Service Profile
บริ การ / ทีม : บริ การผูป้ ่ วยใน กุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันทีป่ รับปรุงข้ อมูล วันที่ มิถุนายน 2561

บริ บท (Contex)
ความมุ่งหมาย (Purpose) :
ให้บริ การดูแลรักษาพยาบาล ส่ งเสริ ม ป้องกัน และฟื้ นฟู แก่ผปู ้ ่ วยเด็กและครอบครัว อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องตามวิถีชีวิตชุมชน ด้วยความรวดเร็ ว ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและเป็ นที่พึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ โดยคานึงต่อสิ ทธิผปู ้ ่ วยและพิทกั ษ์สิทธิผปู ้ ่ วยเด็ก

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
-จานวนเตียง 17 เตียง
-เพิ่มบริ การเตียงแทรก5 เตียง
-เพิ่มบริ การเตียงสาหรับให้เครื่ องออกซิเจนชนิดความถี่สูงHFO จานวน 2 เตียง
ขอบเขตบริ การ (Scope of Service) :
ให้การดูแลผูป้ ่ วยเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 14 ปี
การรับ ส่งต่อผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลชุมชนภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ และรับ
ผูป้ ่ วยเด็กในเขตรับผิดชอบสายเหนือ ที่พน้ ระยะวิกฤติจากโรงพยาบาลน่าน หรื อโรงพยาบาลอื่น เพื่อการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและฟื้ นฟูสภาพก่อนกลับบ้านโดยเน้น ให้การดูแลกลุ่มโรคที่สาคัญในหน่วยงาน ได้แก่
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร เด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง ธาลัสซีเมีย และเด็กโรค
ไข้เลือดออกที่มีโอกาสจะเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ มุ่งให้การเสริ มพลังของครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วย
เด็ก ให้การบริ การห้องพิเศษ สาหรับผูป้ ่ วยทัว่ ไปชาย/หญิงที่พน้ ภาวะวิกฤตแล้ว ตึกผูป้ ่ วยแบ่งเป็ น โซนที่1
จานวน 6 เตียง รองรับเด็กโรคทัว่ ไป โซนที่ 2 จานวน 5 เตียงรองรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
และให้ออกซิเจนที่มีความถี่สูงHFO : High frequency oscillatory ventilatorโซนที่3
จานวน6 เตียง รองรับผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ และห้องพิเศษ 5 ห้อง ห้องแยก 1 ห้อง

ความต้องการของผูร้ ับผลงานสาคัญ :
ผู้รับผลงาน
แพทย์ / พยาบาล

-

-

-

-

-

ความต้ องการของผู้รับผลงาน
รับทราบข้อมูล อาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยที่
เฝ้าระวังอย่างรวดเร็ ว
ทราบประวัติผปู ้ ่ วย อาการ อาการสาคัญที่ทา
ให้ตอ้ งมาโรงพยาบาลประวัตโิ รคประจาตัว
การแพ้ยา ประวัติการคลอด การได้รับวัคซี น
พัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนาการ แบบแผนการ
ดาเนินชีวติ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรค ข้อดี
ของการรักษา อาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ่ วย
กับญาติ การให้ยาในการักษา โดยให้ญาติมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการรักษา
มีการเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ ให้การรักษาโดย
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรักษา
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจของผูด้ แู ลเด็ก
เกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยูแ่ ละการรักษา
มีการวางแผนให้คาแนะนาโดยคานึงถึงความรู ้
และพัฒนาการของผูป้ ่ วยเด็ก
ให้ความร่ วมมือกับผูด้ ูแลเด็กต่อการมีส่วนร่ วม
ในการเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการรักษา
มีเวลาสาหรับการเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อการรักษา
อย่างเพียงพอ
ประชุมวิชาการประจาปี การรับทราบข่าวสาร
สาธารณสุ ขที่สาคัญเช่น การประชุมโรคธาลัส
ซี เมีย การอบรมฟื้ นฟูวชิ าการเกี่ยวกับการ
พยาบาลผูป้ ่ วยเด็ก
อานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วยและญาติในทา
กิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา
ตามวิถีชีวติ ชุมชน

ผู้รับผลงาน
ผูป้ ่ วย / ญาติ

ห้ องจ่ ายยาผู้ป่วย

หน่ วยจ่ ายกลาง

แผนกผู้ป่วยนอก
ห้ องอุบัติเหตุและฉุ กเฉิน

ความต้ องการของผู้รับผลงาน
- ได้รับข้อมูลแนวทางการรักษา อาการ
เปลี่ยนแปลงของโรค การพยากรณ์โรคทีส่ าคัญ
- ได้รับคาแนะนาในการจัดการเจ็บป่ วยเบื้องต้น
เมื่อผูป้ ่ วยอยู่ที่บา้ นจากเจ้าหน้าที่เช่น การเช็ด
ตัวลดไข้
- ได้รับการบริ การที่ประทับใจรวดเร็ ว ร้ อยละ
90 จากแบบประเมินความพึงพอใจและเข้าถึง
มิติจิตใจของผูป้ ่ วยได้รับการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของ
ผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
- ได้รับการดูแลการพยาบาล / การรักษาที่
ปลอดภัย รวดเร็ ว และสอดคล้องกับความเชื่อ
และความศรัทธาของผูป้ ่ วยแลญาติ สอดคล้อง
กับวิถีชุมชน
- ได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่จะก่อให้เกิดความ
วิตกกังวล
- ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
- ต้องการเห็น order แพทย์ทุกครั้งที่ไปเบิกยา
- มีการตรวจสอบยากับคาสั่งแพทย์และใบเบิกยา (Med
Profile) ทุกครั้งที่เบิกยามาให้ผปู ้ ่ วย
- รายงานการเฝ้าระวังความคลาดเคลือ่ นทางยา
- ส่ งของตรงเวลา , ของสะอาด
- แยกของทีช่ ารุ ด ส่ งคืนต่างหาก
- ใบแลกของ ใบส่ งอบแก๊ส ใบส่ งของนึ่งถูกต้องตรง
กับของที่ส่ง
- OPD card แพทย์ตอ้ งสรุ ปเรี ยบร้ อย
- ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกต่าง ๆ ต้องนัดให้ตรงวันที่มีคลินิก
- ก่อนส่ งผูป้ ่ วยไปทาหัตถการต่างๆ ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ
1.
ประสานกับแพทย์ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุ กเฉิ น อาการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง เกิดภาวะคุกคามชีวิตให้ได้รับการแก้ไข
ทันที เพื่อความรวดเร็ ว ปลอดภัยกับผูป้ ่ วย
2.
แจ้งค่าวิกฤติทางผลห้องปฏิบตั ิการให้แพทย์ได้รับทราบอย่างรวดเร็ ว
3.
ประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อนในการดูแล ทั้งศัลยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ เพื่อเป็ นแนว
ทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะ ปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4.
ประสานงานกับสหวิชาชีพด้านการดูแลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งตรวจเฉพาะทางพิเศษ
5.
ประสานกับสหวิชาชีพและ PCU ในการสร้างเครื อข่าย การติดตามอาการ การดูแลตนเองหลังจาหน่าย เพื่อ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่พกั อาศัยที่เป็ นปัจจัยในการก่อโรค โดยส่งต่อผูป้ ่ วยกลุ่มโรคAsthma , Thalassemia ที่
จาหน่ายจากตึกให้กบั HHC
6.
ติดตามผูป้ ่ วยหลังการจาหน่ายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ HHC ตามแผนการเยีย่ มบ้านเพื่อประเมินความรู ้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยของ Care giver และการปฏิบตั ิตนของผูป้ ่ วยหลังการจาหน่ายเพื่อเป็ นการเสริ มพลังในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว

ลักษณะสาคัญของงานบริการและปริมาณงาน :
ลักษณะความสาคัญ :ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความพึงพอใจ
ปริมาณงาน
ลาดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.

ยอดผูป้ ่ วยรวมต่อปี
(คน)
จานวนวันรวม (วัน
/ ปี )
อัตราผูป้ ่ วยในเฉลี่ย
คน / วัน
อัตราครองเตียง
ถึงแก่กรรม

ปี 2558
1033

จานวน
ปี 2559
1590

ปี 2560
1429

มิถุนายน61
1275

5640

6315

4739

3653

15.66

17.30

12.98

17.23

65.28
0

101.77
0

76.37
2

101.35
1

กลุ่มโรคที่สาคัญกุมารเวชกรรม
1
Pneumonia
2
3
4
5

Acute Bronchitis/Ac bronchiolitis/common cold
โรคระบบทางเดินอาหาร
Fever / Febrile convulsion
Thalassemia

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):

ผูร้ ับบริ การได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างรวดเร็ ว ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และดูแลอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามสภาพวิถีชุมชน มีความพึงพอใจในบริ การ
ประเด็นที่สาคัญตามService planกุมารเวชกรรมSpecific Clinical Indicator

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2558
1.ผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียได้รับ
เลือดชนิด LPRC
2. ผูป้ ่ วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย
ที่มีภาวะเหล็กเกิน
serum ferritin
มากกว่า1,000 ได้รับ
ยาขับเหล็กอย่างน้อย
50%
3. ผูป้ ่ วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย
ที่ได้เลือดประจามี
Hctมากกว่า 27%
อย่างน้อย 25%
( ตัวชี้วดั 2559 ตาม
service plan
กระทรวง )
4. ผูป้ ่ วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการให้เลือด

มิถุนายน61

100 %

100 %

100 %

100%(ราย)

(ราย)
5/N=6
83.33%

(ราย)
4/N=5
80.00%

(ราย)
3/n=6
50.00%

(ราย)
5/n=6
80.00%

70%

75%

77.78%

80%

0

0

0

0

ตัวชี้วดั
5.การเกิดภาวะทางเดิน
หายใจล้มเหลวของผูป้ ่ วย
เด็กโรคหอบหืด
6.การนอนโรงพยาบาล
จากภาวะหอบหืดกาเริ บ
ในผูป้ ่ วยเด็กโรคหอบหืด
ลดลง

ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
0
N=20

ปี 2559

ปี 2560

มิถุนายน61

0
N=24

0
N=21

0

2ราย

1ราย

1ราย

1

2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการ

การเตรี ยมความพร้อม
ก่อนรับผูป้ ่ วย

ข้ อกาหนดที่สาคัญ

-ความพร้อมของบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่สิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมและความรวดเร็ วในการ
รับผูป้ ่ วย

ตัวชี้วัดCommon Clinical
Indicator

ร้อยละการจัดอัตรากาลังตามเกณฑ์ในการ
ดูแลผูป้ ่ วย≥80
-ร้อยละความพร้อมใช้ของรถช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน=100
-ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมความพร้อม
ในการรับผูป้ ่ วย≤30นาที
การรับผูป้ ่ วย
-ผูป้ ่ วยและญาติพึงพอใจในการ
-ร้อยละความพึงพอใจของผุป้ ่ วย/ญาติ
ต้อนรับและการให้ขอ้ มูล
≥80
-มีเอกสารข้อมูลและการ
-อุบตั ิการณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด=0
ประสานงานที่ดี
ครั้ง
การดูแลรักษาพยาบาล -ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน --ร้อยละความพึงพอใจของผุป้ ่ วย/ญาติ
ผูป้ ่ วย
วิชาชีพ
≥80
-ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียน≥80
การเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็ก
-ผูป้ ่ วยเด็กได้รับการเตรี ยมพร้อม -อุบตั ิการณ์ของการยกเลิกการผ่าตัด
ก่อนผ่าตัด
ก่อนผ่าตัด
-ผูป้ กครองเด็กได้รับข้อมูลก่อน
ผ่าตัด
-ผูป้ ่ วยเด็กได้รับการประเมินก่อน
ผ่าตัดทุกราย
การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด -ผูป้ ่ วยเด็กได้รับการดูแลหลังผ่าตัด -ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

การจาหน่าย

ตามมาตรฐาน
-ผูป้ ่ วยเด็กหลังผ่าตัดได้รับการ
จัดการเรื่ องความเจ็บปวด
-การดูแลแบบองค์รวมโดยการมี
ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
-ผูป้ ่ วย/ญาติได้รับข้อมูลการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนจาหน่าย

-ร้อยละการกลับมารักษาซ้ าภายใน28วัน
ด้วยโรคเดิมโดยมิได้วางแผน
---ร้อยละความพึงพอใจของผุป้ ่ วย/ญาติ
≥80

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ เลขที่ :Ward 003

หน้าที่ : 9 ของ :1
ฉบับที่ : 1 แก้ไขครั้งที่ : 4
วันที่แก้ไข :มิถุนายน61

เรื่ อง : เกณฑ์เรียกอัตรากาลังสารอง
งาน :ผู้ป่วยในสงฆ์ -เด็ก

งานที่เกีย่ วข้ อง : กลุ่มการพยาบาล ,ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก,ER,
LR, ICU,ศัลยกรรม ,สงฆ์-เด็ก, สามัญหญิง

ผู้จดั ทา : นางพันธ์ ทิพย์ อยู่เอนก
ผู้อนุมตั ิ : พิมลพรรณ คุณสิทธิ์

ตาแหน่ ง : พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
ตาแหน่ ง :: หัวหน้ าพยาบาล

เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1.ผูป้ ่ วยในความรับผิดชอบดูแลมากกว่า 10 คน ขึ้นไปและมีผปู้ ่ วยที่ตอ้ งเฝ้าระวังสังเกตอาการ
อย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป
2.ผูป้ ่ วยเด็กที่มีอาการเหนื่อยหอบต้องให้ออกซิ เจนชนิดความถี่สูง HFO
3.ผูป้ ่ วย โรคไข้เลือดออก ที่ตอ้ งสังเกตอาการและเฝ้าระวังภาวะช็อก
4.ผูป้ ่ วยในความรับผิดชอบดูแลมากกว่า 13 คนขึ้นไปและมีกิจกรรมการพยาบาลที่ตอ้ งปฎิบตั ิ
มากขึ้นกว่าปกติ เช่น ฉี ดยา ทาแผล ฯลฯ
5.มีผปู้ ่ วยที่ตอ้ งแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อในห้องแยก 1ห้อง และห้องแยกพิเศษ 5
ห้องเรี ยกอัตรากาลังเสริ มเวรบ่าย/เวรดึก เวรละ 1 คน
6.กรณี CPR หรื อหัตถการที่สาคัญ เช่น cutdownให้เรี ยกอัตรากาลังจากตึกสามัญหญิง
ทั้งนี้ทุกกรณี ตอ้ งให้หวั หน้างานหรื อหัวหน้าเวรรับทราบ และพิจารณาตามความ
เหมาะสม

กระบวนการการบริ การผู้ป่วย
การนเตรี ยมความพร้ อม
-ด้านวัสดุ
-ด้านบุคลากร

รับใหม่
-รับแจ้ง
-ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
-เตรี ยมเตียง
-ตรวจสอบผูป้ ่ วย
-ตรวจสอบสิ ทธิ
-ให้ขอ้ มูล/ลงนามยินยอม

ประเมินซ้ า
-เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
-ตรวจเยีย่ มประเมินปัญหา
-วิเคราะห์ขอ้ มูล/ให้ขอ้ มูล
ประเมินวินิจฉัย
ญาติ
-ซักประวัติ
-ตรวจร่ างกาย
-ส่ งสิ่ งส่ งตรวจห้องปฏิบตั ิการ
-วินิจฉัยโรค/ปัญหา

วางแผน
-วางแผนการปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
-ประสานกับทีมที่เกี่ยวข้อง
-การมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและ
ญาติ

การบันทึก
-บันทึกประวัติ อาการ การรักษา การตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่แรกรับจาหน่ายลงในเวชระเบียนถูกต้อง สมบูรณ์
-ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยแก่ญาติเพียงพอเหมาะสมที่จะสามารถดูแลเด็ก
ได้ตามสภาพของโรคที่เป็ นอยู่
-วางแผนจาหน่าย

ดูแลรักษา
-ตรวจเยีย่ มสั่งการรักษา
-ตรวจสอบคาสัง่ การรักษา
-ปฏิบตั ิตามคาสั่งการรักษา
-ให้การพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
-แก้ไขปัญหาฉุ กเฉิ น

จาหน่ าย
-เตรี ยมความพร้อม
ก่อนจาหน่าย
-ให้คาแนะนาญาติใน
การดูแลเด็ก
-ส่ งต่อ/เยีย่ มบ้าน
-นัดตรวจต่อเนื่อง

Clinical Tracer Highlight :
การจัดการการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แนวใหม่ อย่ างเป็ นระบบ
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอ.ปัว จ.น่าน
กุมารเวชกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
มิถุนายน2559

1.บริบท
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ได้ดาเนินการให้บริ การคลินิกเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ภายใต้ศกั ยภาพในการดูแลโดยกุมารแพทย์ 2 ท่าน ในบริ การคลินิกธาลัสซีเมียแบบNon stop service ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่อยูใ่ นวัยเรี ยน ให้ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมารับการตรวจคัดกรอง เจาะเลือดในวันศุกร์ และมารับเลือดในวันเสาร์ ทาให้เด็ก
ไม่ตอ้ งขาดเรี ยนปี พ.ศ. 2557-2558 มีการแยกรายผูป้ ่ วยเด็กเป็ นชนิดรุ นแรงและไม่รุนแรง ซึ่งผูป้ ่ วยเหล่านี้
จาเป็ นต้องได้รับเลือด(TDT)และยาขับเหล็ก
ข้อมูลปี พ.ศ. 2556- 2560 มีผปู ้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย33ราย ปี ผูป้ ่ วยเด็กธาลัสซีเมียชนิดไม่
รุ นแรง(NTDT)ทั้งหมดจานวน22 ราย และTDT21รายให้เลือดประจา จานวน 9 ราย
ปี พ.ศ.2560ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกินได้รับยาขับเหล็ก ชนิดฉีด Desferalจานวน 1 ราย
(ผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายแต่นดั คลินิกเด็กและให้เลือดประจาที่ตึกเด็ก) และปัจจุบนั ได้รับยาขับเหล็ก ชนิดกิน
GPOL1 จานวน3 ราย ดังนั้นผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิดรุ นแรงที่ได้รับเลือดประจา ควรได้รับ
การประเมินระดับเหล็กในร่ างกาย เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม

ประเด็นคุณภาพ /ความเสี่ ยงที่สาคัญ
1.
2.
3.
4.

การเข้าถึงบริ การที่สะดวก เหมาะสม ( Non stop service )
การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การให้เลือดชนิด LPRC เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลระยะยาวต่อเด็ก
การให้เลือดในเด็กอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีค่า Pre-transfusion Hb มากกว่า 9 gm/dl หรื อ Hct
มากกว่า 27 %
5. การตรวจติดตามระดับเหล็ก Serum ferritin
6. การให้ยาขับเหล็กและติดตามภาวะแทรกซ้อนจากยาขับเหล็ก

Clinical Tracer highlight :การจัดการการดูแลโรคปอดบวมในเด็ก 0-5 ปี ( Pneumonia)
……………………………………………………………………………………………

โรงพยาบาล : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
สาขา: กุมารเวชกรรม
สภาวะทางคลินิก : การดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคปอดบวม
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560
..........................................................................................................................................................................................
บริ บท
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริ การผูป้ ่ วยเด็กในกลุ่มอายุ ตั้งแต่
1 เดือน-14ปี พบผูป้ ่ วยโรคปอดบวม ในเด็ก0-5ปี อันดับ1 ของโรคที่พบในหอผูป้ ่ วย มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นทุกปี เป็ นสาเหตุที่ทา
ให้เกิด Respiratory failure และการส่ งต่อโรงพยาบาลจังหวัด สถิติปี58และ59 ที่ผ่านมามีการส่ งต่อผูป้ ่ วยด้วย
Respiratory failure จากPneumonia จานวน 3 ราย จากจานวนผูป้ ่ วย 0-5ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวมปี 57จานวน 57
ราย ปี 2558 จานวน 178 ราย ปี 2559 จานวน 167 ราย
จากการทบทวนสถิติและ case ผูป้ ่ วยส่ งต่อ ทีมแพทย์และพยาบาลผูด้ ูแลเด็กได้มีการพัฒนาระบบการดังนี้
1.จัดทาเอกสารวิชาการเรื่ องระดับการให้บริ การผูป้ ่ วยเด็กในสภาวะฉุ กเฉิ น ( Prediatric Emergency)เผยแพร่ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคปอดบวม
3. การให้ ออกซิ เจนและแนวปฏิบตั ิในการรักษาด้วยออกซิ เจน
4. การใช้ Nasal cannula, Oxygen hood , Oxygen Box
5. การพ่นยาในเด็ก
6. พัฒนาระบบการการดูแลเด็กโรคPneumonia ที่มีอาการเหนื่อยหอบรุ นแรงด้วย HFO เครื่ องช่วยหายใจชนิดความถี่
สู ง (HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT VENTILATOR)
ประเด็นคุณภาพและความเสี่ ยงที่สาคัญ
1. การเกิดภาวะ Respiratoryfailure
2. การอุดกั้นของเสมหะ
3. การเกิดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง เช่น Sepsis
4. การให้ขอ้ มูลและเสริ มพลัง

เป้ าหมายการพัฒนา
1. ผูป้ ่ วยเด็กโรคปอดบวมได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
2. เพื่อป้ องกันการเกิด Respiratory failure
3. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคปอดบวมที่เกิดภาวะRespiratory failure

ชื่อผลงานนวัตกรรม: เก้าอี้ไ โดรลิกพิชิตเด็กหอบ
ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางพันธ์ทิพย์ อยูเ่ อนก
ชื่อ/ที่อยู่ของหน่ วยงาน :หอผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ที่มาโครงการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีหอผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรม
ให้บริ การผูป้ ่ วยเด็กในกลุ่มอายุต้งั แต่ 1 เดือน-14 ปี พบว่าอันดับ 1 ของโรคที่พบในหอผูป้ ่ วยคือโรคระบบ
ทางเดินหายใจซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิด respiratory failureการพ่นยาและการให้
ออกซิเจนเพื่อรักษาอาการเหนื่อยหอบมีส่วนสาคัญยิง่ ในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการจัดท่าเด็กขณะพ่น
ยาและให้ออกซิเจนด้วยความถี่สูงจะช่วยให้ผปู้ ่ วยสบายขึ้น ปอดขยายได้ดีและทาให้ไอเอาเสมหะออกมาได้
ง่ายทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาดีข้ ึน ทางหน่วยงานจึงได้คิดนาเอาเก้าอี้ป้อนข้าวเด็กชนิดที่ปรับ
โยกได้ปรับเอน และมีเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้ องกันอุบตั ิการณ์การพลัดตกจากเตียงมาใช้ในการจัดท่าเด็กขณะให้
ออกซิเจนชนิดความถี่สูงและพ่นยา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อจัดท่าที่ถกู ต้องในการพ่นยาเด็กเล็ก
2.เพื่อให้เด็กได้รับยาขยายหลอดลมและออกซิเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3.เพื่อลดบุคลากรในการช่วยจับเด็กขณะพ่นยา
4.เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการเด็กป่ วยขณะนอนในโรงพยาบาล
5.เพื่อลดภาวะตรึ งเครี ยดแก่ผปู้ กครองและเด็ก
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม
จากเดิมการให้การดูแลรักษาเด็กเล็กที่ตอ้ งให้ออกซิเจนหรื อพ่นยา ใช้เตียงผูป้ ่ วยมาตรฐานทัว่ ไปไม่
มีเตียงเด็กโดยเฉพาะ ต้องใช้ผา้ ห่มหรื อหมอนเล็กหนุนรองในการจัดท่าเด็ก ใช้บุคลากรจานวนหลายคน
ช่วยกันจับขณะพ่นยา เด็กมักดิ้นและร้องให้ไม่ให้ความร่ วมมือทาให้การพ่นยาและให้ออกซิเจนได้รับไม่
เต็มที่เกิดภาวะเครี ยดกับมารดาหรื อผูด้ ูแล ทีมงานและผูด้ ูแลเด็กได้ทดลองนาเก้าอี้ป้อนข้าวเด็กชนิดที่ปรับ
เป็ นเปลนอน และปรับระดับได้( Camera baby Dining highchair )มาใช้กบั เด็กเล็กขณะให้
ออกซิเจนชนิดความถี่สูง(HFO: High Frequency oscillatory)และOxygen canula
ลา หรื อขณะพ่นยา สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการนาเก้าอี้ป้อนข้าวเด็กมาใช้คือสามารถปรับเป็ นเตียงนอนเด็ก
เล็กยกหัวสูงและจัดท่ากึ่งนัง่ กึ่งนอนในขณะพ่นยาได้ ในเวลาเดียวกันมารดาเด็กจะได้นงั่ ดูและสบตาเด็ก
ปลอบโยนในขณะพ่นยาหรื อให้ออกซิเจนที่มีความถี่สูงOn HFO : High Frequency
oscillatoryไปด้วยเป็ นการเสริ มสร้างสัมพันธภาพและส่งเสริ มพัฒนาการกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรง เด็ก
เกิดความอบอุ่นสงบนิ่งให้ความร่ วมมือในการรักษาอย่างดี ในขณะเดียวกันเปลยังมีเข็มขัดนิรภัยป้ องกันเด็ก

ดิ้นตกเตียงได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเด็กเล็กที่มีอาการหอบเหนื่อย และช่วยลดภาระงานของ
บุคลากรในการช่วยจับเด็ก เก้าอี้ปรับนอนโยกขับกล่อมให้เด็กสงบได้ดี ช่วยให้เด็กหายเร็ วขึ้น
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กรกฏาคม 2560 ถึงปัจจุบนั
กลวิธกี ารดาเนินงาน
-ศึกษาคุณสมบัติของเก้าอี้ป้อนข้าวเด็ก
-จัดหาเก้าอี้ป้อนข้าวเด็กชนิดปรับเอนได้ ปรับระดับสูงต่าได้ โยกกล่อมเด็กได้
-รับบริ จาคเก้าอี้ป้อนข้าวเด็ก (Camera baby Dining highchair)
การนาไปใช้ ประโยชน์
-นามาประยุกต์ใช้กบั เด็กเล็กที่มีอาการหอบเหนื่อยที่ตอ้ งพ่นยาและให้ออกซิเจนชนิดความถี่สูง(HFO:
High Frequency oscillatory)และรักษาเด็กที่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยที่ตอ้ งพ่นยาขยาย
หลอดลม ด้วยการจัดท่าการนอนยกหัวสูงและท่ากึ่งนัง่ กึ่งนอน
การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม
-ประเมินสภาวะการหายใจ จากการMonitor O2 Sat
-การสังเกตความร่ วมมือของเด็กในการพ่นยา
-ความพึงพอใจของมารดาและผูด้ ูแลเด็ก
-ความคิดเห็นของแพทย์ผดู ้ ูแลและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลสาเร็ จของนวัตกรรม
1.เด็กได้รับออกซิ เจนและยาพ่นเต็มที่ตามแผนการรักษา
2.เด็กได้รับความอบอุ่นตลอดเวลาที่นอนอยูใ่ นโรงพยาบาล
3.ลดระยะเวลาในการพ่นยาเด็ก
4.เก้าอี้นอนเด็กมีสีสันสวยงาม มีของเล่นที่เบี่ยงเบนความสนใจเด็กขณะพ่นยาหรื อให้ออกซิ เจน
5.กระตุน้ พัฒนาการเด็กให้คอและศีรษะแข็งแรง
6.มีความปลอดภัย
7.ลดจานวนบุคลาการในการดูแลจับเด็กขณะพ่นยา
8.ลดภาวะตึงเครี ยดของมารดาและผูด้ ูแลขณะพ่นยาเด็ก
9.ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาเตียงสาหรับเด็ก

ราคาเตียง ปรับระดับ3ไก

เก้าอีป้ ้ อนข้ าวเด็ก(Camera baby Dining highchair)

ราคา26,500 บาท

ราคา 6,970 บาท

สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ = 19,530 บาท/เตียง
10.ลดการใส่ ท่อช่ วยหายใจในเด็กทีม่ ีอาการหอบเหนื่อยรุนแรงและส่ งต่ อ
จานวนเด็กใส่ ท่อช่ วยหายใจที่

ปี 2559

ปี 2560

มิถุนายน61

3

0

0

0

0

1

ต้ องส่ งต่ อรพ.น่ าน
เสี ยชีวิต

สรุ ปนวัตกรรม

นวัตกรรมการใช้เก้าอี้ทานข้าวเด็กปรับนอนได้โยกได้(camera baby Dining highchair) กับเด็กที่มีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจที่มีอาการหอบเหนื่อยและต้องได้รับการรักษาแบบ HFO เครื่ องช่วยหายใจความถี่สูง ที่ตอ้ งจัดท่าเด็กให้
ศีรษะสู ง และท่ากึ่งนัง่ กึ่งนอน เพื่อให้เด็กนัง่ อยูน่ ิ่งๆได้รับการสัมผัสจากผูป้ กครอง สบตากันในระหว่างการให้การรักษา
เป็ นการเสริ มสร้างกระตุน้ พัฒนาการ ช่วยให้คอและศีรษะควบคุมให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย ทาให้เด็กไม่กลัวการพ่นยา และลด
ความกังวลของผูป้ กครอง ส่ งผลให้เด็กได้รับออกซิ เจนและได้รับยาขยายหลอดลมอย่างเต็มที่ การดูแลรักษาเด็กที่มีอาการ
หอบเหนื่อยมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานในการช่วยยึดตรึ งเด็กของเจ้าหน้าที่ทาให้ใช้ระยะเวลาในการพ่นยาลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบจากการรักษาแบบเดิมในการใช้เตียงผูใ้ หญ่ที่ไม่สามารถปรับเอนได้ โยกได้ ทาให้การจัดท่าเด็กไม่สะดวก
ต้องใช้ผา้ หรื อผ้าห่มจานวนหลายผืน เมื่อนาเกาอี้นอนปรับได้ โยกได้มาใช้ เด็กจะสงบลงและให้ความร่ วมมือในการรักษา
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจและใกล้ชิดเด็กมากขึ้น ส่ งผลให้เด็กหายจากการเจ็บป่ วยเร็ วขึ้น มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์และการจัดเก็บ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในแผนกผูป้ ่ วยนอกและงานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นในหารใช้พ่นยาเด็ก

3P PDCA
หน่ วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ชื่ อผลงาน :การดูแผลไฟไหม้ในผูป้ ่ วยเด็กแนวใหม่แบบมีส่วนร่ วมของสหวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ: 1. พยาบาลวิชาชีพหอผูป้ ่ วยเด็ก
2.ทีม ENterostomalTheraphy junior Nurse
3.แพทย์สหสาขา กุมารแพทย์/ ศัลยแพทย์
ความสาคัญ
หอผูป้ ่ วยเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวให้การดูแลผูป้ ่ วยเด็กทัว่ ไปอายุ1เดือนถึง14ปี และ
เด็กที่มีปัญหาทางศัลยกรรม เช่นเด็กที่ตอ้ งทาแผลนาน จากสภาพพื้นที่ชุมชนที่เป็ นชนบท สภาพเป็ นป่ าเขา
มีชนเผ่า มักพบปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุในเด็กเกี่ยวกับแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวกบ่อยๆจากการประกอบอาชีพ
ของผูป้ กครอง เช่นการต้มเมี่ยง ต้มหน่อไม้ การก่อไฟผิงในฤดูหนาว
แผลไฟไหม้เป็ นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในเด็กวัยต่างๆ ทั้งการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงรุ นแรง เป็ นเหตุ
ให้เชลล์ของผิวหนังหรื อเนื้อเยือ่ ของร่ างกายได้รับบาดเจ็บ ร่ างกายมีการสูญเสียพลังงานมากขึ้น เพื่อทดแทน
ความร้อนที่สูญเสียของแผลไหม้ การรักษาที่สาคัญนอกเหนือจากการช่วยให้ปลอดภัยจากภาวะวิกฤตใน
เบื้องต้น คือการดูแลแผลไฟไหม้ให้ทราบโดยเร็ ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนความพิการหรื อเกิดน้อยสุด
ปัจจุบนั มีวิธีการที่ทนั สมัยและหลากหลาย ในการเลือกแนวทางการดูแลแผลไหม้ วิธีการทาแผลดังเดิมคือ
wet dressing หากในผูป้ ่ วยเด็กที่มขี นาดแผล 2°degreeburn> 20 % อาจต้องเลือกใช้วิธีการทาแผลในห้อง
ผ่าตัด เพื่อระงับความเจ็บปวดในเด็ก และป้องกันการติดเชื้อของแผล เพื่อการหายของแผลดีข้ ึน ต้องทาแผล
ที่เตียงในหอผูป้ ่ วย ซึ่งการใช้เทคนิคการทาแผลขึ้นอยูก่ บั ผูท้ าแผล ในแต่ละช่วงเวร ความหนักเบาของการทา
แผล มีผลกระทบต่อเนื้ อเยือ่ บริ เวณแผลไหม้ ความรุ นแรงอาจทาให้เลือดออกง่าย ผูป้ ่ วยเด็กได้รับความ
เจ็บปวดทรมาน หวาดกลัวการทาแผล เกิดความเครี ยดทั้งต่อเด็กเอง และผูป้ กครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เป็ น
เหตุ ปัจจัยที่ทาให้มีการใช้พลังเพิ่มขึ้นที่มีผลต่อ Response metabolic ของผูป้ ่ วย ส่งผลต่อการหายของแผล

ทีมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กแผลไหม้ จึงได้ร่วมกันทาแนวทางการทาแผลใหม่ มาใช้กบั ผูป้ ่ วยเด็ก
โดยวิธีการดังนี้
ประสานงานกับทีมดูแลบาดแผลแนวใหม่ ( Emterstonaltheraphy junior nurse )ระดับจังหวัดเพื่อ
ร่ วมกันในการดูแลบาดแผลผูป้ ่ วยเด็ก โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1. บรรเทาความเจ็บปวดในเด็กขณะทาความสะอาดแผลไหม้
2. ลดระยะเวลาในการทาความสะอาดแผลไหม้
3. ลดต้นทุนวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในการทาความสะอาดแผล
4. การดูแลแบบองค์รวม เน้นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการดูแลแบบประคับประคองจิตใจ
เด็กในการดูแลทาแผลเด็ก
สรุปผลดาเนินงาน
เด็กหญิงอายุ 4 ปี การวินิจฉัย 2 ° degree burn buttock and both leg : Moderate burn 15 %
Admit 16ก.ค 2559 D/C 11 ส.ค 2559 รวมระยะเวลานอน 26 วัน
การพัฒนารู ปแบบการทาแผลไฟไหม้ในเด็กรู ปแบบใหม่มีจุดเด่นคือ การมีส่วนร่ วมในการกาหนด
แผนการดูแลการทาแผลในเด็ก โดยสหวิชาชีพ และทีมในการดูแลแผลแนวใหม่ นามาใช้กบั ผูป้ ่ วยเด็ก การ
ร่ วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล ระหว่างสหสาขาแพทย์ พยาบาลหอผูป้ ่ วยและ พยาบาลHHC มีการ
ประสานงานกันอย่างดีร่วมกันในการปฏิบตั ิการทาแผล ทีมมีความสุขและภูมิใจ ที่ได้ให้บริ การมีมาตรฐานมี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น เกิดภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมที่เด่นชัด เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วยเด็ก
ลดความเจ็บปวด ความหวาดกลัวระหว่างทาแผลมีการประคับประคองจิตใจเด็ก และผูป้ กครองขณะทาแผล
สามารถนามาปฏิบตั ิเป็ นแนวทางมาตรฐานในการทาแผลแนวใหม่ขยายต่อไป ยังผูป้ ่ วยรายอื่นๆ ตลอดจน
หน่วยงานหอผูป้ ่ วยอื่นๆต่อไป

3.เป้าหมายการพัฒนา
1. พัฒนาปรับปรุ งระบบบริ การและการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

2.พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สามารถอยูร่ ่ วมกับสังคมโดยได้รับ
การยอมรับและใช้ชีวิตอย่างปกติ

4.กระบวนการเพื่อให้ ได้ คุณภาพ
1. การปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย
1.1 ปรับปรุ งระบบบริ การคลินิกผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยบริ การทุกวันศุกร์ที่ OPD คลินิก
เฉพาะเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และให้บริ การให้เลือดในหอผูป้ ่ วยเด็ก สามารถกลับไปเรี ยนและมารับ
เลือดในวันเสาร์ หรื อวันหยุดได้ตามความสะดวกของผูป้ ่ วยเด็กและญาติ
1.2 ปรับปรุ งการให้เลือดเป็ นชนิดLPRC ( ชนิดที่มีการกรองเอาเม็ดเลือดขาวออกให้มากที่สุด)
100% เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาวในผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยหน่วยงานชันสูตร
งานธนาคารเลือด รองรับการบริ การให้เลือดโดยระบบแยก Leukocyte อัตโนมัติ ได้อย่างเพียงพอ
1.3 พัฒนาการให้เลือดจากแบบให้เลือดแบบประคับประคองเพื่อให้ไม่เหนื่อย มาเป็ นการให้เลือด
อย่างสม่าเสมอ เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของลักษณะกระดูกใบหน้าและป้องกันไม่ให้ตบั และม้ามโต
1.4 การตรวจติดตามระดับภาวะเหล็กเกินและการได้รับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน GPOL1 ในเด็ก
ที่มี Serum ferritin มากกว่า 1,000 และชนิดฉีด เมื่อค่า Serum ferritin มากกว่า 2,500
1.5 พัฒนาองค์ความรู ้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่ องความปลอดภัยในการให้เลือดและการให้ยาขับ
เหล็กชนิดฉีด Desferalฉีดเข้าชั้นใต้ผวิ หนังโดยใช้เครื่ องฉีดยาขับเหล็ก
1.6 การเสริ มพลังแก่ผปู ้ ่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและครอบครัว
1.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูป้ ่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
1.8 มีระบบการปรึ กษากุมารแพทย์ได้ทุกรายกรณี
การพัฒนาระบบบริการปี 2561
1.การพัฒนาระบบบริ การเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
2.การดูแลเด็กวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ

ระดับ
M2

1.บริการ
1.พัฒนาระบบการ

2.คน
-กุมารแพทย์

3.ข้ อมูล
4.เทคโนโลยี
-ข้อมูลผูป้ ่ วยเด็กโรคหอบหื ด -อุปกรณ์ที่ใช้กบั เด็กโรค

ให้บริ การผูป้ ่ วยเด็กโรค
ระบบทางเดินหายใจ
2.ให้การดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรค
ระบบทางเดินหายใจที่พน้
ระยะวิกฤตและโรคเรื้ อรังที่
ต้องการดูแลต่อเนื่อง

-พยาบาลเฉพาะทาง
วิกฤตทารกและเด็ก
(พันธ์ทิพย์ อยู่
เอนก)
-พยาบาลเฉพาะทาง
ผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
(ลาวัลย์ วงค์ลาว)
-พยาบาล
ผูร้ ับผิดชอบติดตาม
เยีย่ มบ้าน
-ญาติผดู ้ ูแลเด็กโรค
เรื้ อรัง

-พัฒนาระบบการส่ งต่อ
ผูป้ ่ วยเด็ก
-พัฒนาระบบการรับส่ งต่อ
ข้อมูลHotline
counseling

-ระบบการส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย
เด็กโรคหอบหืดHHC

การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.R2R การจัดการดูแลเด็กโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีอาการหอบเหนื่อย
2.การใช้ออกซิ เจนด้วยความถี่สูงHFO( High Frequency oscillatory)
3.การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในหน่วยงาน

ระบบทางเดินหายใจ
-O2 cannula/Box
-High Flow oxygen
-Nebulizer

-อุปกรณ์สวนล้างจมูก

