Service Profile
หน่ วยงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล ปากพนัง
1. บริบท1 (Context)
( ก.) หน้ าที่และเป้าหมาย
ให้บริ การผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ประทับใจบริ การ
( ข.) ขอบเขตการให้ บริการ ศักยภาพ ข้อจากัด
ขอบเขตการให้ บริการ : ให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น (EMS)
บริ การผูป้ ่ วยนอกเวลาและบริ การส่งต่อ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ศักยภาพ : แพทย์ประจาแผนกอุบตั ิเหตุ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชัว่ โมง
: พยาบาลวิชาชีพ 11 คน ( พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน 2 คน)
:เจ้าพนักงาน เวชกิจฉุกเฉิน 2 คน
ข้อจากัด : ไม่มีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ค.) ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)ฃ
ลูกค้ าภายใน
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ความต้องการ
แพทย์
-ต้องการให้มีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาเป็ นในการช่วยชีวิต เพียงพอ พร้อมใช้ เช่น เครื่ อง
Defibrillator, Monitor EKG , O2 Sat ,Suction
-เจ้าหน้าที่มีความรู ้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
-ทีมการพยาบาลประเมินคัดกรองผูป้ ่ วย รายงานอาการ อานวยความสะดวกในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยและมีการประสานงานถูกต้อง
OPD
-มีการประสานงานที่ดีในกรณีที่จะส่งผูป้ ่ วยมารับการรักษาที่ er
-จาแนกประเภทผูป้ ่ วยถูกต้อง
ผูป้ ่ วยใน
-Admit ผูป้ ่ วยให้ตรงตามข้อบ่งชี้ของตึกผูป้ ่ วย
-ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมก่อนส่ งเข้าตึก
-มีการประสานงานให้ตึกเตรี ยมความพร้อมในกรณีที่มีการส่งผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติเข้าไปใน
ตึก และมีการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้อง
หน่วยจ่ายกลาง

1

-Check Stock เครื่ องมือก่อนส่ งเบิกให้ตรงเวลาทุกครั้ง
-แยกของมีคม ขยะติดเชื้อ แยกผ้าสะอาดกับผ้าสกปรก ถูกต้อง
-ไม่มีเครื่ องมือ re - sterile

เขียนอย่างสรุป ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สามารถใช้ตารางสรุปในบางเรื่องได้

ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ห้องบัตร

ชันสูตร
งานทันต
สาธารณสุข
งานการเงินการ
บัญชี
ฝ่ ายเภสัชกรรม

งานรังสี วินิจฉัย

ความต้องการ
-ให้มีการตรวจสอบสิ ทธิบตั รทุกราย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยรายใหม่ ผูป้ ่ วยสิ ทธิ์จ่ายตรงให้ตรวจสอบ
การลงทะเบียนจ่ายตรง
-กรณีตรวจสอบสิ ทธิบตั รไม่ได้หรื อผูป้ ่ วยไม่มีสิทธิในการรักษา (เป็ นสิ ทธิวา่ ง ) ให้ผปู ้ ่ วยสารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนาใบเสร็ จมาเบิก
-ทีมการพยาบาลมีการเก็บสิ่ งส่ งตรวจที่ถูกต้องและเพียงพอในการตรวจชันสู ตรรวมทั้งการเขียน
ใบนาส่งและการเก็บ Specimen ถูกต้อง
-ต้องการได้รับการติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง
-ได้รับความร่ วมมือที่ดีในการปรึ กษา หรื อส่งต่อผูป้ ่ วย
-ให้ส่งเอกสารหลักฐานทางการเงิน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลาและตรวจสอบก่อนส่ งทุกครั้ง
-เบิกยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไปในผูป้ ่ วยแต่ละรายครบถ้วน
-มีการจัดเรี ยงเวชภัณฑ์ ตามระบบ First in – First out สารวจยาใกล้ Exp. ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- สอบถามประวัติแพ้ยาทุกครั้ง
-บริ หารยาให้ผปู ้ ่ วยได้อย่างถูกต้องตามหลัก 10 R
- มีการประสานงานที่ดี การสัง่ X-ray ถูกต้องกับอาการผูป้ ่ วย
- กรณีผปู ้ ่ วยหนักโทรแจ้งก่อนส่ งผูป้ ่ วยไป X-ray และให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลระหว่างส่ง x - ray
- ให้ญาติผปู ้ ่ วยประสานรับ เลข film

ลูกค้ าภายนอก
ผูร้ ับบริ การ
-ได้รับการตรวจรักษาที่ รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ การ
เจ็บป่ วยและร่ วมวางแผนการรักษา
-มีเจ้าหน้าที่รับผูป้ ่ วยอยูด่ ่านหน้าตลอดเวลา กระตือรื อร้นเต็มใจบริ การ
โรงพยาบาลศูนย์ -ส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใบนาส่ง มีการประสานศูนย์ส่งต่อ
-แก้ไขปัญหาฉุกเฉิ นก่อนส่ ง เช่น Case ที่ตอ้ ง On ET ,ON Hard Collar, Splint, Stop Bleed และ X
-ray ก่อนส่ ง
ตารวจ
หน่วยกูช้ ีพ

-ได้รับใบชันสูตรทางคดีตามเวลาที่กาหนด
-ได้รับคาแนะนา การดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุ ขณะนาส่ง และรายงานอาการนาส่ง
-ให้การดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างส่งต่อถูกต้อง

(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของหน่ วยงาน
ให้บริ การผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ และ
ดูแลต่อเนื่องที่บา้ นได้
(จ.) ความท้ าทาย ความเสี่ ยงสาคัญ (จุดเน้ นในการพัฒนา)
* ความท้าทาย
1. การประเมิน คัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
2. ประเมินผูป้ ่ วยที่มาด้วยกลุ่มอาการ ACS .Stroke ได้รวดเร็ วและส่งต่อทันเวลา
3. ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
4.ผูป้ ่ วย Multiple trauma ได้รับการรักษาถูกต้องและส่งต่อทันเวลา
5.หน่วยอาสากูช้ ีพ ดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุและนาส่งถูกต้อง
ความเสี่ยงสาคัญ
1.การจาแนกประเภทไม่ถูกต้อง
2.ผูป้ ่ วย STEMI เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด/PCI ช้า
3.ระบบ EMSไม่ครอบคลุมพื้นที่, ผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิ นมาช้า/ไม่ได้มาด้วยระบบ EMS
4.ผูป้ ่ วย Mutiple trauma ไม่ได้รับการรักษาตามแนวทางและส่งต่อภายใน 30 นาที
5.หน่วยอาสากูช้ ีพดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างนาส่งโรงพยาบาลไม่ถูกต้อง
*จุดเน้ นในการพัฒนา
ลาดับ
ความเสี่ยง
แนวทางป้องกัน
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
1. การจาแนก
1.มีแนวทางการจาแนกตาม MOPH TRIAGE
1.อัตราการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย
ประเภทผูป้ ่ วยไม่ 2.ทบทวนแนวทางการจาแนกประเภททุกเดือน ถูกต้อง 99.2%
ถูกต้อง
3.มีแนวทางการจาแนกติดให้เห็นชัดเจน
4. Triage Audit ทุกเดือน
5.Re triage ระหว่างดูแลผูป้ ่ วย
2. ผูป้ ่ วย STEMI
1 ทบทวนแนวทางการดูแล ผูป้ ่ วย STEMI
Door to needle time 47.8 นาที
เข้าถึงยาละลาย ขั้นตอนการให้ยา SK
ลิ่มเลือด /CI ช้า 2. กาหนดหน้าที่ แพทย์ในการให้ขอ้ มูลการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด พยาบาลเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนให้ยา
เพื่อลดระยะเวลา
3.มีระบบขอคาปรึ กษา อายุรแพทย์และ รพ แม่
ข่าย ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรื อ PCI ปี 2564
มีการปรับระบบการขอคาปรึ กษาโดยประสาน
ศุนย์ส่งต่อเพื่อให้ได้รับปรึ กษาจากแพทย์ Staff
โดยตรงแทนประสาน ccu

4. มีระบบการดูแลจาก รพ แม่ข่าย ขณะให้ยา
ละลายลิ่มเลือด และขณะส่งต่อหลังให้ยา หรื อราย
เตรี ยมส่ง PCI
5.มีระบบให้ขอ้ มูลการใส่สายสวนหัวใจแก่ผปู ้ ่ วย
และญาติในขณะส่งต่อเพื่อความรวดเร็ วในการ
ยินยอมก่อนเข้าห้องสวนหัวใจ
6.มีระบบ register ประวัติผปู ้ ่ วยก่อนนาส่งเพื่อ
ความรวดเร็ วเมื่อไปถึง รพ มหาราช
3.

ระบบ ems ไม่
ครอบคลุมพื้นที่

-ประสาน อบต ในการจัด อาสากูช้ ีพมูลนิธิเข้า
ให้บริ การ ems ในแต่ละพื้นที่โดยเซ็น MOU
-ประสาน อบต ที่พร้อมในการจัดตั้งหน่วย
อาสากูช้ ีพ
-อบรมอาสากูช้ ีพเตรี ยมพร้อมในการจัดตั้งหน่วย

-หน่วยอาสากูช้ ีพเดิม 3 หน่วย
-หน่วยอาสากูช้ ีพเพิม่ ใหม่ 4
หน่วย
*หน่วยกูช้ ีพทางน้ า 1 หน่วย
*หน่วยอาสามูลนิธิใหม่ 3หน่วย

4.

ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
วิกฤติ
ไม่ได้มาด้วย
ระบบ ems

-ผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิน มาด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละ 29.90%

5.

ผูป้ ่ วย Multiple
trauma ไม่ได้รับ
การดูแลตาม
แนวทางและส่ง
ต่อช้า

-ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก หมายเลขแจ้งเหตุ 1669
การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูป้ ่ วย
กลุ่มเสี่ ยง เช่น ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยที่มีโรค
ประจาตัว ให้เข้าถึงการมาด้วยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิ น
-อบต , รพสต แต่ละพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
หมายเลขการแจ้งเหตุ 1669 การออกรับเหตุแก่
ประชาชนในพื้นที่
-ใช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเดียวกันกับ รพ แม่ข่าย
-ประชุมชี้แจงในทีม PCT
-ประชุม แพทย์ พยาบาล ในการดูแลผูป้ ่ วยตาม
แนวทาง
-Audit เวชระเบียนเพื่อหาโอกาสพัฒนา

6.

อาสากูช้ ีพดูแล
ผูป้ ่ วยระหว่าง
นาส่งโรง
พ ยาบาลไม่
ถูกต้อง

-ผูป้ ่ วย Multiple trauma ได้รับ
การส่งต่อ ภายใน 30 นาที ร้อยละ
0

-อบรมฟื้ นฟูการดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุ แก่อาสา -ผูป้ ่ วยได้รับการดูแล ณ จุดเกิด
กูช้ ีพ 1 ครั้ง/ปี
เหตุ และระหว่างส่งต่อถูกต้อง
-ประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างส่งต่อ
ร้อยละ
โรงพยาบาลทุกราย
-ประชุมพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุและ
ส่งต่อ ประเด็นข้อผิดพลาดการดูแล แนวทางการ
พัฒนาแก้ไข

จุดเน้ นในการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการคัดกรอง ตาม MOPH ED. TRIAGE
2. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย ACS การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด/PCI
3. พัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ฉ. ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกีย่ วข้ อง
เจ้ าหน้ าที่
1. ด้านร่ างกาย มีการตรวจสุขภาพทุกปี พบ เจ้าหน้าที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง 2 คน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดย ออกกาลังกายและ ควบคุมอาหาร
2. ด้านจิตใจมีการประเมินความสุขในการทางาน ผลการประเมินพบมีความสุขร้อยละ 74
ประชาชน
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นและเรี ยกใช้
หมายเลข 1669 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ ยง HT DM โรคหัวใจ
2. อบรมการปฐมพยาบาลให้กบั ประชาชนทัว่ ไป อสม ผูน้ าชุมชน กลุ่มนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม และ
ลูกเรื อประมง
3. ดาเนิ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุในอาเภอลงสู่ ตาบลกับผูน้ าท้องถิ่นให้ร่วมรณรงค์ ในเรื่ อง ง่วง เมาไม่
ขับ สวมหมวกนิ รภัย สภาพรถมอเตอร์ ไ ซด์ดี คาดเข็ม ขัด นิ ร ภัย มี ใ บขับ ขี่ ลดความเร็ วในทุ ก
ช่วงเวลา

สถิติข้อมูลหน่ วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
จานวน
ปี 2558 2559 25560
(ราย)
รายละเอียด
จานวนผูป้ ่ วย (รวม)
จานวนผูป้ ่ วยจาแนกตามความรุ นแรง
-Resuscitate
-Emergent
-Urgent
-Ac.illness
-Non- Ac.illness
จานวนผูป้ ่ วยแยกตามประเภทการมารับ
บริ การ
1.ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุท้ งั หมด
2.ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร
3.ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุทวั่ ไป
4.ผูป้ ่ วยส่งต่อ
5.จานวนผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต
-ในโรงพยาบาล(นับ24ชม.)
-นอกโรงพยาบาล

2561

2562

2563

45013

46792

40177 36914 39358

36329

493
926
4435
10863
28324

586
1025
5523
12323
27335

805 1054
1304 1406
6331 5643
4898 1900
26839 17720

1064
2469
6341
3307
23148

4724

5703

1873

3176 3764

3747

1035
3707
985

757
4436
1048

757
1116
807

772 1130
2404 2818
992 1096

847
2898
1101

40
39

44
50

44
50

43
54

1085
2550
7557
2804
25362

52
54

64
29

5 อันดับโรคที่มาห้ องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ปี 2559
ปี 2560
Common cold2198 Dyspepsia 1460
Dyspepsia 1815 Dizziness 1331
Dizzeness 1339 Common cold 694

ปี 2561
ปี 2562
Dyspepsia 1375 Dizziness 1546
Dizziness 1371 Dyspepsia 1446
Appendicitis 43 Fever 864

Fever

594

Fever

245

Gastroenteritis459 Ac bronchitis554

853 Fever

Ac tonsillitis 613

NIDM

21 Common cold 568

ปี 2563
Dizziness 1359
Dyspepsia1 195
Local infection of
skin
1005
Fever
961
NIDM

485

5 อันดับโรคที่ส่งรักษาต่อ
ปี 2559
Fracture 125
Stroke 92
Appendicit 43
Pneumoni 21

ปี 2560
Fracture 183
Stroke 142
Appendicitis 60
MHI
46

ปี 2561
Fracture 127
Stroke 133
Appendicitis 101
Pneumonia 19

ปี 2562
Fracture 113
Stroke 231
Appendicitis 89
Pneumonia 22

ปี 2563
Stroke
162
Fracture
151
Respiratory failure 137
HI
83

STEMI

Pneumon 33

STEMI 18

MHI 35

Appendicitis

19

5 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
ปี 2559
ปี 2560
Cardiac arrest Unknown
21 cause 9
Asphyxia 7 Cardiac arrest 7
Unknown
Ischemic heart
cause
6 disease
5
Alterlation of Transport accident
conscious 5 3
Asphyxia 2 Asphyxia
2

75

ปี 2561
Cardiac arrest
21
Ischemic heart disease 4
Unknown cause
5

ปี 2562
ปี 2563
Unknown cause
17 Cardiac arrest 30
Cardiac arrest
12 ACS
12
Ischemic heart disease 7 Unknown cause 8

Transport accident

4

Transport accident

5

Respiratory failure 7

Unknown cause

3

Hanging

4

Severe head injury 5

ปี 2562

ปี 2563

5 โรคที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
ปี 2559
ไม่ทราบสาเหตุ
อุบตั ิเหตุจราจร
จมน้ า
ผูกคอตาย
ถูกทาร้ายร่ างกาย

14
7
5
5
3

ปี 2560

ปี 2561

จมน้ า
10
อุบตั ิเหตุจราจร 7
ไม่ทราบสาเหตุ14
โรคประจาตัว 7
ผูกคอ
5

อุบตั ิเหตุจราจร 15
ไม่ทราบสาเหตุ 13
จมน้ า
7
โรคประจาตัว 5
ผูกคอ
5

2. อัตรากาลัง
พยาบาลวิชาชีพ
10 คน
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 คน
พนักงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน

อุบตั ิเหตุจราจร
โรคประจาตัว
ผูกคอ
จมน้ า
ไม่ทราบสาเหตุ

15
10
7
6
4

ไม่ทราบสาเหตุ 13
ผูกคอ
8
จมน้ า
4
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ2
อุบตั ิเหตุจราจร 1

การจัดอัตรากาลัง
เวร

RN

EMT-I

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

เช้าวันราชการ
เช้าวันหยุดราชการ
เช้าวันหยุดนักขัตฤกษ์

5
3
3

1
1
1

1
1/2
1/2

บ่าย
ดึก

3
3

1
-

1/2
1/2

การเสริมอัตรากาลัง
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เสริ มอัตรากาลัง พยาบาล 1 คน ในเวรเช้าและเวรบ่าย
กรณีมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น อุบตั ิเหตุหมู่ เรี ยกเสริ มตามแผนรองรับอุบตั ิเหตุหมู่
3.เทคโนโลยี
มีระบบ LAND , INTERNET
4.เครื่ องมือที่สาคัญ
มีการดาเนินการทาแผนจัดหาเครื่ องมือและควบคุม ตรวจสอบให้เพียงพอและพร้อมใช้งานทุกเวร
เครื่ องมือสาคัญ มีดงั นี้ –Defibrillator 2 เครื่ อง เครื่ องติดตามสัญญาณชีพ 3 เครื่ อง EKG 2 เครื่ อง
Suction 1 เครื่ อง Infusion pump 3 เครื่ อง รถพยาบาล 4 คัน
2.กระบวนการสาคัญ (Key Process)
2.1 กระบวนการหลัก
2.1 กระบวนการหลัก
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
การรับผูป้ ่ วย
1.1 การคัดกรองผูป้ ่ วย
1.2 การเคลื่อนย้าย
1.3 การจาแนกประเภท
ผูป้ ่ วย
1.4 การช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ณ จุดเกิดเหตุ

- ผูป้ ่ วยได้รับการคัดแยกประเภทตามระดับความ
รุ นแรงของโรคอย่างรวดเร็วและถูกต้องตั้งแต่แรกรับ
- ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาพยาบาลโดยมีการเคลื่อนย้าย
อย่างถูกต้องเหมาะสม
-ผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้รับการดูแลโดยทีม EMS

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้รับการคัด
กรองภายใน 4 นาทีโดยพยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ 100
2.ระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจ
(Treatment Time)
-Emergency 4 นาที
-Urgent 20นาที
-Non Urgent 60 นาที
3. อัตราการจาแนกประเภท
ผูป้ ่ วยถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90

2..การดูแลรักษาพยาบาล
โดยทีมสหวิชาชีพ
- การประเมินปัญหาซ้ า
- การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
- การบรรเทาอาการรบกวน
- การทาหัตถการ
- การส่ง Investigation
-การเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลง

3. การจาหน่ายผูป้ ่ วย
- การส่งต่อผูป้ ่ วย
- Admit
- Refer
- เสี ยชีวิต

- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน/CPG เฉพาะโรค
อย่างเหมาะสม
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากClinical risk/ภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้น
- ทีมบุคลากรให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโดยปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน/แนวทางที่หน่วยงานกาหนด
- หน่วยงานมีระบบการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยด้วย
แนวคิด C3THER เพื่อแก้ปัญหาผูป้ ่ วยได้เป็ นเฉพาะ
ราย

3.อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยอุบตั ิเหตุ ที่
เสี ยชีวิตในห้องฉุกเฉินที่สามารถ
ป้องกันได้
(Preventable death)
4.อัตราผูป้ ่ วยอยูห่ ้องฉุกเฉินนาน
เกิน4 ชัว่ โมงในผูป้ ่ วยกลับบ้าน
5.อุบตั ิการณ์การมาตรวจรักษา
ซ้ าภายใน 48 ชัว่ โมงด้วยอาการ
รุ นแรงจากสาเหตุไม่รู้วิธีการเฝ้า
สังเกตอาการผิดปกติและการ
ดูแลตนเอง
6.อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการ
ผิดพลาดจากการประเมินความ
รุ นแรงผูป้ ่ วย
7.อุบตั ิการณ์การให้การพยาบาล
ผิดพลาด/ผิดคน
8.อัตราความพึงพอใจ
9.อัตราผูป้ ่ วยปฏิเสธการรักษา
10.อุบตั ิการณ์ความล่าช้าในการ
ให้บริ การเนื่องจากเครื่ องมือไม่
พร้อมใช้
ผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
-อัตราข้อบกพร่ องในการส่งต่อ
- ผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่ออย่างปลอดภัยและถูกต้อง
-อัตราความพึงพอใจ
- ผูร้ ับผลงานพอใจ
-อัตราผูป้ ่ วยอยูห่ อ้ งฉุกเฉิ นนาน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลในการเตรี ยม เกิน 2 ชัว่ โมง ในผูป้ ่ วย admit
ความพร้อมดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง

4. การวางแผนการจาหน่าย - ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการเตรี ยมพร้อมในการ - อัตราการกลับมารักษาซ้ าด้วย
ผูป้ ่ วย (กลับบ้าน)
จาหน่าย โดยทีมสหวิชาชีพ
โรคเดิมภายใน 48 ชัว่ โมง โดย
- ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความรู ้ในการดูแลตนเองหลัง ปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง
การจาหน่ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ่ วย

กระบวนการหลัก
1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
- การอบรม/ประชุม/
สัมมนา/การวิจยั
- หน่วยงานแห่งการ
เรี ยนรู ้

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
บุคลากรได้รับการศึกษา/อบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
-บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการ
ดูแลและช่วยชีวิตผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
-ผูป้ ่ วยและญาติพึงพอใจในบริ การ
-ผูร้ ับผลงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ระบุผลงานที่ดีและ
มีความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
- ร้อยละของบุคลากรทางการ
พยาบาลที่ผา่ นการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์

2.การตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ
- การให้ขอ้ มูล
- พฤติกรรมบริ การ

-ผูป้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูลการเจ็บป่ วย การรักษา
และการดูแลต่อเนื่อง

- จานวนข้อร้องเรี ยน/ฟ้องร้อง

3. บันทึกทางการพยาบาล บันทึกทางการพยาบาลใช้ประโยชน์เป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารในทีมสหวิชาชีพ สามารถสะท้อน
คุณภาพทางการพยาบาลได้ เป็ นเอกสารอ้างอิงทาง
กฎหมายได้
- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในการทางานร่ วมกัน
เป็ นทีม
-บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

- อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน

4.การส่ งเสริ มสุขภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันการติดเชื้อ/
และการสร้างความสุขใน การบาดเจ็บอย่างถูกต้อง
การทางานของบุคลากร
- การทางานเป็ นทีม
-การตรวจสุขภาพ
-การป้องกันการติดเชื้อ/
บาดเจ็บจากการทางาน

-ร้อยละของบรรยากาศองค์กรของ
หน่วยงาน
-ร้อยละบุคลากรที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ
- อุบตั ิการณ์การติดเชื้อ/ บาดเจ็บ
จากการทางานของบุคลากร

-อัตราเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
ประจาปี

3.กิจกรรมทบทวนที่ผ่านมา
การทบทวน 12 กิจกรรม
กิจกรรมทบทวน
วิธีทบทวน/ความถี่/การปรับปรุงระบบที่เกิดขึน้
1.การทบทวนความคิดเห็น/ข้อ -พบข้อร้องเรี ยนในเรื่ องการบริ การด้วยวาจา ในผูป้ ่ วยที่มารอทาแผลนอกเวลาราชการ
ร้องเรี ยน
ปรับปรุ ง โดย ในผูป้ ่ วยทาแผลทุกราย ให้คาแนะนาในการดูแลบาดแผล การนัด และ
เวลาของบริ การทาแผล
2.ทบทวนการส่งต่อ ขอย้าย/ -ทบทวนผูป้ ่ วยส่งต่อ 1110 ราย พบการดูแลผูป้ ่ วยไม่ถูกต้อง ร้อยละ 0.72 ในประเด็น
ปฏิเสธการรักษา
การดาม การห้ามเลือด 7 ราย และการประเมินผูป้ ่ วยก่อนส่ งต่อ ไม่ถูกต้อง 1 ราย
ปรับปรุ งโดย ก่อนและระหว่างส่งต่อ ให้มีการตรวจสอบ ลักษณะบาดแผลภายนอก หาก
การดามไม่ถูกต้อง หรื อมีเลือดออกมานอกแผล ให้ทาแผลและดามใหม่/การประเมินการ
ผูป้ ่ วยก่อนส่ งต่อ ในผูป้ ่ วย วิกฤติที่สัญญาณชีพไม่คงที่หรื อมีโอกาสที่ผปู ้ ่ วยมีอากรทรุ ดลง
ให้ Resuscitate ผูป้ ่ วยให้มีความปลอดภัยก่อนส่ ง
-ผูป้ ่ วยไม่รอตรวจ พบเป็ นกลุ่มไม่ฉุกเฉินรอตรวจนานเนื่ องจากมีผปู ้ ่ วยฉุกเฉินใน
หน่วยงาน ปรับโดยการแจ้งให้ทราบระยะรอคอยหลังจากซักประวัติทุกราย
3.การทบทวนการตรวจการัก -แพทย์เวรทบทวนเวชระเบียนที่ตรวจโดยพยาบาลทุกราย พบความคลาดเคลื่อนในการ
ษาโดยผูช้ านาญกว่า
รักษา ร้อยละ 4.25 การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน ร้อยละ 2.12
-Dyspepsia in pregnancy ให้หลีกเลี่ยงการใช้Alum milk
-AGEในเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้Deolin ในเด็กเนื่องจากเชื้อแบคทีเรี ยเจริ ญเติบโตในลาไส้
นานขึ้น
-การวินิจฉัยมาด้วยปวดท้องถ่ายเหลวควรเป็ นDiarrhea แทนAGE
4.ทบทวนการใช้ยา
-พบมีการใช้ยา Diclofenac /Ceftriazoneที่แพ้ซ้ าแต่ไม่มีอาการผิดปกติ เนื่องจาก
ไม่ได้ดูประวัติการแพ้ยาใน Hos xp ที่ข้ นึ pop up ปรับโดยต้องดูประวัติการแพ้ยาในคอม
พิวเตอร์ทุกครั้งก่อนฉี ดDiclofenac/Ceftriazone และยกเลิก stock ยาดังกล่าวในหน่วยงาน
-ปี 2563 มีประกาศให้ Diclofenac มีความเสี่ ยงสู ง จีงให้ฉีดยาโดยแพทย์
-การให้ยาความเสี่ ยงสูงให้มีใบกากับจากห้องยา
5.ทบทวนการป้องกันการติด -ในสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 มีทบทวนระบบและปรับดังนี้
เชื้อ
ผูป้ ่ วยทางเดินหายใจ ซักประวัติการเจ็บป่ วย การเดินทาง ซักประวัติหน้าห้อง
บริ เวณรักษา จัดบริ เวณรอตรวจเป็ นจุดรักษา และพ่นยา
อุปกรณ์ในการป้องกัน เตรี ยมพร้อมในห้องและมีภาพประกอบในการแต่งกาย
ผูป้ ่ วยใส่ท่อหายใจใส่แผ่น Fillter ทุกราย
6.การทบทวนความเสี่ ยง
-พบความเสี่ ยงที่พบบ่อย คือ ส่ งสิ่ งตรวจบกพร่ อง/ไม่ครบ ปรับโดยกาหนดขั้นตอนใน
การตรวจสอบตั้งแต่พยาบาลผูเ้ จาะเลือด ผูเ้ ขียนใบส่งตรวจ ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ที่ตรวจ
สอบ ชื่อ สกุลและความถูกต้องของ tube ใส่ เลือดซ้ า และตรวจทานสอบกับพยาบาลอีก
ครั้งก่อนส่ ง ทาให้จานวนอุบตั ิการณ์ลดน้อยลง

7/ทบทวนเหตุการณ์สาคัญ

8.ทบทวนเวชระเบียน

9.ทบทวนการใช้ขอ้ มูลทาง
วิชาการ

10.ทบทวนการใช้ทรัพยากร

การทบทวนขณะดูแลผูป้ ่ วย
ขณะดูแลผูป้ ่ วย

-ทบทวนทุกครั้งเมื่อเกิด เช่น ผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต พบ ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรังเสี ยชีวิตก่อนถึง
รพ ด้วยอาการเจ็บ หน้าอก ปรับด้วยการส่ งข้อมูลกลับคลินิกเรื้ อรังเพื่อให้ความรู ้อาการ
โรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมแจกเอกสาร
-ทบทวน ผูป้ ่ วย STEMI หลังให้ยา SK 30 นาทีแล้วให้ยาต่อในรถพยาบาล พบขวดยา
แกว่งเกิดฟองชึ่งอาจทาให้ปริ มาณยาที่ได้รับไม่ครบ ปรับโดยการให้ยาหมดที่ ER จึง
ขึ้นรถ refer ปี 2563 ในรายที่ส่งต่อทา PCI ให้ขอ้ มูลการใส่ สายสวนหัวใจแก่ผปู ้ ่ วยและ
ญาติเพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลและเซ็นยินยอมที่ รพ มหาราช และมีการ
ประสานเวลาที่ใกล้ถึงเพื่อเตรี ยมพร้อมเครื่ องมือ
-ทบทวนการดูแล ผูป้ ่ วย HT urgency พบผูป้ ่ วยได้รับยาแล้วมีอาการทรุ ดลง ปรับปรุ ง
โดยหลัง ให้ยาลดความดันโลหิตให้สังเกตอาการนานอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงตามแนวทาง
หากอาการไม่ทุเลาพิจารณา admit
-ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชคลุม้ คลัง่
1.ประสานตารวจ มูลนิธิในการนาส่งรพ.
2.เข้ารักษาในห้องฉุกเฉินตามแนวทาง เจาะเลือด consult จิตแพทย์รพ.มหาราช
ให้ยาดูแลต่อเนื่องและส่งต่อโดยรถambulance เท่านั้น
3.ไม่ใส่กุญแจมือยกเว้นควบคุมไม่ได้และมีตารวจอยู่
-ทบทวนเวชระเบียน พบ Under และ over triage ปรับโดยมีการทบทวนการจาแนกประ
เภทผูป้ ่ วย ตาม MOPH ED TRIAGE ทุกเดือน
-พบมีติดตามอาการผูป้ ่ วยเป็ นระยะตามกาหนดและบันทึกทางการพยาบาล 99.7% แต่พบ
ประเด็นที่ตอ้ งพัฒนา ในเรื่ องการบันทึกให้ครบทุกกิจกรรม
-ทบทวนการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นสู ง ในเรื่ องการให้ยา adrenaline วิธีเดิม หลังฉีดยกแขน
สูง ปรับเปลี่ยนเป็ นไม่ตอ้ งยกแขน แต่ push น้ าตาม 20 ml
-ทบทวนการให้ยา adenosine ในผูป้ ่ วย SVT เดิมให้ยาที่แขนซ้าย เป็ นให้แขนขวา โดย
ใช้ dooble syringe technique เนื่องจากยาจะเข้าหัวใจได้เร็ วกว่า
-ทบทวนการให้ rabies vaccine กรณี ผปู ้ ่ วยผิดนัดให้เลื่อนการฉี ดเข็มถัดไปโดยไม่เริ่ ม
ฉีดใหม่ และการฉี ดเซรุ่ มฉีดรอบบาดแผลให้ได้มากที่สุด ยกเลิกการฉีดยาที่เหลือเข้า
กล้ามเนื้อ
-การทาไม้ดาม ต้องซื้อไม้ทาไม้ดามทุกปี ได้นาปัญหาเข้าที่ประขุมจังหวัด ปรับให้แต่ละ
โรงพยาบาลหยิบไม้ดามคืนเฉพาะของตนเอง ส่งผลให้ ปี 2562 -2563 มีไม้ดามใช้เพียงพอ
-การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผูป้ ่ วยแผลสะอาด
-การใช้สาสี gauze เพิ่มเติมจากใน set แบ่งส่วนที่เหลือเก็บใน tray
-ทบทวนผูป้ ่ วยให้ยาละลายลิ่มเลือดมีภาวะแทรกซ้อน arrhymia , cardiac arrest
ปรับโดยเตรี ยมผูป้ ่ วย , เครื่ องมือ พร้อมทาการช่วยฟื้ นคืนชีพ และให้มีพยาบาล
ตามอาการและสัญญาณชีพผูป้ ่ วยตลอดเวลา 1-2 คน พบผูป้ ่ วยมีภาวะ cardiac arrest ขณะ

12.ทบทวนการติดตามตัวชี้
วัด

ให้ยา streptokinase ปรับเปลี่ยนโดยกาหนดให้พยาบาลเฝ้าดูแลใกล้ชิด 1 คน ติดตาม อาการและ
สัญญาณชีพ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้ง monitor EKG mode AED ไว้ตลอดการให้ยา
และหลังให้ยา
-ผูป้ ่ วย hyperglycemia พบแพทย์ให้การรักษาหลายแนวทาง ฉีด RI ทางเส้นเลือดดาสลับทางใต้
ผิวหนัง มีการทบทวนในทีมสหวิชาชีพ ให้ NSS load 1000 ml ฉีด RI 10 U
ทางเส้นเลือดดา
-พบผลการดาเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย คือ ผูป้ ่ วย STEMI Door to needle time ยา
ละลายลิ่มเลือดมากกว่า 30 นาที ทบทวนในทีม PCT ปรับปรุ งโดยแพทย์ให้ขอ้ มูลการ
รักษาผูป้ ่ วยและให้เช็นยินยอม พยาบาลเตรี ยมให้ยาและเตรี ยมผูป้ ่ วย พบว่า ปี 62
ระยะเวลาเฉลี่ย 47.8 นาทีปรับอีกครั้งโดยให้แพทย์โทร consult ร่ วมกับการส่ง line
ในปี 2564 ปรับอีกครั้งทั้งจังหวัดโดยการประสานศูนย์ส่งต่อเพื่อประสานแพทย์ staff
โดยตรง เพื่อลดระยะเวลา consult ทาให้ได้รับยาเร็ วขึ้น (อยุร่ ะหว่างการติดตามผล)
-ผูป้ ่ วย Stroke onset to door มากกว่า 2 ชม ทบทวนและปรับโดยให้ความรู ้อาการ
ของโรคในผูป้ ่ วยคลินิคเรื้ อรัง และแจกเอกสารอาการของโรคให้ติดที่บา้ นตาแหน่งที่
เห็นชัด ทุกคนในบ้านรับทราบ และประชาสัมพันธ์อาการของโรคและแนวทางการ
ค้นหาผูป้ ่ วย แก่อสม ที่รับผิดชอบแต่ละครอบครัว เดือนตุลาคม พบผูป้ ่ วยมาภายใน
3 ชัว่ โมง เพิ่มขึ้น จาก 33%เป็ น 70 %

4.ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน4 (Performance Indicator)ควรนาเสนอเป็ นกราฟและอธิบายว่าเป็ นแนวโน้ มที่ดีขึน้
หรื อลดลงเพราะอะไร
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เป้ า
หมาย

2558

2559

2560

2561

2562

2563

100%

97%

99%

96%

99.7% 100%

100%

<15
นาที

11 นาที

16 นาที

23 นาที 20นาที 9 นาที

5นาที

30
นาที

NA

ผลการดาเนินงาน

บริ การที่รวดเร็ว
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ร้อยละผูป้ ่ วย CPR ได้รับการตรวจจาก
แพทย์ภายใน4นาที
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยแพทย์ตรวจใน
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
Door to needle time ในผูป้ ่ วย STEMI ที่
ได้ SK
บริการที่รวดเร็ว
ผูป้ ่ วย Stroke ส่งต่อภายใน 30 นาที
ระยะเวลาการออกเหตุ ภายใน 5 นาที
Response time ใน 10 นาที

100
>80%
>80%

NA

2558

2559

92%
67.70%
67.7%

80.5%
61.29%
61.29%

43.14

52.64

47.8

38.0

2560

2561

2562

2563

95.91% 100%
54.49% 64.6%
59.49% 64.6 %

100% 100%
67.2% 76.2%
67.2% 64.69%

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
1.

บริ การที่ถูกต้อง
อัตราการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย
ร้อยละผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุได้รับการดูแล
ถูกต้อง
บริ การที่ปลอดภัย
อัตราเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
อัตราข้อบกพร่ องในการส่งต่อ
อัตรา ROSC
บริ การประทับใจ
อัตราความพึงพอใจ
อุบตั ิการณ์ขอ้ ร้องเรี ยนพฤติกรรมบริ การ
ดูแลต่อเนื่ อง
ร้อยละผูป้ ่ วย Revisit ภายใน 48 ชั่วโมง
โดยไม่รู้วิธีปฏิบตั ิตน

>95%
>90%

95.8%
99.7%

98.5%
100%

97%
96.7%

99.5
96.8%

99.7% 99.2%
97.5% 97.55%

0
<1%
>30%

0.14 %
0.1%
32.5%

0.01 %
0.23%
19.2%

0.02 % 0.03 % 0.02 % 0.24%
0.3% 0.26% 0.24 0.72%
34%
24%
20.9 14.49%

>85%
0

87.34%
1

88.8%
0

88.5%
0

86.2% 86.3% 85.65%
1
2
0

<1%

0%

0%

0.5%

0.75 % 0.02 %

0

5.กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
1.1 ระบบงานที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ ว
ลาดับ
1
2

3

เรื่ อง
การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
CPR
พัฒนาระบบส่ งต่อ
ปลอดภัย

พัฒนาการจาแนก
ประเภทผูป้ ่ วย

การปรับเปลีย่ น
-ฝึ กทักษะการปฏิบตั ิการ ACLS ทุกหกเดือน
- กาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจนในทีม
- ทบทวนการดูแล ผูป้ ่ วยส่งต่อทุกราย
- ส่ งข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วนแก่กลุ่มการ
พยาบาล
-ประชุมชี้แจงในการประชุมกลุ่มการพยาบาลเนื่องจาก
เป็ นเวรรี เฟอรวม
- ชี้แจงแนวทางการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย ตาม MOPH
ED TRIAGE-ของกรมการแพทย์
-ทบทวนการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย

ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
อัตรา OHCA 18%
-ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลระหว่างส่ง
ต่อถูกต้อง 99.3 %

-ผูป้ ่ วยได้รับการจาแนกถูกต้อง
ร้อยละ 99.2%

5.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
โครงการ/วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
วิธีดาเนินการ
เครื่ องชี้วัด
1.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
2564
-ประชุมชี้แจง แพทย์ พยาบาล ผูป้ ่ วยได้รับการ
Multiple trauma
ในการดูแลผูป้ ่ วยโดยใช้ CPG ส่งต่อ ภายใน
เดียวกับ รพ แม่ข่าย
30 นาที
-ส่งต่อผูป้ ่ วยภายใน เวลา 30
นาที
2.พัฒนาระบบการแพทย์
2564
-ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉผูป้ ่ วยฉุกเฉินมา
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉินให้ครอบคลุมพื้นที่
ด้วยระบบการ
อาเภอปากพนัง
แพทย์ฉุกเฉิน
-ประชาชนรับรู ้
หมายเลขการแจ้ง
เหตุ 1669
3.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
Hypoglycemia
/hyperglycemia

2564

4.พัฒนาการดูแลผูถ้ ูกกระทา
รุ นแรง one stop service

2564

-ประชุมชี้แจง แพทย์ พยาบาล
ในการใช้ CPG
-audit เวชระเบียนติดตามการ
รักษาตามแนวทาง
-จัดทาแนวทางการดูแลผูถ้ ูกกระ
ทารุ นแรง นอกเวลาราชการให้
เป็ น one stop service
ในหน่วยงาน

เป้าหมาย
100%

ผู้รับผิดชอบ
ภัสสร

25%

พรทิพย์
โสพิศ

80%

ผูป้ ่ วยได้รับการดู 100%
แลตามแนวทาง

โชติรส

ผูถ้ ูกกระทารุ นแรง 100%
ได้รับการดูแลเป็ น
แนวทางเดียวกัน
และได้รับการพิ
ทักษ์สิทธิ์

เสาวลักษณ์

5.3. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง6
โครงการ/วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
1.พัฒนาการเข้าถึงยาละลาย
2564
ลิ่มเลือดในผูป้ ่ วย STEMI
และการเฝ้าระวังระหว่าง
และหลังการให้ยา

วิธีดาเนินการ
1.การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาที ,เฝ้าระวังการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนและการ
แก้ไขทันเวลา

เครื่ องชี้วัด
-ผูป้ ่ วย STEMI
ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด /PCI
-ผูป้ ่ วย ACS ได้รับ
ยา ASA ภายใน 20
นาที
-ผูป้ ่ วย ACS ได้
อ่านผล EKG
ภายใน 10 นาที

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
มากกว่า
โสพิศ
70 %

100%

100 %

100%

2.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
Sepsis

2564

นา SOS Score มาใช้ในการ
ประเมินผูป้ ่ วย ,เฝ้าระวัง
คุณภาพในการดูแล
รักษาพยาบาลและการให้ยา
ปฏิชีวนะ

ผูป้ ่ วยได้รับยา
ATB ภายใน 1ชม

3.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
Stroke

2564

-ส่งต่อข้อมูลให้คลินิกเรื้ อรังให้
ความรู ้ถึงอาการโรคหลอด
เลือดสมอง
-รพ สต เครื อข่ายมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กอาการ
โรคหลอดเลือดสมอง
-ประสานผูใ้ หญ่บา้ นในการ
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย
-ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS
-ติดตามการฉีดวัคซีนตามนัด

ร้อยล ผูป้ ่ วยโรค
มากกว่า
หลอดเลือดสมอง 60%
มาภายใน 3 ชัว่ โมง

4.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
สงสัยสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้า
5.พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
Orthopedics

2564
2564

ร้อยละผูป้ ่ วย
stroke มาด้วย
ระบบ EMS
ร้อยละผูป้ ่ วยฉีด
วัคซีนตามนัด
-มีconsultทาง line กับแพทย์ ผูป้ ่ วย Simple
เฉพาะทาง orthro ให้คาแนะนา close simple fx ส่ง
ในการทาหัตถการ,การให้ยา ต่อน้อยกว่า 30%
และการทากายภาพ
-Case close simple fx รักษา
ตามแนวทาง

ก้องยศ

ก้องยศ

มากกว่า
70%

พรทิพย์

100%

อลิษา

รักษาได้
มากกว่า
70%

ธนาภรณ์

โครงการ/วัตถุประสงค์
6.พัฒนาระบบ EMS

7.พัฒนาการจาแนกประเภท
ผูป้ ่ วย

8.พัฒนาประสิ ทธิภาพ
การช่วยเหลือผูป้ ่ วย
OHCA

ระยะเวลา
วิธีดาเนินการ
2564 -ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง โรคเรื้ อรัง
-ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก อาการ
ฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ 1669 ใน
ทุกรพสต ทุกพื้นที่ในหมู่บา้ น
-ประชาสัมพันธ์และแจก
เอกสารอาการและการแจ้งเหตุ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
ผูป้ ่ วย วิกฤติ ฉุกเฉินที่มาห้อง
ฉุกเฉิน ทุกราย
2564

2564

-ทบทวนการจาแนกประเภท
ผูป้ ่ วยตาม MOPH TRIAGE
-audit เวชระเบียน ผูป้ ่ วย
Level 1-2 ทุกราย
-ฝึ กทักษะ ACLS ทุก 6 เดือน
-ประเมิน CPR TEAM
-อบรมอาสากูช้ ีพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

เครื่ องชี้วัด
ผู้ป่วยฉุกเฉินมา
ด้ วยระบบการ
แพทย์ ฉุกเฉิน
-ประชาชนรับรู้
หมายเลขการแจ้ ง
เหตุ 1669

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
มากกว่า
พรทิพย์
60%
โสพิศ
อลิษา
อรุ ณี

อัตราการจาแนก
ประเภทผูป้ ่ วย
ถูกต้อง

มากกว่า
90%

จิตติพร

อัตรา OHCA

มากกว่า
30%

อาริ ยา

