข้อมูลประวัติการใช้ยาเดิมของผูป้ ่ วยและการจัดการจาก
แพทย์
- การใช้ยาที่เหมาะสมในกลุ่มผูป้ ่ วยไตวาย
งานชันสูตร
- การเก็บสิ่ งส่ งตรวจถูกต้อง ถูกคน ภายในเวลาที่กาหนด
- ใบส่งตรวจ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ระบุโรค
- มีระบบการสื่ อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สะดวก รวดเร็ ว ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
- คาสั่งส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชัดเจน ครบถ้วน ถูกคน

ทันตกรรม

งานเอกซเรย์
งานซักฟอก
งานจ่ายกลาง
ผู้รับผลงาน
อาหารและ
โภชนาการ
เปล

- การระบุตวั ผูป้ ่ วยถูกต้อง ถูกคน
- มีระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัวถูกต้อง
- มีขอ้ มูลการ consult ทางทันตกรรมที่ชดั เจน
- คาสั่ง x-ray ถูกต้อง ถูกคน ถูกตาแหน่ง
- มีพยาบาลนาส่งในผูป้ ่ วยที่อาการไม่คงที่
- การแยกประเภทผ้าที่ถูกต้อง
- ส่งใบเบิกและรับของตรงเวลา
- ใบเบิกจากหน่วยงานมีรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน
ความต้องการในการประสานงาน
-ข้อมูลอาหารและอาหารเฉพาะโรคถูกคน
- การส่งผูป้ ่ วยมีพยาบาลประเมินแรกรับบนเปลก่อนย้ายลงเตียง

ง.ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ(Key Quality Issues)
1.ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่ องถูกต้องรวดเร็ ว ปลอดภัย พึงพอใจ ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ
2.ผูป้ ่ วยเรื้ อรังได้รับการวางแผนจาหน่ายสามารถดูแลต่อที่บา้ นได้ ถูกต้องเหมาะสม
จ.ความท้าทายและความเสี่ยงสาคัญ
1.การเสี ยชีวิตโดยไม่ได้วางแผน
2.การกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ด้วยโรคและอาการเดิม
3.การดูแลผูป้ ่ วย Palliative care ระยะท้าย ต่อเนื่อง ถึงชุมชน
ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร(คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
1.อายุรแพทย์ 2 คน สูติแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 7 คน รวมทั้งหัวหน้าตึก พนักงานผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ 5 คน พนักงานทาความสะอาด 1คน
2. Infusion pump 5 เครื่ อง
3. NIBP 5 เครื่ อง
4. EKG Complete Lead 2 เครื่ อง
5.เครื่ อง Defibrillation 1 เครื่ อง

2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
1. การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ 1. เตรี ยมเตียงอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับ
ผูป้ ่ วยเสี่ ยงสูง จัดเตียงใกล้ Nurse Station
และได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ วและ
ปลอดภัย
2.ผูป้ ่ วยทัว่ ไปได้รับการดูแลในเวลาที่
เหมาะสม ปลอดภัย
3.ผูป้ ่ วยติดเชื้อได้รับการควบคุมการ
แพร่ กระจายเชื้อ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
(Performance Indicator)
-อุบตั ิการณ์การช่วยเหลือล่าช้า
-อุบตั ิการณ์การจัดเตียงไม่เหมาะสม
-อุบตั ิการณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วย
ผิดคน

4.ได้รับการตรวจสอบการระบุตวั ได้
ถูกต้อง
2. การประเมินผูป้ ่ วย
ก.การประเมินผูป้ ่ วย
ข.การส่งตรวจเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยโรค
ค.การวินิจฉัย

3. วางแผน
3.1 การวางแผนการดูแล
ผูป้ ่ วย

-ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินซ้ าเพื่อเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและ
ปลอดภัย
1. ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการประเมินทันที
เพื่อจาแนกผูป้ ่ วยและระดับความรุ นแรง
ของปัญหาและ Clinical Risk ที่สาคัญกับ
สภาวะของโรคครอบคลุมครบถ้วนทั้งด้าน
ร่ างกาย จิตใจและสังคมอย่างเป็ นองค์รวม
2. ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่ง
ตรวจพิเศษอย่างเหมาะสมกับอาการและ
โรคที่เป็ น
3. ผูป้ ่ วยได้รับการส่งปรึ กษากับแพทย์
เฉพาะทางอย่างเหมาะสมกับภาวะของโรค

-อุบตั ิการณ์การจาแนกประเภทผูป้ ่ วย
ไม่ถูกต้อง
-อัตราการเกิด Miss Diagnosis
-อัตราการ refer ล่าช้า

1. ผูป้ ่ วยได้รับการวางแผนและการ
ประสานแผนร่ วมกันระหว่างสหวิชาชีพ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและญาติ

-ร้อยละผูป้ ่ วยได้รับการวางแผนดูแล
โดยทีมสหวิชาชีพ
(ACS,Stroke,HT,DM,COPD,DHF,AGE)

2.ยา อุปกรณ์ เครื่ องมือพร้อมใช้
3.2 การวางแผนจาหน่าย
1. กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง/กลุ่มเสี่ ยงที่
- กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง/กลุ่ม ซับซ้อน ได้รับการวางแผนจาหน่ายโดย
เสี่ ยง
ทีม สหวิชาชีพ ได้การส่งต่อ ทีม HHC
2. ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนจาหน่ายและมีความรู ้
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
4.การดูแลผูป้ ่ วย
1.ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตาม
4.1 การดูแลทัว่ ไป
มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
2.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองตามมาตรฐาน
4.2 การดูแลที่มีความเสี่ ยงสูง 1.ผูป้ ่ วยAMIได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
และการให้บริ การที่มีความ ตามมาตรฐานวิชาชีพปลอดภัยไม่เกิด
เสี่ ยงสูง
ภาวะแทรกซ้อน
2.ดูแลเฝ้าระวังให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากการ
ใช้ยา HAD
4.3 การดูแลเฉพาะ
-การดูแลผูป้ ่ วยก่อนส่ งทา
1.ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมตัวก่อนและหลัง
หัตถการ
ส่งห้องผ่าตัด เพื่อขูดมดลูก ตกแต่งแผล
ให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจอย่างถูกต้อง
2.ประเมินความพร้อมทางด้านร่ างกายและ
จิตใจ ผลLab ผลการตรวจต่างๆก่อนผ่าตัด
3.เฝ้าระวังการติดเชื้อจากแผลผ่าตัด
4.เตรี ยมความพร้อมก่อนจาหน่าย
-การดูแลผูป้ ่ วยPalliative
1.ผูป้ ่ วย/ญาติมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใน
การให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม
careระยะท้าย
กับโรค

-อุบตั ิการณ์ความไม่พร้อมใช้ของ
เครื่ องมือ
- อัตราการ Re-admit ใน 28 วันด้วยโรค
เดิม อาการเดิมโดยไม่ได้รับการวางแผน
-ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความรู ้
ความสามารถในการดูแลตนเองได้
ถูกต้อง

-อัตราการเกิด UTI
- อัตราการตายโดยไม่ได้วางแผน
- อัตราการเกิด ความเสี่ ยง ≥ระดับE
-อัตราการเกิดแผลกดทับ
-อัตราการเกิดCardiogenic shock
-อัตราการเกิดภาวะเลือดออกหลังจาก
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในกลุ่มAMI

-อุบตั ิการณ์การเตรี ยมผูป้ ่ วยส่งห้องผ่าตัด
ไม่ถูกต้อง
-อัตราการติดเชื้อจากการตกแต่งแผล

-ร้อยละความพึงพอใจของญาติในการ
ดูแลPalliative careระยะท้าย
-อัตราการเกิดแผลกดทับ ข้อติด
-ปอดบวมจาการสาสัก

2.ได้รับคาแนะนาโดยทีม สหวิชาชีพเพื่อ
เตรี ยมความพร้อม
3.ดูแลทางด้านจิตใจ โดยอนุญาตให้ผปู ้ ่ วย
และญาติทาพิธีทางศาสนาได้ใน
โรงพยาบาล
4.บริ การส่งกลับบ้าน ในกรณีผปู ้ ่ วยและ
-การบาบัดอาการเจ็บปวด
ญาติ ขอไปเสี ยชีวิตที่บา้ น
-ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติ
1.ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินอาการเจ็บปวด ในการจัดการความปวด
โดยใช้ Pain Score และได้รับการดูแล
รักษาตามมาตรฐานและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน
2.กาหนดให้ Pain เป็ น V/S ตั้วที่ 5
5.การให้ขอ้ มูลและเสริ มพลัง
-ผูด้ ูแลได้รับการฝึ ก 2 tick ทุกคน
-ผูป้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะ -ร้อยละของผูป้ ่ วยและญาติผ่านเกณฑ์
แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
สุขภาพและสามารถดูแลตัวเองได้
-ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
-การให้คาปรึ กษา
-การดูแลด้วยความอื้ออาทร
เช่น สอนฉี ดยา Insulin
-การให้ความรู ้เรื่ อง
โภชนาการ
6.การดูแลต่อเนื่อง
-ระบบนัด
-การประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล

-ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังได้รับการดูแลรักษา
ต่อเนื่องที่บา้ นถูกต้องและเหมาะสม

-ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังได้รับการส่ ง
ต่อHHCและติดตามเยีย่ ม
-อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยผิดนัด

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

1.

อัตรา Re-admitted ใน 28 วัน/โรค
เดิม
อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4

2.
3

5

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาที่
ถึงผูป้ ่ วย
อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวิตโดยไม่
ตัวชี้วดั
อัตราการเกิด Phlebitis

6

อัตราความพึงพอใจ

7

อัตราการเกิดภาวะ Shock ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วย DHF
ร้อยละของผูป้ ่ วย stroke ได้รับ
การวางแผนจาหน่ายส่ง HHC

4

8

เป้าหมาย

ปี

ปี

ปี

ปี

2560

2561

2562

2563

<5%

2.1

2.26

0.07

1.10

0/1000วัน
นอน
0/1000

0.10

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.18

0.18

1

1

3

1

0/1000วัน
นอน
≥80%
<10%

0.06

0

0

0

89.64

89.73

91.44

80.90

0

0

0

0

100%

100

100

100

100

0ราย

4.กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1ระบบงานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
1.ระบบการดูแลผูป้ ่ วย DF+DHF
ในรอบ 3ปี ที่ผา่ นมา มีจานวนผูป้ ่ วย DF+DHF เข้ารับการรักษาจานวน 41 , 100 , 52 รายตามลาดับ พบ
ภาวะแทรกซ้อนจากในปี 2556เกิดภาวะ shock ร้อยละ 1.27 และเจ้าหน้าที่จบใหม่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจ อุปกรณ์
ควบคุมการไหลของสารน้ าไม่เพียงพอ หน่วยงานจึงได้พฒั นาระบบการดูแล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับความปลอดภัย
ระบบการดูแล
แรกรับ

การดูแลต่อเนื่องขณะนอนพัก
รักษา

กิจกรรมการดูแล
1.พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยประเมินผูป้ ่ วยใหม่ทุกรายและจัดเตียงลง
ที่เหมาะสม
2.ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล วัดและบันทึกสัญญาณชีพ
3.ให้สารน้ าตามแผนการรักษา และใช้เครื่ องควบการให้สารน้ าทุก
ราย
4.ซักประวัติเพื่อประเมินระยะโรคให้ชดั เจน ทาT.T.(กรณีไม่มีผล)
5.ติดตามผลทางห้องปฏิบตั ิการ
6.พยาบาลปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิการรับผูป้ ่ วยใหม่
7.ให้การดูแลแก้ไขภาวะวิกฤต
8.ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั และการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
โดยให้กาจัดยุง
9.ประสานทีม SRAT
1.ให้การดูแลตามระยะของโรค
2.เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา เช่น ภาวะน้ าเกิน
3.เฝ้าระวังติดตาม สัญญาณชีพ urine sp.gr. ,I/O , HCT ตามCPG
และแผนการรักษา
4.ติดตามดูแลให้สารน้ า และยา
5.บรรเทาความไม่สุขสบาย เช่น ไข้ ปวดท้อง
6.จัดอาหารให้เหมาะกับโรค งดอาหารดา-แดง
7.ให้ขอ้ มูลเรื่ องโรคและการปฏิบตั ิตวั พร้อมประเมินความเข้าใจ
เพื่อลดความวิตกกังวล
8.ประเมินความพร้อมผูป้ ่ วยและฟื้ นฟูท้ งั ร่ างกายและจิตใจ

จาหน่าย

1.ประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยซ้ าก่อนจาหน่าย
-การส่งต่อการรักษา
-กลับบ้าน
2.ปรึ กษาทีม สหวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
3.ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น

จากการประเมินผลดาเนินงาน
อัตราการเกิดภาวะshockในปี 2560-2563 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนเรื่ องน้ าเกิน ไม่เสี ยชีวิต
2.ระบบการดูแลผูป้ ่ วย ACS
รอบ 3 ปี ที่ผา่ นมามีจานวนผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาปี 2560-2563 เป็ น 76 , 88 , 57 , 57

ตามลาดับมีอตั รา

การเสี ยชีวิตโดยไม่คาดคิด 2,2,1และ0ราย จากการทบทวนกระบวนการดูแลพบว่า มีการดูแลต่อเนื่องไม่
เหมาะสม หน่วยงานได้พฒั นาระบบการดูแลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับความปลอดภัย ลดอัตราการเสี ยชีวิตโดยไม่
คาดคิด

ระบบการดูแล
แรกรับ

การดูแลต่อเนื่องขณะนอนพัก
รักษา

กิจกรรมการดูแล
1.พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยประเมินผูป้ ่ วยใหม่ทุกรายและจัดเตียงลง
ที่เหมาะสม
2.ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล วัดและบันทึกสัญญาณชีพ
ตามคะแนน MEWSและติดตามประเมินสัญญาณชีพ และติด
monitor EKG
3.ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษเช่น
EKG, CXR, Cardiac enzyme
4.พยาบาลปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิการรับผูป้ ่ วยใหม่
5.ให้การดูแล และแก้ไขภาวะวิกฤตทันที เช่นอาการเจ็บหน้าอก
พบEarly warning signs ,pre-arrest sign
1.เฝ้าระวังอาการเจ็บหน้าอก ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2.ดูแลให้ได้รับยา สารน้ า เละสังเกตอาการข้างเคียงจากยา

จาหน่าย

3.บรรเทาความไม่สุขสบายเช่น อาเจียน นอนราบไม่ได้
4.เตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิต
5.ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ EKG
6.เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกให้ทาEKGและรายงานแพทย์ทนั ที
7.สังเกตและบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงใกล้ชิดเช่นสัญญาณชีพ ให้
ติดตามตามค่าคะแนนMEWSที่วดั ได้ ทาI/O
8.จัดอาหารให้ตามเหมาะสมกับโรค
9.ให้ขอ้ มูลเรื่ องอาการโรคที่เปลี่ยนแปลงเป็ นระยะเพื่อลดความ
กังวล พร้อมประเมินความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั
10.ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยที่จะได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ของร่ างกายและจิตใจ
1.ประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยซ้ าก่อนจาหน่าย
-การส่งต่อการรักษา
-กลับบ้านให้สังเกตอาการอาจเกิดเป็ นซ้ า
-ระยะสุดท้าย
2.ปรึ กษาทีม สหสาขาวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนจาหน่าย
3.จัดหาแหล่งประโยชน์ในชุมชนใกล้บา้ นเช่นบริ การการแพทย์
1669

จากการประเมินผลการทางาน
ผูป้ ่ วย AMI เสี ยชีวิตโดยไม่คาดคิด จากปี 2557 3 ราย เป็ น ปี 2558-2561จานวน 2,2,1 และ 0 ราย ในปี 2561
(6 เดือน) ตามลาดับ ทีมดูแลผูป้ ่ วยจึงได้มีการปรับแนวทางการคัดกรองในผูป้ ่ วยกลุ่ม NCD ที่มีอาการเจ็บ
แน่น epigastrium และมีอาการ dyspepsia อายุมากกว่า 35 ปี โดยให้มีการซักประวัติ ประเมินตาม CPG ACS
เจาะ Trop-t ทา EKG 12 lead และส่ง film chest ปรับเพิ่มกรณี Atypical chest pain และผูป้ ่ วยที่เฝ้าระวัง
chest pain ซ้ า ในรายงานแพทย์เพื่อเจาะ Trop-t*2 ครั้ง สงสัย STEMI แต่ไม่ได้มาด้วยอาการเฉพาะ มาด้วย
เวียนศีรษะ ซักประวัติเพิม่ คลื่นใส้อาเจียน ใจสัน่ แน่นหน้าอก และประเมิน VIS หากพบว่า PR<60 ครั้ง/
นาที ให้ปฏิบตั ิตาม CPG การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม ACS มีระบบ fast track มีระบบ consult อายุรแพทย์
โรงพยาบาลปากพนัง CCU โรงพยาบาลมหาราช มีระบบการประสานงานและส่งต่อ

4.2การพัฒนาคุณภาพระหว่างดาเนินการ
4.2.1การพัฒนาระบบการวางแผนจาหน่าย
ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาจากข้อมูลหน่วยงาน มีผปู ้ ่ วยกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผนร้อยละ 2.10, 2.26, 0.07 ตามลาดับ จากการทบทวนพบว่าระบบการวางแผนจาหน่ายในกลุ่มโรค
สาคัญผูป้ ่ วยและครอบครัวไม่ได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มแพ้ทอ้ ง หน่วยงานได้พฒั นาระบบการวางแผนจาหน่าย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวสามารถกลับไป
ดูแลตนเองต่อเนื่องที่บา้ นได้ตามสภาวะโรคดังนี้
ปัญหา
ระบบการวางแผนจาหน่ายไม่
ชัดเจน

ประเภทผูป้ ่ วยที่ส่งเข้าทีม HHC

ระบบการนิเทศติดตามไม่ชดั เจน

การปรับปรุ ง
1.กาหนดผูร้ ับผิดชอบหลักในหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบ
2.พยาบาลเวรเช้ามีหน้าที่ประเมินความต้องการและส่งข้อมูลที่
ต้องการให้ทีม HHCดูแลต่อในแบบฟอร์ม
3.จัดระบบการวางแผนจาหน่ายในหน่วยงาน
4.จัดทาแผนปฏิบตั ิและกากับติดตามทุก 6 เดือน
1.กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งวางแผนจาหน่ายดังนี้
-กลุ่มโรคเรื้ อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องติดตามประเมินการ
ปฏิบตั ิ เช่นการทาแผล การดูดเสมหะ การใช้ออกซิเจน ผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง ผูป้ ่ วยPalliative care
2.จัดทารู ปแบบการให้ความรู ้ การเสริ มทักษะที่เหมาะสมกับบริ บท
ของหน่วยงาน
3.จัดหาผูด้ ูแลหลักก่อนให้ความรู ้ทุกครั้ง
4.ทบทวนอุบตั ิการณ์ นิเทศรายบุคคล
1.หัวหน้าหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบหลักในหน่วยงานมีการนิเทศ
และติดตามต่อเนื่อง
2.มีผลสรุ ปการดาเนินงานทุกเดือน
3.ส่งเสริ มสนับสนุนให้ดาเนินการทากิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากการประเมินผลการทางาน
ร้อยละการกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วันด้วยโรคเดิมเป็ น 0.05 ,0.44, 2.1 และ2 ตามลาดับพบว่า
ประเด็นผูป้ ่ วย CA ระยะท้ายมีความกังวลกลัวต้องการอยูใ่ กล้พยาบาลและผูป้ ่ วยแพ้ทอ้ งอาเจียนมากกิน
ไม่ได้
4.2.2.ระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
รอบ3ปี ที่ผา่ นมาพบผูป้ ่ วยเบาหวานเข้ามารับการรักษาปี 2560-2562 เป็ น 448 ราย , 446 ราย และ 320
ราย ตามลาดับ กลับมารักษาซ้ า 3 ราย=0.66% , 3ราย=0.67 และ 2 ราย =0.62 จากการทบทวนพบปัญหา
ดังนี้
ปัญหา
มีการให้ความรู ้เรื่ องการปฏิบตั ิตวั
แต่ขาดการเน้นให้ผปู ้ ่ วยเกิดวาม
ตระหนัก พบว่า
-ขาดยา (ไม่ฉีดยา,ฉีดยาไม่ถูก)
-ไม่มาตามนัด
-ไม่ควบคุมอาหาร

มานอนโรงพยาบาลด้วยโรคอื่น
เกิดภาวะ Hypo-Hyperglycemia
-กินอาหารได้นอ้ ย
-มีภาวะติดเชื้อ

การปรับปรุ ง
1.พยาบาลเจ้าของไข้ประเมินปัญหาและความต้องการ
2.วางแผนจาหน่ายตั้งแต่แรกรับ
3.ค้นหาสาเหตุของการHypo-Hyperglycemia
4.ให้ความรู ้เรื่ องโรค เน้นเรื่ องภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดถ้าหาก
ปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง
5.กาหนดให้มีผดู ้ ูแลหลัก
6.ฝึ กทักษะที่ตอ้ งนาไปปฏิบตั ิต่อที่บา้ นเช่นฉีดยาInsulin
โดย
ใช้2tick
7.ผูป้ ่ วยมารับการรักษาทุกรายหลังจาหน่ายนัดเข้าคลินิกเบาหวาน
1.ผูป้ ่ วยมีประวัติเบาหวานทุกรายมารับการรักษาให้ติดตามสมุด
ประจาตัวใส่แฟ้มประวัติ
2.ประเมินภาวะเสี่ ยงการเกิด Hypo-Hyperglycemia
3.ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย

จากการประเมินผลการทางาน
พบผูป้ ่ วยเบาหวานมีอตั ราการกลับซ้ าภายใน 28 วันลดลง
4.2.3 ระบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง

ในรอบ 3ปี ที่ผา่ นมาพบผูป้ ่ วยระยะท้ายมีความต้องการที่แตกต่างจากผูด้ ูแล ต้องการจากไปอย่าง
สงบที่บา้ น ต้องการพบกับบุคคลที่จากมานานแต่กระทบกระเทือนใจผูด้ ูแลเช่นภรรยาคนที 1 , ลูกภรรยา
น้อย ,ญาติไม่สามารถมาพบเจอได้ ,ไม่ยนิ ยอมใส่สายต่างๆ ,ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ความประสงค์ของญาติ
ต้องการให้ผปู ้ ่ วยยื้อชีวิตให้นานที่สุด ซึ่งเป็ นความทุกข์ของผูป้ ่ วย หน่วยงานนามาทบทวนพบว่าระบบการ
ดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองไม่ชดั เจน เจ้าหน้าที่จบใหม่ไม่ตระหนัก หน่วยงานจึงพัฒนาระบบการดูแล
ผูป้ ่ วยประคับประคอง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยในแต่ละระยะได้รับการดูแลเหมาะสมและผูป้ ่ วยระยะท้ายจากไปอย่าง
สงบสมศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยเริ่ มจากการให้ความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั พยาบาลทุก
คนภายใต้การนาของแม่ข่าย แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ จัดทาคู่มือการดูแล
ผูป้ ่ วยประคับประคอง ปี 2561 มีการแต่งตั้งคณะอานวยการ คณะทางานในรู ปเครื อข่าย
จากการประเมินผลการทางาน
จานวนผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตโดยไม่คาดคิดปี 2560-2563 เป็ น 1,1,3 ราย และ 1 รายในปี 2563 (6เดือน)
5.แผนพัฒนาต่อเนื่อง
5.1 การวางแผนจาหน่าย
5.2 การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
5.3 เพิ่มทักษะการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองให้ทีมบุคลากรรวมถึงเครื อข่าย

