Service Profile
งานหลังคลอด -นรีเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
1. บริ บท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ข. ขอบเขตการให้บริ การ (ถ้าเป็ นหอผูป้ ่ วยให้ระบุกลุ่มโรคสาคัญในหน่วยงานนี้ดว้ ย) ศักยภาพ
ข้อจากัด
งานหลังคลอดให้บริ การผูป้ ่ วยหลายประเภท และผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งต่อจาก
โรงพยาบาลใกล้เคียง ต้องได้รับการดูแลรักษาที่ซบั ซ้อน แบ่งประเภทการดูแลดังนี้
1. สู ตกิ รรมก่อนคลอด หมายถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการผิดปกติทางสูติกรรมที่ยงั ไม่ครบกาหนด
คลอด หรื อครบกาหนดคลอดแต่ยงั ไม่เข้าสู่ระยะคลอดไม่รวมอาการเจ็บป่ วยทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรมในการดูแลต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเป้าหมายให้มีความปลอดภัยทั้งมารดาและ
ทารก
2. ผู้ป่วยนรีเวชกรรมทุกชนิด ทั้งรักษาด้วยการให้ยา การผ่าตัด หรื อทาหัตถการอื่น เช่นขูดมดลูก
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผปู ้ ่ วย พบมากที่สุดคือมีเลือดออก
ผิดปกติ กลุ่มนี้มีกิจกรรมการพยาบาลที่ยงุ่ ยากและใช้เวลานาน เช่น การตรวจภายใน การเตรี ยม
ผ่าตัดและหลังการผ่าตัดหรื อหัตถการ จะอยูใ่ นระยะวิกฤติและกึ่งวิกฤต
3. มารดาหลังคลอด มารดาและทารกต้องอยูด่ ว้ ยกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้มารดาทารก
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและมาตรฐานของรพ. พร้อมทั้งจูงใจมารดาให้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง เดียวและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ทารกได้รับนมมารดาอย่างเพียงพอ
พยาบาลต้องมีความรู ้ ทักษะความสามารถในการสอนมารดาให้สามารถปฏิบตั ิได้โดยเฉพาะ
มารดาที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก
4. ทารกแรกเกิด ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลายด้านเช่น ตัวเหลืองแรกเกิด
ภาวะอุณหภูมกิ ายต่า หรื อได้รับนมไม่เพียงพอ ดังนั้น พยาบาลต้องให้การดูแลใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องประเมินอาการทารกได้อย่างถูกต้องและให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม เมื่อทารกมี
อาการตัวเหลืองต้องได้รับการส่องไฟ ต้องให้การดูแลเฝ้าระวัง อาการแทรกซ้อนอย่าง
ต่อเนื่องร่ วมกับมารดา
5. ผู้ป่วยโรคทั่วไป ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีอาการไม่วิกฤติ ต้องการพักรักษาในห้องพิเศษ แม้จะไม่มีอาการ
วิกฤติ แต่มคี วามจาเป็ นต้องให้การดูแล และสังเกตอาการสม่าเสมออย่างน้อยทุก 4 ชัว่ โมง
จนกว่าจะจาหน่าย

ค. ผูร้ ับผลงานและความต้องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผูร้ ับผลงาน)
ผูร้ ับบริ การ
ความต้องการของผูร้ ับผลงาน
1.ผูป้ ่ วยและญาติ
1. ได้รับการตรวจ รักษาที่รวดเร็ ว ปลอดภัย
2. รับฟังปัญหาผูป้ ่ วย และให้ขอ้ มูลด้วยความเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่สีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
3. ให้การดูแลเอาใจใส่โดยคานึ งถึงจิตใจและความรู ้สึก
4. สถานที่สะอาด สะดวก และได้รับความสุขสบายเมื่อเข้าพักรักษา
5. มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย
6. คาแนะนา/ปรึ กษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
แพทย์
1. ต้องการให้หน่วยงานปฏิบตั ิตามแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติ
ของผูร้ ับบริ การได้อย่างครอบคลุม และสามารถรายงานข้อมูลแก่แพทย์อย่าง
ถูกต้องและทันเวลา
3. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู ้และทักษะในการดูแลผูร้ ับบริ การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่างๆ ที่
1. การประสานงานที่ดี. บรรยากาศในการทางานที่ดี และเกิดความเข้าใจระหว่าง
เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
2. การสื่อสารข้อมูลรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วนการส่งต่อมารดาและทารกอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน
3. การปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดระหว่างหน่วยงาน และมีการทบทวน
แนวทางปฏิบตั ิเมื่อเกิดปัญหา หรื อข้อผิดพลาด

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
- มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลเพื่อฟื้ นฟูสภาพโดยเร็ ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถเลี้ยงดู
บุตรได้
- ทารกแรกคลอดที่ได้รับการดูแลไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันตามวัย
- ผูป้ ่ วยนรี เวชกรรมที่ได้รับการดูแล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
ความท้ าทาย
1. ลดอัตราทารกตัวเหลืองเนื่องจากนมแม่
2. การส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่า 50%

ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความไม่พึงพอใจในการให้บริ การ จานวน 1 ราย
2. การเตรี ยมการผ่าตัดไม่พร้อม จานวน 2 ราย
3. ความคลาดเคลื่อนทางยา จานวน 2 ราย

ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
ปริ มาณงาน
ลาดับ
รายการ
ปี งบประมาณ /ปริมาณ
2557
2558
2559
2560
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

จานวนผูป้ ่ วยทั้งหมด
บริ การสูติกรรม
บริ การทารกแรกเกิด
บริ การนรี เวชกรรม
บริ การผูป้ ่ วยประเภทอื่นๆ
จานวนวันนอนรวม
จานวนวันนอนเฉลี่ย
จานวนผูป้ ่ วยต่อวัน
จานวนทารกที่ on photo
การซักประวัติตรวจร่ างกาย
การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
เจาะเลือดทารกแรกเกิด(ครั้ง)
ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา
ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
ทาแผล
สอนสุขศึกษารายบุคคล
ประจาเดือนผิดปกติ(n939,n92,n91)
อาบน้ าทารกแรกเกิด

1756
819
692
137
108
4700
2.67
12.16
146
384
489
2170
3361
694
790
415
91
1698

1785
836
718
117
114
4740
2.62
12.42
99
386
157
2227
4145
729
728
498
90
1835

1643
754
653
204
27
4345
2.64
11.37
81
351
329
2024
3635
573
577
494
91
1642

1467
663
575
149
80
3781
2.58
9.94
50
341
434
1577
3744
517
469
403
91
1277

2561
(มิ.ย.)
848
402
329
93
24
2030
2.39
7.13
9
173
233
909
1817
397
266
300
62
646

การจัดอัตรากาลัง
- สูติแพทย์ประจาตึกเวลาราชการ 1 คน แยกการดูแลเป็ น สูติกรรม และนรี เวชกรรม
- กุมารแพทย์ 2 คน
- นอกเวลาราชการรายงานแพทย์เวรคือแพทย์เวรในก่อน และปรึ กษาสูติแพทย์ซ่ึงรอรับ
รายงานอาการทางสูติ – นรี เวชกรรมในกรณี มีเวรปรึ กษา( Consult)
- พยาบาลวิชาชีพ 6 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 4 คน
การจัดอัตรากาลัง
เจ้ าหน้ าที่
แพทย์

พยาบาล

เวลาปฏิบัติงาน
เวรเช้า
เวรบ่าย
เวรดึก
1
1
1
สู ติแพทย์
แพทย์
แพทย์
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
2-3
1
1

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

1

1

1

พนักงานทาความสะอาด

1

-

-

หมายเหตุ
สู ติแพทย์รับปรึ กษาตลอด
24 ชม.
เสริ มอัตรากาลังเมื่อผูป้ ่ วยเกิน
กาหนด
นับเป็ นอัตรากาลังในการดูแล
ผูป้ ่ วยรวมกับพยาบาล
จ้างเอกชน

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่สาคัญ
เครื่ องมือ
เครื่ องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
เครื่ องวัดความเข็มข้นของเม็ดเลือด
เครื่ องตรวจระดับน้ าตาลในเลือด
เครื่ องทาความอบอุ่นเด็กชนิดแผ่
รังสี
ไฟส่องทารกตัวเหลือง

เครื่ องตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด
รถและอุปกรณ์ช่วยชีวติ
Infusion pump
NIBP

จานวน
ข้ อจากัด
1
1
1
1
อายุการใช้ งานมาก
4

1
1
1
3

อายุการใช้ งานมากกว่า
10 ปี จานวน 2 เครื่ อง
(2544, 2545)

การสอบเทียบครั้งสุดท้ าย
10/7/2561
10/7/2561
04/2561
จาหน่ าย
10/7/2561

10/7/2561
10/7/2561
10/7/2561
10/7/2561

เทคโนโลยี ใช้ระบบ LAN โปรแกรม HOS – XP ในการบริ การข้อมูลผูป้ ่ วย สัง่ ยา เวชภัณฑ์
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ศักยภาพและข้ อจากัด
ศักยภาพ งานหลังคลอดให้บริ การเฉพาะทางสูติ – นรี เวชกรรม มีแพทย์เฉพาะทาง 3 คน สูติ
แพทย์ 1 คน กุมารแพทย์ 2 คน ให้บริ การอย่างทัว่ ถึงทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่เพียงพอ ได้จดั ระบบการดูแลมารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิดและนรี เวชกรรมได้ตามมาตรฐาน
ข้ อจากัด มีเตียงไม่เพียงพอไม่สามารถรองรับผูร้ ับบริ การในเขตและนอกเขตได้ เนื่องจากตึกเดิม
ถูกรื้ อถอนปรับปรุ งเป็ นตึกพิเศษตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 จากจานวนเตียงทั้งหมด 25 เตียง เหลือเตียง
สามัญเพียง 5 เตียงและห้องพิเศษ 2 ห้อง และไม่มีเครื่ องมือสาหรับวัดความเข้มข้นของออกซิเจนทารก
แรกเกิด (ยืมของห้องคลอดใช้อยู)่ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้กบั ทารกทุกรายกิอนจาหน่าย เพื่อเป็ นการคัดกรอง
โรคหัวใจในทารกแรกเกิด
2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1.การเตรี ยมรับผูป้ ่ วย

2. ประเมินและ
วินิจฉัยโรค

3. การวางแผนการ
พยาบาล
4. การดูแลรักษา

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
1.อุปกรณ์ และเครื่ องมือพร้ อมใช้
2.ผูป้ ่ วย ได้รับข้อมูลต่างๆครบถ้วน

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
1. ความล่าช้าในการดูแล
รักษาพยาบาล
เนื่องจาก เครื่ องมือชารุ ด / มีไม่
เพียงพอไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ เดือน
2. ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลครบถ้วน
ไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน ที่รุนแรง เช่น อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยมีภาวะ Prolong shock
shock, PPH จากการซักประวัติ ตรวจ จากตกเลือดหลังรับย้าย ไม่เกินร้อยละ
2
ร่ างกาย และการวินิจฉัยโรค ไม่
ครอบคลุม
ผูร้ ับบริ การได้รับการวางแผนการ
มารดาหลังคลอดได้รับการส่ งต่อกับทีม
จาหน่าย เพื่อติดตามการดูแลต่อเนื่องที่ ส่ งเสริ มหรื อ รพสต. ร้ อยละ 100
บ้าน
ไม่เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. อัตราการติดเชื้อของหน่วยงาน
ไม่มีความคลาดเคลื่อนทางยา
2. อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือ่ นทางยา
ความพึงพอใจในการให้บริ การ
-ระดับ A- B ไม่เกิน ร้ อยละ3
ผูร้ ับบริ การผ่าตัดได้รับการเตรี ยมถูกต้อง -ระดับ C- D ไม่เกิน ร้อยละ1
ครบถ้วน
-ระดับ E- I 0 ราย
3. อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
มากกว่า ร้ อยละ 80
4. อุบตั ิการณ์การเตรี ยมผูป้ ่ วย ผ่าตัด
หรื อ ทาหัตถการไม่ถูกต้อง

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
5. การประเมินซ้ า

6. กิจกรรมคู่ขนาน

7. การจาหน่าย
–การติดตามเยีย่ มบ้าน
( HHC)
–ระบบส่ งต่อ (Refer )
-การเสี ยชีวติ

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
1. เสี่ ยงต่อการตกเตียง ในทารกแรกเกิด
2. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง เช่น pain, ตัว
เหลือง ไม่ได้รับการประเมินซ้ าใน
เวลา ทีเ่ หมาะสม
1.ผูป้ ่ วย และญาติได้รับรู ้ เรื่ องโรค
และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง
2. การบันทึกสมบูรณ์ของเวชระเบียน
3. การตรวจสอบสิ ทธิ์การรักษาถูกต้อง
1. ผูป้ ่ วยและญาติมสี ่ วนร่ วมและ ได้รับ
การเตรี ยมความพร้ อมในการดูแล
สุ ขภาพเมือ่ อยู่ที่บา้ น
2. ผูป้ ่ วยที่มีอาการซับซ้อนได้รับการ
ดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ
3. ผูป้ ่ วยและญาติได้รับความรู ้ ในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ สามารถดูแล
ตนเองได้

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
1.อัตราการพลัดตก หกล้ม ตกเตียง 0
ราย
2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดย
ไม่คาดหมาย 0 ราย
1.ความพึงพอใจต่อบริ การพยาบาล
ร้ อยละ 80
2.การบันทึกทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ร้ อยละ 80
อุบตั ิการณ์การ Re – admit จากการ
ปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง ไม่เกินร้ อยละ 5

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
อัตราการติดเชื้อในหน่วยงาน
ไม่เกิน 2: 1000 วันนอน
อัตราความสมบรู ณ์ของบันทึกทางการพยาบาล
> 80 %
อุบตั ิการณ์การเตรี ยมผูป้ ่ วย ผ่าตัดหรื อ ทา
< 2%
หัตถการไม่ถูกต้อง
100 %
อัตรามารดาหลังคลอดได้รับการส่ งต่อกับทีม
ส่ งเสริ มหรื อ รพสต.
อัตราความพึงพอใจต่อบริ การ
มากกว่าร้อยละ 80
0
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยไม่คาดหมาย
0
อัตราการพลัดตกหกล้ม

ผลงาน
0
90.09 %
0.77 %
100 %
82 %
0
0

4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็ จสิ้นแล้ว
- การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยทางนรี เวช การซักประวัติ การดูแลก่อนและหลังผ่าตั ด และการปฏิบตั ิตวั
หลังการผ่าตัด
- การให้ผา้ รัดลดอาการปวดแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง
- การดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลือง
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
การพัฒนาคุณภาพ
1. พัฒนาระบบบริ การการ
ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
1. .การทบทวนความสาคัญ พร้อมจัด
วิชาการการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. สร้างเสริ มพลังอานาจแก่มารดาหลัง
คลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. ในกรณี มารดาทางานนอกบ้าน แนะนา
การบีบเก็บน้ านม และติดตามเยีย่ มทาง
โทรศัพท์ทุกรายที่สามารถติดตามได้

ตัวชี้วัด
- อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนมากกว่าร้อยละ
50

2.พัฒนระบบการจัดการข้ อมูล
50 แฟ้ม

1. ทบทวนวิธีกรลงข้ อมูลแก้ เจ้ หน้ าที่ให้
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
2. ติดตามและประเมินความสมบรูณ์ของ
ข้ อมูล

อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 50
แฟ้ม มากกว่า ร้อยละ 90

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
การพัฒนาคุณภาพ
ด้ านผู้รับบริการ
1.การลดอัตราการเกิด
ภาวะตัวเหลืองของ
ทารกแรกเกิดเนื่องการ
การได้รับนมไม่พอ
2.การป้องกัน/ดูแลภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด
3.ระบบการดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เบาหวาน
ด้ านบุคลากร
1.แผนพัฒนาความรู ้
บุคลากรหลังคลอด

ด้ านระบบงาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1.ทบทวนแนวปฏิบตั ิการดูแลทารกแรกเกิด
2.วิชาการการดูแลทารกแรกเกิด
3.การทบทวนเหตุการณ์สาคัญ ในรายที่ทารกตัว
เหลือง และน้ าหนักลดมากที่ส่องไฟนาน
1. วิชาการการดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด
2. การจัดการความรู ้เรื่ องการดูแลมารดาหลังคลอด

1. อัตราภาวะตัวเหลืองของทารกแรก

เกิดเนื่องจากการได้นมไม่พอ

1. อัตราการตกเลือดหลังคลอด
2.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุ นแรงจากการตกเลือด เช่น Shock ,
ตัดมดลูก
1.ทบทวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
2.การทบทวนเหตุการณ์สาคัญ พร้อมจัดวิชาการ 1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
1.หัวหน้าพาทาคุณภาพ

ฯ 1.อัตราบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
ระดับ3ของหน่วยงาน
ทุก 1-2 เดือน
2.อัตราบุคลากรผ่านการอบรม10ชม/
2.แผนการนิเทศในหน่วยงาน
คน/ปี
3.การประเมินสมรรถนะบุคลากรในหน่วยงาน
1.การอบรมฟื้ นฟูวิชาการด้านสู ติกรรม-นรี เวช

การทบทวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงตามกระบวนการ 1.อุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงระดับE_Iได้รับ
การแก้ไขเหมาะสม
หลัก
2.อุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
หน่วยงานลดลง

