Service Profile

บริการ / ทีม ผู้ป่วยใน (สามัญหญิง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ปรับปรุ งข้ อมูล เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561
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บริบท (Contex)
ความมุ่งหมาย (Purpose) :
ให้บริ การดูแลรักษาพยาบาล ส่ งเสริ ม ป้องกัน และ ฟื้ นฟูสภาพ อย่างเป็ นองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการดูแลผูป้ ่ วยตามกระบวนการพยาบาล และการวางแผนการ
จาหน่ายในผูป้ ่ วย 5กลุ่มโรค ( DM, HT, COPD, ACS และ ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย)และผูป้ ่ วย CKD โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ จนกระทัง่ จาหน่าย ออกจากโรงพยาบาล และต่อเนื่องถึงชุมชน รวมถึงการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู งอื่น
เช่น Sepsis / Septic shock, Respiratory failure & Stroke
ขอบเขตบริ การ (Scope of Service) :
ให้บริ การดูแลผูป้ ่ วยหญิงอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ทุกระบบทางอายุรกรรม วางแผนการดูแลรักษา ส่ งเสริ ม
ป้องกัน และฟื้ นฟูสภาพ, การวางแผนการจาหน่าย การเสริ มพลังของผูป้ ่ วยและครอบครัว โดยเฉพาะ ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น
เข็มมุ่งของโรงพยาบาล ใน 5 กลุ่มโรค ( DM, HT, COPD, ACS ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย) หรื อ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง
อื่น เช่น Sepsis / Septic shock, Respiratory failure & Stroke เป็ นต้น และมุง่ เน้นการวัดผลการปฏิบตั ิงาน และนา
ผลการวัดผลไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานกับทีมเยี่ยมบ้าน(HHC) เพื่อติดตามการดูแลต่อเนื่องที่
บ้านตามเกณฑ์การเยีย่ มบ้าน
ความต้ องการของผู้รับผลงานสาคัญ :
ผู้รับผลงาน
ความต้ องการของผู้รับผลงาน
1.ผูป้ ่ วย และญาติ
1. ได้รับการบรรเทาอาการ /หายจากโรคที่เป็ นอยู่ และ มีความปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
2. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่, ผลการรักษา และความก้าวหน้าของโรค
รวมทั้งผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ, ผล X – ray
, หรื อผลการตรวจพิเศษต่างๆ เป็ นต้น
3. ต้องการได้รับการตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ ทางการแพทย์ กรณี ที่ไม่ทราบผลการ
วินิจฉัย เช่น Ultrasound, Echo.Heart , CT Scan เป็ นต้น
4. ต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง / ต้องการนาผูป้ ่ วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพเหนือกว่า เมื่อพบว่าอาการไม่ทุเลา/ไม่หายจากโรคที่เป็ นอยู่
5. ต้องการการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด พูดจาไพเราะเป็ นกันเอง จากแพทย์ และ
ทีมพยาบาล
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ความต้ องการของผู้รับผลงานสาคัญ :
ผู้รับผลงาน
ความต้ องการของผู้รับผลงาน
1. ต้องการให้หน่วยงานปฏิบตั ิตามแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.แพทย์
2. ต้องการให้หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังอาการรบกวน , อาการผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูป้ ่ วยได้อย่างครอบคลุม และสามารถรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังดังกล่าว
แก่แพทย์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ตามมาตรฐานการรายงานแพทย์ (SBAR)
3. ต้องการให้หน่วยงานมีความรู ้ ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อน ,
วิกฤติ ฉุ กเฉิน และสามารถช่วยแพทย์ในการทาหัตถการต่างๆได้ ฯลฯ
4. ต้องการให้หน่วยงานมีความรู ้ ในการดูแล ผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อนทาง
อายุรกรรม เช่น ผูป้ ่ วยโรคหัวใจที่ on monitor EKG สามารถแปรผล EKG ที่
เปลี่ยนแปลงเบื้องต้นได้
5. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู ้ ทางวิชาการที่ทนั สมัย และสามารถนา
ความรู ้ ทางวิชาการ / การวิจยั ใหม่ๆ มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกับแพทย์ได้
1. ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.ฝ่ ายเภสั ชกรรม
2. มีการตรวจสอบยากับคาสั่งแพทย์และใบเบิกยา (Medication Profile) ทุกครั้ง
ที่เบิกยา มาให้ผปู ้ ่ วย
3. มีแผนการตรวจสอบยา และเวชภัณฑ์ ทีเ่ บิกไว้ใช้ในหน่วยงาน
4. มีการรายงานผล และร่ วมวิเคราะห์ Medication error , ไม่มีอุบตั ิการณ์แพ้ยาซ้ า
1. สามารถตอบรับผูป้ ่ วยรับใหม่ได้ทนั ที เมื่อโทรศัพท์แจ้ง
3.แผนกผู้ป่วยนอก
2. ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกต่าง ๆ ต้องนัดให้ตรงวันที่ มีคลินิก
3. ผูป้ ่ วยที่นดั คลินิกพิเศษของศัลยกรรม ออโธร์ ปิดิกส์ , คลินิกอายุรกรรม ต้อง
ประสานกับเจ้าหน้าทีแ่ ผนก ผูป้ ่ วยนอกก่อนจาหน่ายทุกครั้งเพื่อแจ้งวันนัด
หมาย
4. กรณีผปู ้ ่ วยมีใบ Claim ประกันชีวติ แนะนาญาติไปแจ้ง และชาระเงินค่าธรรมเนียม
ที่ตึกผูป้ ่ วยนอก ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อนัดวันรับใบ Claim
4.ห้ อง อุบัติเหตุและ
ฉุ กเฉิ น

1. สามารถตอบรับผูป้ ่ วยรับใหม่ได้ทนั ที เมื่อโทรศัพท์แจ้ง
2. กรณี ส่งทาหัตถการบางอย่างที่ ER. เตรี ยมผูป้ ่ วย และส่ งได้ถูกต้อง พร้ อมนัดหมาย
แพทย์ให้เรี ยบร้ อย
3. ให้ความร่ วมมือทันที กรณี มอี ุบตั ิเหตุหมู่เกิดขึ้น

5.ห้ องผ่ าตัด

1. เตรี ยมบริ เวณที่จะทาผ่าตัดให้สะอาด ถูกต้อง
2. ตรวจสอบความพร้ อมของผูป้ ่ วยทุกครั้งก่อนนาส่ ง เช่น ฟั นปลอม การถ่าย
ปั สสาวะก่อนไปห้องผ่าตัด เปลี่ยนเสื้ อผ้า, ชัง่ น้ าหนัก
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ผู้รับผลงาน
5.ห้ องผ่ าตัด (ต่ อ)

ความต้ องการของผู้รับผลงาน
3. ตรวจสอบแฟ้มประวัติของผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้ อย เช่น ผล Lab ผล X – ray
4. ส่ งใบแจ้งการผ่าตัด ก่อนล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้น Case Emergency ให้โทรศัพท์
แจ้งได้

6.สามัญชาย/ ICU /
ศัลยกรรม/ สงฆ์ -เด็ก /
หลังคลอด

1.
2.
3.
4.

กรณี ย้ายผูป้ ่ วยต้อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบก่อนทุกครั้ง
แจ้งประวัติผปู ้ ่ วย การรักษาพยาบาลที่ ผูป้ ่ วยได้รับ
แจ้งอาการปั จจุบนั พร้ อมปั ญหาที่ตอ้ งดูแลต่อเนื่อง
ส่ งแฟ้มประวัติผปู ้ ่ วย พร้ อม Kardex , Film x – ray แบบบันทึกการให้ยา และ
ยาไปพร้ อม ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
6. มีพยาบาลติดตามไปส่ งผูป้ ่ วยทุกครั้ง ในผูป้ ่ วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

1. ต้องเตรี ยมพยาบาลส่ งต่อและผูป้ ่ วยให้พร้อมที่จะเดิน ทางทันทีที่รถ Refer มาถึง
2. ต้องประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น รพ.น่าน รพ.ศูนย์ลาปาง, รพ.มหาราช
เชียงใหม่ ซึ่ งอาจจะมีเอกสาร หรื อสิ่ งส่ งตรวจ ไปพร้อมกับผูป้ ่ วย
3. มีการประสานงานที่ดี
8.งานรั งสี วินิจฉั ย X-ray 1. เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนส่ ง X – ray ได้ถูกต้อง
2. ส่ งผูป้ ่ วยตรงเวลานัดหมาย การเตรี ยมผูป้ ่ วยส่ ง ไปUltrasound , CT Scan, Echo.
heart ต้องประสานกับแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบก่อนทุกครั้ง
3. การเตรี ยมผูป้ ่ วยส่ ง Ultrasound Abdomen ต้องงดอาหารและน้ าก่อนอย่างน้อย
6 ชัว่ โมง
4. ผูป้ ่ วยที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล และมีนดั ทา IVP.ต้องส่ งผูป้ ่ วย หรื อญาติไป
พบเจ้าหน้าที่ ห้องรังสี เพือ่ นัดหมายการปฏิบตั ิตวั ก่อนมาทา IVP
5. การเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อส่ ง CT. Scan ทุกชนิด แพทย์เจ้าของไข้ตอ้ งประสานกับ รังสี
แพทย์ ก่อนทุกครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของผูป้ ่ วยและ รังสี แพทย์พิจารณาให้
ส่ ง CT. Scan
7.ยานพาหนะ

9.ห้ องชันสู ตร

1.
2.
3.
4.

การเก็บสิ่ งส่ งตรวจได้อย่างถูกต้อง
ส่ งมอบสิ่ งส่ งตรวจอย่างถูกต้อง
เขียนใบ Lab ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับ Specimen
กรณี เป็ น Lab ที่ตอ้ งส่ งตรวจภายนอกโรงพยาบาล เช่นส่ งเอกชน, ส่ งศูนย์วทิ ย์ฯ
ต้องจัดเก็บให้ถูกต้อง แจ้งให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ พร้ อมทั้งจัดเก็บค่าบริ การส่ ง
ตรวจ ตามเกณฑ์บญั ชีกลาง ส่ งให้เจ้าหน้าที่การเงินห้องยาออกใบเสร็ จรับเงิน
5. กรณี เป็ น Lab ด่วน ต้องปั๊ มตรายางสาหรับ Lab ด่วน
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ผู้รับผลงาน
10.หน่ วยจ่ายกลาง

11.งานประกันสุ ขภาพ

12.ห้ องเวชระเบียน
13.งานซ่ อมบารุ ง

ความต้ องการของผู้รับผลงาน
1. ส่ งของตรงเวลา
2. อุปกรณ์ /ของทีส่ ่ งถูกต้อง ครบถ้วน จานวน ตรงกับของใบส่ งของ
3. แยกของที่ชารุ ด ส่ งคืนต่างหาก
4. ส่ ง Re-sterile อุปกรณ์ /ของ ที่หมดอายุ
1.มีการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของหัตถการต่าง ๆ ในระบบ Hos.xp และแฟ้มเวช
ระเบียนก่อนส่ งงานเวชสถิติ ทุกราย
2. ผูป้ ่ วยบัตรทองต่างจังหวัด แจ้งงานประกันทราบทุกครั้งเพื่อขอ Claim code
3. ผูป้ ่ วยสิ ทธิ พ.ร.บ, ประกันสังคมต่างจังหวัด แจ้งงานประกันฯทราบภายใน 24
ชัว่ โมง
4. ผูป้ ่ วยที่แพทย์เฉพาะทาง ส่ งรับการรักษาต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรณี บตั รทอง ให้ประสานกับหน่วยงานประกันสุ ขภาพในเวลาราชการ/ นอกเวลา
ราชที่หอ้ งทาบัตร ตึกอุบตั เิ หตุและฉุ กฉิ น เพือ่ ปั๊ มตรายางก่อนทุกครั้ง กรณีผปู ้ ่ วย
สิ ทธิ บตั รประกันสังคมน่าน จะต้องผ่านโรงพยาบาลน่านทุกราย
1.ต้องการเวชระเบียนผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์สงั่ จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ที่ขอ้ มูลสมบูรณ์
ครบถ้วน และทันเวลาที่กาหนด
1.มีการบารุ ง รักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ตามแผนที่กาหนดไว้
2.มีทะเบียนครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์ที่เป็ นปั จจุบนั
3.ส่ งเครื่ องมือ ครุ ภณั ฑ์ สอบเทียบตามวันเวลา ที่ถูกกาหนดมา

ความต้ องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ :
1. ค่าวิกฤติจากการ Investigateทุกชนิด ได้รับการรายงานที่ ถูกต้อง รวดเร็ ว
2. ประสิ ทธิ ภาพของการประสานกับแพทย์ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉิ น และแพทย์สามารถมาดู
รักษาผูป้ ่ วยได้ ทันท่วงที
3. ประสานกับทีมHHC และ ทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วย 5กลุ่มโรค (DM, HT, COPD, ACS
และ ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย) โดยมุ่งเน้นการวางแผนการจาหน่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล และมีการสร้ างเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วย ต่อเนื่องถึงชุมชน
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ลักษณะสาคัญของงานบริ การและปริ มาณงาน :
ลาดับ
กิจกรรมประจาวัน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิ.ย.61)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

รับผูป้ ่ วยใหม่ ( เฉลี่ย...คน/ เดือน )
รับย้ายจากหน่วยงานอื่น
(เฉลี่ย....คน /เดือน )
ยอดผูป้ ่ วยรวม
( ... คน / ปี )
จานวนวันนอนรวม
(..วัน / ปี )
อัตราผูป้ ่ วยใน ( เฉลี่ย.....คน/วัน )
อัตราผูป้ ่ วย วันนอน
( เฉลี่ย .....วัน / คน )
อัตราครองเตียง
(.... % )
ย้ายเข้าICU ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังรับ
ไว้รักษาในโรงพยาบาล
Refer ไปรับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลน่าน ภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ย้ายไปหน่วยงานอืน่
( เฉลี่ย....คน / เดือน )
จาหน่ายกลับบ้าน ( เฉลี่ย...คน /
เดือน )
ส่ งต่อ รพ น่าน
( ..ราย / ปี )
ถึงแก่กรรม
( ....ราย / ปี )
ประเภทผูป้ ่ วย
ประเภท 5 ราย ต่อปี
ประเภท 4 ราย ต่อปี
ประเภท 3 ราย ต่อปี
ประเภท 2 รายต่อปี
ประเภท 1 รายต่อปี
จานวนผูป้ ่ วยใน จาแนกตามแผนก
- อายุรกรรม
( ราย / ปี )
- วันนอนเฉลี่ย
(..วัน / ราย)

217

205

190

175

142

26
2958
10,399
27.48

20
2,894
9,407
25.14

12
2,286
7,761
23.70

13
2,613
8,745
23.15

9
1,511
5,314
14.37

3.53
94.97

3.25
85.91%

3.40
87.73%

3.35
82.53%

3.51
81.09

25

21

7

4

8

13

38

4

20

3

13
190

9
193

5
183

5
170

3
139

107
27

129
31

51
43

37
48

16
26

225
1,367
2,991

162
1,248
3,146
1,378
98

105
2,072
3,146
1,125
44

421
1,675
2,350
1,345
97

7
846
9624
5131
0

2,804
3.14วัน

2,740
3.10วัน

2,164
3.30วัน

2,505
3.32 วัน

1390
3.5วัน
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ลาดับ

กิจกรรมประจาวัน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิย.61)

16

- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- วันนอนเฉลี่ย

( ราย / ปี )
(..วัน / ราย)

156

168
4.30 วัน

34
4.68วัน

41
2.26 วัน

59
3.5 วัน
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- ศัลยกรรมผ่าตัด
( ราย / ปี )
- วันนอนเฉลี่ย
(..วัน / ราย)
-ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ราย/ปี )
-วันนอนเฉลีย่
(วัน / ราย)
ช่วยฟื้ นคืนชีพ CPR
(ราย / ปี )
Intubation
( ราย / ปี )
On Oxygen canula
( ราย / ปี )
การให้ยาพ่น (Wipper inhalation)
( ครั้ง/ปี )
EKG 12 Lead
( ราย/ปี )
เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ( ราย / ปี )
รับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดรายใหม่
(ราย / ปี )
Blood Transfusion
( ครั้ง / ปี )

203

NA

NA

NA

128
2.30 วัน
NA

7
16
5,283

3
23
5,632

4
16
6,588

36
3.69 วัน
38
4.5 วัน
2
17
6,430

30
2.8วัน
23
2.7วัน
0
7
4,786

5,314
314
193
190

4,470
244
153
166

3,163
98
79
97

3,221
152
164
144

2,159
122
72
57

691

879

575

594

288

13

27

27

17

11

18
19
20
21.
22
23.
24
25
26
27

ช่วยแพทย์ทา Cut down / แทง
Jugular Vein / Double Lumen
( ราย / ปี )
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สถิติ สาเหตุผ้ ปู ่ วยเสี ยชีวิต ที่พบบ่ อย:
ลาดับ
โรคที่เสี ยชีวิต

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ต.ค.60-มิย.61)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวนผู้ป่วยเสี ยชีวิต
Carcinoma ชนิดต่างๆ
Sepsis /Septic Shock
ESRD
COPD
HIV
CHF / Heart
Pul. TB
Brain infarction / Stroke
Pneumonia
DM
โรคอื่นๆ

27 ราย
6
6
6
3
0
1
3
0
3
0
0

สถิติ อันดับโรคทางอายุรกรรม ที่พบบ่ อย :
ลาดับ
โรค
ปี 2557

31ราย
11
5
2
1
0
4
3
2
4
2
1

ปี 2558

43 ราย
16
6
4
1
0
0
3
3
6
0
1

ปี 2559

30 ราย
9
3
1
4
0
3
1
3
2
1
3

ปี 2560

29ราย
9
3
1
3
0
2
2
2
1
1
5

ปี 2561
(ต.ค.60-มิย.61)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COPD with AE
AD / AGE
Dyspepsia
ESRD
APN / UTI
DM
HT
Carcinoma (โรคมะเร็ งทุกชนิด)
ACS (โรคหัวใจทุกชนิด)
Sepsis / Septic shock

200
172
122
115
70
70
62
110
108
38

275
232
208
170
88
88
94
106
179
51

162
114
174
100
97
44
36
72
110
46

132
118
177
113
105
65
60
84
102
59

66
79
40
60
67
42
34
54
64
47
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สถิติผ้ ปู ่ วย DM, HT, ESRD ทีม่ านอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้ อน :
ลาดับ
ภาวะแทรกซ้ อน
ปี 2560
1

DM ที่มาด้ วยภาวะแทรกซ้ อน
- Hyperglycemia
- Hypoglycemia
- DM Foot / Amputation นิ้ว
HT ที่มาด้ วยภาวะ Stroke
- Cerebral Hemorrhage
- Cerebral infarction
ESRD ที่ได้ รับการบาบัดทดแทนไต ( CAPD ) มา
ด้ วย
- Peritonitis /
- Acute diarrhea /อื่นๆ

2

3

สถิติ Re – Admission ที่สาคัญ:
อันดับ
โรค
1
2
3
4

COPD
Carcinoma (โรคมะเร็ งทุกชนิด)
ESRD
Dyspepsia

ปี 2561
(ก.ย60-มิ.ย61)

21
15
4 ครั้ง /2ราย
37
3
34

7
3
0 ราย
15
4
11

30

20

ปี 2559

ปี 2560

26
1
2
2

27
5
4
4

ปี 2561
(ก.ย60-มิ.ย61)
5
10
14
0

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
“ บริ การมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานวิชาชีพ ผูร้ ับบริ การปลอดภัย ต่อเนื่องถึงชุมชน คนทางานมีความสุ ข”
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ความท้ ายทายและความเสี่ ยงที่สาคัญ:
1.ความท้ าทาย
1.1โรคและประเด็นปั ญหาของหน่วยงาน
1.1.1 มีการAdmit ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง เช่น Septic shock , ภาวะRespiratory failure ที่ เสี่ ยงต่อการใส่ ท่อ
ช่วยหายใจ ที่หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ต้องให้การปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างใกล้ชิด, และรายงานแพทย์ทนั ที
ประเด็นสาคัญทีมพยาบาลต้องมีองค์ความรู ้ ใน การดูแลผูป้ ่ วย ต่อมาทีมพยาบาลสามัญหญิงได้มีการ
ทบทวน Caseอุบตั ิการณ์ Septic shock & Stroke ทาให้ได้แนวทางการประเมินผูป้ ่ วย (Assessment)
เช่น Screening tool sepsis (by nurse) และพัฒนาทักษะการช่วยแพทย์แทง Double Lumen/Jugular
Vein,มีความรวดเร็ วในการเฝ้าระวัง ผูป้ ่ วย Stroke,มีการรายงาน แพทย์โดยใช้ หลักSBAR, การนิเทศ
งานเพือ่ ค้นหาความเสี่ ยง และมีการพัฒนาแบบ ประเมิน Clinical Riskในผูป้ ่ วยกลุ่ม โรคDM –HTCOPD- STEMI & ACS และ Septic shock มีการลงบันทึกรายงาน ตาม Service Plan
อายุรกรรม เขต 1
และได้มีการคืนข้อมูลผูป้ ่ วย ที่มีอาการเลวลง ที่ตอ้ งใส่ ท่อช่วยหายใจ ย้ายไป ICU / Refer รพ.น่าน
ภายใน 24 ชัว่ โมง ให้ทีมแพทย์ พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น (ER) เพื่อหาโอกาสพัฒนา ในการประเมินผูป้ ่ วย
ก่อนจาหน่ายออกจาก ER และมีการทบทวน /พัฒนาศักยภาพทีมพยาบาลผูป้ ่ วยในในการประเมินแรก
รับ / Early detection เมื่อรับใหม่
1.1.2 อัตรา Re-admit ในผูป้ ่ วย COPD with AE มีจานวนมาก ทีมสหสาขาวิชาชีพยังไม่สามารถวางแผนกา
จาหน่ายได้ ครอบคลุม เพื่อลดอัตราการ Re-admit และติดตามการเยีย่ มบ้านเพือ่ ค้นหาปั ญหา /สาเหตุ
ของ อาการหอบที่กาเริ บ ต่อมา ทีมDisease Management COPD ได้มีการวิเคราะห์ ผูป้ ่ วย COPD ที่มา
Re-admitในโรงพยาบาล ทั้งหมด พบว่ามี เพียง 24 ราย จึงได้มกี ารทบทวนการดาเนินงาน & ทบทวน
CPG COPD& Care Map ขึ้น เพื่อให้ทีมสห สาขาวิชาชีพได้ มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ชดั เจน
โดยเฉพาะทีมพยาบาลที่อยูก่ บั ผูป้ ่ วยมากกว่าทีมอื่น ต้องสามารถประเมิน,ให้คาแนะนา และเสริ มพลัง
ให้กบั ผูป้ ่ วยและครอบครัวก่อนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยประสานความเชื่อมโยงกับทีม HHC
เพื่อมาประเมินผูป้ ่ วยร่ วมกัน กับแพทย์ /หน่วยงาน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การการเยีย่ มบ้าน และได้รับ
ออกซิ เจนที่บา้ น .เพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดี และลดการนอนโรงพยาบาล
1.1.3 อัตราการ Admit / Discharge ต่อวัน มีเพิม่ มากขึ้นจากเดิม (สัมพันธ์กบั การมีแพทย์เฉพาะทาง) ทาให้
เจ้าหน้าที่มีภาระงาน เพิม่ มากขึ้น ต้องใช้เวลาในการประเมินผูป้ ่ วย รับใหม่และทาหัตถการผูป้ ่ วยรับใหม่
เช่น เจาะเลือด, แทง IV. และบันทึกเอกสารเวชระเบียน ทาให้เวลาในการดูแล /ประเมินซ้ าผูป้ ่ วยที่นอน
โรงพยาบาลอยู่เดิม มีนอ้ ยลง เสี่ ยงต่อ การเกิดอุบตั ิการณ์ดูแลผูป้ ่ วยมีอาการเปลีย่ นแปลงเลวลงได้ลา่ ช้า
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ความท้ าทาย / ความเสี่ ยงที่สาคัญ (ตามกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย ) :
กระบวนการดูแล
ความท้ าทาย / ความเสี่ ยงที่สาคัญ
ผู้ป่วย
ผู้รับบริ การ
เจ้ าหน้ าที่
1.การประเมินผู้ป่วย 1.ประเมินอาการเมื่อแรกรับ 1.อัตรากาลังไม่เพียงพอ
ภาระงาน ด้านรับใหม่ /
( Patient Assessment) และ จาแนกประเภทไม่
ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทาให้ จาหน่าย มีจานวนมากขึ้น ทา
1.1การประเมินผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลไม่ครบ ให้การประเมินและดูแลผูป้ ่ วย
ถ้วน ไม่ครอบคลุม ล่าช้า อาจ ไม่ครอบคลุม
( เมื่อแรกรับใหม่)
นาไปสู่ การเกิดภาวะ แทรก
2.ความรู ้ ทางด้านวิชาการใน
ซ้อนที่อนั ตรายต่อชีวติ ผูป้ ่ วย การดูแล /หรื อเฝ้าระวังผูป้ ่ วย
ก่อนที่จะสามารถประเมินได้ โรคดังกล่าว
เช่น. ภาวะ Respiratory
3.การต้อนรับทีไ่ ม่ดี / ไม่
Failure / Septic shock /
ประทับใจ ทาให้ได้รับคา
Stroke / และ Mild Head
ร้ องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
Injury ที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เกี่ยวกับพฤติกรรมบริ การ
Intracranial hemorrhage เป็ น ต่าง ๆ เช่น พูดจาไม่ไพเราะ
ต้น.

ระบบงาน
1.การคานวณ ผลิตผลงาน
( Productivity ) /
ภาระงาน ยังไม่มี ประสิ ทธิ
ภาพเพียงพอ ทาให้การ
นาไปสู่ การแก้ไข ปั ญหาทั้ง
องค์กร ไม่ครอบคลุม
2.แนวทางการ จาแนก
ประเภทผูป้ ่ วยที่ปฏิบตั ิอยู่
ไม่ได้นามาจาแนกประ เภท
ผูป้ ่ วย เพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิได้
จริ ง
3.สร้ างระบบการ ดูแล ผูป้ ่ วย
ด้วยหัวใจของ ความเป็ น
มนุษย์ ( Humanize Health
Care ) ของหน่วยงาน
1.2 การส่ งตรวจ เพื่อ 1.ผูป้ ่ วยได้รับการซัก
1.การให้การพยาบาลไม่
1.การทบทวนความรู ้ ทาง
ประกอบการวินิจฉัย
ประวัติการตรวจร่ างกาย
ครบถ้วน ครอบคลุม ไม่
วิชาการ ในระดับสหสาขา
โรคของแพทย์
ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรื อขาดประสิ ทธิ
วิชาชีพ และพัฒนาระบบการ
- การวินิจฉัยโรคของ
เช่น ผูป้ ่ วย ภาวะ Stroke,
ภาพ
ดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค เช่น
แพทย์
Head Injury , ปวดท้อง
2.การบันทึก ทางการพยาบาล Head Injury, Sepsis
- ข้อวินิจฉัยทางการ รอการวินิจฉัย , Fever
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ 2.มีแนวทางการประเมินผูป้ ่ วย
พยาบาล /ปัญหาของ
( Sepsis / meningitis/
วางแผนการเฝ้า ระวัง
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรื อมี
ผูป้ ่ วย เมื่อแรกรับและ Meliodosis) เป็ นต้น
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อาการทางสมองและส่ งทา
การให้ขอ้ มูล เรื่ องโรค 2.การสื่ อสารเรื่ องการรักษา
ได้
CT Brainทันที เมื่อ GCS drop
ที่ถูกต้อง
และเรื่ องโรคที่เป็ น อยู่ไม่
3.การวางแผนปฏิบตั ิการ
ชัดแจ้ง เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง/ พยาบาล ที่ไม่ครอบคลุม ทา
ผูป้ ่ วยรอผล การตรวจ
ให้ผปู ้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิด
วินิจฉัยโรค
ภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุ นแรงได้
เช่น Stroke / Shock ,
Cardiac arrest
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กระบวนการหลัก
ผู้รับบริ การ
3. การวินิจฉัยแยกโรคไม่
ถูกต้อง เช่น มาด้วย Fever
แต่ผปู ้ ่ วยอาจเป็ นภาวะ Sepsis
/ meningitis / Meliodosis
2.การวางแผนการดูแล 1.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิด
ผูป้ ่ วย ( Planning of
ภาวะแทรกซ้อนที่ รุ นแรง
Care )
เช่น .ภาวะ Stroke ,
2.1 การวางแผนการ
Intracranial Hemorrhage ,
พยาบาล
Respiratory Failure หรื อ
- กาหนดแผนการ
Acute Renal Failure เป็ น
พยาบาล
ต้น
- มอบหมายงาน
2.เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน เช่น. แผลกด
ทับ , การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ( NI )

2.2การวางแผนการ
จาหน่าย
- การประสานงาน
- การมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ ่ วยและญาติ

ความท้ าทาย / ความเสี่ ยงที่สาคัญ
เจ้ าหน้ าที่

1.ให้ดูแลการพยาบาลที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพขาดการวาง
แผนการพยาบาล
2.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู ้
ในการดูแลผูป้ ่ วย เฉพาะโรค
3.การส่ งต่อข้อมูลการดู แล
รักษาผูป้ ่ วยระหว่าง ทีม
พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ
ไม่ครบถ้วน
4.เจ้าหน้าที่ มีWorkload
เพิ่มขึ้น เพราะ มีผปู ้ ่ วยที่ ต้อง
Observe ใกล้ชิด เพิ่มมากขึ้น,
ต้องให้ยาHADที่ตอ้ งใช้
Infusion Pump .มากขึ้น
1.เสี่ ยงต่อการไม่ได้บนั ทึกการ 1.ขาดการส่ งต่อข้อมูล/ แผน
วางแผนการจาหน่ายในเวช
การดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง ที่บา้ น
ระเบียน /ติดตามการเยี่ยมบ้าน / ปั ญหาคงค้าง ระหว่าง ทีม
ในผูป้ ่ วยที่มีความยุง่ ยาก
พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ
ซับซ้อนในการดูแลผูป้ ่ วย 5 รวมถึง รพสต. เขตรับผิดชอบ
กลุ่มโรคที่เป็ นเข็มมุ่งของ
2.ไม่ได้ติดตามเยี่ยมบ้านใน
โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหา การดูแล
2.ขาดการเสริ มพลังด้านการ ยุ่งยากซับซ้อน หรื อ Re –
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้
Admit บ่อย
สามารถดูแล ตนเองต่อได้

ระบบงาน

1.ขาดการนาความรู ้ และ
วิชาการ มาทบทวน และ
พัฒนาระบบการ ดูแลผูป้ ่ วย
เฉพาะโรค
2.ขาดความตระหนักในการ
เฝ้าระวังขณะให้ยา HAD

1.ทบทวนและ สร้ างระบบ
การวางแผนการจาหน่าย
ร่ วมกับทีมเยีย่ มบ้านในความ
รับผิดชอบของกลุ่มการ
พยาบาล และทีมสหสาขา
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
2.ทบทวนแนวทางการส่ งต่อ
ข้อมูล และวางแผนการดูแล
ต่อเนื่องที่บา้ น ในระดับ CUP
3.มีการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะพึ่งพิง และขาดผูด้ แู ล
( Care giver ) โดยประสาน
กับชุมชน และองค์กรส่ วน
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ท้องถิ่น
กระบวนการหลัก
ผู้รับบริ การ
เช่น ผูป้ ่ วยCOPD ที่มีปัญหา
Re – admit และ DM Foot,
ผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์ -อัมพาต ,
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการดูแล
ซับซ้อน ที่บา้ น
1.ได้รับการดูแลรักษา
3. การดูแลผู้ป่วย
พยาบาล ในขณะเกิด
3.1การดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะวิกฤติ ฉุ กเฉิน ที่
ความเสี่ ยงสู ง และการ
ให้บริ การที่มีความเสี่ ยง ล่าช้า ทาให้ผปู ้ ่ วยเสี่ ยง
ต่อการเสี ยชีวติ พิการ /
สู ง (Care of High Risk
ทุพลภาพ เช่น ผูป้ ่ วย
and Provision of Highเข้าสู่ ภาวะ Shock /
Risk Service )
Stroke / Respiratory
- การแก้ปัญหาฉุกเฉิน
Failure / Cardiac Arrest
- ให้บริ การพยาบาล
เป็ นต้น
- หัตถการอืน่ ๆ
3.2 การประเมินซ้ า
1.เสี่ ยงต่อการไม่ได้รับ
-การเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวัง และประเมิน
-การรายงานแพทย์
ซ้ า ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
-การตรวจเยี่ยม
2.ผูป้ ่ วย และ/ ญาติไม่ได้
-ปรับแผนการพยาบาล รับข้อมูลการดูแลรักษาและ
-การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและ ภาวะของโรคทีช่ ดั เจน
ญาติ

4.อื่นๆ เช่น
- ระบบยา

ความท้ าทาย / ความเสี่ ยงที่สาคัญ
เจ้ าหน้ าที่

1.เสี่ ยงต่อการติดตาม หรื อ
รายงานแพทย์ ล่าช้า
เนื่องจากติดต่อแพทย์
ไม่ได้
2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
และ ประสบการณ์การ
ดูแล ผูป้ ่ วยวิกฤติ
3.ทักษะการช่วยแพทย์ทา
หัตถการแทง Double Lumen/
Jugular Vein
1.ขาดความตระหนักในการ
เฝ้าระวัง และการประเมินซ้ า
เนื่องจากภาระงานมากไม่มี
เวลาทบทวน แผนการ
รักษาพยาบาล
2.ขาดความรู ้ และทักษะการ
ดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค
3.เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้
ตระหนักเรื่ องการสื่ อสารที่ดี

1.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการได้รับยา 1.ขาดความตระหนักในการ
ผิดชนิด , ผิดคน, ผิดเวลา, ผิด รายงานความคลาดเคลือ่ น
ความแรง , และผิดทาง
ทางยา ในการปฏิบตั งิ าน

ระบบงาน

1. ทบทวนการสื่ อสารการ
รายงานแพทย์โดยใช้หลัก
SBAR
2.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพ CPR / การ
ช่วยใส่ Intubation tube
พัฒนา เทคนิค การช่วยแพทย์
ทาหัตถการทีส่ าคัญ เช่น, การ
แทงDouble Lumen / Jugular
Vein เป็ นต้น
1.สร้ างระบบการประเมิน
ผูป้ ่ วยซ้ า โดยการตรวจ เยี่ยม
ผูป้ ่ วยในแต่ละเวร
2.ทบทวนระบบการ รายงาน
แพทย์ และจัดทา แนว
ทางการรายงาน แพทย์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ( SBAR)
3.ประชุมประจาเดือน ชี้แจง
เรื่ องปั ญหาการสื่ อสาร
ติดตาม นิเทศแนวทางการ
สื่ อสารที่ดีดา้ นการให้ขอ้ มูล
1.ทบทวนการรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา ที่เป็ น
ปั จจุบนั หาแนวทางการแก้ไข
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กระบวนการหลัก
ผู้รับบริ การ
( Medication Error )
2.ได้รับยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
(ยา HAD) ในผูป้ ่ วยวิกฤติ

ประจา
และติดตามประเมินผล
ความท้ าทาย / ความเสี่ ยงที่สาคัญ
ผู้รับบริ การ
2.ขาดความตระหนัก / องค์ 2.มีระบบเอื้อต่อการดูแล
ความรู ้ ในการเฝ้าระวังผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยที่ได้รับยา HAD
ที่ได้รับยา High Alert Drugs เช่น แบบฟอร์ ม Check
List ขณะผูป้ ่ วยได้รับยา
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ศักยภาพและข้ อจากัดในด้ านผู้ปฏิบัติงาน เครื่ องมือ เทคโนโลยี :
ด้ าน
ศักยภาพ

ข้ อจากัด
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ผู้ปฏิบัติงาน

เครื่ องมือ และ
เทคโนโลยี

1.เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ของหน่วยงานในเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วย COPD
และDM , ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย และผ่านการ
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ของ
โรงพยาบาล ( การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
– การให้บริ การที่ดี – ความร่ วมแรงร่ วมใจ
และการมีส่วนร่ วมจากทุกภาค – การสัง่ สม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ – คุณธรรม
จริ ยธรรม )
2.ความสามารถในการทางานเป็ นทีม และ
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
3.การทบทวนวิชาการ ในการดูแลผูป้ ่ วย
เฉพาะโรคที่เป็ นปัญหาสาคัญของหน่วยงาน
4.มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนางาน เช่น ร่ วมกัน
กาหนด Humanize Health Care มีขอ้ ควร
ปฏิบตั ิ (Do) และข้อไม่ควรปฏิบตั ิต่อเพือ่ น
ร่ วมงาน และผูป้ ่ วย ( Don’t )ขึ้นในหน่วยงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าทุกคนมีขอ้ เตือนใจในการ
ทางาน และมีความสุ ขขณะปฏิบตั ิงาน
ท่ามกลางภาระงานและความเจ็บป่ วยทีเ่ พิ่ม
มากขึ้นของผูร้ ับริ การ
1.มีระบบการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยใน
คอมพิวเตอร์ (ระบบ Hos.Xp) ที่สามารถใช้
ติดตามดูแลผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว ทันเวลา และ
สามารถ เรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
2.อุปกรณ์เครื่ องมือที่จาเป็ นใช้ในหน่วยงานมี
เพียงพอ เช่น NIBP , Monitor EKG,
Infusion pump และบางรายการสามารถหา
ทุนได้จากการบริ จาค เช่น NIBP ( DASH
2500 ) ฯลฯ

1.อัตรากาลังไม่เพียงพอ จากภาระงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพในการดูแล
ผูป้ ่ วย
2.ขาดความรู ้ ทางวิชาการ และทักษะที่ชานาญ
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคซับซ้อน
3.ขาดทักษะและ ความชานาญ ในการช่วยฟื้ น
คืนชีพ Advance CPR
4.ขาดความรู ้ และทักษะในการแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG
5.ขาดทักษะและ ความชานาญ ในการช่วย
แพทย์แทง Double Lumen/ Jugular Vein
6.ผูป้ ฏิบตั ิงานบางคนยังขาดทักษะเบื้องต้นใน
การใช้คอมพิวเตอร์ ( Word / Excell )
7.การอบรมความรู ้ ทางวิชาการภายนอก
องค์กรมีนอ้ ย เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรที่มี
อยู่

1.ทักษะและความรู ้ ความสมารถในการใช้
NIBP , Monitor EKG ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผปู ้ ่ วย ยังต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.คอมพิวเตอร์ มีเพียง 1เครื่ อง แต่ตอ้ งใช้งาน
ทุกประเภท เช่น การลงหัตถการต่างๆ , การดู
ประวัตผิ ปู ้ ่ วยของแพทย์ และการดู Film X-ray
ขณะมาตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วย , การลงยาผูป้ ่ วย
จาหน่ายกลับบ้าน การลงกิจกรรมประจาวัน
ฯลฯ

ประเด็นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่เกี่ยวข้ อง :
ด้ านผู้รับบริ การ
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1

2
3
4

ด้ านบุคลากร
1
2
3
4
ด้ านชุมชน
1
2
3
4

ให้ความรู ้ คาแนะนา สาธิ ตการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติเป็ นรายบุคคล ราย
โรค เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทาแผล การฉี ดยาอินซู ลิน การพ่นยา MDI พร้ อมทั้งมี
การประเมินความ เข้าใจ และการฝึ กการหายใจที่ถูกวิธี เทคนิคสงวนพลังงาน การออกกาลังกาย
พยาบาลต้องประเมินผูป้ ่ วยให้ปฏิบตั ไิ ด้จริ ง ก่อนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย ได้รับการดูแลแบบองค์รวม โดยประสานทีม end of life และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทีผ่ ่านการอบรม เพื่อประเมิน และดูแล
ทีม HHC & ทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามเยี่ยมบ้านในผูป้ ่ วย 5 กลุ่มโรคทีเ่ ป็ นเข็มมุ่งของ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ และผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการดูแลยุง่ ยากซับซ้อน ในการดูแลที่บา้ น
จัดบอร์ ดให้ความรู ้ ด้านการดูแลสุ ขภาพ

เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้รับฉี ดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้รับตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามความเสี่ ยงและได้รับการ แก้ไข
รักษา ตามแนวทางที่กาหนด
เน้นให้เจ้าหน้าที่ทกุ คนเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาและชมรมต่าง ๆ ทีท่ างโรงพยาบาลจัดขึ้น
บุคลากรในหน่วยงานเป็ นบุคคลต้นแบบด้านสุ ขภาพ

แนะนาและสาธิ ตการล้างมือที่ถกู วิธีแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ มีสบู่เหลวประจาจุด ต่างๆภายใน
หน่วยงานที่ ผูป้ ่ วย และญาติสามารถใช้ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการทาความสะอาด
มีการคัดแยกและกาจัดขยะที่ถกู ต้อง
แนะนาวิธีการทาลายเสมหะ สิ่ งคัดหลัง่ แก่ผปู ้ ่ วยโรคติดต่อ(วัณโรคปอด)เพื่อป้องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อในชุมชม
จัดบอร์ ดให้ความรู ้ ดา้ นสถิตโิ รค โรคและภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็ นปั ญหา และมีผลกระทบต่อการ
ดูแลผูป้ ่ วยของครอบครัว

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา :
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/ เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์
ความท้ าทายที่สาคัญ

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
(Link)

กิจกรรมพัฒนา
(Link)
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1.อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยรับใหม่
ใส่ ท่อช่วยหายใจ / ย้าย
เข้า ICU/ Refer รพ.น่าน
ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังรับ
ไว้ ในโรงพยาบาล

เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน และ ลด
อัตราการสู ญเสี ยชีวติ / ทุ
พลภาพ โดยไม่คาดหมาย

1.อัตราการเสี ยชีวติ
ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังรับ
ไว้ในโรงพยาบาล โดยไม่
คาดหมาย
2.มีแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี ของหน่วยงาน

2.การดูแลผูป้ ่ วยที่มีอาการ
เปลี่ยนแปลงเลวลง ( เข้าสู่
ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน )

เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน และ ลด
อัตราการสู ญเสี ยชีวติ / ทุ
พลภาพ โดยไม่คาดหมาย

1.อัตราการใส่ ท่อช่วย
หายใจ จาก Secretion
Obstruction / Resp.
failure / Cardiac arrest
โดยไม่คาดหมาย
3.คุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล

1.เก็บข้อมูลอุบตั ิการณ์
ประจาเดือน ให้ทีม
เจ้าหน้าที่ ER รับทราบ
เพื่อทบทวนและหาแนว
ทางแก้ไข /พัฒนา
2.ทบทวนอุบตั ิการณ์เพือ่
พัฒนาสมรรถนะของทีม
ในการรับใหม่และดูแล
ผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุ กเฉิ น
3.ทบทวนอัตราการ
เสี ยชีวติ โดยไม่คาดหมาย
1.ทบทวนเวชระเบียนใน
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง
( ประเภท 4 a / 3a) และ
ผูป้ ่ วยใส่ ทอ่ ช่วยหายใจ /
เสี ยชีวติ ทุกรายเพื่อดูความ
สอดคล้องของการ
วินิจฉัยโรค แผนการ
รักษาของแพทย์ เปรี ยบ
เทียบกับการบันทึก
ทางการพยาบาล

3.การดูแลผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว 1.การป้องกันการเกิด
/ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แผลกดทับ

1.อัตราการเกิดแผลกด
ทับรายใหม่ /ตาแหน่ง
ใหม่
ระดับ 2 – 4
ไม่เกิน 22.36 :1000 วัน
นอนกลุ่มเสี่ ยง

1.พัฒนาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ และการใช้เครื่ องมือ
ประเมินความเสี่ ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับ
( Braden Scale )
เพื่อป้องกันการเกิดแผล
กดทับ

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/
ความท้ าทายที่สาคัญ
4.การติดเชื้อในโรง

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
(Link)
1.อัตราการติดเชื้อจาก

กิจกรรมพัฒนา
(Link)
1.แนวทางการใส่ สาย

เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์
1.ป้องกันการติดเชื้อใน
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พยาบาล

5.อุบตั ิการณ์ความคลาด
เคลื่อนทางยา ( Medication
Error )

6.การดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุ ดท้าย

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/
ความท้ าทายที่สาคัญ

โรงพยาบาล

การคาสายสวนปัสสาวะ
ไม่เกิน 2 : 1000 วันนอน
2.ป้องกันการแพร่
2.อัตราการติดเชื้อดื้อยา
กระจาย เชื้อดื้อยาใน
ในโรงพยาบาลจากการ
โรงพยาบาล สู่ ผปู ้ ่ วยราย แพร่ กระจาย 0 ราย
อื่น
3.อัตราการอักเสบของ
หลอดเลือดดา(Phlebitis)
จาการให้สารน้ าและ/ยา
ฉี ด เกรด 1-2 ไม่เกิน
50 : 1000 วันนอน
เกรด 3 – 5 = 0 %
1.ป้องกันความคลาด
1.อัตราการเกิดความ
เคลื่อนทางยา
คลาดเคลื่อนทางยา
1.1 ระดับ A – B < 3%
อุบตั ิการณ์ไม่ถงึ ตัวผูป้ ่ วย
1.2 ระดับ C – D < 1 %
อุบตั ิการณ์ถงึ ตัวผูป้ ่ วย แต่
No Harm
1.3 ระดับ E – I ( 0% )
อุบตั ิการณ์ถงึ ตัวผูป้ ่ วย
และ Harm
1.ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
1.ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
ได้รับการดูแลแบบ
ได้รับการดูแล แบบ
ประคับประคอง
ประคับ ประคอง
( Palliative Care ) จากทีม ( Palliative Care )
end of life
ร้ อยละ80
2.ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
เสี ยชีวติ อย่างสงบ และ
สง่างาม ร้ อยละ 80

เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
(Link)
3.ความพึงพอใจของญาติ

สวนปั สสาวะด้วยเทคนิค
Aseptic Technique
2.แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
คาสายสวนปั สสาวะ
3.แนวทางการป้องกัน
การแพร่ กระจายเชื้อดื้อ
ยา
4.แนวทางการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดดา

1.แนวทางการบริ หารยา
ในหน่วยงาน
2.แนวทางการรับคาสัง่
แพทย์
3.แนวทางการสารองยา
ในหอผูป้ ่ วยใน
4.ทบทวน หา RCA
ในอุบตั ิการณ์ที่มผี ล
กระทบถึงตัวผูป้ ่ วย
1.แนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในผู ้ ป่ วย
ระยะสุ ดท้าย
2.ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย
ด้วยหัวใจของความเป็ น
มนุษย์ ( Humanize
Health Care )

กิจกรรมพัฒนา
(Link)
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ต่อการดูแลแบบประคับ –
ประคอง ร้ อยละ 80
7.การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่มี 1.ผูป้ ่ วยเบาหวาน และ /
ภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน และ ญาติสามารถดูแลตนเอง
แผลทีเ่ ท้า
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี
เพื่อป้องกันหรื อชะลอการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรัง
ทางตา ทางไต หัวใจและ
หลอดเลือด และ ทาง
ระบบประสาทส่ วนปลาย

1.อัตราการ Re –admit
ภายใน 28 วันของผูป้ ่ วย
DMด้วยภาวะแทรกซ้อน
ฉุ กเฉิน ไม่เกินร้ อยละ 10

8.การดูแลผูป้ ่ วยCOPD with
Exacerbation / with
Cor pulmonale

1.ผูป้ ่ วยCOPD ได้รับการ
ดูแลตามแนวทางที่
กาหนด ( CPG )

1.ผูป้ ่ วย COPD ร้ อยละ 80
ได้รับการดูแลรักษาตาม
แนวทางที่กาหนดไว้
2.ผูป้ ่ วย COPD ที่ Re –
admit ด้วยโรคเดิมภายใน
28 วัน ไม่เกิน ร้ อยละ 10
3.ผูป้ ่ วย COPD ที่ Re –
admit ด้วยโรคเดิมภายใน
28 วัน จานวน2 ครั้ง
ติดกันได้รับการติดตาม
เยีย่ มบ้าน

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/
ความท้ าทายที่สาคัญ
9.คุณภาพของการบันทึก

เป้ าหมาย / วัตถุประสงค์

2.อัตราผูป้ ่ วย DMได้รับ
การดูแลตามแนวทางที่
กาหนดไว้

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
(Link)
1.บันทึกทางการพยาบาล 1.คุณภาพการบันทึก

1.ทบทวนแนวทาง /CPG.
การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
2.ทบทวน (RCA)ผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มานอนโรง
พยาบาลด้วยภาวะ แทรก
ซ้อนฉุกเฉิน / แผลที่เท้า
เพื่อหาแนวทางป้องกัน
แก้ไข ที่ถูกต้องให้แก่
ผูป้ ่ วย และคืนข้อมูล
ให้แก่คลินิก เบาหวาน

1.แนวทางการดูแล และ
วางแผนการจาหน่ายจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
2.แนวทางการติดตาม
เยีย่ มบ้านเพือ่ หาสาเหตุ /
ปั ญหาของการ Re- admit
3.ร่ วมก่อตั้ง กองทุน
ออกซิ เจนที่บา้ น เพื่อให้
ผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การ
ได้รับออกซิ เจนที่บา้ น
ได้รับการติดตามประเมิน
เยีย่ มบ้าน และมีออกซิเจน
ใช้ โดยทีม HHC

กิจกรรมพัฒนา
(Link)
1.ทบทวนการบันทึก
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ทางการพยาบาล

ที่แสดงถึงคุณภาพการ
ทางการพยาบาล ด้าน
ปฏิบตั ิการพยาบาล มีการ -การประเมินภาวะ
วินิจฉัยทางการพยาบาลที่ สุ ขภาพแรกรับ
ถูกต้องรวดเร็ ว และ
-การวินิจฉัยทางการ
สามารถสื่ อสารข้อ มูล ที่
พยาบาล
เป็ นปั ญหา ของผูป้ ่ วย
-การวางแผนและการ
ให้สหสาขาวิชาชีพ ทราบ ปฏิบตั ิการพยาบาล
เพื่อวางแผนการรักษา
-การประเมินผลการ
พยาบาล
เท่ากับ ร้ อยละ 80

ทางการพยาบาลของหอ
ผูป้ ่ วยสามัญหญิง
2.ร่ วมทาวิจยั เชิงคุณภาพ
เรื่ อง แนวทางการปรับ
ปรุ งและพัฒนากระบวน
การพยาบาลและระบบ
การบันทึกทางการ
พยาบาล ในผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะเสี่ ยงสู งของพยาบาล
วิชาชีพในหอผูป้ ่ วยสามัญ
หญิง

แผนภูมิกระบวนการทางาน
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(รวมทั้งความเสี่ ยงและตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน)
1. จุดให้ บริ การ
- OPD , ER , ICU
- สามัญชาย ,ศัลยกรรม
- สงฆ์ – เด็ก
- ชันสู ตร , X – ray
- ห้องยา , ห้องผ่าตัด

2 .การเตรี ยมรั บผู้ป่วย
–จัดลาดับความ

รุ นแรง
-เตรี ยมอุปกรณ์
-เตรี ยมสถานที่
-เตรี ยมเอกสาร
-สอบถามความถูกต้อง
ในการระบุตวั ผูป้ ่ วย
-ให้ขอ้ มูลทัว่ ไป
-ลงนามยินยอม

6. ประเมินซ้ า
–เฝ้าระวัง
-รายงานแพทย์
–การตรวจเยีย่ ม
-ปรับแผนการพยาบาล
-การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย /
ญาติ

3. ประเมินและ

วินิจฉั ยโรค
–ซักประวัติ
-ตรวจร่ างกาย
–วัด V/S, N/S
-check Lab, Xray
-วินิจฉัยปั ญหา

แรกรับ

7. กิจกรรมคู่ขนาน
–บันทึกทางการพยาบาล
–ให้ขอ้ มูล/สุ ขศึกษา
–วางแผนจาหน่าย
-ตรวจสอบสิ ทธิบตั ร

4. การวางแผน
การพยาบาล
–กาหนด
แผนการพยาบาล
-มอบหมายงาน
–ประสานงาน
-การมีส่วนร่ วม
ของผูป้ ่ วย
-ส่ งต่อการรักษา
-เตรี ยมอุปกรณ์ /
เครื่ องมือ

5. การดูแลรั กษา
–แก้ปัญหา
ฉุ กเฉิ น
-ให้ยา
–ให้บริ การ
พยาบาล
-อาหาร
-หัตถการอื่นๆ

8. การจาหน่ าย
–แนะนาก่อนกลับบ้าน
–ส่ งต่อ HHC
-นัดติดตาม
-เสี ยชีวติ

ความเสี่ ยงและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ ละขั้นตอน :
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กระบวนการ
1.การเตรี ยมรับผูป้ ่ วย

ความเสี่ ยง
1.อุปกรณ์ และเครื่ องมือไม่พร้ อมใช้
2.อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยรับใหม่ ใส่ ท่อช่วย
หายใจ / ย้ายเข้า ICU / Refer ภายใน 24
ชัว่ โมงหลังรับไว้

2. ประเมินและวินิจฉัยโรค

1.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ แทรก
ซ้อน ที่รุนแรง เช่น Septic shock
,Respiratory failure , Intra cerebral
hemorrhage จากการซักประวัติ
ตรวจร่ างกาย และการวินิจฉัยโรค ล่าช้า
ไม่ครอบคลุม
1.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อใน
1. อัตราการติดเชื้อจาการคาสายสวน
โรงพยาบาล
ปั สสาวะ น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อ 1000 วัน
นอน
2. การติดเชื้อบริ เวณที่ให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดดา 0 %
3.อัตราการเกิด Phlebitis
เกรด 1 – 2 ไม่เกิน50 ราย
ต่อ1000 วันนอน
2.ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
เกรด 3 – 5 = 0 ราย
2.อัตราการเกิดแผลกดทับ
เกรด2 – 4 ไม่เกิน 22.36 ตาแหน่ง :
3.ผูป้ ่ วย COPD/ DM / EOLที่มีปัญหา
1000 วันนอน ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
Re –admit บ่อยครั้ง / ผูป้ ่ วยที่มีการดูแล 1.ผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การเยีย่ มบ้านได้รับ
ซับซ้อนที่บา้ น ไม่ได้รับการวางแผนการ การติดตามเยีย่ มบ้าน จากทีม HHC.ร้ อย
จาหน่าย เพื่อติดตามการดูแลต่อเนื่องที่ ละ 80
บ้าน
1.อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทาง
1. อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือ่ นทางยา
ยา ( Medication Error )
จากการบริ หารยา(Administration error )
-ระดับ A- B ไม่เกิน ร้ อยละ3
-ระดับ C- D ไม่เกิน ร้ อยละ1
-ระดับ E- I 0 ราย
ความเสี่ ยง
ตัวชี้วัด

3. การวางแผนการพยาบาล

4. การดูแลรักษา

กระบวนการ

ตัวชี้วัด
1. ความล่าช้าในการดูแลรักษาพยาบาล
เนื่องจาก เครื่ องมือชารุ ด / มีไม่เพียงพอ
ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ เดือน
2.อัตราการเสี ยชีวติ โดยไม่คาดหมาย
0 ราย
1.อุบตั ิการณ์การเสี ยชีวติ จาก การ
วินิจฉัยโรคล่าช้า หรื อผิดพลาด 0 ราย
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5. การประเมินซ้ า

6. กิจกรรมคู่ขนาน

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

1. เสี่ ยงต่อการตกเตียง ในผูป้ ่ วย
สู งอายุ / ไม่รู้สึกตัว
2. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง เช่น
Head Injury /COPD with
Exacerbation /Chest pain / ผูป้ ่ วยรอ
การวินิจฉัยโรค ไม่ได้รับการประเมิน
ซ้ าในเวลา ที่เหมาะสม
1.ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการวางแผนการ
จาหน่าย
2.ผูป้ ่ วย และญาติไม่ได้รับรู ้เรื่ องโรค
และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง

1.อัตราการพลัดตก หกล้ม ตกเตียง 0 ราย
2.อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยพลัดตก หกล้ม- ตก
เตียงได้รับการทบทวนและหาแนว
ทางการป้องกันและแก้ไข
2.สมรรถนะเชิงวิชาชีพของทีมพยาบาล
ในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุ กเฉิ นอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้
1.ความพึงพอใจต่อบริ การพยาบาล
ร้ อยละ 80
2.อัตราการ Re –admit ภายใน 28 วันหลัง
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ไม่เกินร้อยละ 10
3.อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก
ทางการพยาบาล ร้ อยละ 80

1.ผูป้ ่ วย COPD / DM ที่มีปัญหา
Re –admit , ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการ
ดูแลที่บา้ น ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ได้รับ
การวางแผนการจาหน่าย และ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
2.ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงสู งทีส่ ่ งต่อ รพ.
น่าน ไม่ได้ถูกนามาทบทวนเพื่อหา
สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน
แก้ไข ร่ วมกันในรายต่อไป
3.ไม่ได้ทบทวนสาเหตุการเสี ยชีวติ
ของผูป้ ่ วยในหน่วยงาน

1.อัตราผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การเยี่ยมบ้าน
ได้รับการติดตามเยีย่ มบ้าน ร้ อยละ 80

2.ผูป้ ่ วย COPD / DM ได้รับการวาง
แผนการจาหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

3.อัตราการเสี ยชีวติ โดยไม่คาดหมาย
(ความรุ นแรงระดับ 3) 0 ราย

กลุ่มประชากรทางคลินิกที่สาคัญ (Key Clinical Population) :
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กลุ่มประชากรทางคลินิกที่สาคัญของหน่ วยงานสามัญหญิง ได้ใช้เกณฑ์ดา้ นความเสี่ ยงสู ง ความถี่สูงและ
ความท้าทายสู ง ในการให้บริ การตามบริ บทของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วา่ “บริ การมีคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพ ผูร้ ับบริ การปลอดภัย ต่อเนื่องถึงชุมชน คนทางานมีความสุ ข” ซึ่งได้แก่
1. ผูป้ ่ วย Sepsis / Septic shock จากสถิติผปู ้ ่ วย Sepsis/Septic Shock ที่Admit สามัญหญิงในรอบ เดือน
ตุลาคม 55 – มกราคม 2556 มีจานวน 2, 7, 4 และ 4 รายตามลาดับ รวมเป็ นทั้งหมด 17 ราย มาด้วย
วินิจฉัย Sepsis /Septic shock จานวน 8 ราย และมาด้วยภาวะโรคอื่นเช่น ไข้ อ่อนเพลีย จานวนถึง 9
ราย เพราะฉะนั้น เมื่อรับใหม่การประเมินอาการเมื่อแรกรับและจาแนกประเภทถ้าไม่ ถูกต้อง ไม่
ครอบคลุม ไม่สามารถ Early detect SIRS /sepsis ได้ก็จะทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลไม่ ครบ ถ้วน ไม่
ครอบคลุม ล่าช้า อาจนาไปสู่ การเกิดภาวะ แทรกซ้อนที่ทาให้ COST การรักษาสู งขึ้น นอน
โรงพยาบาลนานขึ้น หรื อมีอนั ตรายต่อชีวติ ผูป้ ่ วยได้
ต่อมาปี งบประมาณ 2559 Service plan สาขาอายุรกรรม เขต1 ได้มีการระบบการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย Sepsis / Septic shock ทาให้การดูแลรักษา และการรายงานข้อมูลผูป้ ่ วย Sepsis / Septic shock
ได้ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ ว ขึ้น
2. ผูป้ ่ วยCOPD ทั้งหมดที่นอนสามัญหญิง จากสถิติปี 2555 - 2559 มีจานวน 241, 201,200 , 275 และ
165 ตามลาดับ มีปัญหา Re-admit เป็ นอันดับที่ 1 ทั้งของโรงพยาบาลและของหน่วยงาน ,ทาให้เกิด
การพัฒนา โครงการกองทุนออกซิเจน เพื่อต่อลมหายใจให้กบั ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง รพ.
สมเด็จพระยุพราชปั วขึ้น จนสามารถลดอัตราการRe-admit และทาให้ผปู ้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ .
ส่ วนอัตราการใส่ ทอ่ ช่วยหายใจจากภาวะหายใจล้มเหลวมากทีส่ ุ ด ทาให้เกิดการพัฒนาแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยCOPD และประสิ ทธิ ภาพการประเมินผูป้ ่ วย เมื่อแรกรับ และเมื่ออาการเปลี่ยนแปลงเลว
ลงได้ทนั ท่วงที
3. ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย ที่นอนตึกสามัญหญิง จากสถิตสิ าเหตุการเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งชนิดต่างๆ มาก
เป็ นอันดับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 มีจานวน 15, 14, 15 , 12 และ 16 ราย ตามลาดับทาให้เกิดการ
พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยระสุ ดท้ายเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ด้วยความสงบ และสง่างาม ซึ่งถือเป็ นปั ญหา
และโอกาสพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มี Humanize health care ยิ่งขึ้น
4. ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแผลกดทับที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2553 เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยสู งอายุ
และมีโรคเรื้ อรังต้องนอนโรงพยาบาลนาน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, มีปัญหาด้านการขับถ่ายอุจจาระ
ทาให้เปี ยกชื้นอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานการป้องกันและการ
ดูแลแผลกดทับ, การใช้ที่นอนลม, การประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ (Braden scale)และ
ลดลงในปี 2554 และปี 2555
ต่อมาปี 2557 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ป้องกันและดูแลการเกิดแผลกดทับ
และนาแบบประเมิน Braden scale มาใช้ประเมินความเสี่ ยงการเกิดแผลกดทับกับผูป้ ่ วยทุกราย โดย
ประเมินทุกเวร ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการแก้ไข/ จัดการปั จจัยเสี่ ยง ที่ทาให้เกิด แผลกดทับได้เร็ วขึ้น
มีการนานวัตกรรม นาฬิกา บอกท่า และป้ายสัญลักษณ์ แสดงกลุ่มเสี่ ยง ติดที่เตียงผูป้ ่ วย ทาให้ อัตรา
การเกิดแผลกดทับ มีแนวโน้มลดลง
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ตัวชี้วัด กราฟ /control chart / ข้ อมูล
1.ตัวชี้วัด: อัตราความสมบูรณ์ ของการบันทึกทางการพยาบาลมากกว่ าร้ อยละ 80
88
86.09

86
84
82

81.4

83.25

82.5

81.4
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การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากกราฟแสดงว่า อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลที่ต้งั เป้าหมายไว้มากกว่าร้ อยละ 80 คะแนน
นั้นอัตราความสมบูรณ์แนวโน้มมากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน แต่เป็ นลักษณะขึ้นๆลงๆตามภาระงานของทีมพยาบาล
ในหน้างานขณะนั้น และได้หาโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
2.ตัวชี้วัด: อัตราCAUTIในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ น้ อยกว่ า 2 :1000 วันนอน
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อัตราการเกิดCAUTIในผู้ป่วยคา
สายสวนปั สสาวะน้ อยกว่า 2 ต่อ
1000 วันนอน
เป้าหมาย
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0

การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากกราฟแสดงว่า การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ (CAUTI) ใน ปี พศ.2556คิดเป็ น 0
ครั้งต่อ 1000วันนอนรวมที่ใส่ สายสวนปั สสาวะ และเพิ่ม ในปี 2556 การติดเชื้อเป็ น 1.60 ครั้งต่อ1000 วันนอน ของ
ผูป้ ่ วยที่คาสายสวนปั สสาวะ จากการทบทวน เป็ นผูป้ ่ วยสู งอายุ นอนติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ใส่ สายสวน
ปั สสาวะไว้นาน และในปี 2555- 2559 การติดเชื้อลดลงเป็ น 0 ครั้ง ต่อ 1000 วันนอนรวมของผูป้ ่ วยที่คาสายสวน
ปั สสาวะ เป็ นผลมาจากการทบทวน แนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยที่คาสายสวนปัสสาวะ,ทบทวนแนวทางผู ้
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ปฏิบตั ิการใส่ สายสวนปั สสาวะ และทบทวน แนวทางวินิจฉัยการติดเชื้อ CAUTI ตามแนวทางของ CDC ให้เป็ น
ปั จจุบนั
โอกาสพัฒนา เน้นการล้างมือ เพือ่ ป้องกันการติดเชื้อ ปฏิบตั ิตาม แนวทางการใส่ สายสวนปั สสาวะ
และการดูแลผูป้ ่ วยที่คาสายสวนปัสสาวะ อย่างเคร่ งครัด เน้นการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่คาสายสวนปั สสาวะ และผูป้ ่ วย
นอนนาน ติดเตียง , ทบทวนการเก็บสิ่ งส่ งตรวจ

3.ตัวชี้วัด: อัตราการเกิดแผลกดทับ ระดับ 2-4 น้ อยกว่ า 22.36 ตาแหน่ ง ต่ อ 1000 วันนอน
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การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากกราฟแสดงว่า : ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแผลกดทับที่มีจานวนเพิม่ มากขึ้น ในปี 2553 เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วย
สู งอายุ และมีโรคเรื้ อรังต้องนอนโรงพยาบาลนาน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, มีปัญหาด้านการขับถ่ายอุจจาระทาให้
เปี ยกชื้นอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานการป้องกันและการดูแลแผลกดทับ, การใช้
ที่นอนลม, การประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ (Braden scale)และลดลงในปี 2554 และปี 2555
ต่อมาปี 2557 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ป้องกันและดูแลการเกิดแผลกดทับ
และนาแบบประเมิน Braden scale มาใช้ประเมินความเสี่ ยงการเกิดแผลกดทับกับผูป้ ่ วยทุกราย โดยประเมินทุกเวร
ทาให้ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไข/ จัดการปั จจัยเสี่ ยง ที่ทาให้เกิด แผลกดทับได้เร็ วขึ้น มีการนานวัตกรรม นาฬิกา บอกท่า
และป้ายสัญลักษณ์ แสดงกลุ่มเสี่ ยง ติดที่เตียงผูป้ ่ วย ทาให้ อัตราการเกิดแผลกดทับ มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาที่พบ
1. ที่นอนลม ไม่เพียงพอ ( ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงมีมากขึ้น )
2. พบผูป้ ่ วยที่เกิดแผลกดทับ ส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะผิวหนังแห้งบริ เวณ ก้นกบ สะโพกผิว
ลอก เป็ น ขุย ๆ เดิมอยูแ่ ล้ว ทาให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย
โอกาสพัฒนา แนะนา / รณรงค์ ให้ทา ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเสริ มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวหนัง เช่น วาสลิน โลชัน่ ทุกครั้ง
ที่ทาความสะอาดร่ างกาย หรื อเปลีย่ น pampers
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4.ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็ จในการปฏิบัติบทบาทพยาบาลในการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยโรค COPD/ DM/ HT/ ACS
และ/ EOLที่นอนโรงพยาบาลได้ รับการวางแผนการจาหน่ ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร้ อยละ 80
100

94.29

88.87

80

71

64

60
43

40

ระดับความสาเร็ จในการวาง
แผนการจาหน่ายผู้ป่วยโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ COPD/DM/
HT/ACS และ EOL
เป้าหมาย

20

0
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากกราฟแสดงว่า ระดับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิบทบาทพยาบาลในการสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยโรค COPD/ DM/ HT/
ACSและ/ EOLที่นอนโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการจาหน่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพยังเป็ นปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิของทีมพยาบาลและได้หา โอกาสพัฒนา ตั้งแต่ ปี 2557-2559 ได้มีทีม HHC ที่ได้มีการก่อตั้งกองทุนออกซิเจน
ที่บา้ น ที่เข้มแข็ง จนถึงปั จจุบนั
5.ตัวชี้วัด:อัตราความพึงใจของผู้รับบริ การต่ อบริ การพยาบาลมากกว่ าร้ อยละ 80
84

83.45
82.41

82
80.17

80
78.96
78

อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การต่อบริ การ
พยาบาลผู้ป่วยใน มากกว่า
ร้ อยละ 80
เป้าหมาย

76
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากกราฟแสดงว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อบริ การพยาบาลได้รับการตอบสนองความพึงพอใจด้าน
พฤติกรรมบริ การของทีมพยาบาล ที่พฒั นาส่ วนนี้ได้ดีข้ ึน ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 มีแนวโน้มดีข้ นึ
ตั้งแต่ปี 2553 -2555

กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
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การทบทวนข้ างเตียง (C – 3THER) ;
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
1. ขณะทีร่ ับ – ส่ งเวร ในช่วงเวรเช้า- เวรบ่าย - เวรดึก จะมีการส่ งต่ออาการและอาการแสดงทีส่ าคัญที่
เกิดขึ้นเวรก่อนหน้าและในเวรได้รับการแก้ไขอย่างไร อาการดีข้ นึ หรื อไม่ การเปลี่ยนแปลงแผนการ
รักษา อาการและความเสี่ ยงที่เวรต่อไปต้องดูแลต่อ
2. ทบทวน Case ที่เป็ นอุบตั ิการณ์และมีความเสี่ ยงระดับ E ขึ้นไป ขณะส่ งเวร และทบทวนวิชาการ
ร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้และหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
3. ขณะทีแ่ พทย์ตรวจเยี่ยมอาการผูป้ ่ วย พยาบาลจะมีการส่ งต่ออาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยให้
แพทย์ทราบ และมีการปรึ กษาถึงแผนการรักษาร่ วมกัน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอืน่ เช่น เภสัช
กร กายภาพบาบัด จิตเวช ก็จะประสานเป็ นรายกรณี หรื อพยาบาล Disease manager กรณี ผปู ้ ่ วยมี
ปั ญหาซับซ้อน เรื้ อรัง
ความถี่
ทุกวัน ทุกเวร และตามโอกาส
ผู้ร่วมทบทวน
1. ทีมการพยาบาลในหน่วยงาน
2. แพทย์
3. เภสัชกร
4. นักกายภาพบาบัด
5. โภชนากรพยาบาล
6. ทีม End of life ( กรณี มีผปู ้ ่ วยระยะสุ ดท้าย )
ความครอบคลุม
1. ผูป้ ่ วยที่มีอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงเกิดขึ้นในหน่วยงาน เช่น Septic shock, Respiratory failure หลังรับไว้
ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังรับไว้ในโรงพยาบาล
2. ในผูป้ ่ วยที่มีการดูแลรักษายุ่งยาก ซับซ้อน มีปัญหาด้านการสื่ อสารข้อมูลเรื่ องโรคแผนการรักษาพยาบาล
ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผูป้ ่ วย / ญาติ เช่น ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย , ผูป้ ่ วยที่มีอาการรบกวน และยังไม่สามารถ
วินิจฉัยโรคได้
3. ทบทวนกิจกรรมการพยาบาลผูป้ ่ วยสู งอายุ ต้องนอนบนเตียงตลอด และมีความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
4. ในผูป้ ่ วยที่ทาหัตถการทีย่ ุ่งยากซับซ้อน เช่น ผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉินที่ตอ้ งทา Double Lumen เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. ได้แนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค , เฉพาะหัตถการเช่น การช่วยแพทย์แทงDouble Lumen
2. ได้แนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยแผลกดทับ
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3. เจ้าหน้าที่ได้พฒั นาองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการ และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะSepsis/Septic shock
4. มีการสื่ อสารที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผูป้ ่ วย/ญาติ
กรณีตัวอย่ าง : ทบทวนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บที่ศีรษะ(Head Injury)จากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์
ผูป้ ่ วยหญิงสู งวัยอายุ 64 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการถูกรถMC ชน สลบชัว่ ครู่ ญาตินาส่ งโรงพยาบาลบาดเจ็บที่
ศีรษะด้านหลังบวมโน แรกรับที่หอ้ งอุบตั ิเหตุฉุกเฉินใน วันที่ พฤศจิกายน 2554 เวร เช้า ขณะแรกรับในผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยถาม ตอบพอรู ้เรื่ องBP 120 /70 mmHg pupil 2.5 min RTL BE Coma score = 15 E4 V5 M 6 มีอาเจียน
เป็ นเศษอาหาร 2ครั้ง ร้ องครางปวดศีรษะ วัด BP ซ้ า 180 /120 mmHg หัวหน้างานได้แนะนาพยาบาลผูร้ ับผิดชอบ
รายงานแพทย์เจ้าของไข้ ทราบแพทย์สั่งฉี ดยา DCF 1 amp. IM และสังเกตอาการต่อ ได้แจ้งให้ญาติทราบเรื่ องเครื่ อง
CT Scan เสี ย เพื่อพิจารณา Refer รพน่าน หากอาการเปลีย่ นแปลง/แย่ลง ในเวรบ่ายผูป้ ่ วยยังมีอาการปวดศีรษะไม่
ทุเลา ซึ มลง Coma Score =13 E4 V3 M6 รายงานแพทย์เวรบ่าย- ดึก ทราบแพทย์มาดูอาการอีกครั้งเวลาตี 2 พูดคุย
กับญาติ ให้ Refer รพน่านในเวรเช้า เวลาต่อมาจากการติดตามทราบว่าผูป้ ่ วยมี ภาวะ Cerebral hemorrhage ต้องทา
การผ่าตัดสมองและใส่ เครื่ องช่วยหายใจ จึงได้นาCase มาทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย พบว่าเป็ นความเสี่ ยงระดับ F
และปรึ กษาศัลยแพทย์ Conference case เพื่อหาโอกาสพัฒนาและจัดทา Guide Line Head Injury แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วยได้รับบาดเจ็บทีศ่ ีรษะเพื่อป้องกันอุบตั ิการณ์ในรายต่อไป
ผลลัพธ์ : ทีมพยาบาลมีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และประเมินระดับความรู ้ สึกตัวถ้าแย่ลง
(Coma Score drop > 1คะแนน )หรื อมีอาการเปลี่ยนแปลงจะทาการรายงานแพทย์ทนั ที และไม่พบอุบตั ิการณ์ทเี่ กิด
จากการตัดสิ นใจหรื อรายงานแพทย์ล่าช้าอีก

กรณีตัวอย่ างที่ 2 : หญิงสู งวัย
อายุ: 84 ปี
HN: 47017 AN: 267
Admit: 12 มกราคม 2559 D/C: 26 มกราคม 2559
การวินิจฉั ยโรค: Fracture Lt. intertoch.
การผ่ าตัด: Open Reduction Internal Fixation (ORIF)
วันที่ทบทวน: วัน เดือน ปี ............/............./...........
โรค/กิจกรรม/หัตถการ: การเกิดแผลกดทับระดับ 2 ในผูป้ ่ วยที่ On skin traction (รอผ่าตัด)
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ผู้เข้ าร่ วมทบทวน
1. นาง ชุติกาญจน์ กาพรม
2. นาง มารศรี เพชรสุ ทธิ์
3. นาง จิตนารถ อุทยั
4. นาง พรพิมล สิ ทธิ พงศ์
5. นาง ฐิติพร สะสม
6. นางสาว กฤตธิ ชา เชี่ยวรอบ
7. นาง อาทิตยา ใหม่ตา
8. นางสาว จามจุรี ลือยศ
9. นาง กิติมา วัชรการุ ณย์
10. นาง มนัสนันท์ จิณะเสน
11. นางสาว จุฑามาศ มีเจริ ญ
12. นางสาว กรรณิ การ์ ไชยวุฒิ
13. นางสาว อภิญญา จิตอารี ย์
14. นาง วัชราภร เส็ งมี
15. นาง จีรนันท์ จิตอารี
16. นาง ศุภลักษณ์ ฑีฆาวงศ์

ตัวอย่ างคาถาม

ผลการทบทวน/โอกาสพัฒนา

การปรั บปรุ ง

หมายเหตุ
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Care
- มีโอกาสเกิดความเสี่ ยงอะไร
กับผูป้ ่ วยรายนี้
- เราได้ป้องกันความเสี่ ยง
เหล่านั้นอย่างดีแล้วหรื อไม่
- เราได้ประเมินผูป้ ่ วยอย่างรอบ
ด้านแล้วหรื อไม่
- เรานาข้อมูลจากการประเมิน
มาวางแผนแก้ปัญหาอย่าง
ครบถ้วนหรื อไม่
- เราเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม
หรื อไม่
Communication
- (ถามทีม) มีขอ้ มูลอะไรที่
ผูป้ ่ วยและครอบครัวควรจะ
รับรู ้ ในขณะนี้ (เช่น ความ
เข้าใจในโรคที่ตนเองเป็ นอยู่
ทางเลือกในการดูแลรักษา
วิธีการปฏิบตั ิตวั ที่เราคาดหวัง)
- (ถามผูป้ ่ วยและครอบครัว)
ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง มีขอ้ มูล
อะไรที่ตอ้ งการทราบเพิ่มเติม
- (ถามทีม) มีความแตกต่าง
ระหว่างสิ่ งที่ทีมคาดหวังกับ
สิ่ งที่ผปู ้ ่ วยได้รับหรื อไม่ ถ้ามี
จะปรับปรุ งอย่างไร

ตัวอย่ างคาถาม
Continuity

1. ขาดการพลิกตัวผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับไม่ได้
ทาโลชัน่ / วาสลีนให้ผปู ้ วย
เนื่องจากผูป้ ่ วยมีที่ผิวแห้ง
มาก ก้นมีสะเก็ดดา
2. ไม่ได้ใส่ ที่นอนลมให้
ผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับ

1.ใส่ ที่นอนลม
2.ใส่ Foley’s cath
3.ใส่ ป้ายสัญลักษณ์กลุ่ม
เสี่ ยง
4.ใช้วาสลีนทาผิว
5.เสริ มโภชนาการ
6.การประเมินผิวหนังทุก
เวร

1. ญาติของผูป้ ่ วยมีหลายคน
และมักจะมีการเปลีย่ นเวรมา
เฝ้าผูป้ ่ วยทุกวัน ซึ่งทาให้การ
การสื่ อสารระหว่างพยาบาล
กับญาติและการส่ งต่อเวรใน
การเฝ้าระวังแผลกดทับไม่
ทัว่ ถึงทุกคน
2. การไม่ได้ใส่ ป้ายสัญลักษณ์
ว่าผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงตั้งแต่
แรกรับ

1.แจ้ง/ อธิ บายแผนการ
รักษา ผลการนอนนาน การ
on skin traction และการ
ผ่าตัด
2.แจ้งญาติและผูป้ ่ วยในการ
กระตุน้ Ambulateและสร้ าง
empowerment ให้แก่ญาติ
- แจ้ง HHC
- การติดป้าย
สัญลักษณ์

ผลการทบทวน/โอกาสพัฒนา
1.มีผดู ้ ูแลหลายคนและขาด

การปรั บปรุ ง

หมายเหตุ
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- ปั ญหาสาคัญทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
ในช่วงกลางคืนมีอะไรบ้าง
ทีมงานมีการส่ งต่อปัญหา
ระหว่างให้แก่เวรต่อไป
อย่างไร

การส่ งต่อเวรในการดูแล จึง
ขาดการพลิกตะแคงตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การขาดการประสานงาน
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
การเข้าร่ วมประเมินอาการ
ผูป้ ่ วยและการรักษาที่ต่อเนื่อง

- ปั ญหาสาคัญทีผ่ ปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวต้องเผชิญเมื่อ
กลับไปอยู่บา้ นคืออะไร เราได้
เตรี ยมผูป้ ่ วยและครอบครัวให้
พร้ อมที่จดั การกับปั ญหา
เหล่านั้นอย่างไร
Team
- ถ้าจะดูแลผูป้ ่ วยรายนี้ให้ดีที่สุด
มีวชิ าชีพใดบ้างที่ควรเข้า
มาร่ วมให้การดูแล
นอกเหนือจากแพทย์และ
พยาบาล (เช่น นัก
กายภาพบาบัด นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ นัก
โภชนาการ)
- เราได้เชิญวิชาชีพเหล่านั้นเข้า
มาร่ วมดูแลผูป้ ่ วยรายนี้แล้ว
หรื อยัง

ตัวอย่ างคาถาม
Human Resource Development

- แจ้ง HHC/ รพ.
สต.
- การบันทึกใน
Nurse note /
Progress note

- การแจ้งผ่าน line
group
- การส่ งเวรในทีม
พยาบาล/ Quick
round ร่ วมกับ
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ
1. ขาดการประสานงานกับ
แพทย์ในเรื่ องการ contral
pain ที่เหมาะสม ซึ่งทาให้
ผูป้ ่ วยมีอาการปวดและไม่
ยอมให้ความร่ วมมือในการ
พลิกต่อ
2. ไม่ได้แจ้งทีมโภชนากรใน
เรื่ องการส่ งเสริ มในเรื่ อง
โภชนาการ

ผลการทบทวน/โอกาสพัฒนา

- การประสานงาน
ระหว่างทีมสห
สาขาวิชาชีพ ทั้ง
กายภาพบาบัด ทีม
แพทย์ และ
โภชนากร
- การ conference
ระหว่างทีม

การปรั บปรุ ง

หมายเหตุ
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- ความรู ้ และทักษะของทีมงาน
ของเราเพียงพอสาหรับดูแล
ผูป้ ่ วยรายนี้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
หรื อไม่ ยังขาดเรื่ องอะไรอยู่
- ทาอย่างไรจะให้เกิดความรู ้
และทักษะเหล่านั้นขึ้นได้เร็ ว
ที่สุด

Environment & Equipment
- ผูป้ ่ วยอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่
สะดวก สบาย ปลอดภัย
หรื อไม่
- มีเครื่ องมืออะไรที่จาเป็ น
สาหรับการดูแลผูป้ ่ วยรายนี้
เครื่ องมือเหล่านั้นเพียงพอและ
พร้ อมที่จะใช้หรื อไม่

Record
- เวชระเบียนของผูป้ ่ วยรายนี้
ได้รับการบันทึกอย่างสมบูรณ์
เพียงพอที่จะให้ผอู ้ ื่นมาดูแล
อย่างต่อเนื่อง, เข้าใจเหตุผล
ของการตัดสิ นใจ, ประเมิน
คุณภาพของการดูแล, และใช้
เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้
หรื อไม่

1. ทีมพยาบาลมีภาระ
งานมากรวามทั้ง
ขาดทักษะและ
ความรู ้ ในการพลิก
ตัวผูป้ ่ วยที่ on skin
traction
2. ผูป้ ่ วยมีขอ้ จากัด
ในการพลิกตัว ทา
ให้ผดู ้ ูแลของผูป้ ่ วย
ไม่กล้าพลิกตัว
ผูป้ ่ วย

- การแบ่งปั น
ความรู ้ /ทักษะใน
การจัดท่าในคนไข้
ที่กระดูกหัก
- สร้ างความ
ตระหนักให้กบั
ญาติ

1. ทางตึกมีอุปกรณ์ (ที่นอน
ลม) ไม่เพียงพอกับจานวน
ผูป้ ่ วย
2. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการเปลี่ยน
pampers ที่เหมาะสม ทาให้
ผิวหนังเกิดความเปี ยกชื้น

- การจัดหาที่นอน
ลม จาก HHC
- การใส่ Foley’s
cath
- การแนะนาผูด้ แู ล
ให้เปลี่ยน
pampers ให้ผปู ้ ่ วย
ทุกครุ ้ งหลังการ
ขับถ่าย
-

ในกรณี น้ ี ขาดการบันทึก
ความเสี่ ยงให้ทีมแพทย์ทราบ
จึงทาให้ขาดการรักษาที่
เหมาะสม

- การใส่ ใบประเมิน
แผลกดทับ
- การบันทึก/
ประเมินความ
เสี่ ยงในใบ
Braden’s score
- การบันทึกอาการ
ของคนไข้ใน
progess note

สรุ ปแนวทางการพัฒนา
1. เพิ่ม Empowerment ให้ผปู ้ ่ วยและญาติ
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2. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนแนวทางการเกิดแผลกดทับ
3. ใส่ ที่นอนลมในผูป้ ่ วยรับใหม่ที่มีภาวะกระดูกหักทุกราย
4. เฝ้าระวังและจากัดการเปี ยกชื้น (พิจารณาเป็ น Case)
5. .ใส่ ป้ายสัญญาลักษณ์ต้งั แต่รับใหม่
6. สอน/สาธิ ตวิธีการประเมินร่ วมกับญาติ รวมทั้งการแนะนาการพลิกตะแคงตัวและการจัดท่าทุกเวร
7. แจ้งสหสาขาวิชาชีพร่ วมดูแล (โภชนาการ/กายภาพบาบัด/HHC)
8. ประเมินผิวหนังทุกเวร+แผลทุก 3 วัน

การทบทวนตัวชี้วดั
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนตัวชี้วดั ที่เป็ นปั ญหาของหน่วยงาน คือ ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุผลสาเร็ จ เช่นการติดเชื้อดื้อยาในผูป้ ่ วยที่
คาสายสวนปัสสาวะ
ความถี่
ทุก 1 เดือนในที่ประชุมหน่วยงาน
ผู้ร่วมทบทวน
1. เจ้าหน้าทุกคนในหน่วยงาน
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
ความครอบคลุม
1. ตัวชี้วดั ที่เป็ นปั ญหาของหน่วยงาน ( ไม่บรรลุผลสาเร็ จ )
2. ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย แต่มีขอ้ เสนอแนะที่ควรพัฒนาต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. มีแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อดือ้ ยา ไม่ให้แพร่ กระจายเชื้อไปสู่ ผปู ้ ่ วยรายอื่น กาหนดให้
เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยยึดหลัก Contact precaution มี น้ ายาล้างมือ ( Hand wash) ไว้บริ การ
ผูป้ ่ วย และญาติตามจุดต่างๆของหน่วยงาน และกระตุน้ ให้มีการล้างมือก่อน และหลังการสัมผัสผูป้ ่ วย ทา
หัตถการในผูป้ ่ วยที่พบเชื้อดื้อยาเป็ นรายสุ ดท้าย
2. มีแนวทางปฏิบตั ิการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และ การเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่ได้รับยา High alert drugs
3. ได้แนวทางปฏิบตั ิ การป้องการแพ้ยาซ้ า ดังนี้
3.1 ผูป้ ่ วยรับใหม่ทุกราย พยาบาล ต้องซักประวัติการแพ้ยา ทุกครั้ง ถ้าพบการแพ้ยา ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปั้ ม ตรายางแพ้ยาซ้ า ที่ใบ Oder และใบสัง่ ยา ให้เห็นชัดเจน
- นาแผ่นป้ายเคลือบสี แดง เขียนแพ้ยา..... ติดท้ายเตียง
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3.2 กรณี ที่มีรับใหม่ และ หรื อแพทย์สั่งใช้ยาที่หน่วยงาน เวรเช้า – บ่าย (ก่อน 20.00 น.) ให้ส่งไปเบิกยาที่หอ้ ง
จ่ายยาในทุกครั้งก่อนนามาฉี ดผูป้ ่ วย
- เพราะหลังเบิกยา กรณีผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้ยา จะมี สติ๊กเกอร์ แพ้ยา (สี ส้ม ให้นามาติดหน้า Chart เพื่อสื่ อสาร
ให้แพทย์ และทีมพยาบาลรับทราบ
3.3 กรณี หลังเวลา 20.00 น. (ห้องยาในปิ ดแล้ว) และมีความจาเป็ นต้องฉี ดยา Stat.ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ก่อนบริ หารยาฉี ดทุกครั้ง พยาบาลต้องตรวจสอบการแพ้ยา โดยดูที่ แฟ้มประวัตผิ ปู ้ ่ วย สติก๊ เกอร์ ชื่อสกุล
ผูป้ ่ วย ว่ามีประวัตแิ พ้ยา หรื อไม่
- ก่อนฉี ดยาทุกครั้ง ให้ถามผูป้ ่ วย ทุกครั้ง ว่าแพ้ยาหรื อไม่
กรณีตัวอย่ างที่ 1: การทบทวนการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ จานวน 2 ราย
จากการวิเคราะห์
1.การใส่ สายสวนปัสสาวะโดยพยาบาล ที่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการใส่ สายสวนปัสสาวะตามคู่มือ IC.ไม่ ได้ ล้างมือ
ก่ อนใส่ สายสวนปัสสาวะ แต่ ล้างมือหลังใส่ สายสวนปัสสาวะ
2. Nursing Care ในผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะ Flush perineium เช้า – เย็น ด้วย Normal salineไม่ ได้ ล้างมือ ก่ อนให้
การพยาบาลทุกครั้ ง
3.การแยกเตียงผูป้ ่ วย กรณี ศึกษา CASE ที่ 1 นอนเตียง 13 ส่ วน ผูป้ ่ วยกรณีศึกษา CASE ที่ 2 นอน เตียง 8 ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ฟากเดียวกัน
พบว่ า :ผูป้ ่ วยทั้ง 2 ราย ติดเชื้อ Enterococcus Faecium ( ESBL ) Sensitivity ต่อ ยาVancomicin ติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ทั้ง 2 รายติดเชื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ติดเชื้อในผูป้ ่ วยที่ไม่ได้ใส่ สายสวนก่อน โดยผูป้ ่ วยยัง
นอนรักษาโรงพยาบาล
สรุ ป : เป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการสั มผัส หรื อปนเปื้ อนจากมือของบุคลากรเอง เนื่องจาก พยาบาล
ผูด้ ูแล ผูป้ ่ วยไม่ได้ลา้ งมืออย่างถูกต้องก่อนการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
แนวทางการป้ องกัน และแก้ ไข เพื่อไม่ ให้ เกิดในรายต่ อไป
สร้ างแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อควบคุม และป้องกัน เชื้อดื้อยาไม่ให้แพร่ กระจายเชื้อ ไปสู่ ผปู ้ ่ วย
รายอื่น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้. แนวทางการแยกผูป้ ่ วย โดยยึดหลัก Standard precaution กรณี ของเชื้อดื้อยา แยก
ผูป้ ่ วยตามหลัก Contact precaution

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนทุกครั้งที่ผปู ้ ่ วยมีการติดเชื้อในหน่วยงาน
ทบทวนร่ วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน
ความถี่
ทบทวนผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อทุกรายในหน่วยงาน
ผู้ร่วมทบทวน
1. ทีมการพยาบาล
2. แพทย์
3. ICN
ความครอบคลุม
ทุกรายที่มีการติดเชื้อในหน่วยงาน (ตามตัวชี้วดั )
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. ได้แนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน
2. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความเข้าใจมากขึ้น
กรณีตัวอย่ าง : การวิเคราะห์ หาสาเหตุ การเกิดการติดเชื้อดือ้ ยาในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
เชื้อดื้อยา ESBL ( Extended Spectrum –Beta - Lactamase ) เป็ นการดื้อยา ของเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบ ในกลุ่ม
Enterobacteriaceae ซึ่ งเชื้อกลุ่มนี้มีการสร้ างเอนไซม์ชนิด Extended - Spectrum – Beta - Lactamase มาทาลายยา
เชื้อก่อโรค ที่เป็ นสาเหตุของการดื้อยา แบบ ESBL production ในกลุ่ม Enterobacteriaceae ได้แก่ E. coli (
Escherichia coli ) , Klebsella Oxytoca , Proteus mirabilis กรณีศึกษา CASE ที่ 1 ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 77 ปี รับไว้ใน
โรงพยาบาล วันที่ 2 มกราคม 2550 อาการสาคัญ ปวดอืดแน่นท้องใต้ชายโครงขวา ไข้ ปั สสาวะปกติ เป็ นมา 1 วัน
แพทย์วนิ ิจฉัย Abdominal pain with fever ประวัติเจ็บป่ วยในอดีต เป็ นนิ่วในไตขวาอาการแรกรับ หลังรับไว้ 24
ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยมีไข้ 39 C ตรวจ U/A พบ WBC 50 – 100 cell แพทย์ให้การรักษา Ceftriazone 2 gm. V. drip OD.
หลังรับไว้ 7 วัน ยังมีไข้สูง 39 Cจึงส่ งตรวจ U/A พบ WBC 50 -100 cell ผลU/C พบ Enterococcus Faecium (
ESBL ) Sensitivity ต่อ ยาVancomicin แพทย์ให้การรักษาเพิม่ เป็ น Ampicillin 1 gm. V. g 6 ชม.( ไม่ได้ให้
Vancomicin ) หลังการรักษาประมาณ 7 วัน ไข้เริ่ มลดลง และไม่พบไข้ในวันที่ 20 มกราคม 2550 ส่ งตรวจ U/A พบ
WBC ลดลงเหลือ 3 – 5 cell แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ในวันที่ 22 มกราคม 2550 รวมนอนโรงพยาบาล 20 วัน
กรณีศึกษา CASE ที่ 2 ผูป้ ่ วยหญิงอายุ 77 ปี รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ 3 มกราคม 2550 อาการสาคัญ เรี ยกไม่
รู ้ สึกตัวเป็ นมา 1 /2 ชัว่ โมง แพทย์วนิ ิจฉัย DM with Hypoglycemiaประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต Case DM เดิม มียา
ฉี ดอินซูลินอาการแรกรับ ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไขภาวะ Hypoglycemia จาก ER หลังรับไว้ในหอผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัวดี
ระดับน้ าตาลปกติ มีอาการอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ไม่มีไข้ ตรวจ U/A แรกรับ พบWBC 2 -3 cell ปรับ
ยา ฉี ดอินซู ลิน ตามค่า DTX. เป็ นระยะๆ แพทย์ให้ Retain Foley ‘ s cath. ในวันที่ 8 มกราคม 2550 หลังใส่ cath.
ได้ 5 วัน ผูป้ ่ วยเริ่ มมีไข้สูง 39 C ปั สสาวะขุ่น ส่ งตรวจ U/Aพบ WBC neumorus ส่ งU/C พบเชื้อEnterococcus
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Faecium ( ESBL ) Sensitivity ต่อยา Vancomicin แพทย์ให้การรักษาCeftriazone 2 gm. V. drip OD และ
Ampicillin 1 gm. V. g 6 ชม. หลังรับการรักษา ไข้ลดลง แพทย์ให้ off foley ‘s cath. ผลตรวจ U/A ในวันที่ 20
มกราคม 2550 พบ WBC 5 -10 cell ปั สสาวะสี เหลืองใส ไม่แสบขัด ไม่มีภาวะ Hypoglycemia แพทย์ปรับยาคุม
ระดับน้ าตาล ในเลือดได้ และอนุญาตกลับบ้านได้ ในวันที่ 21 มกราคม 2550 รวมนอนโรงพยาบาล 18 วัน สรุ ป
ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ติดเชื้อ Enterococcus Faecium ( ESBL ) Sensitivity ต่อ ยาVancomicin ติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ทั้ง 2 รายติดเชื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกันติดเชื้อในผูป้ ่ วยที่ไม่ได้ใส่ สายสวนก่อน โดยผูป้ ่ วยยังนอนรักษา
โรงพยาบาล
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การใส่ สายสวนปัสสาวะโดยพยาบาล ที่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั กิ ารใส่ สายสวนปัสสาวะตามคู่มือ IC. ไม่ได้
ล้างมือก่อนใส่ สายสวนปัสสาวะ แต่ลา้ งมือหลังใส่ สายสวนปั สสาวะ
2. Nursing Care ในผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะ Flush perineium เช้า – เย็น ด้วย Normal salineไม่ได้ลา้ งมือ
ก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง
3. การแยกเตียง ผูป้ ่ วย กรณีศึกษา CASE ที่ 1 นอนเตียง 13 ส่ วน ผูป้ ่ วยกรณีศึกษา CASE ที่ 2 นอน เตียง 8
ซึ่งไม่ได้อยู่ฟากเดียวกัน
สรุ ป เป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการสัมผัส หรื อปนเปื้ อนจากมือของบุคลากรเอง เนื่องจาก
พยาบาลผูด้ ูแล ผูป้ ่ วยไม่ได้ลา้ งมืออย่างถูกต้องก่อนการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
ผลลัพธ์
1.
2.
3.
4.
5.

มีแนวทางปฏิบตั ิกรณี พบเชื้อดื้อยา ในขณะทีผ่ ปู ้ ่ วยนอนโรงพยาบาล
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการแพร่ กระจายเชื้อ 1 ราย ในเดือน กรกฎาคม 2550
เน้นการล้างมือ My 5 moment และล้างมือ 6 ขั้นตอน
ปี 2551 –ปี 2559 ไม่พบผูป้ ่ วยใส่ คาสายสวนปั สสาวะ ติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
ปี 2551 – 2559 ไม่พบผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยา แพร่ กระจายเชื้อ จากการสัมผัสจากมือบุคลากร

แนวทางการป้ องกัน และแก้ ไข เพื่อไม่ ให้ เกิดในรายต่ อไป
สร้ างแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อควบคุม และป้องกัน เชื้อดื้อยาไม่ให้แพร่ กระจายเชื้อ ไปสู่ ผปู ้ ่ วยราย
อื่น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้. แนวทางการแยกผูป้ ่ วย โดยยึดหลัก Standard precaution กรณี ของเชื้อดื้อยา แยก
ผูป้ ่ วยตามหลัก Contact precaution เน้น การล้างมือ My 5 moment และล้างมือ 6 ขั้นตอน และเน้นการใช้ alcohol
hand rub
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การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา / ผลไม่ พึงประสงค์ จากยา
วิธีการ
ทบทวนโดย RCA
ความถี่
ทุกเดือน
ผู้ร่วมทบทวน
1. พยาบาลผู ้ รับผิดชอบงาน ความคลาดเคลือ่ นทางยา และทีมการพยาบาล
2. เภสัชกร
3. แพทย์
ความครอบคลุม
ได้ทบทวนข้อมูลทุกอุบตั ิการณ์ที่เกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา ตั้งแต่ระดับ A– I เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ได้แนวทางการปฏิบตั ิการรับคาสั่งแพทย์ , การบริ หารยา ,การ Check Medication profile ทุกเวร,การสร้ าง
วัฒนธรรม การรายงานเมื่อเกิดอุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา เช่น
-แนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบคาสัง่ การรักษาและการคัดลอกคาสั่ง และการบริ หารเพือ่ ลด Med. error ดังนี้.
1. มีการ Check Medication profileทุกเวร ดังนี้คือ
1.1 เวรเช้า Check ใบ Med. profile.กับ Order แพทย์ทุกราย
1.2 เวร บ่าย –ดึก Check ใบ Med. profile กับ Order แพทย์ทุกราย หลังรับเวรทุกครั้ง
1.3 เวรเช้าก่อนเตรี ยมยาฉี ด ต้องนา Med. profile มาตรวจสอบกับ Kardexก่อนนาไปบริ หารยาทุกครั้ง
2. กาหนดให้ นาใบ Med. profile เตรี ยมยาฉี ด และใบ Med. profile ต้องถูกนาไปพร้ อมกับยาฉี ด เพื่อ
สอบถามชื่อ –สกุล, เตียง และทวนสอบชื่อยา ก่อนฉี ดยาทุกครั้ง โดยใช้หลัก 6R ( right =drug – dose –
patient – method –time และ Right Record )
3. กาหนดให้ นาใบ Med. profile เตรี ยมยากิน และใบ Med. profile ต้องถูกนาไปพร้ อมกับยากิน เพือ่
สอบถามชื่อ –สกุล, เตียง และทวนสอบชื่อยา ก่อนแจกยากินทุกครั้ง โดยใช้หลัก 6R โดยปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับยาฉี ด
4. กรณี ผูป้ ่ วยทีร่ ับใหม่ และยังไม่ได้รับยามาก่อน ในเวรเช้าจะต้องนาไปเบิก ห้องยาใน อย่ างช้ าในเวลา 15.00
น.ทุกวัน กรณี แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการผูป้ ่ วยช่วงเย็น ให้นา Chart และใบ Med. profile ไปเบิกเวลา 17.00น.
และ Double Check อีกครั้งก่อนนาไปฉี ด / แจกยากินผูป้ ่ วย
กรณีตัวอย่ าง ที่ 1 : ในปี งบประมาณ 2555 ที่ผ่านมามีอุบตั ิการณ์ Administration error ในระดับ D จานวน 1 รายใน
ผูป้ ่ วยหญิงอายุ 47 ปี ซึ่ งรับใหม่มาจาก ER ด้วยอาการใจสั่น Heart rate เร็ ว การวินิจฉัยโรค Palpitation ผล EKG มี
Short run VT แพทย์สั่งให้ Amiodarone 150 mg. V. stat then 650 mg. drip in 24 ชัว่ โมง มาถึงหน่วยงาน IV. เป็ น
ลักษณะ loading ทีมพยาบาลจึงตรวจคาสั่งการรักษากับ Order แพทย์ และโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ ER.พบว่า
อ่านOrder แพทย์คลาดเคลื่อน จึงปรับ rate IV.ช้าๆ และ Monitoring EKG ยังเป็ น Short run VT และผูป้ ่ วยยังมี
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อาการใจสั่น ไม่ทุเลา มือ เท้าเย็นจึงรายงาน อายุรแพทย์ ให้ยา้ ยไปสังเกตอาการที่ ICU สุ ดท้ายผูป้ ่ วยอาการดีข้ นึ
สามารถจาหน่ายกลับบ้านได้
กรณีตัวอย่ างที่ 2 : รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมในการทบทวนการแพ้ยาซ้ า วันที่15 พย 58
1 นาง ชุติการณ์ กาพรม
2 นาง มารศรี เพรสุ ทธ์
3 นางจิตนารถ อุทยั
4 นางพรพิมล สิ ทธิ พงษ์
5 นางสาวกฤตธิชา เชี่ยวรอบ
6 นางฐิติพร สะสม
7 นาง กิติมา วัชรการุ ณย์
8 นางจามจุรี จิตอารี
9 นางมนัสนันท์ จิณะเสน
10 นางสาวจุฑามาศ มีเจริ ญ
11 นางอาทิตยา ใหม่ตา
caseผู้ป่วยที่แพ้ ยาซ้า
case ที่1 30 ตค 58 case ผูห้ ญิง อายุ 74 ปี Dx COPD มานอนรพด้วยอาการหายใจเหนื่อยหอบ ไอ นอนรพ วันที่
28/10/59 ต่อมาวันที3่ 0/9/59 ผูป้ ่ วยเริ่ มไข้ แพทย์Dx UTI จึงเริ่ ม start Cef- 3 2 g OD ที่ward ขณะมาตรวจผูป้ ่ วย และ
พยาบาลได้ใช้ยาstockที่wardก่อน โดยทีย่ งั ไม่ได้เบิกยา ไม่ได้ลงคอม ซึ่ งขณะให้ยาจนหมดนั้นได้นาchartไปเบิกยา
ที่หอ้ งยาและเภสัชได้โทรมาบอกว่าผูป้ ่ วยรายนี้แพ้ยา Cef -3 พยาบาลจึงมาดูประวัติวา่ ผูป้ ่ วยมีประวัติแพ้ยาตัวนี้
และขณะนั้นยาที่ให้หมดพอดี และผูป้ ่ วยก็มีอาการคันทั้งตัวจึงรายงานแพทย์ให้ CPM 1 amp V stat และ observe
อาการต่อ ต่อมาอาการทัว่ ไปปกติ
caseที่2 2 พย 58
case ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 81 ปี admit วันที่23/10/58แล้วต่อมาผูป้ ่ วยเริ่ มไข้ แพทย์จึงให้ยา Cef-3 พยาบาลหยิบยาstock
wardมา stat หลังให้ยาไปประมาณ25 cc จึงรู ้ วา่ ผูป้ ่ วยแพ้ยาตัวนี้ จึงobserve อาการและรายงานแพทย์ ไม่พบอาการ
ผิดปกติใดๆ
สาเหตุเกิดจาก..
1. ขาดการซักประวัติ และสอบถามการแพ้ยาซ้ า จากผูป้ ่ วยก่อนให้ยา
2. พยาบาลหยิบใช้ยา stock ward stat.ให้ผปู ้ ่ วยทันที โดยไม่ผ่านการเบิกยาจากห้องยา (โดยไม่ผ่านระบบ
Hosxp)
3. แพทย์สงั่ จ่ายยาผูป้ ่ วยที่มีประวัติแพ้ยา
4. ไม่มีป้ายเตือนผูป้ ่ วย แพ้ยา และไม่ได้ ใช้ตราปั๊ ม “แพ้ยา” อย่างสม่าเสมอ
แนวทางการแก้ ไข ; หลังประชุมระบบยา
1. ในกรณี ที่มีรับใหม่ ผูป้ ่ วยจาก OPD ER ให้ซกั ถาม ประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
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2. กรณี พบประวัติแพ้ยา ใน Hosxp. และผ่านการตรวจสอบจากเภสัชกรเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทีมพยาบาลปั๊ ม
ตรายาง “แพ้ยา” ลงใน Kardex และ ใบ Order ให้เห็นชัดเจน
3. ใส่ ป้ายสี แดง ว่า แพ้ยา.... ติดป้ายท้ายเตียง
4. ใช้หลัก 7 R ในการบริ หารยาก่อนให้ยาผูป้ ่ วย ทุกครั้ง สอบถามการแพ้ยาซ้ าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ
5. ในกรณี แพทย์.Order ยาฉี ดทุกครั้ง ในกรณีไม่เร่ งด่วนให้นา เวชระเบียนพร้ อมใบ Med. profile ไป
เบิกที่หอ้ งยา ก่อนให้ยาผูป้ ่ วย ยกเว้ นกรณี เร่ งด่วน ให้ใช้ยา Stock ward และใช้หลัก 7 R
ผลลัพธ์ ; หลังการทบทวน และใช้แนวทางแก้ไข พบว่า มีการให้ยาผูป้ ่ วยแพ้ยาซ้ า อีก 1 ราย
กรณีตัวอย่ างที่3 5 กพ 2559 แพทย์มาตรวจเวรบ่าย แล้วผูป้ ่ วยมีอากรไข้ แพทย์มีorder ให้ cef-3 พยาบาลได้หยิบยา
stock ward มาให้ก่อนโดยที่ไม่ได้ดูประวัติจากคอมก่อนและยังไม่ได้เบิกยาก่อน และขณะนั้นได้นาchartไปเบิกยา
เภสัชจึงโทรมาบอกว่าผูป้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ยาตัวนี้ ซึ่ งขณะนั้น ได้ยาไปประมาณ60 ccแล้ว จึง offยาและรายงานแพทย์
และให้สังเกตอาการแต่ไม่พบอาการผิดปกติใดๆต่อมาแพทย์จึงให้ยาดังกล่าวจนครบ 7 วัน
กรณีตัวอย่ างที่ 4.
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 : ข้ อมูลการรั กษา
ผูป้ ่ วยชื่อ นาง ศรี ฟอง วังสาร อายุ 61 ปี HN 37565 AN 6903 มานอนโรงพยาบาลด้วย Open wound of scalp
CC. แผลฉีกขาดที่ศีรษะ ศีรษะบวมโน 20 นาที ก่อนมา
PI ผป . ให้ประวัติวา่ ประมาณ 18.30 น ขณะก้มสระผมแล้วเงยหน้าขึ้น มีอาการหน้ามืด ล้มในห้องน้ า ศีรษะ
กระแทกพื้น มีแผลฉี กขาดยาวประมาณ 3 ซม บวมโนรอบแผล 5 ซม ไม่สลบ จาเหตุการณ์ได้
ญาติ จึง มารพ.
BP 180/120--> 170/120 mmHg.
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 - วันที่เกิดเหตุ เวลา 07.45 น.
สถานที่เกิดเหตุ ผูป้ ่ วยในสามัญหญิง ในเวรดึก มียอดผูป้ ่ วย จานวน 29 ราย รับใหม่ 1 ราย รวมเป็ น 30 ราย
รายละเอียดเหตุการณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 7.45 น พยาบาลเวรดึกได้นายาหลังอาหารเช้าไปแจก
ผูป้ ่ วย โดยนายาของผูป้ ่ วยเตียง 12 ญ. มาให้เตียง 11 ญ. ซึ่งปกติผปู ้ ่ วย มียาก่อนอาหารเช้า คือ Dicloxacillin
(250mg ) ซึ่ งมียาดังนี้
1. Doxazocin (4) 1 tab
2. Methydopa (250) 1 tab
3. Atenolol(50) ½ tab
4. lasix (500) 1 tab
5. Hydralazine(50) 1tab
6. CPM 1 tab
7. Nifed R (20)1tab
8. Losartan (50 mg.) 1 tab
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9. FF 1 tab
10. Folic 1 tab
เวลา 08.48 น. ผูป้ ่ วยมีอาการง่วงซึ ม บ่น ง่วงนอน และใจสัน่ BP 76/44 mmHg. PR. 58 /min ทีมพยาบาลได้
รายงานแพทย์ประจาward ที่กาลังตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วยอยู่ แผนการรักษาเบื้องต้น ดังนี้ Monitor BP Keep > 90/60
mmHg. MAP > 65 mmHg. Bed rest , Load NSS 200 ml. X 3 ครั้ง ,Monitor EKG ,Consult เภสัชกร ระดับยา
สู งสุ ดที่ 2 ชัว่ โมง และ เพื่อสื บค้นฤทธิ์ คา้ งเคียงของยาทุกตัว ที่ผปู ้ ่ วยได้รับประทานไป
เวลา 08.59 น. BP 75/50 mmHg. PR. 58 /min MAP = 57 mmHg. แพทย์สั่งให้ Dopamin (2:1) V. 5 microdrop
/min
เวลา 09.09 น. BP. 72/48 mmHg. PR 58 /
min เพิ่มยา Dopa เป็ น 10 - 20 microdrop /min เวลา 09.41 น. BP. 70 /43 mmHg. PR 68 / min แพทย์สั่งให้ ยา Nor
E (4 :250) V. 5 microdrop /min
เวลา 12.30 น.BP. 65/34 mmHg. PR 68 /min MAP 45 mmHg. แพทย์ เจ้าของไข้ ตรวจเยีย่ มอาการ สัง่ ให้ เจาะ
Creatinin , Electrolyte , Observe urine out put keep > 200 ml /เวร และ consult อายุรแพทย์ รับทราบ
เวลา 13.30 น. BP.82 /50 mmHg.PR 68 /min MAP 62 mmHg. อายุรแพทย์ (พญ.ปารมี ) ตรวจเยี่ยมอาการผูป้ ่ วย
รับทราบเหตุการณ์ ได้มีคาสั่งการรักษา เพิ่ม Dopamin และ เพิ่ม Nor E keep BP > 90/60 mmHg. MAP > 65
mmHg. และ ได้Consult ศูนย์พษิ รามา ๆ แนะนา ถ่านดูด และ CCB / BB ด้วย 10% cal. Gluconate, Planเพิ่ม IV.
Fluid เพื่อเพิ่ม Renal blood flow โดยมี คาสั่งแผนการรักษา ดังนี้.
เวลา14.20 น.ให้ เจาะ Ca. , Elixer Kcl. 15 CC. oral stat. 10% cal.gluconate 3 amp. V. Slowly push, NSS 40 ml
/min หลังให้ยา ผูป้ ่ วยตื่นทันที BP 93/61 mmHg. PR 72 /min
และ เวลา 15.30น. BP 93/58
mmHg. PR 74 /min MAP 68 mmHg. อายุรแพทย์ได้สงั่ ให้ 10% cal.gluconate 3 amp. V. Slowly push อีก 1 dose
ผูป้ ่ วย ตื่นรู ้ ตวั ดี ถามตอบรู ้เรื่ อง
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 BP.115/70 mmHg. PR 75/min MAP 85 mmHg. แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ สั่งให้ CT Brain,
plasil 1 amp. V. 0.9% NSS V. 40 CC./ hr. Dopamine (2:1V. 30 ml./hr. tail off ทีละ 2 ซี ซี /ชัว่ โมง titrate keep
BP> 90/60 mmHg. MAP> 65 mmHg. Nor E 4 mg.+ 5% D/W 500 ml. V. 25 ml./hr. titrate keep BP> 90/60
mmHg. Keep urine out put > 200 ml./hr. ต่อมา อายุรแพทย์ ตรวจเยีย่ มอาการ ผล CT Brain ปกติ, ให้ off foley
cath. tail off Dopamine ให้ ambulate ได้
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00น. BP 120/70 mmHg. PR 68 /min แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ สั่งให้ tail off Dopamine
ทีละ 2 ml./hr. titrate keep BP> 90/60 mmHg. MAP> 65 mmHg. 0.9% NSS V.80 cc/hr.
และ เวลา 16.30น. off monitor EKG off I/O เวลา 18.00น. BP 130/70 mmHg. PR 86 /min
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00น. BP. 120/70 mmHg. PR 68 /min แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ สั่งให้ discharge ได้
ทาแผล ตัดไหม รพ.สต.ใกล้บา้ น ยาHM. Dicloxa (250mg) 1 x 4 ac = 20 cap. Paracetamol (500mg) 1 tab prn. q 46 hr.
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เป็ นความเสี่ ยง ระดับ F
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวน และป้องกันการ
เกิดอุบตั ิการณ์ซ้ า เกิดอะไร
ขึน้ กับผู้ป่วยรายนี้
ผูป้ ่ วย :มานอนโรงพยาบาลด้วย
Open wound of scalp ในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2559 เวลา22.30 น.
รายละเอียดเหตุการณ์ วันที่ 4
ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 7.45
น พยาบาลเวรดึกได้นายาหลัง
อาหารเช้าไปแจกผูป้ ่ วย โดยนายา
ของผูป้ ่ วยเตียง 12 ญ. มาให้เตียง
11 ญ. ซึ่งปกติ

ทาไมจึงเกิด

จะป้ องกันอย่ างไรไม่ ให้ เกิดขึน้ อีก

ซึ่ งจากการทบทวน...เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา ด้านการจ่ายยาให้
ผูป้ ่ วย (Right patient) ซึ่งพบว่า..ขณะ
บริ หารยาแก่ผปู ้ ่ วยไม่ได้ identify ผูป้ ่ วย
ก่อน ดังนี้ คือ
1. ไม่ได้นาใบ Med. profile ไป
ตรวจสอบขณะแจกยาผูป้ ่ วย
และ
2. ไม่ได้ทวนสอบชื่อผูป้ ่ วยก่อน
ให้ยา
ทาไมจึงเกิด

แนวทางในการปฎิบัติ
1. ใช้การบริ หารตามหลัก 6
R อย่างเคร่ งครัด
2. ขณะบริ หารยาผูป้ ่ วยต้อง
มีการ identifyผูป้ ่ วยทุก
ครั้งก่อนให้ยาโดย
-ใช้ใบMar ทุกครั้ง
-ถามชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย อายุ ..ทุกครั้ง
ที่แจกยา

1.เพื่อทบทวน และป้องกันการ
เกิดอุบตั ิการณ์ซ้ า เกิดอะไร
ขึน้ กับผู้ป่วยรายนี้
ผูป้ ่ วย มียาก่อนอาหารเช้า คือ
Dicloxacillin (250mg ) ทาให้
เกิดภาวะ Drug induce
hypotension ต้องได้รับการ
รักษา ด้วยยาเพิ่มความดัน
โลหิตจานวน 2 ชนิด เป็ นเวลา 2
วัน จนอาการทัว่ ไปดีข้ นึ เป็ นปกติ
และ สามารถจาหน่ายกลับบ้าน
ได้ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
11 ตุลาคม 2559 เวลา14.00น
ผูบ้ นั ทึก มารศรี เพชรสุ ทธิ์

จะป้ องกันอย่ างไรไม่ ให้ เกิดขึน้ อีก

-ตรวจสอบ ดูเตียง ป้าย ชื่อ สกุล
ท้ายเตียงทุกครั้งว่าตรงกับผูป้ ่ วย
หรื อไม่
-ติดสติกเกอร์ หมายเลขเตียง ที่ฝา
แก้วยา ให้มองเห็นชัดเจน
-ต้องมีสติ.ก่อนแจกยาทุกยาทุก
ครั้ง
( โดยกลับไปดูที่ ข้อ 1 และ 2 )

ผูต้ รวจทาน ชุติกาญจน์ กาพรม

43

การทบทวน เหตุการณ์ สาคัญ /เหตุการณ์ ที่ไม่ พึงประสงค์
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ทบทวนร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
ความถี่
ทุกเดือน / ทุกครั้งทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ผู้ร่วมทบทวน
ทีมพยาบาล – แพทย์ – เภสัชกร ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม
ทุกรายที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ : มีแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อพลัดตก หกล้ม และป้าย “Risk Fall Alert“ เพื่อ
กระตุน้ เตือนทีมพยาบาลและญาติ โดยแขวนไว้ที่ทา้ ยเตียง และหน้าห้องพิเศษ ในผูป้ ่ วยที่มีคะแนนความเสี่ ยง ดังนี้

“ Risk Fall Alert “
ผูป้ ่ วยเตียงนี้ เสี่ ยงต่อ ตกเตียง – พลัดตก หกล้ม
ในระดับ...
มีปัจจัยเสี่ ยง (คะแนน 2 – 4)
มีภาวะเสี่ ยงสู ง (คะแนน > 5)
ข้อควรรู ้ . ผลกระทบจากการตกเตียง –พลัดตก หกล้ม
1. เสี่ ยงต่อ..กระดูกต้นขาหัก
2. เสี่ ยงต่อ..เลือดออกในสมอง
3. ได้รับบาดเจ็บ ฟกช้ า
4. ถ้ารุ นแรงมาก..อาจถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่ อ การลื่นล้ ม / ตกเตียง
แนะนาปั จจัยเสี่ ยง ที่มีผลต่อการหกล้ม / ตกเตียง
แนะนาผลกระทบ จาการหกล้ ม / ตกเตียง
ให้ผปู ้ ่ วยนอนพักบนเตียง ในบางกรณี แพทย์จะห้าม “ห้ ามลุกจากเตียง” ฉะนั้น
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กิจกรรมทุกอย่างต้องทาบน เตียง ผูป้ ่ วยเท่านั้น
แนะนากรณี ผปู ้ ่ วยช่วยเหลือตนเองได้ การลงจากเตียง / การเข้าห้องน้ า ขอให้ มีผ้ คู อย
ให้ ความช่ วยเหลือ
ทุกครั้ง ห้ามเข้าห้องน้ าโดยลาพัง อาจเกิดหน้ามืด เป็ นลมในห้องน้ า หรื อเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด / ช่วยเหลือไม่ทนั แนะนาการขอความช่ วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่ได้
หลังกิจกรรมพยาบาล / หลังญาติเยี่ยม ให้ ยกราวกั้นเตียงขึน้ , ล็อคขาเตียงทุกครั้ง
ในบางกรณี เช่น ผูป้ ่ วยสับสน ไม่ให้ความร่ วมมือ เจ้าหน้าที่อาจต้องมีการผูกมัดผูป้ ่ วย
และขอให้มีญาติอยู่เฝ้าได้ 1 คน ทั้งนี้ขอพิจารณาตามความจาเป็ น & เหมาะสมในแต่
ละรายไป
กรณีตัวอย่ าง : ผูป้ ่ วยหญิง สู งอายุมาด้วยอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ และปวดชายโครงซ้าย นอนราบไม่ได้ R/O CHF
underlying Sick Sinus Syndrome เคยผ่าตัดตัด S/P medium sternotomy Permanent pacemaker นอนอยู่ในห้อง
พิเศษโดยมีญาติเฝ้าอยู่ เวลา 05.30น.ญาติที่นอนเฝ้าอยูไ่ ด้ยินเสี ยงผูป้ ่ วยร้องครางในห้องน้ า พบว่า มีศีรษะบวมโน
พยาบาลประเมินอาการ Coma score =15 ได้รายงานแพทย์เวรมาดูอาการให้ Observe อาการต่อ เวรเช้าอาการปกติ
ต่อมาเวรบ่ายเวลา 20.30น.ผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการซึ มลง Coma score drop ลงรายงานแพทย์ส่ง CT brain พบว่าเป็ น Small
ICH at bilateral frontal lobe จึงส่ งต่อโรงพยาบาลน่าน และได้มาทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังความเสี่ ยงผูป้ ่ วย
พลัดตก หกล้ม และจัดทาแผ่น“ Risk Fall Alert “ เพื่อเป็ นสิ่ งกระตุน้ เตือนทั้งทีมพยาบาล และญาติทเี่ ฝ้าไข้ ติดท้าย
เตียงหรื อหน้าห้องพิเศษในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อ การลื่นล้ม / ตกเตียง
ผลลัพธ์ ; ไม่พบอุบตั ิการณ์ การพลัดตก หกล้ม ตกเตียง ตั้งแต่ ปี 255- 2559
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การทบทวน เวชระเบียน
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนเวชระเบียนโดยสุ่ ม
ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง / ใส่ ทอ่ ช่วยหายใจ / เสี ยชีวติ / ส่ งต่อโรงพยาบาลน่าน
ความถี่
ทุกเดือน
ผู้ร่วมทบทวน
พยาบาลAudit เวชระเบียน - ทีมพยาบาล – แพทย์ – เภสัชกร ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม
เวชระเบียนผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง / ใส่ ท่อช่วยหายใจ / เสี ยชีวติ / ส่ งต่อโรงพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
-เพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
-เพิ่มการบันทึกรายละเอียด ใน Progress note ของสหสาขาวิชาชีพ และ Nurse ‘ note ถึงการ เปลีย่ นแปลงต่างๆ
-เพิ่มข้อมูลการวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย โรค COPD,DM และผูป้ ่ วยที่มีเกณฑ์การเยีย่ มบ้าน
โอกาสพัฒนา จัดทาโครงการ Seven day eleven chart (การวางแผนจาหน่ายในผูป้ ่ วย 5 กลุ่มโรค) อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินงาน
การทบทวน การใช้ ข้อมูลวิชาการ
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
ทบทวนความรู ้ ของทีมพยาบาลโดยวิเคราะห์ จากเหตุการณ์ความเสี่ ยงทางคลินิกทีส่ าคัญที่พบ
ความถี่
ทุกครั้งที่พบความเสี่ ยง / อุบตั ิการณ์
ผู้ร่วมทบทวน
ทีมพยาบาล – แพทย์ – เภสัชกร ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม
-ทุกเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่พบ
-กลุ่มโรคต่างๆ ในหน่วยงาน และพบปั ญหาด้านทักษะ / ความรู ้ ในการดูแลรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ( Mild Head Injury)
แนวทางการประเมินผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือด (early detect sepsis)
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กรณีตัวอย่ าง ผูป้ ่ วยหญิงสู งวัยอายุ 64 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการถูกรถMC ชน สลบชัว่ ครู่ ญาตินาส่ ง
โรงพยาบาลบาดเจ็บทีศ่ ีรษะด้านหลังบวมโน แรกรับที่หอ้ งอุบตั ิเหตุฉุกเฉินใน วันที่ พฤศจิกายน 2554 เวรเช้า
ขณะแรกรับในผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยถาม ตอบพอรู ้เรื่ องBP 120/80 mmHg pupil 2.5 min RTL BE Coma score = 15
E4 V5 M 6 มีอาเจียนเป็ นเศษอาหาร 2ครั้ง ร้ องครางปวดศีรษะ วัด BP ซ้ า 180 /120 mmHg แนะนาพยาบาล
ผูร้ ับผิดชอบรายงานแพทย์เจ้าของไข้ ทราบแพทย์สงั่ ฉี ดยา DCF 1 amp. IM และสังเกตอาการต่อ ได้แจ้งให้ญาติ
ทราบเรื่ องเครื่ อง CT Scan เสี ย เพื่อพิจารณา Refer รพน่าน หากอาการเปลี่ยนแปลง/แย่ลง ในเวรบ่ายผูป้ ่ วยยังมี
อาการปวดศีรษะไม่ทุเลา ซึ มลง Coma Score =13 E4 V3 M6 รายงานแพทย์เวรบ่าย/ ดึก ทราบแพทย์มาดูอาการ
เวลาตี 2 พูดคุยกับญาติ ให้ Refer รพน่านในเวรเช้า จากการติดตามทราบว่าผูป้ ่ วยมี ภาวะ Cerebral hemorrhage
ต้องทาการผ่าตัดสมองและใส่ เครื่ องช่วยหายใจ จึงได้นาCase มาทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย พบว่าเป็ นความเสี่ ยงระดับ
F และปรึ กษาศัลยแพทย์ Conference case เพื่อหาโอกาสพัฒนาและจัดทา Guide Line Head Injury แนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเพื่อป้องกันอุบตั ิการณ์ในรายต่อไป
การทบทวน คาร้ องเรี ยน
วิธีการ / ความถี่ / ผู้ร่วมทบทวน
วิธีการ
นาข้อเสนอแนะ / คาร้ องเรี ยน ของผูร้ ับบริ การทุกประเด็นมาทบทวนเพื่อหาแนวทางตอบสนองคาร้องเรี ยนตาม
ความเหมาะสม
ความถี่
ทุกครั้งทีเ่ กิดเหตุการณ์
ผู้ร่วมทบทวน
ทีมพยาบาล ตึกสามัญหญิง
ความครอบคลุม
ทุกครั้งและทุกคาร้องเรี ยน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ของผูร้ ับบริ การต่อบริ การพยาบาลทั้งข้อร้องเรี ยน และคาชม
กรณีตัวอย่ าง
-กรณี พบข้อร้องเรี ยนพฤติกรรมบริ การไม่เหมาะสม เช่น พูดไม่ไพเราะ หน้าบึ้ง ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส จะนามา
ทบทวนภายในหน่วยงาน และหาแนวทางแก้ไข แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงนโยบายของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด จะไม่
พิจารณาเลือ่ นขั้นให้กบั ผูท้ ี่ถูกร้ องเรี ยนในรอบ 6 เดือนนั้น
-กรณี ได้รับคาชมจากผูป้ ่ วย เช่นมีผปู ้ ่ วยมะเร็ งตับระยะสุ ดท้าย ที่ชมพฤติกรรมบริ การที่ดีของ แพทย์ พยาบาล ว่า
ดูแล ได้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน และมอบ ทีวสี ี จานวน 2 เครื่ องให้แก่หน่วยงาน จึงได้เกิดแรงบันดาลใจสื บ
สานต่อเรื่ อง แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ ( Humanized Health Care ) ขึ้นในหน่วยงาน
สามัญหญิง โดยเจ้าหน้าที่ตึกสามัญหญิงทุกคนเขียนบัตรคา ในข้อควรปฏิบตั ิ และสิ่ งทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วย และ
ญาติ เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ริ ่ วมกัน /หาโอกาสพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเจ้าหน้าที่มีความสุ ขกับการทางาน
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บทเรี ยนจากการพัฒนา
ปัญหา/โอกาสพัฒนา
จากอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงทางคลินิกในผูป้ ่ วยรับใหม่มีสถิติต้งั แต่ปี 2552 -2555 มีผปู ้ ่ วยย้ายเข้า ICU / Refer รพ.น่าน
ภายใน 24 ชัว่ โมง ด้วยสาเหตุอาการเลวลง ต้องใส่ ท่อช่วยหายใจ หรื อพบแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ในกลุ่มผูป้ ่ วย
Respiratory failure และ ผูป้ ่ วย Sepsis / Septic shock จากสถิตผิ ปู ้ ่ วย Sepsis/Septic Shock ที่Admit สามัญหญิงใน
รอบเดือน ตุลาคม 55 – มกราคม 2556 มีจานวน 2, 7, 4 และ 4 รายตามลาดับ รวมเป็ นทั้งหมด 17 รายมาด้วย
วินิจฉัย Sepsis /Septic shock จานวน 8 ราย และมาด้วยภาวะโรคอื่นเช่น ไข้ อ่อนเพลีย จานวนถึง 9 ราย
เพราะฉะนั้น เมื่อรับใหม่การประเมินอาการเมื่อแรกรับและจาแนกประเภทถ้าไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถ
Early detect SIRS /sepsis ได้ก็จะทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลไม่ครบ ถ้วน ไม่ครอบคลุม ล่าช้า อาจนาไปสู่ การเกิด
ภาวะ แทรกซ้อนที่ทาให้ COST การรักษาสู งขึ้น นอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรื อมีอนั ตรายต่อชีวติ ผูป้ ่ วยได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทีมพยาบาลสามารถประเมินผูป้ ่ วยได้อย่างรวดเร็ ว โดยใช้แบบประเมิน Evaluation for sepsis screening tool
และเป็ นการพัฒนาวัดสมรรถนะเชิงวิชาชีพของทีมพยาบาลทีพ่ ึงประสงค์ของหน่วยงานได้
การปรั บปรุ ง/เปลี่ยนแปลง
1. ได้แนวทางการประเมินผูป้ ่ วยทีส่ งสัย SIRSหรื อ Severe sepsis /Septic shock ที่ทีมพยาบาลสามารถ
ประเมินได้อย่างรวดเร็ ว และใช้หลักการรายงาน แพทย์ SBARให้ใช้ protocol sepsisของรพร ปั วได้
2. ต่อมา ปี งบประมาณ 2559 เขต 1 Service plan สาขาอายุรกรรม
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Evaluation for sepsis screening tool
ชื่อ – สกุล………………………………………อายุ………….…..ปี
HN………….AN…………….…..….ward…………
วดป Admit……………………………..เวลา…..…………….น. การวินิจฉัยครั้ง
แรก………………………………………..
วดป Discharge…………………………………………การวินิจฉัยครั้งสุ ดท้าย …………………………………
Sign & Symptom
Investigation & Treatment & Nursing action
1) SIRS : Systemic Inflammation Response Syndrome > 2 ข้อ
รายงานแพทย์ทราบ Sign & Symptom ของ
ต่อไปนี้
…… SIRS …… Sepsis …… Severe Sepsis ……
0
Hyperthermia ( Temp. > 38 C )
Septic Shock
0
Hypothermia (Temp. < 36 C )
และ ปฏิบตั ิตาม Protocol Sepsis ทันที
Tachycardia ( HR > 90 ครั้ง/ นาที )
ติดตาม ประเมินสัญญาณชีพ, Record I/O
Tachypnea
(RR. > 20 ครั้ง /นาที )
ประเมินระดับความรู ้ สึกตัว (Consciousness )
Leukocytosis (WBC count. > 12,000 mm3 )
เจาะ Lab Septic workup ตามแผนการรักษาของแพทย์
Leukopenia
(WBC count. < 4,000 mm3 )
ดังนี้
Band form (Immature neutrophill ) >10%
……. CBC ,Platelet
…….. H/C x 2 Spp ……
BUN cr.
ว/ด/ป………..…….เวลา…………..น. พยาบาลผู ้
…….. Electrolyte
........ PT PTT INR ……
บันทึก……………
LFT
......... H/C from catheter ........ ABG
…...
2) Sepsis = SIRS due to infection ในข้อต่อไปนี้
Pneumonia ; Empyema
Urinary tract infection U/A , U/C
…….เจาะ DTX.
..… EKG 12 Lead …..
Acute Abdominal infection / GI tract infection
Skin / Soft tissue / Bone / Joint Infection ; Wound infection CXR
อื่นๆ……………........... ……………………
Endocarditis
Meningitis / Encephalitis
…………………
Blood stream catheter infection
ติดตามการได้รับ Antibiotic ที่เหมาะสม ภายใน 1
อื่นๆ………………………………………………………………… ชัว่ โมง
ชื่อ
ยา………………………………………………………………
ว/ด/ป……………….เวลา…………..น.
ดูแลให้ O2 canular 3 LPM ( Keep O2Sat >93%)
พยาบาลผูบ้ นั ทึก……………………..
Monitoring & Reassessment ECG , BP
3) Severe sepsis = ภาวะ Sepsis ร่ วมกับ sepsis induce organ
ดูแลให้ 0.9%NSS 500 - 1000 ml loading in 15-30 นาที
dysfunction หรื อ tissue hypo perfusion ในข้อต่อไปนี้.
( ตามแนวทาง Protocol Fluid Challenge )
ผล CXR พบ Bilateral pulmonary infiltrates
ประเมิน Volume ( CVP 10 -15 cmH2O or HR < 100
Creatinine > 3 mg/ dl
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Urine out put < 0.5 ml / kg. / hr. for > 2 ชม.
Hyperbilirubinemia ( Plasma total bilirubin > 2 mg./ dl )
Thrombocytopenia ( Platelet count < 100,000 )
Coagulopathy ( INR>1.5 or aPTT > 60 secs )
Blood glucose > 140 mg/dl in patient without diabetes
Alteration of conscious or Respiratory failure
ว/ด/ป………….…..….เวลา…………..น. พยาบาลผู ้
บันทึก……………
4) Septic shock = คือภาวะทีผ่ ปู ้ ่ วยมี Sepsis ร่ วมกับมี Acute
circulatory failure ซึ่ งผูป้ ่ วยมี arterial hypotension คือ
SBP < 90 mmHg. / MAP < 65 mmHg.
มีการลดลงของ SBP > 40 mmHg. from baseline
แม้วา่ ได้ให้การรักษาด้วย adequate volume replacement
และ ไม่มี สาเหตุอื่นที่ทาให้เกิด hypotension
ว/ด/ป………..……..….เวลา…………..น. พยาบาลผู ้
บันทึก……………

ครั้ง/นาที )
กรณียงั ไม่มี Central line ที่จะวัดค่า CVP สามารถจะ
ประเมิน
Volume ด้วยการวัดค่า JVP ( Jugular Venous Pressure
ค่าปกติ 5 – 6 cms ) ก่อนการ loading IV fluid
ติดตามการได้รับยา Vasopressors ( ยาตีบหลอดเลือด
เช่น
Dopamine / Norepinephrine / Dobutamine ตามข้อบ่งชี้ )
หลังได้
รับสารน้ าเพียงพอแล้ว แต่ BP ยังต่า
Retained foley ‘S catheter ตามแผนการรักษา
เจาะ DTX stat ....
(Keep DTX 80 – 150 mg%)
ประเมิน Organ perfusion ภายใน 1 – 6 ชัว่ โมง
…. Urine out put > 0.5ml/kg/hr
….. ระดับความรู ้ สึกตัว
….. O2Sat > 93%,
….. ABG (pH) …..แก้ไขภาวะ Metabolic acidosis กรณี
pH < 7.2
….. ScvO2 > 70%
…... ถ้า ScvO2< 70% และHct < 30% พิจารณาให้ PRC
/
กรณี ScvO2< 70% และHct > 30 % พิจารณาให้
dobutamine
Reassessment ; Early Goal Direction Therapy ( EGDT)
ภายใน 6 ชัว่ โมง ดังนี้
- CVP 10-15 cmH2O
- MAP > 65 mmHg.
- Urine Out put > 0.5 ml/kg/hr.
- Central Venous Oxygen saturation ( ScvO2) >
70%

50

ภาค ผนวก

51

แนวทางปฏิบัติทางคลินิกสาหรั บป้ องกันและดูแลแผลกดทับ
( ฉบับปรั บปรุ ง ) ของหอผู้ป่วยสามัญหญิง
จุดประสงค์
1. เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผูป้ ่ วยรายใหม่
2. เพือ่ การดูแล รักษา และส่ งเสริ มการหายของแผลในผูป้ ่ วยที่เกิดแผลกดทับรายใหม่
3. เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในผูป้ ่ วยทีแ่ ผลกดทับไม่มีแนวโน้มที่ดีข้ นึ
ขั้นตอนการนาสู่ การปฏิบัติ
1) การประเมินทางการพยาบาล
1.1ทาการประเมินผูป้ ่ วยทุกรายที่รับใหม่/รับย้ายเข้าหอผูป้ ่ วย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เมื่อพบว่าผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ให้ทาการบันทึกในแบบบันทึกประวัติและสมรรถนะผูป้ ่ วยแรกรับ
ประเมิน ติดตามผิวหนังบริ เวณที่เปราะบางทุกวัน(เช้าและเย็น) โดยเฉพาะปุ่ มกระดูก
1.2 ทาการประเมินผูป้ ่ วยทุกรายทีร่ ับใหม่/รับย้าย เพื่อประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ โดยใช้แบบ
ประเมินความเสี่ ยงของ Braden Scale ทุกเวร และเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเปลีย่ นแปลง เช่น ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ระดับความรู ้ สึกตัวเปลีย่ นแปลงเลวลง มีไข้สูง หรื อได้รับการทาหัตถการที่ใช้เวลานาน ทาการ Quick
roundหลังการรับเวรในเตียงทีผ่ ปู ้ ่ วยติดป้ายสัญลักษณ์กลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
1.3 ผูป้ ่ วยที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหวบนเตียง เก้าอี้ หรื อผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ควรได้รับการประเมินแผลกดทับ
การเสี ยดสี ในท่าต่างๆ และระหว่างการเคลื่อนย้าย ขยับเปลีย่ นท่า
1.4 ทาการบันทึกทุกครั้งที่ประเมินและประเมินซ้ า ประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทุกวันจากหัวหน้า
หอผูป้ ่ วยหรื อพยาบาลหัวหน้าเวร
2) การวางแผนการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาลต้องขึ้นอยู่กบั ข้อมูลที่ได้จากการประเมินปั จจัยเสี่ ยง จากแบบประเมินความเสี่ ยง
Braden Scale สรุ ปคะแนน จากสภาพ การรับรู ้ การเปี ยกชื้น การทากิจกรรม การเคลื่อนไหว ภาวะโภชนาการ แรง
ไถและแรงเสี ยดทาน เพื่อจาแนกผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงทาให้สามารถวางแผนให้การดูแลได้อย่างเหมาะสมและต้องการ
และมีการวางแผนการพยาบาลร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติรวม ทั้งสหสาขาวิชาชีพ
3) การปฏิบัติการพยาบาลในการป้ องกันและดูแลแผลกดทับ
ระดับคะแนนความเสี่ ยง
แนวทางการดูแล
มีความเสี่ ยงน้อย( 15-16คะแนน) ควรวางแผนเรื่ องตารางการพลิกตะแคงตัว กระตุน้ การเคลือ่ นไหว
ป้องกันการกดทับ ดูแลความชุ่มชื้นของผิวหนัง ป้องกันการเสี ยดสี
หากมีปัจจัยเสี่ ยงเพิ่มขึ้นให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวัง
มีความเสี่ ยงปานกลาง(13-14คะแนน) ให้การดูแลเหมือนผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงน้อย เน้นการพลิกตะแคง
ตัว เพิ่มเติมเรื่ องการนอนศีรษะสู งไม่เกิน 30 องศา
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มีความเสี่ ยงสู ง(<12 คะแนน)

ให้การดูแลต่อเนื่องเหมือนผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงปานกลาง และควร
ใช้ low-air-loss bed หรื อที่นอนลม
** ผูป้ ่ วยอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมี Braden Scale18 คะแนนให้ถอื ว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยตามคะแนนประเมินระดับความเสี่ ยงของ Braden Scale
1. จัดทาป้ ายให้ สัญลักษณ์ พลิกตะแคงตัวเพื่อการเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงโดยทาสี
ป้ายตามระดับความเสี่ ยง
ป้ายสี เขียว “เสี่ ยงน้อยต่อการเกิดแผลกดทับ”
ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงน้อย
ป้ายสี เหลือง “เสี่ ยงปานกลางต่อการเกิดแผลกดทับ” ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงปานกลาง
ป้ายสี แดง “เสี่ ยงสู งต่อการเกิดแผลกดทับ”
ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู ง
2. ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ ยงต่ อการเกิดแผลกดทับให้ ใช้ ตารางการพลิกตะแคงตัว
วัน/เดือน/ปี เวลา
นอนตะแคงขวา นอนหงาย นอนตะแคงซ้าย
02.00 น.
04.00 น.
06.00 น.

ผูป้ ฏิบตั ิ

หมายเหตุ

3. การจัดท่ า
3.1 สาหรับผูป้ ่ วยที่นอนอยู่บนเตียงและมีความเสี่ ยง ต้องพลิกตะแคงตัว เปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2
ชัว่ โมง โดยมีตารางบันทึกการพลิกตะแคงตัวแขวนอยู่ที่ปลายเตียงผูป้ ่ วย ใช้นาฬิกาบอกท่าพลิกตะแคง
ตัวครั้งต่อไปแขวนอยู่ที่หวั เตียงผูป้ ่ วย และมีนาฬิกาเตือนบอกเวลาที่ nurse station พยาบาลผูด้ ูแลต้อง
รับผิดชอบจัดท่านอนให้ผปู ้ ่ วยตามป้ายการพลิกตะแคงตัวตามกาหนด และบันทึกลงในตาราง ใช้หมอน
ใบเล็ก หรื อผ้านุ่ม รองบริ เวณปุ่ มกระดูกที่สัมผัสที่นอนโดยตรง เพื่อลดแรงกด
จัดท่ านอน
- ท่านอนหงายควรให้เป็ น “30-30 องศา Semi-fowler” โดยจัดให้ศีรษะสู งไม่เกิน30 องศาและเข่าสู ง 30
องศา
- ท่านอนตะแคง ควรจัดให้สะโพกเอียงทามุม 30 องศากับพื้นเตียง ศีรษะสู งไม่เกิน 30 องศา ซึ่งผูป้ ่ วยจะ
อยู่ในท่าตะแคงกึ่งคว่าหรื อกึ่งหงายและก่ายหมอน
- กรณี ผปู ้ ่ วยต้องได้รับอาหารทางสายยาง จัดให้นอนศีรษะสู ง 60 องศาได้ถา้ ไม่มีขอ้ ห้ามอืน่ โดยขณะที่
อยู่ในท่าศีรษะสู งให้ใช้หมอนนุ่มๆรองรับบริ เวณฝ่ าเท้าไว้ และภายหลังให้อาหารแล้ว 30 นาที ให้ลด
ระดับหัวเตียงลงเหลือไม่เกิน 30 องศา ยกเว้นกรณี มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์
3.2 การเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย ให้ใช้วธิ ียกตัวผูป้ ่ วยให้ลอยจากที่นอน แทนการดึงลาก อาจใช้ผา้ ปูที่นอนแทนผ้า
ขวางเตียงในกรณี ผปู ้ ่ วยตัวใหญ่ กรณี ผปู ้ ่ วยรู ปร่ างเล็กอาจใช้วธิ ีการอุม้ ยก(ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์)
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หรื ออาจใช้ผา้ รองตัวผูป้ ่ วยแล้วใช้วธิ ี การยกที่ผา้ รองแทน
4.การใช้ อุปกรณ์ ลดแรงกด
4.1 ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงของการเกิดแผลกดทับในระดับปานกลางและระดับสู ง ให้ใช้ที่นอนลมสาหรับ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับโดยตรง ได้แก่ ที่นอนฟองน้ า ที่นอนเจล ที่นอนลมชนิดทีไ่ ม่มีการเคลือ่ นที่
ของลม หรื อทีน่ อนลมชนิดมีลมเคลื่อนสลับ เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ แทนที่นอนมาตรฐานของ
ทางโรงพยาบาล
4.2ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้ดว้ ยตนเอง ให้ระมัดระวังบริ เวณปุ่ มกระดูกทีส่ ้นเท้าโดยจัดหา
อุปกรณ์มารองรับเพื่อลดแรงกด
4.3 ไม่ใช้ถงุ มือใส่ น้ ารองบริ เวณปุ่ มกระดูกส้นเท้า หรื อรองบริ เวณตาตุ่มเพื่อลดแรงกดใช้เบาะนัง่ ที่ทาจาก
เจล
4.4 หลีกเลีย่ งการนัง่ ท่าเดียวนานเกิน15 นาที และถ้าจัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เกิน 1 ชัว่ โมงให้ใช้เบาะนุ่มหรื อ
ฟองน้ ารองนัง่ ไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นห่วงกลม(donut shape) มารองก้นเพือ่ ลดแรงกด
5. การจัดการกับความเจ็บปวด
5.1ประเมินและจัดการกับความเจ็บปวด ความไม่สุขสบายของผูป้ ่ วยซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้จากัดการ
เคลื่อนไหวหรื อกิจกรรม อาจรวมถึงการได้รับยา
5.2เฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการรับความรู ้ สึก หรื อการเคลื่อนไหว เช่น ได้รับยา
ระงับปวด ยาระงับความรู ้ สึก มีพยาธิ สภาพที่สมอง
6. การดูแลทาความสะอาดผิวหนัง
6.1ทาการประเมินและบันทึก ลักษณะผิวหนังผูป้ ่ วยแต่ละคนอย่างเป็ นระบบโดยพยาบาลเจ้าของไข้อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/วันโดยเฉพาะบริ เวณปุ่ มกระดูกต่างๆ
6.2ทาความสะอาดผิวหนังอย่างสม่าเสมอด้วยน้ าธรรมดา ใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ าชนิดด่างอ่อน เช่น สบู่เด็ก
เพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนัง และป้องกันไม่ให้ผิวแห้ง
6.3ซับผิวหนังให้แห้งภายหลังเช็ดทาความสะอาด ใช้ปิโตรเลียมเจล วาสลีน หรื อโลชัน่ ทาบริ เวณก้นและ
ปุ่ มกระดูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กบั ผิวหนังและ เป็ นฟิ ลม์ ป้องกันการระคายเคืองของผิวหนังจาก
ความเปี ยกชื้น
6.4 ลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมที่จะทาให้ผิวแห้ง เช่น อากาศที่เย็นมากเกินไป มีลมพัดแรงเกินไป
6.5ควบคุมความเปี ยกชื้น โดยลดความเปี ยกชื้นที่อาจเกิดจากปัสสาวะ อุจจาระ หรื อสารคัดหลัง่ ทีร่ ะบาย
ออกจากแผล
6.6 ใช้แผ่นรองซับรองบริ เวณที่เปี ยกชื้น ในคนที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ และเปลีย่ นเมื่อพบว่า
เปี ยกชื้น ในกรณี ที่จาเป็ นจะต้องใช้ผา้ อ้อมผูใ้ หญ่ สามารถใช้ได้ แต่ควรทาวาสลีน หรื อโลชัน่ ที่กน้
และสะโพกก่อนทุกครั้ง และควรมีการตรวจดูปัสสาวะ หรื ออุจจาระทุก 2-4 ชัว่ โมง
6.7 ห้ามนวดบริ เวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ เช่น ตามปุ่ มกระดูก หลีกเลีย่ งการถูผิวหนังด้วยความ
รุ นแรง สอนการตรวจผิวหนังให้แก่ญาติหรื อผูด้ ูแล โดยเฉพาะบริ เวณตามปุ่ มกระดูกหรื อบริ เวณก้นว่า
มีรอยแดงหรื อไม่ ในกรณี ทผี่ ปู ้ ่ วยพอช่วยเหลือตนเองได้บา้ งให้ใช้กระจกส่ องดูดว้ ยตนเอง
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7. การดูแลด้ านโภชนาการ
7.1 ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงทีร่ ู ปร่ างผอม และ/หรื อรับประทานอาหารได้นอ้ ย ควรปรึ กษาโภชนากรเพื่อ
ประเมินภาวะโภชนาการ และปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่ทาให้ผปู ้ ่ วยขาดสารอาหาร และร่ วมทีมเพื่อให้การู แล
ด้านโภชนาการ โดยมีการติดตามเยีย่ มอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในขณะทีร่ ับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
7.2 ให้คาแนะนาเรื่ องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ถัว่ ต่างๆผักและผลไม้ เพื่อ
ส่ งเสริ มการหายของแผล ยกเว้นในกรณี ที่มีขอ้ ห้าม
7.3 ในคนที่รับประทานอาหารได้นอ้ ยต้องปรึ กษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้อาหารเสริ มและ/หรื อสารอาหาร
ทดแทนรวมทั้งวิตามิน และเกลือแร่ ทั้งทาง Enteral tube feeding และทางหลอดเลือดดา
7.4 กรณี ได้รับอาหารผสมทางEnteral tube feeding และหรื อทางหลอดเลือดดา โภชนากรเข้าร่ วมทีม
เพื่อให้การดูแลด้านโภชนาการ และติดตามเยี่ยมอย่างน้อยทุก 3 วันในขณะที่รับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
7.5 ให้ร่างกายได้รับน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายในแต่ละวัน ประมาณ 2,000ซี ซี/วันถ้าไม่มี
ข้อจากัด
8. การจัดโปรแกรมการให้ ความรู้
ให้ความรู ้ แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ โดยเฉพาะผูด้ ูแล(Care giver) เกี่ยวกับภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ครอบคลุมถึง
ผลกระทบของการเกิดแผลกดทับ กลไกการเกิด ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ และการดูแลเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
และกรณี มีแผลกดทับเกิดขึ้นแล้ว ให้ความรู ้ ครอบคลุมถึงการดูแลและส่ งเสริ มการหายของแผล
9. การประเมินแผลกดทับ กรณีผ้ ปู ่ วยมีแผลกดทับเกิดขึน้ โดย
9.1เมื่อแรกรับไว้ในความดูแล ประเมินแผลกดทับว่าอยู่ในระดับใด โดยใช้ดงั ต่อไปนี้
ระดับที่1ผิวหนังบริ เวณนั้นอุ่นหรื อเย็นกว่า แข็งตึง มีอาการปวดหรื อคันกว่าผิวหนังบริ เวณข้างเคียง
หรื อด้านตรงข้ามของร่ างกาย ส่ วนมากบริ เวณที่กดทับจะมีรอยแดงเกิดขึ้น เมื่อกดรอยแดงไม่
จางหายรอยแดงยังคงอยู่ใน 30 นาที ผิวหนังยังไม่ฉีกขาด
ระดับที่ 2 มีการฉี กขาดบางส่ วนของชั้นหนังกาพร้ าจนถึงหนังแท้ เช่นแผลถลอก เป็ นตุ่มพอง หรื อเป็ น
แผลตื้นๆ
ระดับที่ 3 หนังกาพร้าทั้งหมดมีการฉีกขาด และมีการตายของเนื้อเยื่อชั้นหนังกาพร้ าจนถึงชั้นเนื้อเยื่อ
พังผืด แผลมักเป็ นหลุมลึก อาจเซาะไปยังเนื้อเยื่อรอบๆบริ เวณนั้น
ระดับที่ 4 มีการตายของเนื้อเยือ่ ชั้นลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรื อกระดูก มักมีสีดา ม่วงคล้า หรื อเป็ นโพรง
มีกลิ่นเหม็นและนอกจากนั้น ทาการประเมินตาแหน่ง ขนาด กลิ่น โพรงต่างๆ สิ่ งคัดหลัง่
ลักษณะของพื้นแผล ผิวหนังรอบแผล ระดับความปวด
9.2 ทาการประเมินแผลกดทับทุก 3 วัน
10. การดูแลแผลกดทับ
10.1 แผลกดทับระดับที่ 1 ลดแรงกดทับบริ เวณผิวหนังทีเ่ กิดรอยแดง ป้องกันการเกิดแรงเสี ยดทาน และแรง
เฉื อน เลือดใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกดทับ เช่น หมอน ที่นอนลม และให้การดูแลอื่นๆ เหมือนผูป้ ่ วย
กลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับที่ยงั ไม่เกิดแผล
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10.2 แผลกดทับระดับที่ 2
- กรณี ที่เป็ นตุ่มน้ าใสขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดูแลป้องกันเหมือนระดับที่ 1 ระมัดระวังไม่ให้มี การฉีก
ขาดของผิวหนัง หรื อใช้เข็มปราศจากเชื้อเจาะให้เป็ นรู เล็ก และซับเอาสิ่ งคัดหลังออกด้วยสาลี และปิ ด
ทับด้วยผ้าก๊อสปราศจากเชื้ออีกครั้ง ระวังไม่ให้มีการฉี กขาดของผิวหนังนอกเหนือจากรู เข็มเท่านั้น
- กรณี เป็ นแผลเปิ ด ล้างด้วย 0.9%NSS ที่มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิหอ้ ง แล้วปิ ดทับด้วยผ้าก๊อสปราศจาก
เชื้อ หลีกเลีย่ งใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น providine ,H2O2 ล้างแผลเช้าเย็นและเมื่อแผลซึ ม
- ทาผิวหนังบริ เวณรอบๆแผลด้วยวาสลีน เพื่อไม่ให้มีการเปี ยกชื้นและเปื่ อยยุ่ย
10.3 แผลกดทับระดับที่ 3
- ดูแลและป้องกันเหมือนแผลกดทับระดับที่ 1และ2
- ประเมินภาวะของการติดเชื้อ ถ้ามีการติดเชื้อให้ลา้ งแผลด้วย0.9%NSS ให้สะอาดและ swab เพื่อส่ ง
ย้อมสี กรัมและส่ งเพาะเชื้อ
- ถ้ามีเนื้อตาย ทาการปรึ กษาแพทย์เพื่อพิจารณา debridment
- แผลกดทับที่เท้าที่มีเนื้อตายแห้ง(dry eschar) และไม่มีการบวมแดง หรื อขยับเคลื่อน ไม่ตอ้ ง debride
ให้ติดตามประเมินแผลทุกวันว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรื อจาเป็ นต้อง debride หรื อไม่
- ถ้าแผลเป็ นโพรงให้ irrigate แผลด้วย 0.9%NSS ใช้ syringต่อเข้ากับเข็มฉี ดยาเบอร์ 20G ฉี ดล้างเข้าไป
ในโพรงประมาณ 100 – 150 ซี ซี เพื่อชาระเอาเศษเนื้อเยือ่ หรื อแบคทีเรี ยออกจากแผล
-เลือกใช้วสั ดุปิดแผลทีเ่ หมาะสมเพื่อดารงสภาพพื้นแผลให้ชุ่มชื้น
10.4 แผลกดทับระดับ 4 +
- ดูแลและป้องกันเหมือนแผลกดทับระดับที่ 1 , 2 , 3
- ประเมินความลึกของแผลว่าถึงกระดูกหรื อไม่ เนื่องจากอาจเกิดการติดเชื้อถึงกระดูกได้
- ในกรณี ที่แผลมีการติดเชื้อให้ systemic antibiotics ร่ วมด้วย หลีกเลีย่ งการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อล้างแผล
- ถ้าแผลกว้างมากและไม่มีการติดเชื้อ แพทย์อาจพิจารณาส่ งต่อ เพื่อทาผ่าตัดเย็บปลูกเนื้อเยือ่ ใหม่
11. Rehab program ปรึ กษานักกายภาพบาบัด ในการสอน ให้ความรู ้ ในการช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย ในด้านการ
ช่วยเหลือในการเคลือ่ นไหว
การวางแผนการจาหน่ าย / ส่ งต่ อผู้ป่วย
การส่ งต่อระหว่างหน่วยงาน ควรมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงทาให้เกิดแผลกดทับของผูป้ ่ วย ลักษณะผิวหนัง
หรื อรายละเอียดของแผล เช่น ระดับ บริ เวณที่เกิดแผล ขนาด ชนิดและความบ่อยของการล้างแผล รักษาที่ให้ กับ
หน่วยงานติดตามเยีย่ มบ้าน (HHC )
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แผนผังการปฎิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ

ผูป้ ่ วยใหม่/รับย้าย

ประเมินความเสี่ ยงทุกราย

ใช้แบบประเมินความเสี่ ยง
Braden

ประเมินซ้ าเมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะเสี่ ยงมีอาการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ไข้สูง ความรู ้สึกตัว
ลดลงหลังผ่าตัด ถ่ายเหลว เป็ นต้น

Braden Scale
มีความเสี่ ยง < 16 คะแนน
มีแผลกดทับ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีแผลกดทับ

ทบทวนการดูแลตาม
แนวปฏิบตั ิ
เกิดแผลกดทับใหม่

ไม่มความเสี่ ยง > 16 คะแนน
ไม่มีแผลกดทับ

ปฎิบตั ิตามแนวทางป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ

ประเมินผล

เสี่ ยงน้อย
คะแนน 15 - 16

เสี่ ยงปานกลาง
คะแนน 13 - 14

ไม่มีแผลกดทับ

- วางแผนเรื่ องการพลิกตัว
ทุก 2 ชม.
- ดูแลความชุ่มชื้นของ
ผิวหนัง
- ป้องกันการเสี ยดสี
- หากมีปัจจัยเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
ให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวัง
- ดูแลเหมือนกลุ่มเสี่ ยง
น้อย
- พลิกตัวทุก 2 ชม.
- นอนศรี ษะสู งไม่เกิน 30
องศา

จาหน่าย
เสี่ ยงสู ง
คะแนน < 12

- ดูแลต่อเนื่องเหมือนกลุ่ม
เสี่ ยงน้อย / ปานกลาง
- ใช้อุปกรณ์ลดแรงกดทับ

แนวทางการปฎิบตั ิในการป้องกันแผลกดทับ
1. การเคลื่อนไหว/จัดท่า/พลิกตัว ทุก 2 ชม.
2. การจัดการความเปี ยกชื้น/ทาความสะอาดผิวหนัง
3. การดูแลความชุ่มช้นของผิวหนัง
4. การดูแลภาวะโภชนาการ
5.การใช้อุปกรณ์ลดแรงกดทับ เช่น ที่นอนลม
6. การดูแลทะความสะอาดแผลกดทับ
7.โปรแกรมให้ความรู ้แก่ผดู ้ ูแลอย่างต่อเนื่อง

ผูร้ ับผิดชอบ
RN.
RN.
RN.
RN.
RN.
RN.
RN.

AID
AID
AID
AID
57

