Service Profile
บริการ / ทีม : บริการผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ปรับปรุ งข้ อมูล วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1. บริบท (Context)
ความมุ่งหมาย (Purpose):
เจ้าหน้าที่มีค วามมุ่งมัน่ ในการให้บริ การรัก ษาพยาบาล ผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต อย่างมีคุณ ภาพ
ตามมาตรฐาน ด้วยความรวดเร็ ว ปลอดภัย จนกระทัง่ ออกจากโรงพยาบาล และพึงพอใจทั้งผูร้ ับบริ การ
และผูใ้ ห้บริ การ

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
ให้การดูแลผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ในระยะวิกฤตตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาได้แก่
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง ไตวายและ
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย และผูป้ ่ วยศัลยกรรมผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และตามหลักความเชื่อ ความศรัทธาของผูร้ ับบริ การ รวมทั้งผูป้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง จานวนเตียงที่รับผูป้ ่ วยมี 8 เตียงดังนี้
1. รับผูป้ ่ วยวิกฤตจานวน 6 เตียง
2. รับผูป้ ่ วยวิกฤตที่เป็ นโรคติดเชื้อเช่นวัณโรคดื้อยา ไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุ นแรงฯลฯ จานวน 1 ห้อง (ห้องแยกโรค)
3. รับผูป้ ่ วยที่พน้ ภาวะวิกฤตที่อยูใ่ นระยะพักฟื้ นแต่ยงั ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด จานวน 1
ห้อง (ห้องสาหรับผูป้ ่ วยที่มภี าวะภูมิตา้ นทานต่า)

ความต้ องการของผู้รับผลงานสาคัญ :
ลูกค้า

การตอบสนอง

ผู้ป่วย
1. ต้องการหายจากโรคที่เป็ นอยู่
2. ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่
3. ต้องการทราบผลการรักษา ความก้าวหน้า
ของโรค รวมทั้งผลการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ, ผลเอ็กซเรย์
เป็ นต้น

1. ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคให้ผปู ้ ่ วย
ทราบ
2. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงแผนการรักษา
3. ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่
- บอกผูป้ ่ วยทุกครั้งก่อนทากิจกรรมการพยาบาลว่าเขาเป็ น
โรคอะไร, จะรักษาอย่างไร, จะปฏิบตั ิตวั อย่างไร

ลูกค้า

การตอบสนอง

4. ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจาก
แพทย์และพยาบาล
5. ต้องการได้รับการตรวจรักษาหรื อ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว
6. ต้องการได้รับการตรวจด้วยเครื่ องมือ
พิเศษ เช่น การถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์ (X –
ray computer) , การตรวจหัวใจด้วยคลื่น
สะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ฯลฯ
7. ต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง

- แพทย์ และพยาบาล ต้องแจ้งผลการรักษาและความก้าวหน้า
ของโรค รวมทั้งผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ, ผลเอ็กซเรย์ ให้ผปู ้ ่ วยทราบทุกครั้ง
- มีทีมที่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะโรค การใช้เครื่ องมือ
พิเศษ ได้อย่างรวดเร็ ว
- อธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงความจาเป็ นและโรคที่สามารถ
วินิจฉัยได้จากการตรวจพิเศษเหล่านั้น
- ประสานแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม

ญาติผ้ปู ่ วย
1. ต้องการให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรคที่เป็ นอยู่
2. อยากทราบผลการรักษา
3. อยากทราบว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคอะไร
4. ต้องการมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาล
ต่าง ๆ
5. ต้องการให้ผปู ้ ่ วยได้รับการตรวจพิเศษ
เช่น การถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์ การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ฯลฯ
6. ต้องการนาผูป้ ่ วยไปรักษาในโรงพยาบาล
ที่มีศกั ยภาพเหนือกว่า

1. อธิบายให้ญาติทราบถึงพยาธิสภาพของโรค แผนการ
รักษา ความก้าวหน้าของโรค การปฏิบตั ิตวั ต่าง ๆ เพื่อที่ญาติ
จะได้คลายความวิตกกังวล
2. สามารถให้ญาติเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ทาได้ และ
ไม่มีผลการแพร่ กระจายเชื้อ เช่น ช่วยในการอาบน้ า เช็ดตัว
การป้อนอาหาร ฯลฯ โดยมีการแนะนาให้ลา้ งมือ หรื อ ใช้
แอลกอฮอล์ลา้ งมือ (alcohol hand rub) ก่อนสัมผัสผูป้ ่ วย และ
ไม่คลุกคลี / สัมผัสผูป้ ่ วยอื่นๆ
3. ให้ขอ้ มูล / คาแนะนาในเรื่ องระบบการบริ การรักษาและ
การส่งต่อของแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ถ้ายังยืนยัน
ต้องการนาผูป้ ่ วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นเช่นน่าน
เชียงใหม่ เป็ นต้น

ความต้ องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ :
ลูกค้า
แพทย์
1. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามแผนการ
รักษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงหรื อความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยได้อย่างครอบคลุม และ
สามารถรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังดังกล่าวแก่
แพทย์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
3. ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อน และผูป้ ่ วยเฉพาะ
โรคที่มีความรุ นแรงเช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (Myocardial Infraction [MI]), โรค
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
4. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ มีความรู ้ในการ
แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ที
เปลี่ยนแปลงได้ , ผลทางห้องปฏิบตั ิการ (lab)
ที่ผดิ ปกติ
5. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ มีความรู ้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องมือพิเศษ เช่น การใช้ Mode
ต่างๆ เครื่ องช่วยหายใจ ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
6. สามารถอธิบาย พยาธิสภาพของโรค
แผนการรักษาความก้าวหน้าของโรค ใน
ระดับเบื้องต้น เมื่อญาติตอ้ งการ และแพทย์ไม่
สามารถให้คาอธิบายในขณะนั้นได้

การตอบสนอง
1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการรับคาสัง่ แพทย์
2. ปฏิบตั ิตามแนวทางการรายงานแพทย์โดยใช้ SBAR
3. เฝ้าระวังอาการของผูป้ ่ วยตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
เฉพาะโรค และเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประสานกับแพทย์เพื่อให้ความรู ้ในเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที
อยูใ่ นภาวะวิกฤต ในโรคต่างๆ
5. ตรวจสอบ ควบคุมกากับ นิเทศการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่โดยหัวหน้าเวร และหัวหน้างานเพื่อรับทราบปัญหา
และพัฒนาทักษะ ส่วนขาดที่จาเป็ นในการให้การดูแลผูป้ ่ วย
6. มีความรู ้เฉพาะโรค สามารถเชื่อมโยงโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ น กับ
การรักษาได้ อธิบายให้ญาติ / ผูป้ ่ วยในระดับเบื้องต้นได้

ลูกค้า
ห้ องจ่ายยาผู้ป่วยใน
1. ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ใน
คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ต้องการเห็นคาสัง่ แพทย์ทุกครั้งที่ไปเบิก
ยา
3. มีการตรวจสอบยากับคาสัง่ แพทย์และใบ
เบิกยาทุกครั้งที่เบิกยามาให้ผปู ้ ่ วย
คลังยาและเวชภัณฑ์
1. ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์เขียนถูกต้อง
ชัดเจน ส่งตรงเวลา

เจ้าหน้ าที่หน่ วยจ่ายกลาง
1. ส่งของตรงเวลา
2. ของสะอาด
3. ของที่จะนึ่งหรื ออบแก๊สต้องห่อให้
เรี ยบร้อย
4. มีป้ายบ่งบอกชนิดของถูกต้อง
5. แยกของที่ชารุ ด ส่งคืนต่างหาก
6. ใบแลกของ ใบส่งอบแก๊ส ใบส่งของนึ่ง
ถูกต้องตรงกับของที่ส่ง
แผนกผู้ป่วยนอก
1. OPD card แพทย์ตอ้ งสรุ ปเรี ยบร้อย
2. ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกต่าง ๆ ต้องนัดให้ตรง
วันที่มีคลินิก
3. ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกศัลยกรรม , คลินิก
อายุกรรมต้องประสานกับเจ้าหน้าที่เวช
ระเบียนก่อนจาหน่ายทุกครั้งเพื่อกาหนดวัน
นัดหมายร่ วมกัน

การตอบสนอง
1. ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งผูป้ ่ วยไปห้องยา
2. มีระบบการตรวจสอบซ้ าเพื่อป้องกันความผิดพลาด
3. การเบิกยาที่เภสัชไม่ได้รับคาสัง่ เอง ทางหน่วยงานต้องนา
คาสัง่ แพทย์ไปด้วย

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการเบิก – จ่ายยาและเวชภัณฑ์อย่าง
เคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด
1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการ ส่งของนึ่ง , ของอบแก๊ส , การแลก
ของอย่างเคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

1. สะท้อนข้อมูลไปยังองค์กรแพทย์เพื่อรับทราบปัญหา
2. ทบทวนระบบการนัดของคลินิกต่างๆ
3. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเวชระเบียนในเวร เน้นให้
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเรื่ องการส่งใบเรี ยกร้องอย่างเคร่ งครัด

ลูกค้า
4. ผูป้ ่ วยที่นดั พบแพทย์เพื่อตรวจโรคทัว่ ไป
ต้องนัดให้ตรงวันที่แพทย์คนนั้นๆ ออกตรวจ
ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
5. ผูป้ ่ วยที่มีใบเรี ยกร้อง (claim) เพื่อเบิกจาก
บริ ษทั ประกันชีวิต ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่แผนก
ผูป้ ่ วยนอกหลังจากผูป้ ่ วยจาหน่ายแล้วไม่เกิน
2 วัน
ห้ องอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน
1. ก่อนส่งผูป้ ่ วยไปทาหัตถการต่าง ๆ ต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
2. กรณี ส่งผูป้ ่ วยไปทาหัตถการเช่น เจาะ
ปอด , ใส่เฝื อกต้องนาฟิ ล์มเอ็กซเรย์ไปด้วยทุก
ครั้ง
ห้ องผ่าตัด
1. เตรี ยมบริ เวณที่จะทาผ่าตัดให้สะอาด
ถูกต้อง
2. ตรวจสอบความพร้อมของผูป้ ่ วยทุกครั้ง
ก่อนนาส่ง เช่น ฟันปลอม , การถ่ายปัสสาวะ
ก่อนไป เปลี่ยนเสื้อผ้า , ชัง่ น้ าหนัก
3. ตรวจสอบแฟ้มประวัติของผูป้ ่ วยให้
เรี ยบร้อยเช่น ผลทางห้องปฏิบตั ิการ , ผล
เอ็กซเรย์
4. ส่งใบสัง่ ผ่าตัด (Set case) ก่อนล่วงหน้า 1
วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
5. การนัดผูป้ ่ วยส่องกล้องกระเพาะอาหาร
(Gastroscope) กรณี ผปู ้ ่ วยในต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 วัน, กรณี เป็ นผูป้ ่ วยที่จาหน่ายแล้ว
นัดมาทาต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
กาหนดวันนัดหมายร่ วมกัน

การตอบสนอง

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการส่งผูป้ ่ วยไปรับบริ การยังหน่วยงาน
อื่นอย่างเคร่ งครัด
2. ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการเตรี ยมผูป้ ่ วยส่งห้องผ่าตัดอย่าง
เคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

ลูกค้า
งานซ่ อมบารุง
1. นาของที่จะส่งซ่อมไปด้วย (ถ้านาไปได้)
พร้อมใบส่งซ่อม
2. ระบุสาเหตุที่จะซ่อมทุกครั้งตาม
แบบฟอร์มขออนุมตั ิซ่อม/ปรับปรุ ง//ต่อเติม//
จัดทา/ติดตั้ง
3. มีการดูแลบารุ งรักษาเครื่ องมือตลอดเวลา
4. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ
เครื่ องมือประจาหน่วยงาน
งานยานพาหนะ
1. ใบขอใช้ยานพาหนะต้องระบุวนั เวลา
ชัดเจน
2. กรณีขอรถส่งต่อ (Refer) ผูป้ ่ วยต้องระบุ
ตึกที่ขอใช้ดว้ ย
3. ต้องเตรี ยมพยาบาลส่งต่อและผูป้ ่ วยให้
พร้อมที่จะเดินทางทันทีที่รถ มาถึง
4 ต้องประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่ง
อาจจะมีเอกสาร สิ่งส่งตรวจ หรื อผูป้ ่ วยไป
รพ.น่าน ในรอบเดียวกัน
ตึกสามัญหญิงและตึกสามัญชาย , สงฆ์-เด็ก
ห้ องคลอด / หลังคลอด
1. กรณี ยา้ ยผูป้ ่ วยต้อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนทุกครั้ง
2. แจ้งประวัติผปู ้ ่ วย การรักษาพยาบาลที่
ผูป้ ่ วยได้รับ แจ้งอาการปัจจุบนั พร้อมปัญหา
ที่ตอ้ งดูแลต่อเนื่อง
2. ส่งแฟ้มประวัติผปู ้ ่ วย พร้อมคาร์
เด็กซ์ (kardex), การถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์,
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง,
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์, ผลตรวจอัลตร้าซาวน์,

การตอบสนอง
1. ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด
3. ปฏิบตั ิตามแผนการดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องมือ

1. การเขียนใบขอรถ ต้องลงข้อมูลให้ครบทุกช่อง
2. เตรี ยมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งต่อ อุปกรณ์และ
ตรวจสอบเอกสารให้พร้อมใช้งาน

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการรับและส่งต่อผูป้ ่ วยระหว่าง
หน่วยงานอย่างเคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

ลูกค้า
(Ultrasound) แบบ บันทึกการให้ยา และไป
พร้อม ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
4. มีพยาบาลติดตามไปส่งผูป้ ่ วยทุกครั้ง
เจ้าหน้ าที่ X – ray
1. เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนส่งเอ็กซเรย์ได้ถูกต้อง
เช่น การเตรี ยมผูป้ ่ วยส่งตรวจอัลตร้าซาวน์
ช่องท้อง ต้องงดอาหารและน้ าก่อนอย่างน้อย
6 ชม.
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยส่งอัลตร้าซาวน์, การ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ต้อง
ประสานกับแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบก่อนทุกครั้ง
3. ส่งผูป้ ่ วยตรงเวลานัดหมาย
4. การเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อส่งเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ต้องประสานกับแพทย์รังสีก่อน
ทุกครั้ง เพื่อขอคิวและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของ
ผูป้ ่ วยให้แพทย์ ทราบ และผูป้ ่ วยต้องงด
อาหารและน้ าผูป้ ่ วยอย่างน้อย 6 ชัว่ โมงใน
กรณี เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ในช่องท้อง
ห้ องชันสู ตร
1. การเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
2. ส่งมอบสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้อง
3. เขียนใบ Lab ถูกต้องและครบถ้วน และ
ตรงกับสิ่งส่งตรวจ (Specimen) และบันทึก
สิ่งส่งตรวจใน Hosp. XP
4. กรณี เป็ น Lab ด่วน ต้องปั๊มตรายาง
สาหรับ Lab ด่วน
5. กรณี เป็ นผูป้ ่ วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น
HIV positive ต้องปั๊มตรายาง precaution
ด้วยหมึกสีแดง
6. กรณี เป็ น Lab ที่ตอ้ งส่งตรวจภายนอก
โรงพยาบาล เช่น ส่งเอกชน ส่งศูนย์

การตอบสนอง

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการส่งผูป้ ่ วยเพื่อ X – ray อย่าง
เคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจอย่าง
เคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

ลูกค้า
วิทยาศาสตร์ ต้องจัดเก็บให้ถูกต้อง
7. กรณี เป็ น Lab ที่ตอ้ งส่งตรวจภายนอก
โรงพยาบาล เช่น ส่งเอกชน ส่งศูนย์
วิทยาศาสตร์ และต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องแจ้งให้
ผูป้ ่ วยและญาติทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ค่าบริ การให้เรี ยบร้อย
เวชระเบียน
1. ใบ Summery ต้องลงข้อมูลให้ครบใน
ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ ชื่อผูป้ ่ วย เลขบัตร
ประชาชน ชื่อและที่อยูผ่ ตู ้ ิดต่อ สิทธิบตั ร
เป็ นต้น และแพทย์ตอ้ งสรุ ป chart ให้
เรี ยบร้อย
2. เขียน foot note ครบ
งานประกันสุขภาพ
1. ส่งเวชระเบียนผูป้ ่ วยในไปหน่วย
ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เวชระเบียน การวินิจฉัยโรคของแพทย์ การลง
หัตถการต่าง ๆในระบบ Hos.Xp
2. ส่งเวชระเบียนตามกาหนดเวลา คือ
ภายหลังจากที่ผปู ้ ่ วยจาหน่ายไม่เกิน 5 วัน
3. เวชระเบียนผูป้ ่ วยที่เบิกได้ ประกันสังคม
พรบ.รถทุกชนิด บัตรทองต่างจังหวัด และ
ผูป้ ่ วยต่างด้าวส่งเวชระเบียนไปงาน
ประกันสังคมหลังจากที่ผา่ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเวชระเบียนแล้ว
4. ผูป้ ่ วยบัตรทองต่างจังหวัด และผูป้ ่ วยสิทธิ
ว่าง ให้แจ้งงานประกันทราบทุกครั้งเพื่อขอ
claim code ผูป้ ่ วยสิทธิ พรบ. ประกันสังคม
ทั้งในและต่างจังหวัด , ผูป้ ่ วยกระดูกและข้อที่
ทั้งในและต่างจังหวัด , ผูป้ ่ วยกระดูกและข้อที่

การตอบสนอง

1. บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบ
2. มีการประสาน และทบทวนแนวปฏิบตั ิ ในลักษณะของ
การ Audit chart กรณี ขอ้ มูลไม่ชดั เจน

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางอย่างเคร่ งครัด
2. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ กรณี ที่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

ลูกค้า

การตอบสนอง

มีหตั ถการผ่าตัด , ผูป้ ่ วยที่มีค่า RW มากกว่า
หรื อเท่ากับ 4 ต้องส่งงานประกันทุกราย

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
1. รวดเร็ ว
2. ปลอดภัย
3. มีความพึงพอใจ

ความท้ าทายและความเสี่ ยงที่สาคัญ:
1. จัดทาแนวปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยา
2. ผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจ
3. เครื่ องมืออุปกรณ์ชารุ ด ไม่เพียงพอ

ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
ปริมาณงาน :
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ
ยอดยกมา ( ราย )
รับใหม่ ( ราย )
รับย้าย ( ราย )
ย้าย ward ( ราย )
กลับบ้าน ( ราย )
Refer ( ราย ) รวม
Refer ต่างจังหวัด ( ราย )
Refer ในจังหวัด ( ราย )
ถึงแก่กรรม ( ราย )
คงพยาบาล ( ราย )

ปี 2558

จานวน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

8,069
600
397
384
417
138

6,215
534
331
311
359
165

5,381
452
137
220
210
100

6,135
310
133
114
182
79

9
21

6
11

6
4

8
4

68
7,992

40
6,174

40
5,384

57
5,881

ปี 2558

จานวน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

-ชาย

3,857

3,279

2,946

3,120

12.

-หญิง

3,977

2,819

2,374

2,983

13.

-เด็ก

158

116

81

41

ลาดับ
11.

รายการ
จาแนกเป็ นผูป้ ่ วย

14.

ประเภทผูป้ ่ วย (ราย)- ประเภทที่ 4a

-

-

-

4,574

15.

- ประเภทที่ 3a

-

-

-

742

16.

- ประเภทที่ 3b

-

-

-

405

17.

- ประเภทที่ 2a

-

-

-

57

18.

-ประเภทที่ 2b

-

-

-

267

19.

-ประเภทที่ 2c

-

-

-

65

20.

-ประเภทที่ 1a

-

-

-

0

21.

-ประเภทที่ 1b

-

-

-

1

22.

-ประเภทที่ 1c

-

-

-

7

23.

-ประเภทที่ 1d

-

-

-

1

24.

ประเภทผูป้ ่ วย (ราย) - ประเภทที่ 4

919

372

37

-

25.

-ประเภทที่ 3

2,584

1,673

766

-

26.

-ประเภทที่ 2

2,973

2,121

1,753

-

27.

-ประเภทที่ 1

1,516

2,036

2,827

-

28.

สอนสาธิต / การเตรี ยมจาหน่าย

9

0

0

0

29.

ผูป้ ่ วย Re – admit ใน 28 วันโดยมิได้วางแผน
( ระบุผปู ้ ่ วย ) ( ราย )
ผูป้ ่ วยพลัดตก / หกล้ม ( ระบุราย )

3

1

1

1

0

0

0

0

ผูป้ ่ วยย้ายกลับ ICU ภายใน 24 ชัว่ โมง
( ราย )
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน

0

1

1

1

0

0

1

1

30.
31.
32.

ลาดับ

รายการ

ปี 2558

จานวน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

8

3

9

14

- ถึงแก่กรรมหลัง CPR ทันที

12

2

6

10

- D.C. Shock

5

1

2

11

33.

ช่วยฟื้ นคืนชีพ (ราย ) - ช่วยแล้วฟื้ นรับไว้รักษาต่อ

34.
35.
36.

Intubation (ครั้ง )

43

46

42

71

37.

On Respirator ( ราย )

392

478

1,026

2,078

38.

( ชัว่ โมง)

2,448

3,393

6,990

1,4941

39.

On O2 T- piece ( ราย )

118

146

335

402

474

848

1,397

1,940

2,247

2,564

40.

( ชัว่ โมง)

41.

On O2 (ราย ) ( ยกเว้น T – piece )

2,669

1,895

42.

Tracheostomy tube care (ราย )

151

362

185

150

43.

suction (ครั้ง)

6,486

2,022

4,170

6,515

44.

การให้ยาพ่น(Wipper inhalation) (ครั้ง)

3,130

614

3,100

2,333

44.

Monitor EKG (ราย)

655

26

988

2,872

45.

Observe neurosign (ครั้ง)

NA

831

482

1,168

46.

Pre OP Care (รายใหม่)

71

26

12

21

47.

ทาแผล BURN ( ครั้ง )

4

0

3

7

48.

แผลขนาดใหญ่ที่ใช้เวลา > 15 นาที

3

5

45

12

49.

ทาแผลแห้ง / เย็บ

512

615

659

431

50.

แผลเปิ ด / ติดเชื้อ

114

319

210

91

51.

ตัดไหม

30

10

13

9

52.

ICD care ( ราย )

49

86

92

66

53.

Drain care ( ราย )

49

86

92

66

54.

ใส่ F.cath-retained (ครั้ง)

138

104

92

94

ลาดับ

รายการ

ปี 2558

จานวน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

55.

off (ครั้ง)

119

95

109

127

56.

care (ราย)

1,904

1,545

1,545

3,102

57.

Intermittent cath (ครั้ง )

15

12

10

6

58.

complete bed bath (ครั้ง)

NA

232

368

926

59.

ใส่ NG tube (ครั้ง)

94

73

119

167

60.

care (ราย)

585

825

1,340

2,356

61.

off (ครั้ง)

61

58

85

124

62.

Irrigate NG tube(ครั้ง)

71

36

76

61

63.

Feeding NG tube (ครั้ง)

395

835

1,570

2,960

64.

IV fluid care; Peripheral (ราย)

4,553

3,460

3,006

2,556

267

170

406

999

65.

Central (ราย)

66.

ให้ IV fluid ( รายใหม่ )

437

359

395

932

67.

Heparin lock care (ราย)

1,522

1,388

1,421

2,362

68.

ฉีดยา IV (ครั้ง)

4,620

3,339

4,116

3,871

69.

ฉีดยา IM (ครั้ง)

324

212

88

471

70.

ฉีดยา SC (ครั้ง)

149

95

208

1,059

71.

Drip SK ( รายใหม่ )

20

12

6

9

72.

KCL ( รายใหม่ )

18

37

35

25

73.

Drip Dopamine ( รายใหม่ )

60

56

28

36

74.

Drip Dobutamine ( รายใหม่ )

30

32

16

8

75.

ฉีด Digoxin ( รายใหม่ )

7

5

4

2

76.

Cal. Gluconate ( รายใหม่ )

28

13

14

13

77.

ฉีด Adrenosine ( รายใหม่ )

13

4

1

4

78.

ฉีด Enoxaparine ( รายใหม่ )

40

20

14

18

ลาดับ

รายการ

ปี 2558

จานวน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

79.

Drip Norepinephrin ( รายใหม่ )

115

118

99

71

80.

Insuline IV drip ( รายใหม่ )

10

26

5

4

81.

Drip Nitroglecerine ( รายใหม่ )

19

12

5

5

82.

Morphine IV drip ( รายใหม่ )

16

30

21

9

83.

Drip Amiodarone ( รายใหม่ )

13

32

13

4

84.

Lidocain IV drip ( รายใหม่ )

1

0

0

1

85.

Drip HAD ( ต่อเนื่อง ) (ราย )

1,800

2,250

1,844

1,229

86.

Drip Antibiotic (ครั้ง)

2,661

3,167

3,224

1,624

87.

Drip ยาอื่นๆ (ครั้ง)

717

613

721

414

88.

เจาะเลือด (ครั้ง)

637

601

965

1,109

89.

เจาะ Blood gas ( รายใหม่ )

247

229

254

170

90.

DTX (ครั้ง)

293

337

966

2,035

91.

HCT (ครั้ง)

442

227

256

216

92.

Blood Transfusion (ราย)

106

77

83

305

93.

Skeletal traction (ราย)

0

2

1

16

94.

Skin traction (ราย)

0

0

0

17

95.

ดูแลผูป้ ่ วยใส่เฝื อก (ราย)

7

1

1

0

96.

SSE (ครั้ง)

11

5

4

7

97.

เตรี ยมตรวจพิเศษ/ผ่าตัดเล็ก (ราย) - Ultrasound

8

8

17

37

98.

- EKG

83

148

345

1,031

99.

- CT

19

6

10

7

100.

- Gastroscope

0

0

0

71

101.

- Sigmoidoscope

0

0

0

34

102.

- Proctoscope

0

0

0

0

จานวน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ลาดับ

รายการ

103.

-Suture

2

2

5

4

104.

-PR

0

3

0

1

105.

-Barium enema

0

1

0

0

106.

-IVP

2

0

0

0

107.

-GI study

2

0

0

0

108.

- Cut down

19

20

22

48

109.

-Chest drainage

1

1

2

6

110.

-เจาะหลัง

2

2

2

10

111.

-เจาะท้อง

2

4

0

3

112.

-เจาะปอด

4

2

0

6

113.

- Irrigate bladder

0

1

4

0

114.

-ส่ง PV

3

4

0

0

115.

-Aspirate

0

0

0

7

116.

-I & D

0

0

0

0

ปี 2558

117.

Double lumen Insertion - Jugular

0

0

0

32

118.

- Femural

0

0

0

7

119.

-CAPD ( ครั้ง )

171

135

236

112

อัตรากาลัง (คน) : ความต้องการ 14 คน มีอตั รากาลังจริ ง 10 ต้องการเพิ่ม 4 คน มีการบริ หารอัตรา
กาลังคนดังนี้
มีระบบการจาแนกผูป้ ่ วยตามความต้องการการตอบสนองระดับต่างๆ เพื่อให้มีการจัดอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับประเภทการดู แลที่ ผูป้ ่ วยต้องการตามสานัก การพยาบาล สานัก การปลัด กระทรวง
สาธารณสุข
มีการวัดผลที่แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ (Productivity) เกณฑ์ Productivity เท่ากับ 90-110 % ในตึกผูป้ ่ วยหนัก
สานักการพยาบาลกาหนดให้ Productivity ต้องไม่เกิ น 100% จากสถิติปีพ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2561
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2561) Productivity คานวณได้ 36.37,37.48,51,21 และ37.75 %
โดยคิดจากการแยกประเภทผูป้ ่ วย
สาเหตุเกิดจาก
1. อัตรากาลังมากกว่าภาระงาน มีการแก้ไขโดยลดอัตรากาลังในเวรเช้าจาก 5 คนเหลือ 4 คน
ทดลองลดอัตรากาลังในเวรบ่ายและดึก เหลือ 2 คน
2. กรณี ยอดผูป้ ่ วยมีนอ้ ยให้วางแผนไปช่วยจุดที่อตั รากาลังขาดแคลนเช่น ตึกผูป้ ่ วยนอก หรื อการ
ให้ไป refer ไปในจังหวัดและต่างจังหวัด
3. กรณี หวั หน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบงานคุณภาพไปประชุมไม่ได้เรี ยกอัตรากาลังเสริ ม และนาไปคิด
เป็ นอัตรากาลังที่ทางานตามปกติ
4. โครงสร้างตึกผูป้ ่ วยหนักเช่น ห้องสาหรับผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิตา้ นทานต่า เป็ นห้องทึบ ไม่มีวงจร
ปิ ด ไม่มีกริ่ งสัญญาณฉุกเฉิน ไม่เหมาะสมในการรับผูป้ ่ วยเพื่อดูแล ยกเว้นเป็ นผูป้ ่ วยธรรมดาที่
ไม่ตอ้ งการการดูแลมาก
5. ในเดือนมิถุนายน 2560 อายุรแพทย์ไปเรี ยนต่อ 1 คน มีขอ้ จากัดในการรับผูป้ ่ วย ลดจานวนเตียง
ลง
6. การแยกประเภทผูป้ ่ วยกับความต้องการพยาบาลของพยาบาลแต่ละคนไม่ตรงกัน

ด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
1. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมัน่ โดยมีการทางานเป็ นทีม
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 41.67 % (5 คน) ได้รับการศึกษาต่อในหลักสูตรเฉพาะทางวิกฤตและ
ปริ ญญาโท มีนาเทคโนโลยีใหม่ๆ งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์เข้ามาสอนบุคลากรในหน่วยงาน (วางแผนส่ ง
เจ้าหน้าที่เรี ยนเฉพาะทางวิกฤต 1 คนต่อปี ) บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่จบใหม่ และไม่ผา่ นหลักสูตร
เฉพาะทางวิกฤตต้องรับการฝึ กปฏิบตั ิ (on the job training) อย่างใกล้ชิด มีจานวน 5 คน

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการอบรมวิชาการที่ตรงกับการดูแลผูป้ ่ วยในหน่วยงานวิกฤต (มี
สอบถามความต้องการในการพัฒนาบุ ค ลากรแต่ ละคน เพื่อน ามาวางแผนการได้รับการอบรมของ
หน่วยงานในแต่ละปี งบประมาณ)
4. เจ้าหน้าที่ ทุก คนผ่านการประเมิน สมรรถนะของหน่ ว ยงานในเรื่ องการดู แลผู ้ ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, การหย่าเครื่ องช่วยหายใจ, การใช้เครื่ องมือพิเศษ
เช่น เครื่ องช่วยหายใจ เครื่ องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เป็ นต้น

ด้ านเครื่ องมือ เทคโนโลยี
1. มีอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ช่วยชีวิตผูป้ ่ วยวิกฤตเช่น NIBP, Monitor
EKG , Infusion pump, Ventilator, Defibillator
2. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู ้ สาหรับผูป้ ่ วยในแต่ละราย
3. มีระบบการบันทึก ข้อมูลผูป้ ่ วยในคอมพิว เตอร์ (ระบบ Hos.XP) ที่ สามารถใช้ติ ดตามดูแล
ผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว ทันเวลา
4. เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานสามารถใช้ program word, Excell, power point มากกว่าร้อยละ 80
เพื่อจัดทาเอกสารต่างๆ

2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ
(Performance Indicator)

1.การรับผูป้ ่ วยวิกฤต

1.มีโทรการประสานก่อนส่งผูป้ ่ วย
2.การ transfer มายังตึกผูป้ ่ วยหนักควรมี
อุปกรณ์ที่สาคัญติดตามมาเช่น O2
saturation, Infusion pump, BP monitor
เป็ นต้น
1.การซักประวัติและตรวจร่ างกาย
ถูกต้องครอบคลุมมีการวางแผนการ
พยาบาลตรงกับแผนการรักษาของ
แพทย์
2.การติดตามสัญญาณชีพควรเป็ นตาม
เกณฑ์การจาแนกผูป้ ่ วย

1.การบ่งชี้ผปู ้ ่ วยกับเอกสารควรถูกต้อง
2.ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะ hypoxia, BP drop, Arrest
เป็ นต้น

2.กระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยวิกฤต

1.ผูป้ ่ วยวิกฤตได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ ว
ปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการวาง
แผนการพยาบาลอย่างเหมาะสมทุกวัน
2.ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไขหรื อรายงานแพทย์อย่าง
รวดเร็ วเมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
ชีพ

3.ผูป้ ่ วยวิกฤตได้รับผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างรวดเร็วภายใน 45
นาที ( E1)

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
4.ผูป้ ่ วยวิกฤตได้รับผลการตรวจ
เอ็กซเรย์อย่างรวดเร็ วภายใน 15 นาที

กระบวนการคู่ขนาน

5.ผูป้ ่ วยวิกฤตไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้เช่น ตกเตียง, Phlebitis เป็ นต้น
6.ผูป้ ่ วยวิกฤตได้รับการฟื้ นฟูสภาพอย่าง
เหมาะสม
7.ผูป้ ่ วยพ้นภาวะวิกฤตได้รับการ
ประเมินเพื่อย้ายตึกอย่างเหมาะสม
(ยกเว้นเตียงเต็ม)
1.การดูแลรักษาเครื่ องมือ: มีการ
ตรวจเช็คเครื่ องมือทุกวันและบารุ งรักษา
เครื่ องมือตามแผนการบารุ งรักษาของ
งานซ่อมบารุ ง
2.การจัดทาแผนป้องกันอัคคีภยั
(เนื่องจากมีการใช้เครื่ องมือพิเศษหลาย
ชนิด)
3.การจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
ให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมตาม
แผนการเบิกจ่ายของฝ่ ายเภสัชกรรมและ
ฝ่ ายพัสดุ

3.ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไขหรื อรายงานแพทย์เมื่อ
อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ
(Performance Indicator)
4.ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไขหรื อรายงานแพทย์เมื่อ
อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผลการ
ตรวจเอ็กซเรย์
5.ผูป้ ่ วยวิกฤตไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
6.ผูป้ ่ วยสามารถหย่าเครื่ องช่วยหายใจได้ตาม
แนวปฏิบตั ิการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
7.ไม่เกิดอัตราการย้ายกลับเข้าตึกผูป้ ่ วยหนักใน
24 ชัว่ โมง
1.มีเครื่ องมือพร้อมใช้ มีการบารุ งรักษาที่
เหมาะสมตามแผน

2.มีแผนป้องกันอัคคีภยั สาหรับหน่วยงาน

3.มีวสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอและ
พร้อมใช้ในหน่วยงาน

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ลาดับ
1

เป้ าหมายปี
2558
อัตราการติดเชื้อ UTI ในผูป้ ่ วยที่คา ≤ 1 ต่อ 1000
สายสวนปัสสาวะ
วันนอน
ตัวชี้วดั

2

อัตราการติดเชื้อ VAP ในผูป้ ่ วยที่
ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
3 อัตราการติดเชื้อของหลอดเลือดดา
จากการให้สารน้ า
4 จานวนและอัตราอุบตั ิการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยาต่อ 1000 วัน
นอนของผูป้ ่ วยใน
4.1 ผลกระทบไม่ถึงตัวผูป้ ่ วย (A-B)
4.2 ถึงตัวผูป้ ่ วย no harm (C-D)
4.3 ระดับ (A-D)
4.4 ถึงตัวผูป้ ่ วย harm (E-I)
5 การดูแลผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด
5.1 อัตรา Door to EKG time
<10นาที
5.2 อัตรา Door to needle time
<30นาที
5.3 Onset of chest pain
5.4 อัตราที่ได้รับ Fibrinolytic

5.5 อัตราตาย

≤ 0.5 ต่อ 1000
วันนอน
≤ 0.5 ต่อ 1000
วันนอน

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1.25
2.19
0.95
0
3.48

1.1

0.61

0.5

20.09

35.93

2.99

0

ไม่เกินร้อยละ3
ไม่เกินร้อยละ1
ไม่เกินร้อยละ3
ไม่เกินร้อยละ0

5.16
2.86
8.02
0

3.07
4
3.07
0

3.83
0
0
0

14
3
17
0

≥ ร้อยละ 80

100%
1.5 นาที
100%
14 นาที
180
90%
(2ราย)

100%
< 180 นาที
100%

0%

11%

100% 100% 100%
3 นาที 1.5 นาที 7 นาที
90% 54%
50%
27 นาที 46 นาที 42 นาที
180
158
85
90% 100%
94%
(1ราย)
(1ราย)
0%

0%

12%

5.6 จานวนวันนอน

ลาดับ

ตัวชี้วดั

5วัน

เป้ าหมายปี
2558

(1 ราย)
4 วัน

5 วัน

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

5.8 จานวนรับ Referโรคหัวใจขาด
เลือดไปรพ.ที่มีศกั ยภาพมากกว่า
6 การหย่าเครื่ องช่วยหายใจสาเร็ จ
ร้อยละ 80
< 30%
7 อัตราตายจาก sepsis/ septic

9 ราย

1 ราย

100
NA

8 ความพึงพอใจในการให้บริ การ

87.22

93.57
9.23
(6/65)
81.41

ร้อยละ 80

6 วัน

(2ราย)
4 วัน

2 ราย

4 ราย

92.45
85.14
21.06
27.59
(20 ราย) (16 ราย)
83.19

4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้ อยู่ปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ ว)
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็ นโรคที่มีความรุ นแรงเป็ นสาเหตุให้เสี ยชีวิต สานักงานประกัน
คุณภาพได้เล็งเห็นความสาคัญในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั วได้รับนโยบาย
ในการดู แลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ มาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2550 หลังรั บนโยบายได้ประชุ มทีมในหน่ ว ยงานซึ่ ง
ประกอบด้วยอายุรแพทย์ และพยาบาลในหน่ วยงาน กาหนดผูร้ ับผิดชอบดูแล จัดทาแนวปฏิบตั ิในการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัว ใจขาดเลือดที่ ตอ้ งได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Fibinolytic) ได้แก่ การให้ยา
Streptokinase การจัดให้มีระบบ Fast track โดยในระยะแรกมีการสอน/ นิ เทศติ ดตามเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้ทราบ Pathology Physiology การได้รับยาละลายลิ่มเลือด การดูแลหลังได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด มีการจัดวิชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้รับทราบว่ามีเข็มมุ่งในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใจ ประกาศเป็ นนโยบายและรับผูป้ ่ วยทั้งในโรงพยาบาลชุมชนสายเหนื อ (โรงพยาบาล
เชี ยงกลาง ทุ่ งช้าง เฉลิมพระเกี ยรติ บ่อเกลือ) และต่ างด้าว ก าหนดให้ตึก อุบัติเหตุ เป็ นหน่ ว ยให้ยา
Streptokinase แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงกาหนดให้ตึกผูป้ ่ วยหนัก
เป็ นหน่วยที่ให้ยา Streptokinase
1. เริ่ มให้ยา Streptokinase ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2550 ปัญหาที่พบมีการเขย่ายา Streptokinase การให้ยา
ไม่มี infusion pump มีการ monitor EKG แต่เจ้าหน้าที่ยงั ไม่มีความเชี่ยวชาญในการแปลผล ระบบ Fast

ปี
256
2

track รับผูป้ ่ วยที่ตึกอุบตั ิเหตุ (ทาบัตร/ EKG/ Lab) การเข้าถึงผูป้ ่ วยของศูนย์เปลช้า จากการดาเนิ นและ
วิเคราะห์พบว่าขั้นตอนในการซักประวัติ และรอผล Lab นาน, เจ้าหน้าที่รายงานแพทย์ชา้ ทาให้ระยะเวลา
ที่ผปู ้ ่ วยควรได้รับยา Streptokinase ช้า มีการปรับระบบที่ตึกอุบตั ิเหตุ โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถทา EKG
ได้ในผูป้ ่ วยที่ซกั ประวัติแล้วมีอาการเข้ากับโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด รายงานแพทย์เวรด่วน และ
รายงานแพทย์เวร consult อายุรแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยา Streptokinase ผลการดาเนิ นงาน ระยะตั้งแต่
ผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทัง่ ได้รับยา (Door to needle time < 30 นาที) ได้ 42 นาที
2. ในปี 2552 มีก ารปรับระบบ Fast track โดยแต่ เดิ ม มีก ารประสานข้อมูลกัน ทางโทรศัพท์ และ
โรงพยาบาลชุมชน Fax EKG มาที่ธุรการ และให้ผชู ้ ่วยเหลือคนไข้หรื อพนักงานเปลไปรับมาให้พยาบาล
ในหน่วยงาน และ consult อายุรแพทย์ ทาให้ล่าช้า ปรับระบบให้มีระบบ Fax ในการ consult EKG กับ
อายุรแพทย์ในหน่วยงาน ก่อน refer ผูป้ ่ วยมาให้ยา Streptokinase และส่งผูป้ ่ วยขึ้นมาที่ตึกผูป้ ่ วยหนักโดย
ไม่ตอ้ งผ่านตึกอุบตั ิเหตุ ด้วยข้อจากัดของระบบ Hos XP ต้อง Admit ผูป้ ่ วยก่อนจึงจะสามารถลงข้อมูลได้
จึงให้ผชู ้ ่วยเหลือคนไข้นาไป referไปทาบัตรและ Admit ผูป้ ่ วย ผลการดาเนิ นงาน Door to needle time <
30 นาที ได้ 42 นาที
ร่ วมเรี ยนรู ้กระบวนการ Support group กับทีมโรงพยาบาลน่าน นามาเป็ นแบบอย่างในการทา Support
group ของที มโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชปั ว (ปี 2552 ทาโครงการในตาบลวรนคร,ปี 2553 ทา
โครงการในบ้านป่ าหัด ,ปี 2556 ทาโครงการในต าบลศิลาเพชร, ปี 2558 ทาโครงการกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล)
3. ปี 2553 เนื่องจากข้อจากัดของแพทย์ (มีอายุรแพทย์คนเดียว) มีการ training แพทย์ทวั่ ไปให้สามารถให้
ยา Streptokinase ได้ โดยผ่านระบบ consult ของอายุรแพทย์
ผลการดาเนินงาน Door to needle time < 30 นาที ได้ 40 นาที
มี ก ารส่ ง ผูป้ ่ วยหลัง ให้ย า Streptokinase ไปท าการฉี ด สี ห ลอดเลื อ ดหัว ใจ (CAG) ทางแม่ ข่ า ย
(โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) จึงเปิ ดช่องทางด่วนพิเศษให้แก่โรงพยาบาลในเครื อข่าย โดยยังไม่มี
ระบบ consult ที่ชดั เจน
ผลการดาเนินงานส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจานวน 15 ราย
4. ปี 2554 เน้นระบบส่งต่อกับโรงพยาบาลแม่ข่าย การส่ งผูป้ ่ วยหลังให้ยา Streptokinase ไปทาการฉี ดสี
หลอดเลือดหัวใจ (CAG) ทางแม่ข่าย (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) จึงเปิ ดช่องทางด่วนพิเศษ
ให้แก่โรงพยาบาลในเครื อข่าย โดยไม่มีระบบ consult ที่ชดั เจน
ผลการดาเนินงานส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจานวน 18 ราย
5. ปี 2556 เริ่ มทาโปรแกรมการให้ขอ้ มูลก่อนไปทา CAG โดยให้ผปู ้ ่ วยดู VDO แนะนาความเสี่ ยงต่างที่
อาจเกิดขึ้นตามแนวปฏิบตั ิ และการเตรี ยมตัวใส่สายสวนหัวใจ
การส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่ข่ายใช้ระบบ Telemedicine แพทย์สามารถเห็น EKG ที่เปลี่ยนแปลงขณะ
ส่งต่อ และสามารถสัง่ การรักษาได้

ผลการดาเนินงานส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจานวน 23 ราย
6. ปี 2557 เริ่ มมีการลาเลียงทางอากาศ
7. ปี 2558 ผลการดาเนิ นงาน Door to needle time < 30 นาที ผลลัพธ์ที่ข้ ึนๆลงๆ ทีมรับผิดชอบจึ ง
ทบทวนกระบวนการใหม่ ให้ระบบ Fast track เป็ น one stop service ที่ตึกผูป้ ่ วยหนัก โดยเมื่อมีการ
ประสานเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ refer จากโรงพยาบาลชุมชนสายเหนื อ ให้ทีมแพทย์ประสานกับอายุรแพทย์,
พยาบาลประสานกับพยาบาลตึกผูป้ ่ วยหนัก สอบถามข้อมูล เลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ ่ วย เพื่อ
ทาบัตร และประวัติผปู ้ ่ วยรอ เมื่อผูป้ ่ วยมาถึง ให้ Fast track ขึ้นที่ตึกผูป้ ่ วยหนักได้เลย ลดระยะเวลารอ
คอย และระยะเวลาการทาบัตร ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรัก ษาได้รับยา Streptokinase ที่ รวดเร็ ว ผลการ
ดาเนินงาน Door to needle time < 30 นาที ได้ 15 นาที
การทบทวนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขาดเลือดเฉียบพลัน
1. พยาบาลประจาตึกอุบัตเิ หตุฉุกเฉินขาดองค์ความรู้ในการให้ ยาละลายลิม่ เลือด
วิธีการ/ความถี่/ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวน
ความถี่
ผูป้ ่ วยทุกรายที่พบปัญหาในการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผู้ร่วมทบทวน
ทีมแพทย์และทีมพยาบาลตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
พยาบาลตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉินสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้อย่างถูกต้อง
กรณีตวั อย่าง
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 57 ปี แพทย์วินิจฉัย STEMI มีคาสัง่ ให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase 1.5
mu vein drip in 1 hr พยาบาลประจาตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉินรับทราบคาสัง่ การรักษาของแพทย์ แต่ไม่
ทราบแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการเตรี ยมยา และการให้ยาละลายลิ่มเลือด และไม่ทราบการดูแลสังเกต
อาการและภาวะแทรกซ้อน จึงได้มีการประสานพยาบาลตึก ICU ในการลงไปช่วยและทาการเตรี ยม
ยา และให้ยา Streptokinase และไปช่วยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
ผลลัพธ์
หลังการทบทวนความรู ้และการใช้ Guidelineพยาบาลประจาตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉินสามารถเตรี ยม
ยา และการให้ยาละลายลิม่ เลือดได้ รวมถึงสังเกตอาการ อาการผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อนได้

2. การเตรียมเอกสารไม่ครบถ้ วนในการส่ งต่อผู้ป่วยไปทาหัตถการใส่ สายสวนหัวใจที่โรงพยาบาลศูนย์
ลาปาง
วิธีการ/ความถี่/ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวน/ ระบบ consult Disease Manager
ความถี่
1. รายที่พบปัญหาในการเตรี ยมเอกสาร การนัดวันนัด
2. ประชุมทีมการดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดของแต่ละหน่วยงาน 2 ครั้งต่อปี
ผู้ร่วมทบทวน
อายุรแพทย์และทีมการผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ละหน่วยงาน
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
ไม่พบอุบตั ิการณ์การเตรี ยมเอกสารไม่ครบในการส่งผูป้ ่ วยไปทาหัตถการใส่สายสวนหัวใจ
กรณีตวั อย่าง
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 60 ปี มาตรวจที่ตึกผูป้ ่ วยนอกด้วยอาการ Syncope ไม่มี chest pain และ
onset of chest pain ไม่ชดั เจน แพทย์วินิจฉัย NSTEMI และให้พยาบาลประจาคลินิกโรคหัวใจนัด
ส่งผูป้ ่ วยไปใส่สายสวนหัวใจโรงพยาบาลลาปาง แต่พยาบาลประจาคลินิกโรคหัวใจเตรี ยมเอกสาร
ไม่ครบและนัดผูป้ ่ วยไปทาหัตถการใส่สายสวนหัวใจผิดวัน เมื่อผูป้ ่ วยไปถึงโรงพยาบาลลาปาง จึง
ไม่มีคิวนัด และไม่สามารถแทรกคิวใส่สายสวนหัวใจให้ได้ จึงให้ผปู ้ ่ วยเดินทางกลับบ้านเพื่อ
กลับมานัดคิวใหม่ ทาให้ผปู ้ ่ วยเสียโอกาส สูญเสียเงินค่าเดินทางและเสียเวลา
ผลลัพธ์
หลังการทบทวนอุบตั ิการณ์ ยังไม่พบอุบตั ิการณ์การเตรี ยมเอกสารไม่ครบ หรื อนัดผิดวันในการ
ส่งต่อ ผูป้ ่ วยไปทาหัตถการใส่สายสวนหัวใจ
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การหย่าเครื่ องช่ วยหายใจ (weaning)
ตึกผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั ว จังหวัดน่ าน ต้องดู แลผูป้ ่ วยที่มีภาวะหายใจ
ล้มเหลวที่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจจานวนมาก จากสถิติปีพ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60-ก.ค.61) มี

ผูป้ ่ วยใช้เครื่ องช่วยหายใจจานวน 163, 171, 212 และ 139 รายตามลาดับ การใส่ เครื่ องช่วยหายใจระยะ
ยาวมี ภ าวะแทรกซ้อ นที่ ส าคัญ คื อ การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบจากการใช้เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ (ventilator
associated pneumonia[VAP]) เพิ่มขึ้นจากสถิติปีพ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 (ต.ค. 60-ก.ค.61) มีผปู ้ ่ วยที่
ติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจจานวน 10, 9,6 และ 3 รายตามลาดับ ดังนั้นเมื่อภาวะการ
หายใจล้มเหลวและอาการต่างๆดีข้ ึน จึงควรเริ่ มการหย่าเครื่ องช่ วยหายใจให้เร็ ว ที่สุด มีหลักฐานทาง
การแพทย์มากมายที่ แสดงให้เห็ น ว่าการใช้เกณฑ์วิธีก ารหย่าเครื่ องช่ ว ยหายใจ ( weaning protocol)
ระยะเวลาในการใช้เครื่ องช่ ว ยหายใจ และลดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ดังนั้น ทางที มการดู แลจึ งเห็ น
ความสาคัญมีการคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ และตกลงร่ วมกันเลือกใช้เกณฑ์วิธีการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
ของมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2550
ทบทวนกิจกรรมการหย่าเครื่ องช่ วยหายใจ
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนในกรณี ที่มีปัญหาและอุปสรรคในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
ความถี่
1. ทบทวนทุกครั้งที่เกิดปัญหาในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
2. ทบทวนในผูป้ ่ วยทุกรายที่ใส่เครื่ องช่วยหายใจ
3. ทบทวนในผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เครื่ องช่วยหายใจ
ผู้ร่วมทบทวน
1. ทีมการพยาบาล
2. ICWN
ความครอบคลุม
ผูป้ ่ วยที่ใส่เครื่ องช่วยหายใจทุกรายที่มีปัญหาและอุปสรรคในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
1. มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ในการหย่าเครื่ องช่ว ยหายใจอย่างถูก ต้อง รวดเร็ ว ตามมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าที่ มีความรู ้ ความเข้าใจมากขึ้น
กรณีตวั อย่าง
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 82 ปี รับ refer จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มาด้วยอาการมีไข้ หายใจ
เหนื่อย แพทย์วินิจฉัย Pneumonia underlying CHF,HT Admit โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 31
กรกฏาคม2561 ถึง 10 สิงหาคม 2561 ระหว่าง Admit มีปัญหาเรื่ องหายใจเหนื่ อยตลอด on O2 canular
3-5 LPM สลับกับ O2 mask c bag 8-10 LPM มียาพ่น Berodual NB q 4 hr , มีไข้ 38-38.4 0C ส่ ง

Sputum G/S ผล : Gram Positive cocci + Gram Negative Bacilli PMN few ,ผล Sputum AFB x3 day :
Negative , ส่ ง H/C x 2 spec, ผล Scrub IGg : Positive ให้ยา ABO : Cef-3 1 gm q 12 hr +
Metronidazone 500 gm v q 8 hr , retained NG
วันที่ 10 สิงหาคม 2561: ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบมาก RR =30-40 /min, Lung sound :
wheezing Both Lung, O2sat room air 80% พ่นยา Berodual NB x 3 dose ให้ Dexa 4 mg v, on O2
mask c bag 10 LPM, O2sat 90% ผูป้ ่ วยไม่ทุเลาอาการหายใจเหนื่อย แพทย์พิจารณา on ETT No. 7
mark 18 cms มุมปาก Refer รพร.ปัว Admit ICU on ventilator setting PCV mode: RR 16 /min ,
PEEP 5 cmH2O, PC 16 , Ti 0.9 , FiO2 0.4 ให้ยา Berodual NB q 4 hr c prn หลังแพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ
มี order ปรับ setting ventilator: CMV mode: TV 400 ml, RR 16 /min , PEEP 5 cmH2O , FiO2 0.4
ผูป้ ่ วยหายใจสัมพันธ์กบั เครื่ องดี ไม่เหนื่อยหอบ RR 16-20/min , O2 sat = 99-100% , Lung sound :
Rhonchi BL มีปัญหาเรื่ อง Tachycardia HR 130-150/min ให้ยา Cordarone 150 mg v stat,
Verapamil(40) 1 tab oral tid pc
วันที่ 11 สิงหาคม 2561: ผูป้ ่ วยไม่เหนื่อยหอบ Lung sound: wheezing แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ
มี order ให้ on ventilator setting mode เดิม ให้ยา Dexamethasone 4 mg v stat then 4 mg v q 8 hr.
วันที่ 12 สิงหาคม 2561: ผูป้ ่ วยหายใจสัมพันธ์กบั เครื่ อง ไม่เหนื่อยหอบ secretion สีขาว ปริ มาณ
เล็กน้อย ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ตาม Guideline Pua Crown Prince
Hospital Weaning : RSBI 44.45 min/L, Lung sound : rhonchi Both lung, Vital sign: BP 110/70-130/80
mmHg, HR 80-100 /min, RR 16-18 /min , O2 sat 98-100% แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ ปรับ setting try
wean SIMV mode ; TV 400 ml , RR 16 /min , PS 12 cmH2O , PEEP 5 cmH2O , FiO2 0.4 ให้ยา
Dexamethasone 4 mg v q 8 hrs, Berodual NB q 4 hr c prn สรุ ปยังไม่สามารถหย่าเครื่ องช่วยหายใจได้
วันที่ 13 สิงหาคม 2561: ผูป้ ่ วยหายใจสัมพันธ์กบั เครื่ อง ไม่เหนื่อยหอบ secretion สีขาว ปริ มาณ
เล็กน้อย ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ตาม Guideline Pua Crown Prince
Hospital Weaning: RSBI 44.45 min/L Lung sound : rhonchi Both lung , Vital sign : BP 110/70-130/80
mmHg, HR 80-90 /min, RR 16-18 /min , O2 sat = 98-100% แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ ปรับ setting try
wean PSV mode: Pressure support 12 cmH2O, PEEP 3 cmH2O, FiO2 0.4 สลับกับ SIMV mode ทุก 2
hrs. ผูป้ ่ วยหายใจสัมพันธ์กบั เครื่ อง ไม่เหนื่อยหอบสามารถ try wean PSV สลับกับ SIMV mode ได้ทุก 2
hr.
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผูป้ ่ วยหายใจสัมพันธ์กบั เครื่ อง ไม่เหนื่อยหอบ secretion สีขาว ปริ มาณ
เล็กน้อย ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ตาม Guideline Pua Crown Prince
Hospital Weaning : RSBI 47.37 min/L Lung sound : rhonchi Both lung,Vital sign: BP 120/70-130/80
mmHg, HR 80-90/min, RR 16-18 /min, O2 sat 98-100% แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ มี order ให้ wean Tpiece 2 hrs ถ้าไม่เหนื่อยให้ off ETT ได้ หลังจาก on T-piece 8 LPM ได้ 20 min ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจ

เหนื่อยหอบ BP140/70-150/80 mmHg , HR 110-120/min, Lung sound : Rhonchi Both lung รายงาน
แพทย์ให้ on ventilator setting PSV mode เดิม หลังจากกลับมา on PSV mode ผูป้ ่ วยทุเลาอาการหายใจ
เหนื่อย หายใจสัมพันธ์กบั เครื่ อง เริ่ มพักได้ Vital sign : stable
วันที่ 15 สิงหาคม 61 at 7.00น.: ผูป้ ่ วยไม่เหนื่อยหอบ RSBI 51.95 min/L Lung sound : clear,
Vital sign: BP 120/70-130/80 mmHg, HR 80-100 /min, RR 16-20 /min, O2 sat 98-99% แพทย์ order
Try wean T-piece 8 LPM จนถึง 08.45 น. ทีมแพทย์และพยาบาลได้มีการประเมินความพร้อมของ
ผูป้ ่ วยในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ตาม Guideline Pua Crown Prince Hospital Weaning Protocol ผูป้ ่ วย
สามารถ off ET-Tube ได้ เวลา 08.45 น. หลังหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ผูป้ ่ วย on O2 canular 3 LPM
หายใจสม่าเสมอดี ไม่มีหายใจเหนื่อยหอบ สามารถไอขับเสมหะออกเองได้
ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
(ต.ค.60-ก.ค.61)
2562

กราฟการหย่าเครื่ องช่ วยหายใจ

จานวนผูป้ ่ วย
163
171
212
148

จานวนผูป้ ่ วยหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
163
160
196
126

การป้ องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เป็ นความคลาดเคลื่อนที่เกิดในกระบวนการใช้ยา ตั้งแต่
การสัง่ ใช้ยา การคัดลอกคาสัง่ ยา การจ่ายยา การบริ หารยานาไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเช่นการได้รับยา
มากเกินไป ไม่ได้รับยา หรื อผูป้ ่ วยได้รับอันตราย ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็ นเหตุการณ์ที่อาจหลีกเลี่ยง
หรื อป้องกันได้ ด้วยระบบที่มีปะสิทธิภาพและความร่ วมมือของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการบริ หารยา ในตึก
ผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในปี พ.ศ. 2560 พบผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับยาตามคาสัง่ ของ
แพทย์ 1 ราย
การทบทวนผิดพลาดในกระบวนการคัดลอกและทวนซ้าของพยาบาลและเภสัชกร
วิธีการ/ความถี่/ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวน
ความถี่
ทุกอุบตั ิการณ์ที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้รับยา
ผู้ร่วมทบทวน
พยาบาลตึกผูป้ ่ วยหนัก และทีมเภสัช
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
พยาบาลตึกผูป้ ่ วยหนัก และทีมเภสัชให้ความสาคัญต่อการ Re-check ยา
กรณีตวั อย่าง
ผูป้ ่ วยเพศชายไทย อายุ 62 ปี admit วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา……..น. ด้วยอาการ 3 วัน
ก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ คลื่นไส้แต่ ไม่อาเจียน ปั สสาวะบ่อยไม่แสบขัด
แพทย์วินิจฉัย Fever of unknown origin ให้ผปู ้ ่ วย admit ที่ตึกสามัญชาย วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เวลา……..น. ผูป้ ่ วยมีไข้สูง และความดันโลหิตต่า แพทย์ order ให้ 0.9 % NSS 1,000 ml vein loading,
NE (4:250) vein drip 10 cc/ hr อาการไม่ดีข้ ึน แพทย์เวร consult อายุรแพทย์ วินิจฉัย Septic shock
with scrub positive ( ส่งผลเลือดตรวจพบ Scrub screening = positive ) และย้ายผูป้ ่ วยมารักษาต่อที่ตึก
ผูป้ ่ วยหนัก อายุรแพทย์มีคาสัง่ ให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน คือ Doxycycline (100 mg) 1x2 oral pc.
ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2561 แต่เภสัชลืมรับ Order แพทย์ และไม่ได้จ่ายยา Doxycycline มาให้ผปู ้ ่ วย
และตรวจเช็คได้ว่าผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาใน เวรบ่าย วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และรายงานแพทย์ในเช้าวันที่ 7
กรกฎาคม 2561
ผลลัพท์
ยังไม่เกิดอุบตั ิการณ์การผูป้ ่ วยไม่ได้รับยารับประทานหลายวัน

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ (ventilator associated pneumonia[VAP])
ตึกผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั ว จังหวัดน่ าน ต้องดู แลผูป้ ่ วยที่มีภาวะหายใจ
ล้มเหลวที่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจจานวนมาก จากสถิติปีพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีผปู ้ ่ วยใช้เครื่ องช่วย
หายใจจ านวน 163, 171, 212 และ 139 ราย รายตามลาดับ การใส่ เครื่ องช่ ว ยหายใจระยะยาวมี
ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญคือการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นจากสถิติปีพ.ศ.
2558 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจจานวน 3.48, 1.1, 0.85
และ 0.5 รายตามลาดับ หลักฐานทางการแพทย์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวปฏิบตั ิการป้องกันการ
ติ ด เชื้ อปอดอัก เสบจากการใช้เ ครื่ องช่ ว ยหายใจจะช่ ว ยป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบจากการใช้
เครื่ องช่วยหายใจได้ และทาให้ผปู ้ ่ วยหย่าเครื่ องช่วยหายใจได้รวดเร็ วขึ้น ดังนั้นทางทีมการดูแลจึงเห็น
ความสาคัญมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และตกลงร่ วมกันเลือกใช้แนวปฏิบตั ิของมหาราชนครเชียงใหม่
และปรับเป็ นแนวปฏิบตั ิของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2551
การทบทวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ
เหตุการณ์

ปัญหา

สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
นายแถว อินต๊ะ ติดเชื้อที่ Day 1 จากการตรวจ
กัน
ปอดจาก เสมหะแรกรับพบ
H.N.0052465
การใช้
เชื้อ Klebsilla
A.N.6966/60
เครื่ องช่วย pneumonia
DX. Acute
หายใจ
Day 2 พบการติด
bronchitis
เชื้อในเสมหะวันที่ 5
Hx. 3 วันก่อนมา
หลังใส่ เครื่ องช่วย
มีอาการหายใจ
หายใจ พบ เชื้อ
เหนื่อย แน่นอก
Numerous
ไอแห้งๆ ทานได้
Enterobacter
น้อยมีอาการ
cloacae (ESBL):
คลื่นไส้อาเจียน
ได้รับยา Ceftriazone
อ่อนเพลีย ใส่ท่อ
2 gm. V OD
ช่วยหายใจวันที่
Day 3 ผูป้ ่ วยมีอาการ
2 ต.ค. 2560
หายใจเหนื่อยหอบ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
องค์กร
- การล้างมือ -ใส่เครื่ องช่วย
ก่อนและ
หายใจนาน
หลังให้การ เกิน 7 วัน
พยาบาลพบ - มีการสูด
มีการล้างมือ สาลักอาหาร
ก่อนให้การ หลังได้รับ
พยาบาลน้อย อาหารทาง
สายยาง
บ่อยครั้ง

การแก้ปัญหาเชิง
ระบบ
- การกระตุน้ ให้
ทีมการพยาบาล
ล้างมือก่อนและ
หลังให้การ
พยาบาล
- คืนข้อมูลให้ทีม
การพยาบาลหย่า
เครื่ องช่วยหายใจ
ให้เร็ วเมื่อไม่มี
ข้อจากัด
- ทานวตกรรม
องศาเตียงติดแต่
ละเตียงเพื่อยก
ศีรษะสูง 30-45
องศาในกรณี ไม่มี

(admit 1 ตุลาคม
2560)

เหตุการณ์
นายสมเกี ย รติ
อักขระ
H.N.109234
A.N.7005/60
Dx.
Streptococcal
suis septicsemia
Hx. 5 วันก่ อน
ม า ผู ้ ป่ ว ย ใ ห้
ประวัติทานลาบ
หมู ดิ บกั น สุ รา
หลั ง จ า กนั้ น มี
อาการปวดท้อง
คลื่น ไส้อาเจี ย น
ปวดท้อง มีไข้
(admit 3 ตุลาคม
2560)

มากขึ้น และเสียชีวิต
หลังadmit 22 วัน

ปัญหา

สถานการณ์ที่เกี่ยง
ข้อง
ติ ด เชื้ อที่ ปอด Day 1: จากการ
จ า ก ก า ร ใ ช้ ตรวจเสมหะแรก
เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย รับพบเชื้อ Normal
หายใจ
Flora
Day 2 พบการติด
เชื้อในเสมหะวันที่
16 หลังใส่
เครื่ องช่วยหายใจ
พบเชื้อ Numerous
Klebsilla
pneumonia
(ESBL): ได้รับ
- Ceftriazone 2 gm
v OD
- Chloramphenical
1 gm v ทุก 6 hr
ชัว่ โมง
-Ampicillin 1 gm
ทุก 6 ชัว่ โมง
- Ceftazidime 2
gm. ทุก8
-Meropenam 1 mg
v ทุก 8 ชัว่ โมง

ข้อห้าม
-แยกของใช้ของ
ผูป้ ่ วยหลังพบมี
การติดเชื้อดื้อยา
ที่เสมหะ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
องค์กร
- การล้างมือ -ใส่เครื่ องช่วย
ก่ อ น แ ล ะ หายใจนาน
หลัง ให้ ก าร เกิน 7 วัน
พยาบาลพบ - มีการสูด
มีการล้างมือ สาลักอาหาร
ก่ อ นให้ก าร หลังได้รับ
พ ย า บ า ล อาหารทาง
น้อย
สายยาง
บ่อยครั้ง

การแก้ปัญหา
เชิงระบบ
-การกระตุน้
ให้ทีมการ
พยาบาลล้าง
มือก่อนและ
หลังให้การ
พยาบาล
- คืนข้อมูลให้
ทีมการ
พยาบาลหย่า
เครื่ องช่วย
หายใจให้เร็ ว
เมื่อไม่มี
ข้อจากัด
- ทานวตก
รรมองศา
เตียงติดแต่ละ
เตียงเพื่อยก
ศีรษะสูง 3045 องศาใน
กรณี ไม่มขี อ้
ห้าม
-แยกของใช้
ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย
หลังพบมีการ

ติดเชื้อดื้อยาที่
เสมหะ

เหตุการณ์
น า ง ศ รี ลั ย วั ง
แสง
H.N. 55337
A.N.2182/61
Dx. COPD with
AE
Hx. 1 ชั่ว โมง
ก่อนมา มีอาการ
หายใจเหนื่ อย
หอบ ไม่มีไข้ ไม่
ไอ พ่ น ยาเองที่
บ้าน อาการไม่ดี
ขึ้ น มี อ า ก า ร
หายใจเหนื่ อย
ห อ บ ม า ก ขึ้ น
ญาตินาส่งรพ.
On ET- tube 2627 มี . ค . reintubation 29
มี.ค. 61
Wean off tube 5
เม.ย. 61
( admit
26
มีนาคม 2561)

ปัญหา

สถานการณ์ที่
เกี่ยงข้อง
ติ ด เชื้ อ ที่ ป อด Day 1 จากการ
จ า ก ก า ร ใ ช้ ต ร ว จ เ ส ม ห ะ
เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย แรกรับพบปกติ
หายใจ
Day 2 พบการ
ติดเชื้อใน
เสมหะวันที่ 3
หลังใส่
เครื่ องช่วย
หายใจ พบเชื้อ
Moderate
Klebsilla
pneumonia:
ได้รับยา
-Ceftriazone 2
gm v ทุ ก 12
ชัว่ โมง
- Ceftazidime 2
gm. ทุ ก 8
ชัว่ โมง
-Amikin750 mg
v OD

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
องค์กร
- การล้างมือ -ใส่เครื่ องช่วย
ก่อนและหลัง ห า ย ใ จ น า น
ใ ห้ ก า ร เกิน 7 วัน
พยาบาลพบมี
ก า ร ล้ า ง มื อ
ก่ อ นให้ ก าร
พยาบาลน้อย

การแก้ปัญหา
เชิงระบบ
- การกระตุ ้ น
ใ ห้ ที ม ก า ร
พยาบาลล้ า ง
มื อ ก่ อน แ ละ
ห ลั ง ใ ห้ ก า ร
พยาบาล
- คื น ข้อมูลให้
ที ม ก า ร
พยาบาลหย่ า
เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย
หายใจให้ เ ร็ ว
เ มื่ อ ไ ม่ มี
ข้อจากัด
- ทานวตกรรม
องศาเตี ย งติ ด
แต่ละเตียงเพื่อ
ป รั บ อ ง ศ า
ศี ร ษะสู ง 3045 องศาใน
กรณี ไม่ มี ข ้ อ
ห้าม

ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)
2562

จานวนผูป้ ่ วย
163
171
212
139

ติดเชื้อ VAP
10
9
6
3

คิดเป็ นร้อยละ
3.48
1.1
0.85
0.5

กราฟแสดงผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ

อัตราการติดเชือ้ ในผุป้ ่วยที่ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
15
10

10.08
7.52

5
0

4.12
0.5
2555

3.48
0.5
2556

0.5
2557

0.5
2558

1.1
0.5
2559

0.85
0.5
2560

อัตราการติดเชื้อVAPในผุ้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ≤ 0.5 ต่อ 1000วันนอน

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา

0.5
2561
ตัวชี้วัด

เชื้อดื้อยาเป็ นปัญหาที่พบได้ทวั่ โลก เป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชากรโลก สาเหตุเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรี ยต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทาให้การรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อไม่ได้ผลดี หรื ออาจใช้เวลาในการรักษานาน
ขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาการติดเชื้อเรื้ อรังบางชนิด จากสถิติของตึกผูป้ ่ วยหนัก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีผปู ้ ่ วยที่ติดเชื้อดื้อยาในปี พ.ศ.2558 ถึงปี พ.ศ.2561 (ต.ค.60-ก.ค.61)
จานวน 5, 6, 5 และ 2 ราย

การทบทวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา
เหตุการณ์

ปัญหา

นางสาวสาลินี
ยอดออน
H.N.32323
A.N.4950/60
Dx. SLE with
Nephitis
Hx. 5 วันก่อนมา
ถ่ายเหลว ไม่มี
ไข้ มีจุด
เลือดออกและ
รอยจ้ าตามแขน
ขา ทานอาหาร
ได้ปกติ มารับ
การตรวจที่OPD
admit ที่ตึก
สามัญหญิง 1
อาทิตย์ต่อมามี
อาการหายใจ
เหนื่อยหอบ ซึม
on ET tube ย้าย
มารับการรักษา

ติดเชื้อที่ปอด
จากการใช้
เครื่ องช่วย
หายใจ

สถานการณ์ที่
เกี่ยงข้อง
Day 1 จากการ
ตรวจเสมหะ
แรกรับไม่พบ
เชื้อ
Day 2 พบการ
ติดเชื้อใน
เสมหะวันที่ 20
หลังใส่
เครื่ องช่วย
หายใจ พบเชื้อ
Moderate
klebsiella
ESBL (CRE )

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
องค์กร
-การล้างมือ -ไม่สามารถ
ก่อนและหลัง หย่าเครื่ องช่วย
ให้การ
หายใจได้และ
พยาบาลพบมี มีการใช้
การล้างมือ
เครื่ องช่วย
ก่อนให้การ หายใจนาน
พยาบาลน้อย เกิน 2 สัปดาห์
- มีเจ้าหน้าที่ -มีการสูด
ในตึกไปขึ้น สาลักอาหาร
เวรที่ตึก
หลังได้รับ
สามัญชายซึ่ง อาหารทางสาย
มีผปู ้ ่ วย CRE ยางบ่อยครั้ง
รับการรักษา
ตัวอยูอ่ าจมี
การปนเปื้ อน
เชื้อมาจากตึก
สามัญชายได้

การแก้ปัญหาเชิง
ระบบ
-แยกของใช้ของ
ผูป้ ่ วยหลังพบมี
การติดเชื้อดื้อยา
ที่เสมหะ
-แยกผูป้ ่ วยเข้า
ห้องแยกทันที
-แจ้งICN
รับทราบทันที
พร้อมจัดหาน้ ายา
ฆ่าเชื้อและ
อุปกรณ์ป้องกัน
เช่น เสื้อคุม
หมวกคลุมผม ถุง
มือ รองเท้าและ
ผ้าเช็ดมือสาหรับ
เจ้าหน้าที่และ
ญาติอย่าง
เพียงพอ
-ติดป้ายแสดง
ผูป้ ่ วยดื้อยา
ควบคุมพิเศษ

ต่อที่ตึก ICU
(สิงหาคม 2560)

เหตุการณ์

-แจ้งแพทย์
เจ้าของไข้
รับทราบและปิ ด
การรับผูป้ ่ วยใหม่
จากนอกตึกตาม
ความเหมาะสม
ปัญหา

สถานการณ์ที่
เกี่ยงข้อง
นายแพ ไชสม ติดเชื้อ
Day 1 ขณะรับ
แพง
contact CRE การรักษาที่ตึก
H.N.153331
ผูป้ ่ วยหนัก มี
A.N.5566
ผูป้ ่ วยอื่นที่ติด
Dx. Necrolizing
เชื้อ Moderate
fascilitis
klebsiella
Rt lower leg
ESBL (CRE )
with septic
ทาการส่ง Stool
shock
C/S พบการติด
Hx. 5 วันก่อน
เชื้อ Moderate
มา ถูกหมูป่ากัด
klebsiella
บริ เวณน่องขวา
ESBL (CRE )
มีแผลฉีดขาด
ไปรับการรักษา
ที่รพ.ลาวได้รับ
ยาปฏิชีวนะ 1
วันก่อนมา มีไข้
แผลที่น่องขวา
ปวดบวมมาก
ขึ้น มีหนองไหล
มีอาการปวด
มากจึงไปรับ
การรักษารพ.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
องค์กร
-การล้างมือ - คนไข้รับการ
ก่อนและหลัง รักษาตัวในตึก
ให้การ
ผูป้ ่ วยหนักนาน
พยาบาลพบมี ขณะรับการ
การล้างมือ
รักษาตัวในตึก
ก่อนให้การ ผูป้ ่ วยหนักมี
Moderate
ผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ
klebsiella
-ระยะแรก
ESBL (CRE ) ไม่ได้แยกของ
1 case
ใช้กบั ผูป้ ่ วยอื่น
- มีผปู ้ ่ วย CRE เนื่องจากผล
รับการรักษา การเพาะเชื้อ
ตัวอยูอ่ าจมี
ออกล่าช้า
การปนเปื้ อน
เชื้อจนท.
ภายในตึกสู่
ผูป้ ่ วยได้

การแก้ปัญหา
เชิงระบบ
- แยกของใช้
ของผูป้ ่ วยหลัง
พบมีการติดเชื้อ
ดื้อยาที่เสมหะ
-แยกผูป้ ่ วยเข้า
ห้องแยกทันที
-แจ้งICN
รับทราบทันที
พร้อมจัดหา
น้ ายาฆ่าเชื้อและ
อุปกรณ์ป้องกัน
เช่น เสื้อคุม
หมวกคลุมผม
ถุงมือ รองเท้า
และผ้าเช็ดมือ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่และ
ญาติอย่าง
เพียงพอ
-ติดป้ายแสดง
ผูป้ ่ วยดื้อยา
ควบคุมพิเศษ
-แจ้งแพทย์

เฉลิมพระเกียรติ
refer มารพ.ปัว
(สิงหาคม 2560)

เจ้าของไข้
รับทราบและ
ปิ ดการรับผูป้ ่ วย
ใหม่จากนอก
ตึกตามความ
เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ

เรื่ อง

2558
5
1.74
0
0

จานวนของผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อที่ใช้เครื่ องเดินหายใจ
อัตราการติดเชื้อดื้อยาที่ใช้เครื่ องหายใจต่อ1000 วันนอน
จานวนของผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อที่คาสายปัสสาวะ
อัตราการติดเชื้อดื้อยาที่คาสายสวนปัสสาวะต่อ1000 วันนอน

2559 2560 2561
5
4
2
0.62 0.57 0.33
1
1
0
0.73 0.81
0

กราฟผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา

กราฟแสดงผู้ป่วยติดเชือ้ ดือ้ ยา
3.5
2.94

2.84

3
2.5

2

2

2

2

2

2

ร้ อย

2

2
1.74

1.5

1.01
0.85

1
0.5

0.73
0.62

อัตราการติดเชื ้อดื ้อยาที่คาสายสวนปัสสาวะ
ต่อ1000 วันนอน

0.81
0.57
0.33

0

0

0

2557

2558

0

0
2555

2556

ปี งบประมาณ

2559

2560

เป้าหมายน้ อยกว่า2ต่อ1000 วันนอน

2561

อัตราการติดเชื ้อดื ้อยาที่ใช้ เครื่องหายใจต่อ
1000 วันนอน

a. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
การดึงท่อช่ วยหายใจ (Unplan extubation)
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในภาวะวิกฤต การใส่ท่อช่วยหายใจเป็ นหัตถการที่สาคัญเพื่อให้ผปู ้ ่ วยรอดพ้น
จากภาวะคุกคามของชีวิต ผูป้ ่ วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ ในระยะแรกจะมี
อาการสับสน กระสับกระส่าย ระดับความรู ้สึกตัวลดลง หรื อไม่ยอมรับการใส่ท่อช่วยหายใจ ในผูป้ ่ วยที่
มีอาการสับสน กระสับกระส่าย ทาให้เกิดการหายใจที่ไม่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ แพทย์จะ
พิจารณาให้ยากลุ่ม sedative ร่ วมกับการใช้แนวปฏิบตั ิการป้องกันการเลื่อนหลุดและการดึงท่อช่วย
หายใจ จากสถิติของตึกผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วย
หายใจในปี พ.ศ.2558 ถึงปี พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ ต.ค. 2560 – ก.ค. 2561) มีจานวน 245 , 248 , 259 และ 200
ราย ตามลาดับ เกิดอุบตั ิการณ์ดึงท่อช่วยหายใจ ในปี พ.ศ.2558 ถึงปี พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ ต.ค. 2560 – ก.ค.
2561) จานวน 21 , 27 , 17 และ 21 ราย ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยดึง
ท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการกลับมาใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า
การทบทวนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยดึงท่ อช่ วยหายใจ
วิธีการ/ความถี่/ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวน
ความถี่
ทุกรายที่พบปัญหาในการดึงท่อช่วยหายใจ
ผู้ร่วมทบทวน
ทีมพยาบาลตึกผูป้ ่ วยหนัก
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
พยาบาลมีการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ให้มีการดึงท่อช่วยหายใจ
กรณีตวั อย่าง
ผูป้ ่ วยชายไทย 71 ปี รับเมื่อ 20 พ.ค. 2561 เวลา……..น. มาด้วยอาการหายใจเหนื่อย
หอบ ไอมีเสมหะจานวนมาก แพทย์วินิจฉัย Lobar pneumonia ผูป้ ่ วยเหนื่อยมาก แพทย์พิจารณา On
ET Tube c ventilator เวลา 16.30 น. ขณะให้การพยาบาลผูป้ ่ วย (complete bed bath ) ผูป้ ่ วยดึง ET
tube เอง หลังดึง tube ผูป้ ่ วยยังมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ พยาบาลเวรให้การพยาบาลเบื้องต้น
observe vital sign, suction clear air way, ดูแลพ่น berodual(1:3) NB stat ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจ
เหนื่อยหอบเพิ่มขึ้น oxygen saturation ลดลง จึงรายงานแพทย์เวร Re-intubation

ผลลัพธ์
หลังการทบทวนระหว่างพยาบาลตึกผูป้ ่ วยหนักพบว่า ต้องให้การพยาบาลผูป้ ่ วย (complete
bed bath) อย่างน้อย 2 คนและหลังจากทาการให้การพยาบาลเสร็ จต้องมีการผูกรัดข้อมือคนไข้หลัง
ให้การพยาบาลทุกครั้ง และถ้าหากพบผูป้ ่ วยยังมี Agitation จะต้องทาการรายงานแพทย์เจ้าของไข้
เพื่อพิจารณาให้ยา sedative โดยการประเมินของแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดการดึงท่อช่วยหายใจซ้ า

ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)
2562

จานวนผูป้ ่ วย
245
248
259
200

กราฟผู้ป่วยดึงท่ อช่ วยหายใจ

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง
1. ผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจ

ดึง ETT
21
27
17
21

คิดเป็ นร้อยละ
8.57
10.89
6.56
10.50

2. การลงข้อมูลผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือด และการวิเคราะห์อตั ราตายผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแส
เลือด ตามนโยบายของการพัฒนาระบบบริ การ สาขาอายุรกรรม เขตสุขภาพที่ 1

