SERVICE PROFILE

บริการ/ทีม : ทีมนาทางคลินกิ ศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมออร์โธปิดกิ ส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันทีป่ รับปรุงข้อมูล วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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Service Profile
ทีมนำทำงคลินกิ ศัลยกรรมและศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว
1. บริบท (context)
ก. หน้ ำทีแ่ ละเป้ำหมำย
หน้ าที่
จัดระบบบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การศัลยกรรมและศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง พัฒนาระบบทีมคร่ อมสายงาน รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และติดตาม
การพัฒนาด้านคลินิกให้เกิดคุณภาพในการบริ การ มีการเชื่อมต่อการพัฒนาคุณภาพการบริ การกับสถานบริ การ
ปฐมภูมิท้งั ในเครื อข่ายและโรงพยาบาลสายเหนื อจังหวัดน่าน
เป้ ำหมำย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างปลอดภัย มีความพึงพอใจทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
เน้นความถูกต้อง รวดเร็ ว ทันสมัย แบบองค์รวมและต่อเนื่อง
ข. ขอบเขตบริกำร (ถ้ ำเป็ นหอผู้ป่วยให้ ระบุกลุ่มโรคสำคัญในหน่ วยงำนนีด้ ้ วย) ศักยภำพ ข้ อจำกัด
ให้บริ การผูป้ ่ วยศัลยกรรม อย่างมีคุณภาพ และทันสมัย ทั้งการให้ยา การผ่าตัดแบบเปิ ดและการผ่าตัด
แบบส่องกล้อง (laparoscopic) ส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และการส่องตรวจลาไส้ใหญ่
และให้บริ การผูป้ ่ วยออร์โธปิ ดิกส์ เช่น การใส่เฝื อก การดึงถ่วงน้ าหนัก การทากายภาพบาบัด การฟื้ นฟูสภาพ
และการใช้กายอุปกรณ์ ครอบคลุมผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทางศัลยกรรมและออร์
โธปิ ดิกส์ และให้บริ การข้อมูลข่าวสารของโรคแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ มีการให้บริ การผูป้ ่ วยแบบองค์รวมโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ ตั้งแต่รับไว้ดูแลรักษาในโรงพยาบาล ประเมินผล รวมถึงการวางแผนการจาหน่ายและติดตามเยีย่ ม
บ้าน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติสามารถดารงชีวิตได้ตามวิถีชุมชน
ข้อมูลกลุ่มโรคสาคัญของปี 2558-2561
1) Appendicitis (high risk, high volume)
2) Open fracture (high risk)
3) Fracture hip (high risk, high cost)
4) Head injury (high risk, high volume )
5) Sepsis (high risk)
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ค. ผู้รับผลงำนและควำมต้องกำรที่สำคัญ (จำแนกตำมกลุ่มผู้รับผลงำน)

ผู้รบั ผลงาน
ผู้ป่วย / ญำติผ้ปู ่ วย
- ได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย และประทับใจ
- ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่ ผลการรักษาและ
ความก้าวหน้าของโรค รวมทั้งผลการตรวจพิเศษต่าง
- มีส่วนร่ วมและตัดสินใจในการดูแลรักษา
- มีสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก สะอาด
ปลอดภัย

- ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
- ผูป้ ่ วย Appendicitis
- ผูป้ ่ วย Open Fracture
- ผูป้ ่ วย Fracture hip

กำรตอบสนอง
- ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค ,
แผนการรักษาให้ผปู ้ ่ วย / ญาติทราบ
- ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับโรคที่
เป็ นอยู่
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่สะอาด
- ได้รับเข้าถึงสถานบริ การที่รวดเร็ ว และได้รับ
การวินิจฉัยที่ถูกต้อง เหมาะสม เข้ารับการรักษา ผ่าตัด
ในเวลาที่เหมาะสมทันท่วงที
- ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม. หลัง admit
- ได้รับการผ่าตัดรักษาภายใน 6 ชม. หลัง admit
- ได้รับการประเมินและผ่าตัดรักษาภายใน 72 ชม. หลัง
admit กรณี ที่ไม่มีโรคร่ วม

หอผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรับย้ำยผู้ป่วย
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆ ทราบก่อนทุกครั้ง

- ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้

- แจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยตามหลัก SABAR
- เอกสารต่าง ๆ ผูป้ ่ วยครบ
- กรณี ยา้ ยหอผูป้ ่ วยหนัก มีพยาบาลนาส่งทุกครั้ง
แพทย์

- ให้หน่วยงานปฏิบตั ิตามแผนการรักษาได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเฝ้าระวังอาการรบกวน ,
อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยได้อย่าง
ครอบคลุม และสามารถรายงานข้อมูลการเฝ้าระวัง
ดังกล่าวแก่แพทย์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
ห้ องจ่ำยยำผู้ป่วย
- ต้องการเห็น order แพทย์ทุกครั้งที่ไปเบิกยา
- มีการตรวจสอบยากับคาสัง่ แพทย์และใบเบิกยา
(Med Profile) ทุกครั้งที่เบิกยามาให้ผปู ้ ่ วย
- รายงานการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

- เฝ้าระวัง ดูแลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบตั ติ ามแนวทางการรับคาสั ่งแพทย์
- ปฏิบตั ติ ามแนวทางการรายงานแพทย์โดยใช้
SBAR

- การเบิกยาที่เภสัชไม่ได้รับคาสัง่ เอง ทางหน่วยงาน
ต้องนา order แพทย์ไปด้วยทุกครั้ง
- มีระบบการตรวจสอบซ้ าโดยหัวหน้าเวร / Med nurse
- มีการเก็บละรายงานความเสี่ยงทุกเดือน ถ้าพบความ
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ผู้รับผลงำน

เสี่ยงระดับ E ขึ้นไปต้องทบทวน RCA ทุกครั้ง
การตอบสนอง

หน่ วยจ่ ำยกลำง

- ส่งของตรงเวลา , ของสะอาด
- ปฏิบตั ิตามแนวทางการ ส่งของนึ่ง , ของอบแก๊ส ,
- ใบแลกของ ใบส่งอบแก๊ส ใบส่งของนึ่งถูกต้องตรง การแลกของอย่างเคร่ งครัด
กับของที่ส่ง
แผนกผู้ป่วยนอก

- ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกต่าง ๆ ต้องนัดให้ตรงวันที่มีคลินิก
- เขียนใบนัดชัดเจน พร้อมลงข้อมูลการนัดในระบบ
Hos.Xp ทุกครั้ง

- ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้

ห้ องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- ก่อนส่งผูป้ ่ วยไปทาหัตถการต่าง ๆ ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง

- ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้

คลังยำและเวชภัณฑ์

- ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์เขียนถูกต้อง ชัดเจน ส่งตรง
เวลา
- ส่งข้อมูล Substock ตรงเวลา

- ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้

งำนชันสู ตร

- การเก็บสิง่ ส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้
- ส่งมอบสิง่ ส่งตรวจอย่างถูกต้อง
- เขียนใบ Lab ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับ
Specimen และ key labใน Hos.Xp
- กรณีเป็ น Lab ด่วน ต้องปัม๊ ตรายางสาหรับ Lab
ด่วน
- กรณีเป็ นผูป้ ่ วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น HIV
positive ต้องปัม๊ ตรายาง precaution ด้วยหมึกสีแดง
- กรณีเป็ น Lab ทีต่ อ้ งส่งตรวจภายนอก
โรงพยาบาล เช่น ส่งเอกชน ส่งศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ต้องจัดเก็บให้ถกู ต้อง
- กรณี เป็ น Lab ที่ตอ้ งส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล
เช่น ส่งเอกชน ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ และต้องมี
ค่าใช้จ่าย ต้องแจ้งให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ พร้อมทั้ง
จัดเก็บค่าบริ การให้เรี ยบร้อย
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ผู้รับผลงำน

กำรตอบสนอง

งานซ่อมบารุง

- นาของทีจ่ ะส่งซ่อมไปด้วย (ถ้านาไปได้)
พร้อมใบส่งซ่อม ระบุสาเหตุทจ่ี ะซ่อมทุกครัง้
- มีการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือตลอดเวลา
- มีเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบดูแลเกีย่ วกับเครื่องมือ
ประจาหน่วยงาน

- ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีว่ างไว้
- กาหนดผูร้ ับผิดชอบหลักในการดูแลบารุ งรักษา
เครื่ องมือ
- มีบนั ทึกการดูแลบารุ งรักษาเครื่ องมือรายวัน
- ปฏิบตั ติ ามแผนการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือ

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ ในกลุ่มผูป้ ่ วยฉุกเฉิน เช่น Head injury, Ac. Appendicitis,
Open fracture, Fracture hip, Sepsis
2. ลดการเกิดภาวะ Sepsis ในผูป้ ่ วย Septic arthritis , CAUTI, pneumonia โดยการ Early detection และ
Early treatment ที่รวดเร็ ว
จ. ควำมท้ ำทำยและควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมท้ ำยทำย
1. ผูป้ ่ วยไส้ติ่งแตกยังเป็ นปัญหาของโรงพยาบาลและเครื อข่าย ในปี 2561 มีจานวนผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบ
ทัง้ หมด 118 ราย พบว่าไส้ตงิ่ แตก จานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.25 (เกณฑ์ไม่เกิน 20 %) มีสาเหตุแตกมาก่อน
ผ่าตัด ในเขตจานวน 5 ราย นอกเขตจานวน 7 ราย ทุกรายผ่าตัดภายใน 6 ชม.หลังการวินิจฉัย Incidental rupture
จานวน 4 ราย ดังนัน้ ต้องพัฒนาศักยภาพการดูแลในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ ทัง้ ในโรงพยาบาลและเครือข่าย
2. Fracture hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม. และได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพครบถ้วนตามสภาวะ
ของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะที่มีโรคร่ วมทางอายุรกรรมที่ซบั ซ้อน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน เช่น UTI ,
pneumonia, pressure sore
3. Open fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม. เพื่อลดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
4. การดูแลผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดเปิ ดช่องท้อง เช่น ตัดต่อลาไส้ มะเร็ งลาไส้ ต้องได้รับการเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
หลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดา ซึ่ งต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อ รวมทั้งการฟื้ นฟู
สภาพหลังผ่าตัด
5. Spinal cord injury with neuro deficit ที่มีภาวะ Bed Ridden ได้รับการ refer กลับจาก รพ.น่าน เพื่อฟื้ นฟู
สภาพ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในการดูแล ร่ วมกับกายภาพบาบัด พยาบาลเยีย่ มบ้าน และครอบครัวให้มีส่วนร่ วมใน
การดูแลผูป้ ่ วย เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้หรื อใกล้เคียง ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคคล เงิน และชุมชน
เข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย และในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั จะมีภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญเช่น Pneumonia , CAUTI,
Pressure sore ดังนั้นจึงมีการเน้นเรื่ อง Early detection เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น sepsis
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ควำมเสี่ ยงที่สำคัญ
1. Unplan dead หรื อ Unplan ICU จาก Sepsis
2. Rupture appendic
3. การเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม High risk เช่น HAP, CAUTI, Pressure sore
4. compartment syndrome
5. การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดสะอาด

ฉ. ปริมำณงำนและทรัพยำกร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
ข้ อมูล
จานวนผูป้ ่ วย
จานวนวันนอนรวม (วัน/ปี )
ศัลยกรรม
ออร์โธปิ ดิกส์
เตรี ยมผ่าตัด
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
อัตราครองเตียง
อัตราผูป้ ่ วยเฉลี่ย/วัน

ปี 2558
1,720
5,722
296
226
188
128
65.28
15.66

ปี 2559
1,876
6,965
608
544
600
606
64.52
18.83

ปี 2560
2,173
6,983
954
662
1,050
1,088
73.43
19.13

ปี 2561 (ต.ค.-มิ.ย.)
1,755
6,118
853
772
463
512
74.51
22.40

ปี 2560
14
3

ปี 2561 (ต.ค.-มิ.ย.)
12
8

ข้ อมูล refer ไป รพ. น่ ำน
ประเภทผู้ป่วย
ศัลยกรรม
ออร์โธปิ ดิกส์

ปี 2558 (ก.ค-ก.ย 58)
315
100

ปี 2559
241
48

ด้ ำนผู้ปฏิบัติงำน

1.1 งานผ่าตัด มีห้องผ่าตัดจานวน 3+ 2 ห้อง (ฝั่งสู ติกรรม) มีทีมผ่าตัดประกอบด้วยศัลยแพทย์ 1คน
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพประจาห้องผ่าตัด 7 คนผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 3 คนและพนักงานเปล 1คน
โดยทีมผ่าตัดมีการจัดเวร On call สามารถให้บริ การผ่าตัดตลอด 24ชัว่ โมง
1.2 งานวิสัญญี บุ คลากรประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ 2 คน วิสัญญีพยาบาล 5 คน โดยทีม วิสัญญี มี
การจัดเวร On call สามารถให้บริ การตลอด24ชัว่ โมง
6

1.3 พยาบาลช่วยผ่าตัด Scrub 9 คน (Scrub 1 = 4 คน, Scrub 2 = 5 คน ) ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 2 คน
พนักงานเปล 2 คน
1.3 งานออร์โธปิ ดิกส์และศัลยกรรม มีเตียงสามัญ 24 เตียง ห้องพิเศษ 5 ห้อง ห้องแยกโรคติดต่อ 1 ห้อง
มีทีมการดูแลรักษาคือ แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ 2 คน ศัลยแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 9 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 3 คน
ผูช้ ่วยพยาบาล 1 คน อัตรากาลังของพยาบาลจัดแบบคงที่คือ เวรเช้า 4 คน (วันธรรมดา) วันหยุดเวรเช้า 2 คน
เวรบ่าย 2 คน เวรดึก 2 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้/ เวรละ 1 คน กรณี ที่มีผปู ้ ่ วยจานวนมากสามารถเรี ยกอัตรากาลัง
สารองได้ตามแนวทางปฏิบตั ิการเรี ยกอัตรากาลังสารองทั้งพยาบาลและ ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
ข้อเด่น
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความมุ่งมัน่ และกระตือรื อร้นในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริ การ
มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ มีการทบทวนวิชาการ ในการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะ
โรคที่เป็ นปัญหาสาคัญของหน่วยงาน มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนางาน เช่น ร่ วมกันกาหนด แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วยด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ (Humanize Health Care ) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อหาโอกาสพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางาน ท่ามกลางภาระงานและความเจ็บป่ วยที่เพิ่มมากขึ้นของผูร้ ับริ การ
อัตรำกำลัง
1. บุคลากรช่วยผ่าตัด Scrub Nurse 1 ลาป่ วย 1 คน ลาคลอด 1 คนกลับมาปฏิบตั ิงาน 1 ตุลาคม 2561
Scrub Nurse 2 จานวน 5 คนสามารถเข้าช่วยผ่าตัดได้ศลั ยกรรมและออร์โธปิ ดิกส์ได้ ในจานวนนี้เป็ นพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ช่วยผ่าตัดน้อยกว่า 1 ปี จานวน 2 คนดังนั้นมีความจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพในการช่วยแพทย์
ผ่าตัด แต่เนื่องจากขาดอัตรากาลังหลังการประชุม PCT มีความคิดเห็นว่า ให้ไปฝึ กงานหาประสบการณ์ที่ รพ.
น่าน เมื่อ บุคลากรที่ลาป่ วยและลาคลอดกลับมาปฏิบตั ิงาน ส่ วนผูช้ ่วยเหลือคนไข้ มี 2 คนซึ่งมีไม่เพียงพอกับ
ภาระงาน มีหน้าที่ circulate ล้างเครื่ องมือ และ เตรี ยมของส่งปราศจากเชื้อ
2. หอผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน จากการวิเคราะห์ภาระงานต้องมีพยาบาลวิชาชีพ 12
คน แต่ในหน่วยงานมี พยาบาลวิชาชีพ 9 คน ผูช้ ่วยพยาบาล 1 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 3 คน ทาให้เกิดปั ญหา
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ลา /ไปอบรม ในเวรเช้าวันหยุด เวรบ่าย/ดึก ยอดผูป้ ่ วยมากกว่า 21 ราย ต้องเรี ยกอัตรากาลัง
สารอง พิจารณาตามความเหมาะสม ภาระงานเฉลี่ยร้อยละ 102.96 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ รับได้ พยาบาลวิชาชีพผ่าน
การอบรมเฉพาะทางออร์ โธปิ ดิกส์ (3 สัปดาห์) = 2 คนจากการประเมิน competency ของเจ้าหน้าที่ทางการ
พยาบาล ในกลุ่มโรคที่สาคัญพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

7

ด้ านเทคโนโลยี มีเทคโนโลยี
เครื่ องมือพื้นฐำน จำนวนเท่ ำไรเพียงพอหรือไม่
NIBP
มี 4 เครื่ อง
Infusion pump
Defibrillator
EKG 12 lead
Suction high pressure
Comgo suction

มี 7 เครื่ อง
เพียงพอ
มี 2 เครื่ อง
เพียงพอ
มี 1 เครื่ อง
เพียงพอ
มี 1 เครื่ อง
เพียงพอ
มี 1 เครื่ อง
ไม่เพียงพอ

กำรดูแลรักษำ
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน
- ตรวจเช็คสภาพการใช้
งานทุกวัน

สอบเทียบครั้งสุ ดท้ ำย
9 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561

ข้ อจำกัด :
ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี
- คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน มีเพียง 1 เครื่อง แต่ตอ้ งใช้งานทุกประเภท เช่น การลงหัตถการต่างๆ ,
การดูประวัตผิ ปู้ ่ วยของแพทย์ และการดู Film X-ray , การลงยาผูป้ ่ วยจาหน่ายกลับบ้าน การลงกิจกรรม
ประจาวัน ฯลฯ เอกสารรายงานต่าง ๆ
- เครื่องมือผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง
- เครื่องมือผ่าตัดกระดูกมีไม่เพียงพอ ต้องยืมจาก รพ. น่าน
- Set ผ้าผ่าตัดชนิดต่าง ๆ มีจานวนจากัด ชารุด ไม่สามารถหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการผ่าตัด
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แผนภูมกิ ระบวนการทางาน
(รวมทัง้ ความเสีย่ งและตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละขัน้ ตอน)
6. ประเมินซ้ ำ
– เฝ้าระวัง
- รายงานแพทย์
–การตรวจเยีย่ ม
- ปรับแผนการ

1. จุดให้ บริกำร
- OPD, ER , ICU
- สามัญหญิง
- สามัญชาย
- ชันสูตร, X – ray
- ห้องยา, ห้องผ่าตัด

2
.กำรเตรี ยมรับผู้ป่วย
– จัดลาดับความ
รุ นแรง
- เตรี ยมอุปกรณ์
- เตรียมสถานที่
- เตรียมเอกสาร
- สอบถามความถูก

ต้องในการระบุตวั
ผูป้ ่ วย
-ให้ขอ้ มูลทั ่วไป

พยาบาล
- การให้ขอ้ มูล
ผูป้ ่ วย / ญาติ

3. ประเมินและ
วินิจฉัยโรค
– ซักประวัติ
- ตรวจร่ างกาย
–วัด V/S, N/S
- check Lab, Xray
- วินิจฉัย

ปัญหา
แรกรับ

- ลงนามยินยอม

7. กิจกรรมคู่ขนำน
– บันทึก
– ให้ขอ้ มูล/สุ ขศึกษา
– วางแผนจาหน่าย
- ตรวจสอบ

สิทธิบตั ร

4. กำรวำงแผน
กำรพยำบำล
– กาหนดแผนการ
พยาบาล
- มอบหมายงาน
– ประสานงาน
- การมีส่วน

ร่วมของผูป้ ่ วย
- ส่งต่อการ
รักษา
- เตรียม
อุปกรณ์/
เครื่องมือ

5. กำรดูแลรั กษำ
– แก้ปัญหา
ฉุ กเฉิ น
- ให้ยา
– ให้บริ การ
พยาบาล
- อาหาร
- หัตถการ

อื่นๆ

8. กำรจำหน่ ำย
– แนะนาก่อนกลับบ้าน
– ส่ งต่อ
- นัดติดตาม
- เสียชีวติ
- HHC
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2. กระบวนกำรสำคัญ (Key Processes) ทำงออร์ โธปิ ดิกส์
กระบวนสาคัญ
(Key process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)

1. การเข้าถึงและรับบริการ

1.ผูป้ ่ วย Open fracture ได้รบั การ
ผ่าตัดภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
2. ผูป้ ่ วย consult และ/หรือ admit.
ได้รบั การประเมินจากแพทย์เฉพาะ
ทางออร์โธปิ ดกิ ส์ทุกราย

- อัตราการเกิด SSI แผล 3
- ร้อยละของผูป้ ่ วย Open
fracture ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
ภายใน 6 ชม.หลัง admit

2. การประเมินผูป้ ่ วย

1. โรคทีต่ อ้ งได้รบั การประเมินโดย
แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิ ดกิ ส์ตงั ้ แต่
ER. หรือทันทีทถ่ี งึ หอผูป้ ่ วยได้แก่
- Dislocation
- SCI.
- Open fraction
- Septic joint
- Sepsis
2. ต้องประเมินภาวะ Sepsis ให้
ทันท่วงที
3. การประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น HAP UTI
Pressure sore

-อุบตั กิ ารณ์ทไ่ี ม่ได้รายงาน
แพทย์ในกลุม่ โรคดังกล่าว

3. การวางแผนการดูแลรักษา 1. ผูป้ ่ วย ASA. Class 3-4ใน
และการประเมินซ้า
ผูป้ ่ วย Fracture hip ได้รบั การ
ดูแลทัง้ จากแพทย์อายุรกรรมและ
วิสญ
ั ญีแพทย์ ก่อนการผ่าตัด
2. มีการดูแลเชื่อมโยง ร่วมกัน
เป็ นสหสาขาวิชาชีพในกลุ่มSCI,
Sepsis, Alcohol withdrowal
ผูป้ ่ วย Multiple trauma
3. การดูแลเป็ นองค์รวมแบบ
ไตรภาคี ( แพทย์ พยาบาล และ
ญาติ )

-อุบตั กิ ารณ์การวินิจฉัยล่าช้าใน
กลุม่ โรค Sepsis
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
HAP UTI
Pressure sore

-ร้อยละของผูป้ ่ วยASA
Class3-4ทีไ่ ม่ได้Consult การ
ดูแลร่วมกัน
-อัตราความเข้าใจและความรู้
ในโรคและแผนการรักษาของ
แพทย์
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กระบวนสาคัญ
(Key process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)
4. การประเมินซ้าเพื่อหาความ
เสีย่ งของการเกิด SSI, HAP UTI
Pressure sore
5. ผูป้ ่ วย Fracture Hipทีไ่ ม่มโี รค
ร่วม ได้รบั การผ่าตัด ภายใน 24
ชั ่วโมง หลัง admit และ หลังผ่าตัด
ปลอดภัย จากภาวะแทรกซ้อน

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)

- อัตราการเกิด SSI,HAP,
CAUTI, pressure sore gr.
2-4 ร้อยละของผูป้ ่ วย
Fracture Hip ทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดภายใน 24 ชม.หลัง
admit
6.ผูป้ ่ วย Opened Fracture ได้รบั -ร้อยละของผูป้ ่ วย Opened
การผ่าตัด ภายใน 6 ชั ่วโมง หลัง Fracture ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
admit และ หลังผ่าตัดปลอดภัย
ภายใน 6 ชม.หลัง admit
จากภาวะแทรกซ้อน
4. การวางแผนจาหน่ายและ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง

1.มีการประเมินและวางแผน
จาหน่ายผูป้ ่ วยร่วมกับทีมเวช
กรรมสังคม และโรงพยาบาล
ชุมชนเพื่อให้ผปู้ ่ วยใช้ศกั ยภาพ
ได้มากขึน้ เพื่อป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะ Failed
Implant , UTI , Pressure sore ที่
บ้าน
2. มีระบบการประสานงานการ
ดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วย Spinal cord injury โดย
ก่อนจาหน่ายทีมสหสาขาวิชาชีพ
มีการวางแผนร่วมกับ Care Giver
ในการสวนปัสสาวะ การฝึกหัด
การขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะ
(Bladder training ) การฝึกการใช้
อวัยวะ เช่น มือ ในการหยิบจับ
สิง่ ของ

- อัตราการ Re-admission
ภายใน 28 วัน

-อัตราการ Re-admission
ภายใน 28 วัน จากการ
ปฏิบตั ติ วั ไม่ถูกต้อง
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กระบวนสาคัญ
(Key process)

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)
3.มีการประสานงานการดูแล
ต่อเนื่องกับโรงพยาบาลชุมชน ใน
การส่งต่อผูป้ ่ วยทีม่ อี าการคงทีแ่ ต่
ต้องได้รบั การดูแลบาดแผลหรือ
ได้รบั ยาฉีดต่อเนื่อง
4. ผูป้ ่ วย Fracture hip ได้รบั การ
วางแผนตาม CPG (ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดดามโลหะและ On
home skin traction)

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)
-อัตราการส่งต่อโรงพยาบาล
ชุมชน / รพ.สต.

-อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วย
Fracture hip

กระบวนกำรสำคัญ (Key Processes) ทำงศัลยกรรม
กระบวนสาคัญ
(Key process)
1. การเข้าถึงและรับบริการ

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
ตัวชี้วดั
( Process Requirement)
(Performance indicator)
1. ผูป้ ่ วย Mild Head injury ได้รับ 1.อุบตั ิการณ์ readmit เนื่องจาก
การประเมินอย่างถูกต้องและได้รับ มีเลือดคัง่ ในสมอง ร้อยละ 0
การรักษาอย่างรวดเร็ ว
2.ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Moderate,
Severe HI ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างเหมาะสมและส่ง
ต่อ รพ. น่านอย่างรวดเร็ ว
ร้อยละ 100
2. ผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบได้รับการ
ประเมินอย่างถูกต้องและได้รับการ
รักษาอย่างรวดเร็ว และได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 6 ชม.

- ผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบได้รับการ
ผ่าตัดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25และ
ได้รบั การผ่าตัดภายใน 6 ชม.
หลัง admit
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สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)
2. การประเมินผูป้ ่ วย
1.ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนทั้งร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม
2.ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัย.
3.ผูป้ ่ วยได้รับ Investigation
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.การวางแผนการดูแล
1.มีการวางแผนการดูแลร่ วมกับ
3.1การวางแผนการพยาบาล
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
3.2การวางแผนการจาหน่าย
2.ผูป้ ่ วยและครอบครัวทราบ
3.3การประสานงาน
เป้าหมายและผลลัพธ์ของ
3.4การมอบหมายงาน
กระบวนการดูแลและร่ วมมือใน
3.5การเตรี ยมเครื่ องมือ/
การปฏิบตั ิ
อุปกรณ์
3.ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยและไม่
มีภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่
โรงพยาบาล
4.ผูป้ ่ วยได้รับการวางแผนการ
จาหน่ายตามความเหมาะสม
4.การดูแลรักษา
1.ผูป้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูลและมี
4.1การดูแลทัว่ ไป
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจแผนการ
-การให้ยา/สารน้ า
รักษาของแพทย์
-การบรรเทาอาการรบกวน
2.ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลตาม
-การรักษาชีวิต/การป้องกัน
มาตรฐาน/CPGเฉพาะโรคอย่าง
ภาวะแทรกซ้อน
เหมาะสม
-การเตรี ยมผ่าตัดและ หัตถการ 3. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลจากสห
ต่างๆ
วิชาชีพ
4.2การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง
4. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยและ
-การช่วยฟื้ นคืนชีพ
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่
-การให้เลือด
โรงพยาบาล
กระบวนสาคัญ
(Key process)

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)
1.อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการ
ประเมินผิดพลาด
2. อุบตั ิการณ์การเก็บสิ่งส่ง
ตรวจไม่ถกู ต้องครบถ้วน
3. อุบตั ิการณ์ไม่ได้รับการ X –
ray , CT scan , Ultrasound
1.การปฏิบตั ิตามแผนการ
พยาบาลถูกต้อง
2.อัตราการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการรักษา CPG กลุ่มโรคที่
สาคัญ
3.ร้อยละของการวางแผน
จาหน่าย > 80

1.อัตราการเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา
2.อุบตั ิการณ์ให้เลือดผิด
3.อัตราการเกิด UTI
4.อัตราการเกิดแผลกดทับ
5.อุบตั ิการณ์พลัดตกหกล้ม
ตกเตียง
6.อุบตั ิการณ์เสียชีวติ ไม่มีเหตุ
อันควร
7.อัตราการเกิด การติดเชื้อใน
หลอดเลือดดาจากการให้สาร
น้ า
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กระบวนสาคัญ
(Key process)
5.การให้ขอ้ มูลเสริ มพลัง
5.1วางแผนและกาหนด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.2เสริ มทักษะ

6.การดูแลต่อเนื่อง
6.1 ระบบนัดหมาย
6.2 การส่ง HHC
6.3 การ Refer

7.กิจกรรมคู่ขนาน
7.1.การตอบสนองความ
ต้องการผูร้ ับบริ การ
-การให้ขอ้ มูล
-พฤติกรรมบริ การ
7.2 การบันทึกทางการพยาบาล

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)
1.เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้มีส่วน
ร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
2.เพื่อให้ผปู ้ ่ วย/ญาติ/ผูด้ ูแลมีความรู ้
ทักษะ จนมีความสามารถเชื่อมัน่ จะ
ปฏิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยได้ที่บา้ นอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)
1.ร้อยละของการวางแผนการ
จาหน่ายผูป้ ่ วย 5 โรคหลัก
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ มีอุปกรณ์การแพทย์ที่
ต้องกลับไปดูแลต่อที่บา้ น > 80
2.ร้อยละผูป้ ่ วย/ญาติผา่ นการ
ประเมินทักษะการดูแลตัวเอง
( การทาแผล , การให้อาหาร
ทางสายยาง,การดูดเสมห )
1.ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาอย่าง
1.อัตราการกลับมารักษาซ้ า
ต่อเนื่อง
ภายใน 28 วัน
2.ผูป้ ่ วยที่มีภาวะซับซ้อนได้รับการ 2.อัตราการติดตามเยีย่ มหลังส่ง
ติดตามหลังจาหน่าย
HHC
3.ผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่อข้อมูลอย่าง 3.จานวนข้อผิดพลาดที่สะท้อน
ถูกต้องครบถ้วน
กลับจากผูร้ ับผลงาน
4.ผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่ออย่าง
ปลอดภัย
1.ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
2.ผูร้ ับผลงานได้รับผลงานที่มี
คุณภาพและพึงพอใจในผลงานที่
ได้รับ
มีการบันทึกการใช้กระบวนการ
พยาบาลครบถ้วนถูกต้อง

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2.จานวนข้อร้องเรี ยนด้าน
พฤติกรรมบริ การ
อัตราความสมบูรณ์ของการ
บันทึกทางการพยาบาลร้อยละ
80
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กระบวนสาคัญ
(Key process)
7.3.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
-การอบรม ประชุม
-การวิจยั
-หน่วยงานแห่งการเรี ยนรู ้

7.4. การส่งเสริ มสุขภาพและ
การสร้างความสุขในการ
ทางานของบุคลากร
- การป้องกันการติดเชื้อและ
การบาดเจ็บจากการทางาน
- การทางานเป็ นทีม
- การพิจารณาความดี
ความชอบ

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Process Requirement)
1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมี
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
2.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ทักษะในการดูแลและช่วยผูป้ ่ วยใน
ภาวะวิกฤติ
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
แผน
บุค คลากรปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ป้องกันการติดเชื้อ และการป้ องกัน
การบาดเจ็บอย่างถูกต้อง
- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ ใน
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม

ตัวชี้วดั
(Performance indicator)
1.จานวนชัว่ โมงการอบรม
2.ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะ
3.ร้อยละบุคลากรที่ผา่ นการ
อบรม CPR

- อุบตั ิการณ์ติดเชื้อ และ
อุบตั ิเหตุจากการทางาน
- ร้อยละของคะแนน
บรรยากาศในการทางานของ
หน่วยงาน
- ร้อยละของบุคลากรที่มี
สุขภาพดี
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ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ลาดับ

1
2
3

ตัวชี้วดั

10
11

อัตราการตายของผูป้ ่ วย NF with sepsis
อัตราการตัดอวัยวะ ในผูป้ ่ วย NF
ผูป้ ่ วยไส้ติ่งแตก (ผ่าตัดภายใน 6 ชม.
หลังการวินิจฉัย)
-แตกก่อนผ่า
- Incidental rupture
ผูป้ ่ วย Head injury ได้รับการประเมิน
อย่างถูกต้องและได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็ ว
อุบตั ิการณ์ readmit เนื่องจากมีเลือดคัง่ ใน
สมอง
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Moderate, Severe HI
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสมและส่งต่อ รพ. น่านอย่าง
รวดเร็ ว
ผูป้ ่ วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 โรค เสียชีวติ
ภายในโรงพยาบาล
Fast track fracture around the hip ใน
ผูป้ ่ วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 72 ชม.
Fast track for long bone fracture ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 6 ชม.
อัตราการเกิด Compartment syndrome
อัตราการติดเชื้อ CAUTI

12

อัตราการติดเชื้อ HAP

4

5
6

7
8

9

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

น้อยกว่าร้อยละ 30
0
น้อยกว่าร้อยละ 10
0
น้อยกว่าร้อยละ 20 2

ร้อยละ 100

0
0
4

0
0
16 ราย
(13.01%)
3 ราย
2 ราย
100

ปี 2561
(ต.ค.-มิ.ย. 61)
0
0
18 ราย
(15.25%)
12 ราย
4 ราย
100

100

100

0

0

0

0

100

100

100

100
(1 ราย)
รพ.ลาปาง

น้อยกว่าร้อยละ 4

0

0

0

0

มากกว่า ร้อยละ 25

NA

NA

NA

46.55 %
(21 ราย)

มากกว่า ร้อยละ 25

NA

NA

NA

NA
0

4
1 ราย
(1.59)
2 ราย
(0.14)

100%
(9 ราย)
1
1 ราย
(2.04)
2 ราย
(0.32)

ร้อยละ 0
ร้อยละ 100

ร้อยละ 0
0
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ 2 ราย
1000 วันนอน
(13.24)
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ
0
1000 วันนอน

0
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ลาดับ

ตัวชี้วดั

13

การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดสะอาด SSI

14

Unplan dead

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ
1000 วันนอน
ร้อยละ 0

0

2 ราย

1

0

2 ราย
(0.24)
0

ปี 2561
(ต.ค.-มิ.ย. 61)
3 ราย
(0.71)
1

การทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต (เสียชีวิตโดยไม่คาดหมาย)
วิ ธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิ ธีการ
ทบทวนทุกครัง้ ทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์
ทบทวนร่วมกับทีมนาทางคลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก
ความถี่
ทบทวนทุกครัง้ ทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์
ผู้ร่วมทบทวน
- ทีมนาทางคลินิก ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก
ความครอบคลุม
ทุกครัง้ ทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น
- ไม่เกิดอุบติการณ์

ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 73 ปี
PI : ประมาณ 1 ชม. (15.30 น.) ก่อนมา รพ. ตกบันได หลังจากนั้นปวดตะโพกขวา เดินไม่ได้ รถ EMS
ออกรับ
รับใหม่ 12 ธ.ค. 2560
ประวัติการเจ็บป่ วย : DM type 2 , HT, hyperlipidemia
ประวัติการผ่าตัด : เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกขวา ปี 2555
การวินิจฉัยโรค Close Fx. Sub trochanteric Lt. femur
การผ่าตัด ORIF with PFNA 14 ธ.ค.2560 under SB เวลา 09.00 น.
การรักษา
12/12/60
- On skin traction
- Para 1 tab prn q 6 hr.
- Tramol 1*2 pc.
- Glipizide (5) 1*1 ac
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- MFM 1*1 pc
- Losartan (50) ½ tab*1 pc
- Simvas (40) ½ tab*1 hs.
- MO 3 mg iv prn for severe pain if PS > 5 q 8 hr
- Echo heart
- DTX q 6 hr keep 80-180 mg%
Post op. order
- DTX q 6 hr keep 80-180 mg%
- Cefazolin 1 gm iv q 6 hr.
- Norgesic 1*2 pc.
- Tramol 1*2 pc.
- CaCO3 1*2 pc.
- Vit D 1*1 pc.
- Losartan (50) ½ tab*1 pc
- Simvas (40) ½ tab*1 hs.
- Dicloxa 1*4 ac
- NaCL (300) 1*3 pc
ผล lab CBC 12/12/60 WBC 14,300 Hct 32.6% plt 198,000 , N 89.8% toxic granule 1 +
BUN 9.0, Cr 0.52 , Na =129, Cl= 93, K= 4.1 , HCO3 = 26
PT= 11.7 (12.5) , INR 0.98, PTT 22 (26.3)
Echo heart: EF 80 % mild AR
อาการผูป้ ่ วย
14/12/60 รู ้สึกตัวดี หายใจปกติ ไม่มีไข้ ซีด เวลา 18.30 น. Hct. 24 % ให้ PRC 1 unit iv in 4 hr.
15/12/60 ทุเลาปวด ไม่มีไข้ V/S stable Hct. 30 % อาการ Improve
16/12/60 มีไข้ 1 peak แผลดี V/S stable DTX 100-200 mg% ส่ง consult PT for Ambulation by walker as
tolerance off Foley cath การรักษา เพิ่ม Dicloxa 1*4 ac , NaCL (300) 1*3 pc
17/12/60 ไม่ไข้ ยังเดินไม่ได้ V/S stable การรักษา เพิ่ม Nimesulide 1*1 pc ซีด Hct. 28 % ให้ PRC 1 unit iv in
4 hr.
18/12/60 ส่ง PT ต่อ การรักษา เพิ่ม Omeprazole 1*1 ac, Simethicone 1*3 pc
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20/12/60 ปวดท้องคลาได้กอ้ น ส่ง flim Abd. Series Off Nimesudine ผูป้ ่ วยนอนไม่หลับ consult จิตเวช เพิม่ ยา
Sertraline (50) ½ tab *1 pc. , Lora (0.5) 1*1 hs.
22/12/60 เวลา 03.20 ผูป้ ่ วยแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มีอจุ จาระราด คลาชีพจรไม่ได้ start CPR นาน 1 ชม.
On ET.tube Complte dead เวลา 04.45 น. Advice ญาติ Accep. สาเหตุการเสียชีวิต : Pulmonary Ebolism
ผลการทบทวน
1. มีการเฝ้าสังเกตอาการผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด
2. มีแนวปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วย Fracture around the hip
3. มีแบบประเมินเฝ้าระวังการเกิดภาวะ PE
4. ประเมินการใช้แบบประเมิน
5. นิเทศการดูแลผูป้ ่ วย Fracture around the hip โดยหัวหน้างาน / รองหัวหน้าตึก
ผลลัพธ์ : ไม่เกิดอุบตั ิการณ์

ทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยชายไทย วัย 74 ปี
Printciple Dx. Lower GI bleeding
Comorbidity : Diverticulum (colon) , Rectal polyp, Colonic polyp, Internal hemorrhoid, Muscle strain
Complication : Septicemic due to Acinetobacer baumannii , Hypokalemia, Anemia
CC: ถ่ายเป็ นเลือด 1 วัน
PI : case bed ridden due to hip pain 1 วันก่อนมา ถ่ายเป็ นเลือดสดๆ ไม่ปวดท้อง ไม่มีอาเจียน ญาตินาส่ง รพ. ไม่
เคยเป็ นมาก่อน
Past illness : DM type 2 , HT, CKD stage 3 loss F/U 1 ปี
ประวัติการผ่าตัด ปฏิเสธ
รับใหม่เมื่อ 27/5/60 V/S stable ไม่มีไข้
การตรวจร่ างกาย : ท้อง soft not tender ปวด บริ เวณสะโพก 2 ข้าง, PR : hematochezia
Admit : for Colonoscope
การรักษาที่ได้รับ เจาะเลือด X-ray, EKG, IV fluid, NG lavage
ยา RND 1 amp iv drip q 8 hr
Tramal 1 amp iv prn q 8 hr for PS > 5
มีการเตรี ยม bowel ก่อนทา Colono
Set Colonoscopy ครั้งที่ 1 : 31/5/60 : failure ลาไส้ไม่ clear เลื่อน caseเป็ น 2/6/60
Set Colonoscopy ครั้งที่ 2 : 8/6/60 ผล Diverticulum (colon) , Rectal polyp, Colonic polyp, Internal
hemorrhoid
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ผูป้ ่ วยมีไข้สูง 2/6/60 เวลา 12.30 น. T= 39.2 – 39.5 C มีอาการ chill รายงานแพทย์ให้ CBC, H/C 2 Spp. CXR,
Sputum G/S C/S , AFB x 3 day ,
รายงานผล lab : H/C 2/6/60 : Acinetobacer baumannii sen ต่อยา ATB
CBC 2/6/60 : WBC 10,900, PMN 91%
Scrub typhus : Neg
การรักษาที่ได้รับ Cef 3 2 Gm OD. X 3 day (2-5 มิ.ย. 60) , Cloxa 1 GM IV q 6 hr. X 3 day
อาการผูป้ ่ วย ตั้งแต่ วันที่ 2 /6/60-19/6/60 มีไข้สูงทุกวัน ปวดกล้ามเนื้อสะโพกขวา
U/S whole Abd. 5/6/60 : No evidence of psoas abscess, Minimal ascites at hepatorenal pouch, cause ??
ผูป้ ่ วยมีไข้ตลอด แพทย์ให้ off Cef 3 และ Cloxa ให้ Ceftazidine 1 gm iv q 8 hr เมื่อ 8/6/60 ผูป้ ่ วยยังมีไข้อยู่
แพทย์เพิ่ม Ceftazidine 2 gm iv q 8 hr x 10 day
D/C 20/6/60 : ไม่ไข้ ไม่ปวดหลัง ไม่มีถ่ายเป็ นเลือด
การหาแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในผูป้ ่ วยมีดงั นี้
1. ทบทวนแนวทางการสวนอุจจาระ
2. ล้างมือก่อนและหลังทาทุกครั้ง
3. เตรี ยมอุปกรณ์การสวนให้พร้อมใช้ เช่น unison ถุงมือ ถุงขยะ
4. ปิ ดผ้าม่านก่อนใส่ถุงมือและเตรี ยมท่าผูป้ ่ วยให้พร้อม
5. สวนอุจจาระตามแนวทางการสวนอุจจาระให้ถูกต้อง
6. ให้สวนผูป้ ่ วยทีละคน ไม่ใช้อุปกรณ์ปะปนกับคนอื่น
7. ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ทุกคนได้รับการสอนและสาธิตการสวนอุจจาระ 100%
8. ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ทุกคนได้รับการประเมินการสวนอุจจาระ 100 %
รำยงำนอุบัตกิ ำรณ์ rupture urethra
ผูป้ ่ วยชายลาว อายุ 62 ปี
รับใหม่ 22/12/60
PI : 1 วันก่อนมา รพ. หกล้ม ปวดต้นขาซ้าย เดินไม่ได้ ไปรักษาที่ รพ.ลาว refer มา
Dx. Close Fx. Shaft of Lt. Femur (pathological Fx. Bone tumor Shaft femur)
ประวัติการผ่าตัด เคยผ่าตัด ต่อมลูกหมากที่ ลาว ขณะรับใหม่ On condom
การผ่าตัด : ORIF with broad DCD Lt. Femur 22/12/60 under SB
การรักษาหลังผ่าตัด
22/12/60
- MO 3 mg iv prn. q 6 hr. for PS > 5 q 6 hr.
- Intermittent cath if not viod in 6 hr
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- Hct. q 12 hr. if Hct < 30% give PRC 1 unit iv in 4 hr.
- Cefazolin 1 Gm iv q 6 hr X 1 day
- Para 1btab prn
- Norgesic 1 * 3 pc.
- Tramol 1 * 3 pc.
- CaCO3 1 * 2 pc.
- ให้นอนราบ 6 ชม.
post op. เวลา 19.00 น.
อาการผูป้ ่ วย 22/12/60
- 21.55 Hct.=24 % ให้ PRC 1 unit iv in 4 hr. void ไม่ออก bladder full รายงานแพทย์ retained Foley
cath ดันไม่เข้า ใส่สาย cath No. 10
- 23.30 น. Urine เป็ นเลือดจานวน 100 cc. รายงานแพทย์ได้ transamine 250 mg iv q 8 hr.
23/12/60 เวลา 14.30 น.
- 0.9 NSS 80 cc/hr.
- Off Foley cath
- MO 3 mg iv prn. q 6 hr. for PS > 5 q 6 hr.
- Plasil 10 mg iv prn q 8 hr. for N/V
- Hct. q 12 hr. Keep > 30%
เวลา 16.00 น. Bladder full void ไม่ออก retained Foley cath No. 8 โดยใช้ Dilator dilate urethra ใส่ ไม่สุด
มีเลือดออกทาง urethra แพทย์ให้ CBI rate 80 cc/hr. irrigate 200 cc clear ยัง full bladder คงเดิม consult
Uro รพ.น่าน ให้ refer น่าน เวลา 19.45 น.
ผลการทบทวน
1. ในกรณี ที่มีปัญหาการใส่สายสวนปัสสาวะ ให้รายงานแพทย์เวร / แพทย์เจ้าของไข้
2. เมื่อแพทย์เวร / แพทย์เจ้าของไข้ รับรายงานถ้าพบว่ามีปัญหาการใส่สายสวนปัสสาวะอยู่ ให้ consult
แพทย์เฉพาะทาง URO รพ.น่าน
ผลลัพธ์ : ไม่เกิดอุบตั ิการณ์
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4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพทีเ่ สร็จสิน้ แล้ว)
1) การจัดการอาการปวดในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
2) การดูแลผูป้ ่ วยพิษสุราเรือ้ รังตามแนวปฏิบตั ิ (Gide line)
3) การควบคุม Stock ยาและเวชภัณฑ์และการทา Sub Stock ในหน่วยงาน
4) ระบบบริหารยาแบบ One day dose การบริหารยาโดยใช้ Med sheet
4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1) การดูแลผูป้ ่ วย Septic shock / Sepsis ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
2) การป้องกันการเลื่อนหลุดของวัสดุเทียม (หัวกระดูกต้นขาเทียม) การป้องกันการเลื่อนหลุดของวัสดุที่ใช้
ดามกระดูกภายใน ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
3) การดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ส่เฝือก เพื่อป้ องกันภาวะ compartment syndrome ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
4) การดูแลผูป้ ่ วย Palliative ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
5) การเฝ้ าระวังและติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรับการรักษาได้แก่ การเกิดแผลกดทับ , การ
เกิดการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
6) การวางแผนการจาหน่ายในผูป้ ่ วย chronic wound, Home skin traction ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
4.3 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
1) การติดตามผูป้ ่ วยหลังจาหน่าย
2) การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดที่มีปัญหาทางอายุรกรรมที่ซบั ซ้อน
3) การพัฒนารู ปแบบการให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
4) ส่งพยาบาลเรียนเฉพาะทางศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 1-2 คน/ปี
5) พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ Complex wound
6) การดูแลผูป้ ่ วย Spinal cord Injury & Spinal fracture
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