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Service  Profile  
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

หน่วยงานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  ให้บริการดา้นอุบติัเหตุ และฉุกเฉินอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ปลอดภยั  โดยมี
เป้าหมาย  ให้ผูรั้บบริการมีความปลอดภยั พึงพอใจ โดยเนน้ให้ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีการส่งเสริมสุขภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีการพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการสร้าง
เสริมสุขภาพและสร้างความผาสุกในการท างาน 
 
ข. ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  : 

งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแก่งคอยใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินทุกประเภท  
ตลอด  24  ชัว่โมง ตามศกัยภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิระดบัตน้  บริการตรวจโรคทัว่ไปนอกเวลาราชการโดย
พยาบาล บริการส่งต่อผูป่้วยในรายท่ีมีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแลรักษา และบริการรับผูป่้วย
อุบติัเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  (EMS) 

เน่ืองจากพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย  มีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนขา้งมากและมีถนนเส้นหลกัวิ่งผา่น 2 สาย 
ไดแ้ก่  ถนนมิตรภาพเส้นทางผ่านจากจงัหวดัสระบุรีไปยงัภาคอีสาน  และถนนแก่งคอย-บา้นนาไปยงัจงัหวดั
นครนายก การคมนาคมสะดวกข้ึน  ประชาชนหมุนเวียนเร็วและมีความหนาแน่นมากข้ึน ท าให้มีผูม้ารับบริการ
ด้วยอุบติัเหตุต่าง ๆ  มากข้ึนทุกปี   ดงันั้นงานอุบติัเหตุจึงต้องมีความพร้อมท่ีจะให้การดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุ-
ฉุกเฉิน ดว้ยความรวดเร็ว  ปลอดภยั  ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 
ค. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  : 

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ไดแ้ก่  ไดรั้บการดูแลและรักษาพยาบาลดว้ยความรวดเร็ว ปลอดภยัและ
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาลและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ความตอ้งการของญาติ ไดแ้ก่ ผูป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลจากแพทยแ์ละพยาบาลอยา่งรวดเร็ว ให้
ความเป็นกนัเอง  และไดรั้บทราบขอ้มูลของผูป่้วยท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
 
ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  : 

ความตอ้งการของผูรั้บผลงานภายในท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การประสานงานท่ีดี การส่งต่อขอ้มูลและส่งต่อ
ผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 
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จ. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 
     ลกัษณะของการบริการงานอุบติัเหตุฉุกเฉิน  คือการประเมินอาการและคดักรองผูป่้วยฉุกเฉินเพื่อใหก้าร
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการรักษาต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยฉุกเฉิน การให้
ความร่วมมือในการช่วยแพทยต์รวจรักษาปฏิบติัตามแผนการรักษาของแพทย ์ มีการเฝ้าระวงัการสังเกตอาการ
ผูป่้วย ติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อผูป่้วยเพื่อการรักษาพยาบาลต่อเน่ือง ตอบสนองผูป่้วยและญาติทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ขอ้มูลปี60 ( ตั้งแต่เดือนต.ค.59- ก.พ60) 
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5. อนัดับทีม่ีการส่งต่อในหน่วยงาน  ปี  2560 

10 อนัดบัโรคท่ีพบบ่อย งานอบุติัเหตุ- ฉุกเฉิน                     
1. Common cold     
2. Dyspepsia     
3. Injury of unspecified body region                                                          
4.Dizziness     
5.  disorders of muscle     
6. Diarrhea   
7. Gastritis     
8. Acute pharyngitis   
9. Hypertention                                         
10. Bronchitis  

 
1. Stroke     
2. Unspecified  injury                                   

    3. Acute Appendicitis  
    4. Open wound                                                                                                    
5. Unspecified  convulsions  
  

5  อนัดบัผูป่้วยท่ีสังเกตอาการ ปี 2560 
1. Dyspepsia     
2. Hypertention     . 
3. Diarrhea      
4.  Dizzines                            . 
5. Gastritis 
 

 
 

 

 
ฉ. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั  (Key Quality Issues)  : 

ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ปลอดภยั มีความพึงพอใจ 
 
ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้  : 

ความทา้ทายท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  การประเมินอาการผูป่้วยอุบติัเหตุ ฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและ
ปลอดภยั และการส่งต่อท่ีรวดเร็ว   ไม่มีขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการ  

 
ความเส่ียงท่ีส าคญั ( ตามกระบวนการหลกั) 

1. การประเมินคดักรองตามความรุนแรง       
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2. การตรวจรักษาและวนิิจฉยัล่าชา้ ผดิพลาด         
3. ระบบRefer ล่าชา้         
4. การตรวจรักษาแทนแพทยท่ี์ไดรั้บค าแนะน าเพิ่มเติม   ขอ้เสนอแนะจากแพทย ์   
5. การระบุตวัผูป่้วยผดิคน เช่น การตรวจผูป่้วยผิดคนเน่ืองจาก OPD card ผดิคน    
6. ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล             
7. ขอ้ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ                
8. อุบติัเหตุจากการท างานของเจา้หนา้ท่ี     
9. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้และทกัษะ 

         5 อนัดับในความเสียงที่ส าคัญ ปี 2560 
                     1. ผูป่้วยเสยีชวีติในหอ้งฉุกเฉิน 
                2. เจา้หน้าทีถู่กสารคดัหลัง่กระเดน็เขา้ตาขณะปฏบิตังิาน  
                3. การส่งต่อล่าชา้ 
                4.ผูป่้วยมอีาการทรดุลงระหว่างรอAdmit 
                5. ทรพัยส์นิผูป่้วยสญูหายในหอ้งสงัเกตอาการ  
 
ความเส่ียงทีส่ าคัญและแนวทางการป้องกนั 

ความเส่ียงทีส่ าคัญในหน่วยงาน แนวทางการป้องกนั/หลกีเลี่ยง 
1. การTriage ตาม R4TS  ปัญหาท่ีพบ  ยงัมี
ประเมินผิดความรุนแรง โดยเฉพาะสีเหลือง 

- ทบทวนแนวทางการประเมิน 
- มอบหมายใหพ้ยาบาลวชิาชีพเป็นผูป้ระเมินอาการ 
- มีการประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบติังาน โดย   
หวัหนา้งาน  และหวัหนา้เวร 

2. การตรวจรักษา/วนิิจฉยั 
ปัญหาท่ีพบ  การประเมินอาการล่าชา้ท าใหก้าร
รักษาล่าชา้ เน่ืองจากมีผูรั้บบริการมาพร้อมกนั
หลายคน 

- ทบทวน CPG การดูแลผูป่้วย 
- อบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ี 
- มีการติดตามประเมินผล  จากการทบทวนการเสียชีวติท่ี  
ER  และประเมินผลการท า  CPR  ทุกคร้ัง  

3. ผูป่้วยเสียชีวติในห้องER - ทบทวนทุกCase ท่ีมีการเสียชีวติเพื่อหาสาเหตุ 
- ปรับระบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
- มีแนวทางในการดูแลผูป่้วย 

4. มีระบบการส่งต่อล่าชา้และมีปัญหาจะมี
ขอ้แนะน า  ปัญหาท่ีพบ  ผูป่้วย ACS บางราย   
มีการส่ือสารผดิพลาด ไม่ปฏิบติัตามแนวทาง 

ทบทวนแนวทางการส่งต่อผูป่้วย ACSระบบ Fast tract 
       ร่วมกบัแม่ข่าย 
- จดัอบรมการดูแลผูป่้วยขณะส่งต่อ 
- มีระบบการดูแลผูป่้วยขณะส่งต่อดว้ยTelemed 
- มีระบบConsult ผลEKG กบัแม่ข่าย 
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ความเส่ียงทีส่ าคัญในหน่วยงาน แนวทางการป้องกนั/หลกีเลี่ยง 
- ร่วมกนัจดัท าแบบฟอร์มกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย/ 
- ติดตามประเมินผลทุก3 เดือน 

5. การตรวจแทนแพทยน์อกเวลาราชการ  
ปัญหาท่ีพบ  การซกัประวติัและตรวจร่างกายไม่
ครอบคลุม การวนิิจฉยัไม่ถูกตอ้ง และการใหย้า
ไม่ครบ dose 

- มีการฟ้ืนฟูความรู้การตรวจรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
- มี  CPG  การตรวจรักษาเบ้ืองตน้ในโรคท่ีพบบ่อย  เช่น  
HT,  DM,  AGE  ฯลฯ 
- มีการทบทวน OPD Card ทุกวนั  
- Conference  ใน  Case  ท่ีมีปัญหาทุกวนัเพื่อหาส่วนขาด  
เพื่อเป็นโอกาสพฒันา 

6. ระบุตวัผดิคน  ปัญหาท่ีพบ มีการผดิพลาด
ทะเบียนประวติัผูป่้วยในการตรวจรักษา 

- ประสานงานหอ้งบตัร ในการตรวจสอบ OPD card  กบั
ใบสั่งยา 
- ใหก้ารพยาบาลทุกคร้ัง  โดยยดึหลกั 6 Right 
- ทบทวนช่ือผูป่้วยอีกคร้ังก่อนลงมือใหก้ารพยาบาล 
- ผูป่้วยไม่รู้สึกตวัใชป้้ายผกูขอ้มือ 

7. ผูป่้วยไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล  ปัญหาท่ีพบ 
ผูป่้วยกลบัมารักษาซ ้ า 

- มีใบค าแนะน าตามปัญหา  เช่น  บาดแผล,  การดูแล
เฝือก,  การดูแลอาการทางสมอง  และ  โรคท่ีพบบ่อยนอก
เวลาราชการ 
- ลงบนัทึกการใหค้  าแนะน าใน  OPD Card   
- ใหผู้รั้บบริการลงรับทราบขอ้มูล 
- รวบรวมรายงานทุกเดือน,  เพื่อประเมินผล 

8. อุบติัเหตุจากการท างาน  ปัญหาท่ีพบ 
เจา้หนา้ท่ีถูกเขม็ท่ิมต า  เจา้หนา้ท่ีถูก Secretion 
กระเด็นเขา้ตา 

- ระมดัระวงัในการใชข้องมีคม/ สวมอุปกรณ์ป้องกนั 
- มีแนวทางในการท าลายของมีคม  เช่น  เคร่ืองท าลายหวั
เขม็,  ภาชนะใส่ของมีคมต่าง ๆ 
- มีแนวทางปฏิบติัการถูกของมีคมท่ิมแทง 
- ยดึหลกั  Universal precaution 

9. ถูกร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมบริการ  
ปัญหาท่ีพบ  พบขอร้องเรียนในนอกเวลา
ราชการเน่ืองจากผูป่้วยและญาติไม่เขา้ใจและ
ขั้นตอนการักษา 

- พูดจาสุภาพ 
- ใหก้ารพยาบาลดว้ยความน่ิมนวล 
- ประชาสัมพนัธ์ในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
- ไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วย 
- ใหข้อ้มูลการรักษาแก่ผูป่้วยและญาติ 
- มีป้ายติดหนา้ห้องขณะท่ีแพทยแ์ละพยาบาลก าลงัให้
การรักษาผูป่้วยหนกั 
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ความเส่ียงทีส่ าคัญในหน่วยงาน แนวทางการป้องกนั/หลกีเลี่ยง 
10. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้และทกัษะในการ
พยาบาล  ปัญหาท่ีพบ ใหก้ารพยาบาลไม่ไดต้าม
มาตรฐาน 

- ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่/ยา้ยมา 
- ฟ้ืนฟูความรู้และทกัษะในทุก ๆ  ปี 
- สนบัสนุนการอบรมทั้งภายใน / นอกโรงพยาบาล 
- มีคู่มือทางการพยาบาล / แผนปฐมนิเทศ 

11. อุปกรณ์และเคร่ืองมือฉุกเฉินไม่พร้อมใช ้ 
ปัญหาท่ีพบ ,  Ambu bag  ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ปริมาณการใชมี้จ านวนมากข้ึน 
                 

- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินทุกเวร 
- มีการส ารองเคร่ืองมือกรณีช ารุดนอกเวลา 
- มีการท าแผนการจดัซ้ือใหเ้พียงพอ 

 
จุดเนน้การพฒันา ปี2560  (ภาพรวม โรงพยาบาล) 

         1. การดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร 
         2.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กLD ด้วยระบบ DHS 
         3. อาหารปลอดภัย 
          
            เข็มมุ่ง   ที่ยงัด าเนินการอยู่ ในหน่วยงาน ได้แก่ 
            -   การพฒันาการดูแลผูป่้วยหลอดเลือดสมอง ดว้ยระบบ Fast tract 
            -   การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ดว้ยระบบ Fast tract  
            -   การพฒันาการคดักรองผูป่้วยดว้ย ระบบR4TS 
            -   ระบบการส่งต่อ 
              
ซ. ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
การจัดการบุคลากร 

ปริมาณบุคลากรในหน่วยงาน 
พยาบาลวชิาชีพ     22 คน 
จพง.เวชกิจฉุกเฉิน                          2          คน 
ลูกจา้งชัว่คราว       4  คน  
จ.น.ท ธุรการ                                  1          คน 

              ไดมี้การขยายตึก ER   เพิ่มเตียงในห้องสังเกตอาการ 6 เตียง จึงเพิ่มเวรเชา้ 1 คน 
หมายเหตุ  เน่ืองจากนอกเวลาราชการมีขอ้จ ากดัท่ีพยาบาลตอ้งตรวจรักษาแทนแพทยแ์ละจ่ายยาแทน

เภสัชกร ดงันั้นทางหน่วยงานจึงตอ้งมีการเพิ่มศกัยภาพใหก้บัพยาบาลจึงไดจ้ดั  พยาบาลเขา้รับการอบรมเวช
ปฏิบติั ใชเ้วลาคนละ 4 เดือนและไดรั้บการอบรมในโรงพยาบาลในเร่ืองการตรวจรักษาและการประเมินผูป่้วย



Service Profile  งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

7 

ในโรคท่ีพบบ่อยโดยแพทยแ์ละเภสัชกร การอบรม CPR และการซอ้มแผนอุบติัเหตุและอุบติัภยัหมู่  ซ่ึงมีแผนจะ
ส่งอบรมใหค้รบ  

 
 
การข้ึนปฏิบติังาน 

เวรเชา้วนัธรรมดา           7 คน 
เวรเชา้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์               6         คน 
เวรเชา้วนัหยดุ                5  คน 
เวรบ่าย                            5  คน 
เวรดึก                              3 คน 

หมายเหตุ  ถา้เป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะเพิ่มเจา้หนา้ท่ี และในแต่ละเดือนจะมีการจดัเวร On call ไว ้ใน
กรณีท่ีมีการลาในทุกเวร  กรณีท่ีมีการพกัร้อนตอ้งแจง้ก่อนอยา่งนอ้ย 1 เดือน และตอ้งไม่ลาตรงกนั ก าหนดไม่ 

ควรลาเกิน4 คน/เดือน และกรณีท่ีมีอุบติัเหตุหมู่ สามารถตามเจา้หนา้ท่ีจากตึกผูป่้วยในทั้งชายและหญิง
ออกมาช่วยหรือตามเจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั และมีการจดัเวรพยาบาลส าหรับออกใหบ้ริการ EMS 
การบริหารบุคลากร 

- กรณีหวัหนา้งานไม่อยูช่ัว่คราว  เช่น  ลาป่วย ลาพกัร้อนหรืออบรม ให ้Staff  ท่ีอาวโุสมากท่ีสุด
ปฏิบติังานแทน ซ่ึงการมอบหมายเป็นไปตามอตัโนมติัไม่ตอ้งท าหนงัสือแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานแทน แต่กรณีท่ี
หวัหนา้ลาศึกษาต่อ ตอ้งมีการท าหนงัสือแต่งตั้งและไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้  านวยการ 

- กรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีใหม่มาปฏิบติังานตอ้งปฏิบติัดงัน้ี    
 ปฐมนิเทศจากกรรมการ HRD โดยดู VCD แนะน าโรงพยาบาลและปฐมนิเทศในหน่วยงาน 
 ท าการตรวจร่างกาย 
 มีการฝึกปฏิบติังานจนเกิดความช านาญ 
 จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
 ประเมินผลงาน 

- ประเมินความเพียงพอของบุคลากร ปีละ คร้ัง จากภาระงาน 
- การพฒันาตนเอง 

 มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัปีละ  2  คร้ัง 
 ประเมินความรู้ตาม Competency เพื่อพฒันาศกัยภาพ 
 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

โรงพยาบาล 
 สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมทีมพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลและใหมี้ส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาลและหน่วยงาน 
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ปัญหาเกีย่วกบับุคลากรในรอบปีทีผ่่านมา 
              - บุคลากรในเวรดึกไม่เพียงพอ เน่ืองจาก มี 2 คนบางคร้ังตอ้งออกปฏิบติังานEMS และบางคร้ังตอ้งส่ง
ต่อผูป่้วยไปรพ แม่ข่าย ไดป้ระเมินภาระงานใหก้ลุ่มการพยาบาลและHRD ปัจจุบนัไดมี้การตามเจา้หนา้ท่ีจาก 
Ward ออกมาช่วยและเพิ่มเจา้หนา้ท่ีในเวรดึกอีก 1คน 

เคร่ืองมือทีส่ าคญั 
เคร่ืองมือท่ีส าคญัของหน่วยงาน  ไดแ้ก่ 

- Laryngo scope และ Blade ขนาดต่าง ๆ จ านวน    3  ชุด 
- Ambu bag  ทั้งผูใ้หญ่และเด็กพร้อม Mask ขนาดต่าง ๆ จ านวน     6   ตวั 
- เคร่ือง Defibrillator ท่ีมีทั้ง Paddle เด็กและผูใ้หญ่ จ านวน   1  เคร่ือง 
- Partial monitor      จ านวน  5  เคร่ือง 
- เคร่ืองจบัออกซิเจน Sat   จ านวน   2 เคร่ือง  (แบบเคล่ือนยา้ยได ้) 
- เคร่ือง EKG   จ านวน  2  เคร่ือง 
- เคร่ือง Suction   จ านวน    1  เคร่ือง 
- เคร่ืองวดัความดนั ท่ีมีทั้ง คฟั เด็กและผูใ้หญ่    จ านวน     4  เคร่ือง 
- ออกซิเจนไปป์ไลน์ / Suction ไปบไ์ลน์ 

การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
- มีการประเมินความพอเพียงในแต่ละปีท าแผนจดัซ้ือ 
- มีประวติัเคร่ืองท่ีส าคญั 
- มีการตรวจความพร้อมใชใ้นทุกเวร 
- มีคู่มือและวธีิการใชติ้ดไวท่ี้เคร่ือง 
- มีการตรวจสอบจากภายใน 3 เดือน/ คร้ัง 
- มีการดูแลรักษาเชิงป้องกนั เปล่ียนอะไหล่ตามเวลาท่ีก าหนด 
- มีการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก ปีละ 1 คร้ัง 
- มีระบบส ารองเคร่ืองมือและระบบการยมืจากหน่วยงานอ่ืน 

ปัญหาขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัเคร่ืองมือในรอบปีท่ีผา่นมา 
1. Laryngo scope  ไฟไม่สวา่ง        -  มีส ารองอีก  2  เคร่ือง  (ซ้ือใหม่)   
2. Ambu  bag  มีไม่เพียงพอ   -  จดัซ้ือใหม่    ประเมินจากการใชง้าน 
3. เคร่ืองวดัความดนัช ารุดบ่อย -  มีการดูแลรักษาเชิงป้องกนั  เปล่ียนอะไหล่ตามเวลาท่ีก าหนด  ถา้มี

ปัญหาไม่พอใช ้ สามารถยมืจากหน่วยงาน 
 
4. Partial monitor แบตเตอร่ีเส่ือม -  ยงัใชง้านไดโ้ดยการเสียบปลัก๊ และเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 
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ขอ้จ ากดัเร่ืองเคร่ืองมือไดแ้ก่ ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวิตเช่น Defib 
ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 

1. การสร้างเสริมสุขภาพดา้นผูป่้วย -  การใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูป่้วยและญาติ 
                                                             -  การจดัสถานท่ีค านึงสิทธิผูป่้วย 
                                                             -  การมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง 
                                              -  การสอนและสาธิตการเช็ดตวั การพน่ยา การใชไ้มค้  ้ายนั 
                                                             -  การสร้าง Empowerment  ในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

2. การสร้างเสริมสุขภาพดา้นเจา้หนา้ที     -   มีความผาสุกในการท างาน 
                                                    -  ปลอดภยัในการท างาน ไม่ติดเช้ือ ไม่เกิดอุบติัเหตุ 

-  ขวญัและก าลงัใจ  หอ้งพกั อาหารวา่ง 
-  จดัอุปกรณ์ป้องกนัในการท างาน 

                                                                -  มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
                                                     -   มีการป้องกนัอุบติัเหตุ สวมใส่อุปกรณ์ มาตรการ 3ม 2ข 1ร 
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ญ. แผนปฏิบติัการ จุดเนน้  : 
                     

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การแก้ไขอุบัติเหตุจราจรในอ าเภอแก่งคอย 
 1.เพื่อใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุจราจร 
 
 
2.เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของประชาชนใหมี้
ความรู้ในการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรในชุมชน
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การขบัข่ี 
 
 
.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ีในเครือข่ายสุขภาพและ
เจา้หนา้ท่ี อาสาสมคัรมีความรู้ความสามารถใน
การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
-มีขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรและ
ขอ้มูลจุดเส่ียงในเขตอ.แก่ง
คอยครบถว้น 
 
-มีชุมชนตน้แบบในการแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรอยา่ง
ย ัง่ยนื 
-จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บการ
อบรมและเขา้ร่วมกิจกรรม 
-ร้อยละของเจา้หนา้ท่ีเครือข่าย
สุขภาพมีความรู้ในการดูแล
ผูป่้วย( จากการประเมิน) 
 

 
80% 

 
 
 

1 แห่ง 
 
 

2 แห่ง 
 

80% 

 
100 

 
 
 

4แห่ง 
 

1แห่ง 
 
 
รอ
ด าเนิ
นการ 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส  ด้วย
ระบบ DHS 
1.เพื่อใหผู้สู้งอาย ุ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส
เขา้ถึงไดรั้บการดูแลสุขภาพและเขา้ถึงระบบ
บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
2. เฝ้าระวงัความปลอดภยัในการดูแล 
ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุในระหวา่งการดูแล 
 
 
3.พฒันาศกัยภาพของจนท.และครอบครัวใน
การดูแลผูป่้วย 
   - มีส่วนร่วมในการออกเยีย่มบา้นร่วมกบั
เครือข่าย 

 
 
-อตัราของผูสู้งอายท่ีุติดเตียง
เขา้ถึงระบบบริการดว้ยระบบ
EMS 
 
-อุบติัการณ์เกิดอุบติัเหตุ จาก
การดูแล เช่นตกเตียง 
 
 
- จนท.เครือข่ายไดรั้บการ
อบรมการดูแลผูสู้งอายแุละการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 
 
 

 
 
50% 

 
 
 

0 
 
 
 

ปีละ 1
คร้ัง 

 
 

14.7 
 
 
 
0 

 
 

15.5 
 
 
 

0 
 
 

 
 

9.7 
 
 
 

0 

 
 

24.3 
 
 
 

0 

 
 

16.5 
 
 
 

0 

 
 

17.5 
 
 
 
0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.อาหารปลอดภัย 
วตัถุประสงค์ 

-เพื่อดูแลใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะอาหารเป็น
พิษไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 
- มีการจดัการอยา่งเป็นระบบเม่ือพบผูป่้วย 
ท่ีมีอาการป่วย ในภาวะฉุกเฉินหมู่ 
 -เพื่อผูรั้บบริการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภยั 

 

 
 
 - อตัราการเสียชีวติท่ีไม่สมควร 
 
- อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น 
 
- อุบติัการณ์ไม่สามารถบริหาร 
จดัการกบัภาวะฉุกเฉินหมู่ 
 
- ผูป่้วยและญาติมีความรู้ในการ
บริโภคอาหารปลอดภยั  

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
    
 ไม่มี 

 
 

80% 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาด
เลือดเฉียบพลนั 
เพื่อใหผู้ป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดไดรั้บการรักษา
ท่ีรวดเร็ว ปลอดภยั 
กิจกรรม  
1. การคดักรองผูป่้วยกลุ่มเส่ียงในคลินิกโรค
เร้ือรัง  อาการเตือนท่ีส าคญั 
2. มีระบบ Fast Track STEMI ในรพและแม่ข่าย 
.3 ก าหนดแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยโดยทีม
PCT 
4. จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อช่วยการวินิจฉยั 
5. เพิ่มศกัยภาพพยาบาลในการแปรผลEKG 
การใชย้าฉุกเฉิน การใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติ 
 
 

 
 
 - อตัราการเสียชีวติท่ีไม่สมควร 
 
-อตัราการวนิิจฉยัผิดพลาด/
ล่าชา้ 
-อตัราผูป่้วย STEMI ไดย้า
ละลายล่ิมเลือด(SK)ภายใน30
นาที 
- อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น
ในระหวา่งส่งต่อหลงัใหย้า
(SK) 
  

 
 
0 
 

<10% 
 

50% 
 
 

0% 
 
 

 
 
0 
 
0 
 
ไม่มี 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
ไม่มี 
 
 
0 

 
 
0 
 
0 
 
ไม่มี 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
0 
 
0 
 
ไม่มี 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
0 

 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. ทบทวนการดูแลผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์
7. มีระบบ Fast Track  STEMI  ร่วมกบัแม่ข่าย
และมีการซกัซอ้มการดูแลบนรถ 
 8. อบรมพยาบาลการดูแลผูป่้วยขณะน าส่ง 

- การใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติบนรถ 
- การใชย้าละลายล่ิมเลือด ยาฉุกเฉิน 
- การแปรผลEKG ขณะอยูบ่นรถ 
- การส่งผลEKGใหแ้ม่ข่าย 

9. พฒันาการส่งต่อดว้ยTelemed ร่วมกบัแม่ข่าย  
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
5. พฒันาศกัยภาพของจนท.ในการดูแลผูป่้วย 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีรวดเร็วและ
ปลอดภยั 
2.เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้และทกัษะในการ
ดูแลผูป่้วย 
 
กิจกรรม 
- มีการปฐมนิเทศจนท.ใหม่ทุกระดบั 
- สนบัสนุนเขา้ร่วมอบรมทั้งในและนอกรพ. 
 

 
 
 
- อตัราการตายท่ีไม่สมควร 
 
- อตัราของจนท.ท่ีไดรั้บการ
อบรม 10วนั/คน/ปี 
- อตัราจนท.ไดรั้บการประเมิน
สมรรถนะผา่นเกณฑ ์

 
 
 
0 
 
80 

 
80 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0 
 

 
 
 
0 
 

 
 
 
0 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 

100 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานทั้งใน 
และนอกหน่วยงาน 
- มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
- สร้าง Case manager ในการดูแลผูป่้วยท่ีมี 
ภาวะเส่ียงสูง  ACS, Stroke,HI 
- สร้างเครือข่ายในการดูแลผูป่้วยร่วมกบัรพ.สต 
- สร้างเครือข่ายในการส่งต่อผูป่้วยท่ีรวดเร็ว 
- มีทีมดูแลผูป่้วยท่ีดอ้ยโอกาสร่วมกบัสหสาขา
วชิาชีพและทีมรพ.สต 
- สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมทีมคุณภาพต่างๆของรพ. 
- น าเคร่ืองมือคุณภาพมาใช ้
- ติดตามประเมินผลงานทุก6 เดือน 
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ฎ. วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา  : 
ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

รวดเร็ว  
- การประเมินและแกไ้ข
ภาวะวกิฤติไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
- ระบบ Fast Track  
STEMI 
- ระบบ Fast Track  
stroke 
 
 
ถูกต้อง 
- การประเมินและส่งต่อ
ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
ปลอดภัย 
- ระบบริการมีความ
ปลอดภยัผูรั้บบริการ
มัน่ใจ 
 
ความพงึพอใจ 
- การบริการดว้ยหวัใจ 

 
- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
แกไ้ขภาวะวกิฤติไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
 
 
 
- เพื่อใหผู้ป่้วยอุบติัเหตุ
ทางสมองไดรั้บการ
ประเมินท่ีถูกตอ้ง  
- เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีส่งต่อ
ไดรั้บการดูแลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
 
 
- เพื่อใหผู้รั้บบริการมี
ความมัน่ใจและเช่ือมัน่
ในระบบบริการ 
 
 
 
 
- เพื่อใหผู้รั้บบริการมี
ความประทบัใจในระบบ
บริการ 

 
- อตัราผูป่้วยฉุกเฉิน
ไดรั้บการแกไ้ขภาวะ
วกิฤติภายใน 4 นาที 
- อตัราการเสียชีวติท่ีไม่
สมควรตายในหน่วยงาน 
 
- อตัราการประเมิน
อาการผูป่้วยอุบติัเหตุท่ี
บาดเจบ็ทางสมองได้
ถูกตอ้ง 
- อตัราการดูแลผูป่้วย
ก่อนและระหวา่งน าส่ง
ต่อไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 
- อตัราการติดเช้ือจาก
แผลสะอาด 
- อตัราความผดิพลาด
โดยการตรวจรักษาโดยผู ้
ไม่ใช่แพทยท่ี์แพทย์
ยอมรับไม่ได ้
 
- อตัราความพึงพอใจ 
- ขอ้ร้องเรียนการ
ใหบ้ริการ 

 
- แนวทางการประเมิน
ผูป่้วย 
- CPG การดูแลผูป่้วย
วกิฤติในระบบต่างๆ 
 
 
- CPG การดูแลผูป่้วย ท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง 
- คู่มือการส่งต่อจดัท า
ร่วมกนัระหวา่งแม่ข่าย 
 
 
 
 
 
- WI การท าหตัถการ
บาดแผลต่าง ๆ 
- CPG การดูแลผูป่้วยใน
โรคท่ีพบบ่อย 
 
 
 
- พฒันาระบบบริการ 
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85.57
92.28 91.31

99.8995.61

75.00
80.00
85.00
90.00
95.00

100.00
105.00

2556 2557 2558 2559 2560
ปี

ร้อยละ

อตัราการประเมนิ Linear (อตัราการประเมนิ)

24.54

95.2889.56

0.00

50.00

100.00

150.00

2558 2559 2560
ปี

ร้อยละ

อตัราการประเมนิ Linear (อตัราการประเมนิ)

 
ฏ. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :   
 

1. อตัราผูป่้วยท่ีไดรั้บการประเมินคดัแยกตามความรุนแรง(R4TS)ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(สีแดง,ชมพู) 
เป้าหมาย  80% 
 
 

 
  

 
 
 

                      อภิปรายประเด็นส าคญั  จากกราฟจะเห็นวา่ปี58 เร่ิมน าเอาการประเมินR4TS มาใชใ้นหน่วยงาน  
เจา้หนา้ท่ียงัไม่มีความรู้  ปี 59  ส่งอบรมจากแม่ข่ายเพิ่มเติม สามารถประเมินคดัแยกผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งแต่
ยงัพบปัญหาท่ีบางคร้ังมีผูป่้วยฉุกเฉินมาพร้อมๆกนัหลายรายและมีความรุนแรงท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง
รวดเร็วพร้อมๆกนั ท าใหบุ้คลากรไม่เพียงพอ แต่มีแนวทางการด าเนินการ โดยมีการร้องขอจากแผนกอ่ืนๆมา
ช่วย มีการทบทวนหาปัญหาน ามาแกไ้ขและมีการประเมินศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในทุกระยะ ส่งเจา้หนา้ท่ีใหม่
อบรมจากแม่ข่ายเพิ่มเติม 
 
2.อตัราผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็ทางสมองไดรั้บการดูแลไดต้ามมาตรฐานและส่งต่อไดท้นัเวลา เป้าหมาย  80% 
 
 
  
  

 
 
 
 

                 
อภิปรายประเด็นส าคญั  จากกราฟจะเห็นวา่  เน่ืองจากการถา้พบผูป่้วยเมาสุรา มีประวติัสลบ จ าเหตุการณ์
ไม่ได ้ตอ้งสังเกตอาการไวอ้ยา่งนอ้ย 6 ชม.จึงมีการท าทบทวนแนวทางการประเมินอาการทางสมองและ
ปรับปรุงใบใหค้  าแนะน าท่ีสามารถอ่านไดง่้ายและมีโอกาสพฒันา เร่ืองการติดตามผูป่้วยในรายท่ีใหก้ลบับา้น 
กระตุน้ให้ญาติท่ีดูแลสังเกตอาการทางสมองและแจง้มีเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดง่้าย  
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100.00

98.81
99.18

99.72
100.00

98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50

2556 2557 2558 2559 2560 ปี

ร้อยละ

การแก้ไขภาวะวิกฤติ Linear (การแก้ไขภาวะวิกฤติ)

86.70
84.25

81
82.56

84.38

78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00

2556 2557 2558 2559 2560
ปี

ร้อยละ

ความสมบูรณ์เวชระเบียน Linear (ความสมบูรณ์เวชระเบียน)

 
3.อตัราผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการแก้ไขภาวะวกิฤติ ภายใน 4 นาท ีเป้าหมาย 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิปรายประเด็นส าคญั     ปี58-60ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  เน่ืองจากผูป่้วยฉุกเฉินมารับบริการมีการ

บาดเจบ็หลายระบบ  การดูแลตอ้งท าหตัถการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ใชเ้วลานาน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้  
บุคลากรไม่เพียงพอ ปรับปรุงโดย มีแนวทางการดูแลผูป่้วยและการบริหารจดัการในการดูแลผูป่้วยในการท่ี
ตอ้งท าหตัถการหลายๆอยา่งโดย การร้องขอคนช่วยจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จดัหาเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวก
ช่วยในการบริการผูป่้วย 

4. อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  เป้าหมาย 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อธิบายประเด็นส าคญั  ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนยงัพบปัญหาเน่ืองจากมีการบนัทึกไม่ครอบคลุม

เช่นการซกัประวติัเด็กท่ีมีอายุ 0-12  ไม่ไดล้ง น ้ าหนกั ไม่ไดซ้กัประวติัการไดรั้บวคัซีนและหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ
ควรซกัประวติั LMP และการลงรหสัโรคไม่ถูกตอ้ง ไม่มีประวติัการรักษาท่ีผา่นมา    การแกปั้ญหาทางทีม IM 
ไดมี้การอบรมและช้ีแจงการใชแ้บบประเมินแบบใหม่ และส่งอบรมในทีมตรวจสอบเวชระเบียน 
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ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30นาที

77.10
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ร้อยละ

ผู้ป่วย Stroke fast track  ส่งต่อ ได้ทนัเวลาภายใน 30 นาท ี 

5.อตัราการของผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่เลือด ได้ทนัภายใน 30นาที  เป้าหมาย 70% 
 
  
  
 
 
 
 

อธิบายประเด็นส าคญั  ปี58ยงัพบผูป่้วย เสียชีวติท่ีหอ้งฉุกเฉิน  กลางๆปี ไดเ้ร่ิมมีขอ้ตกลงจากแม่ข่ายท่ี
ใหร้พชุมชน ใหย้าละลายล่ิมเลือดได ้เพื่อช่วยผูป่้วยใหป้ลอดภยั ลดอตัราการเสียชีวิต ในโรงพยาบาล จึงมีการ
ส่งเจา้หนา้ท่ีอบรมและมีการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและยาและเพิ่มศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้
ในการประเมิน การให้ยา การดูแลผูป่้วยในขณะน าส่งหลงัการให้ยา และใช้เคร่ืองมือฉุกเฉินบนรถไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปี59ไดมี้การพฒันาการใชร้ะบบTelemed มาช่วยดูแลและให้ค  าปรึกษาขณะน าส่งจากแม่ข่ายรพ 
แจกสต๊ิกเกอร์ อาการตือน early warning  sign ท่ีคลินิกโรคเร้ือรังผลลพัธ์ ในปี59และ60ไม่พบผูป่้วยเสียชีวิตท่ี
หอ้งฉุกเฉิน 

6.อตัราของผู้ป่วย Stroke fast track  ส่งต่อ ได้ทนัเวลาภายใน 30 นาท ี เป้าหมาย 100% 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
อธิบายประเด็นส าคญั  ปี 58-60 เป้าหมาย 30นาที ยงัไม่ผา่นเกณฑ์ทั้ง3ปี  การส่งต่อล่าชา้เน่ืองมาจาก 

ไม่ไดท้  าตามแนวทางและขอ้ตกลง ของแม่ข่าย  ผูป่้วยบางรายอาการและประวติัไม่ชดัเจน ไม่มีญาติท่ีดูแล
ใกลชิ้ดมากบัผูป่้วยขณะน าส่ง ท าให้การรักษาล่าช้า  แพทยม์กัจะให้ท าLab บางตวัก่อนน าส่ง จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าในการส่งต่อ  มีการทบทวน แจง้แพทยท์ราบและแนะน าญาติ ถึงอาการท่ี เตือนส าคญัท่ีตอ้งรีบ
น าส่งรพ แจกสต๊ิกเกอร์ อาการตือน early warning  sign ท่ีคลินิกโรคเร้ือรัง 
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ร้อยละ

อตัราความพงึพอใจผู้รับบริการ
Linear (อตัราความพงึพอใจผู้รับบริการ)
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ร้อยละ

ผูป่้วย Appendicitis  ส่งต่อไดท้นัเวลา   
Linear (ผูป่้วย Appendicitis  ส่งต่อไดท้นัเวลา   )

7. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ  เป้าหมาย 85% (ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายประเด็นส าคญั ปี 58-60ยงัไม่ผ่านเป้าหมายเน่ืองจากมีประเด็นในเร่ืองความล่าช้าของการ
บริการนอกเวลาราชการเน่ืองจากผูรั้บบริการนอกเวลาราชการมีปริมาณมากและผูป่้วยตอ้งการพบแพทย ์ปี59 
ไดเ้พิ่มแพทยท่ี์ER อีก1คน ในวนัเสาร์และอาทิตยแ์ละนกัขตักฤษ์ และ เน้นในการให้ขอ้มูลผูป่้วยและญาติ 
ปรับพฤติกรรมบริการของบุคลากร ใหเ้จา้หนา้ท่ีไดพ้กัไม่มีภาวะเครียด  บริการดว้ยรอยยิม้   
 
8.อตัราการวนิิจฉัยผู้ป่วย Appendicitis  ได้อย่างถูกต้อง  เป้าหมาย 80 % 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
อภิปรายประเด็นส าคญั เร่ิม ท าปี58 มีการพูดคุยและมีขอ้ตกลงใน Service plan ศลัยกรรมของแม่ข่าย

รพสระบุรี มีการก าหนดแนวทางในการดูแลและรักษาผูป่้วย Appendicitis ให้มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพส่งต่อให้รวดเร็ว ผูป่้วยได้รับการผ่าตดัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากรพชุมชน ไม่ได้เปิดห้องผ่าตดั 
เน่ืองจากยงัขาดอุปกรณ์แลความพร้อมของบุคลากร จึงตอ้งส่งต่อทุกราย จึงได้มีการอบรมให้ความรู้กับ
เจา้หนา้ท่ีในรพชุมชนในการประเมิน การดูแล และการวินิจฉยัท่ีรวดเร็วโดยใช้Avarado score  ผูป่้วยบางราย
อาการไม่ชดัเจน อาจท าใหก้ารวนิิจฉยัไดผ้ดิพลาด ปี60 ไดเ้ปิดLabนอกเวลา จึงช่วยในการวนิิจฉยัท่ีแม่นย  าข้ีน 
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ร้อยละ

บคุลากรไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพ
Linear (บคุลากรไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพ)
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ร้อยละ

อตัราผู้ป่วยSepsis ได้รับยาATBภายใน 1ชม
Linear (อตัราผู้ป่วยSepsis ได้รับยาATBภายใน 1ชม)
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ร้อยละ

บคุลากรไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี
Line 4
Linear (บคุลากรไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี)

9. อตัราผู้ป่วย Sepsis ได้รับยา ATB ภายใน1 ชม  เป้าหมาย 80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายประเด็นส าคญั ปี58 มีขอ้ตกลงกบัแม่ข่ายในการดูแลและการส่งต่อผูป่้วยSepsis โดยใชแ้บบ
ประเมิน   จนท.ไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้จากแม่ข่าย ท าให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลและวินิจฉยัท่ีรวดเร็ว ให้ยาได้
รวดเร็ว  ส่งต่อไดท้นัเวลา ลดอตัราเสียชีวิต ผลลพัธ์ ผูป่้วยทุกรายท่ีวินิจฉยัดว้ย Sepsis  ไดรั้บยาATB ได้
ทนัเวลา และส่งต่อไดร้วดเร็ว 

 
10. อตัราบุคลากรทีไ่ด้รับการตรวจร่างกายประจ าปี และทดสอบสมรรถภาพ  เป้าหมาย 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
อภิปรายประเด็นส าคญั  จากการตรวจร่างกายประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีและทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด 

21 คน  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีมีค่า BMI เกิน 5  คน  เส่ียงต่อ DM,HT 6คน จึงให้เขา้ร่วมโครงการลด BMI  ของ
โรงพยาบาลเน้นการบริภาคอาหารท่ีเหมาะสมโดยเขา้ฟังบรรยายเร่ืองอาหารแลกเปล่ียนโดยพยาบาลท่ีผ่าน
การอบรมโภชนากรแลว้   
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การดูแลผู้ป วยท่ีส่งต่อได้เหมาะสม
Linear (การดูแลผู้ป วยท่ีส่งต่อได้เหมาะสม)
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ร้อยละ

ความพงึพอใจในบรรยากาศการท างาน
Linear (ความพงึพอใจในบรรยากาศการท างาน)

11. อตัราความพงึพอใจในบรรยากาศการท างาน  เป้าหมาย 85% 
 
  
 
 
 
         
 
  
 
       อภิปรายประเด็นส าคญั   จากการวเิคราะห์ภาพรวม พบประเด็นจากเจา้หนา้ท่ีไดแ้ก่  ค่าตอบแทนการข้ึน
ปฏิบติังานและขวญัก าลงัใจ และการพิจารณาความดีความชอบ  การสร้างขวญัก าลงัใจเช่นมีการใหข้องขวญั
วนัเกิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยมีครอบครัวไปดว้ย และมีการใหข้องขวญั
ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีดีในรอบปี โดยมีการโหวตจากเพื่อนร่วมงาน มีการจดังานปีใหม่และแจกของขวญัช้ิน
ใหญ่ทุกคน ใหเ้จา้หนา้ท่ีไดพ้กั มีอาหารวา่งใหต้ามความเหมาะสม   

12. อตัราการดูแลผู้ป่วยก่อนและระหว่างน าส่งต่อทีเ่หมาะสม  เป้าหมาย  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิปรายประเด็นส าคญั  ปี56-59 ใชร้ะบบReferal online ร่วมกบัแม่ข่ายเพื่อส่งขอ้มูลให้แม่ข่ายทราบ

ก่อนและผูป่้วยวิกฤติตอ้งโทรแจง้ก่อนน าส่ง พบปัญหาท่ีไม่ท าตามขอ้ตกลง  การดูแลผูป่้วยก่อนและระหวา่ง
น าส่ง มีขอ้เสนอแนะจากแม่ข่าย  เช่น Case stroke แขนอ่อนแรงขา้งซ้ายแต่ให้ iv fluid ขา้งซ้าย และผูป่้วย 
Stroke fast track  ไม่มีญาติขณะส่งต่อตอ้งรอญาติเน่ืองจากตอ้งพิจารณาให้ยา มีการสร้างแบบประเมินใน
ระหวา่งน าส่งผูป่้วยและสอบถามความถูกตอ้งการวินิจฉยั มีการท าทบทวนการส่งต่อร่วมกบัแม่ข่าย มีการ
ทบทวนCase ในรายท่ีมีการเสียชีวิตในระหว่างน าส่งและท่ีน่าสนใจ ปี 60 ไดน้ าเอาระบบThai Refer มา
ทดลองใช ้เน่ืองสามารถ ลงรายละเอียดขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น อยูใ่นช่วงด าเนินการ 
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การกลับมารักษาซ ้า Linear (การกลับมารักษาซ ้า)

77.28 75.62
72.03

65.99

76.11

55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00

2556 2557 2558 2559 2560
ปี

ร้อยละ

การออกปฏบัิติงานEMS ได้ทนัเวลา
Linear (การออกปฏบัิติงานEMS ได้ทนัเวลา)

 

13.อตัรา การกลบัมารักษาซ ้าใน 48ช่ัวโมง เป้าหมาย  0 

 

 

 
 
 

 

         อภิปรายประเด็นส าคญั  การกลบัมารักษาซ ้ าส่วนใหญ่จะเกิดจากผูป่้วยและญาติไม่เขา้ใจในการปฏิบติั
ตวัไม่เขา้ใจไม่มีความรู้ มากกวา่พยาธิสภาพของโรค จะพบหลายโรคเช่น URI ในเด็ก เด็กมีไข ้กินยาแลว้ไม่ดี
ข้ึน จึงกลบัมารักษา  และ โรคท่ีมีความเส่ียงสูงเช่น Head injuryในผูป่้วยท่ีเมาสุราและมีประวติัสลบ ไดใ้ห้
ผูป่้วยกลบับา้น โดยไม่ไดส้ังเกตอาการไวใ้นรพ.  จึงมีการทบทวนจากสหสาขาวชิาชึพ ใหA้dmit สังเกตอาการ
ไวอ้ยา่งนอ้ย 6ชม.ทุกราย ก่อนจ าหน่ายใหใ้บประเมินอาการทางสมอง และใหญ้าติดูแลอยา่งใกลชิ้ด  
ผลลพัธ์ ยงัพบอุบติัการณ์  เป็นโอกาสพฒันาต่อไป 
 

14. อตัราการออกปฏิบัติงาน EMS ของทมีทุกระดับ ได้ทนัเวลา (10นาท)ี  เป้าหมาย  80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
         อภิปรายประเด็นส าคญั  การออกใหบ้ริการไม่ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจาก ระยะทางในเขตอ าเภอแก่งคอย 
มีระยะทางไกล  การแจง้เหตุสถานท่ีไม่ชดัเจน การคมนาคมติดขดั ถา้เกิดเหตุรถโรงพยาบาลไม่สามารถเขา้ถึง
เหตุได ้จึงไดมี้การประสานงานกบัต ารวจ ในการเปิดทางให้ ทางแม่ข่ายจะแจง้ให้FR ส ารวจและประเมิน
สถานการณ์ก่อน มีการกั้นพื้นท่ีให้ความปลอดภยั ก่อนให้ทีมALS ออกปฏิบติังาน ประกอบกบั ความพร้อม
ของบุคลากร ปัญหา คนขบัรถไม่เพียงพอนอกเวลาราชการ มีเหตุซ ้ าซ้อน มีการใช้รถ ในการRefer ผูป่้วยใน
เวลาเดียวกนัไดมี้การจดัเวร พขร.เพิ่มข้ึน อีก1คน นอกเวลาราชการ ผลลพัธ์ ยงัพบปัญหาอยู ่ 
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2.  กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 

แผนภูมิกระบวนการหลักของหน่วยงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รับผู้ป่วยและการคัดกรอง 

1.รับผูป่้วยโดยพนกังานเวรเปล 
2. พยาบาลประชาสัมพนัธ์คดั
กรองเบ้ืองตน้ 
3. พยาบาลวชิาชีพจดัระดบั
ความรุนแรงของภาวะความ
เจบ็ป่วย 

3.1 ผูป่้วยฉุกเฉินมาก 
3.2 ผูป่้วยฉุกเฉิน 

3.3  ผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน  
4.การประเมินอาการส าคญัท่ี
คุกคามชีวติของผูป่้วย 

4.1ประเมินระดบัความ
รู้สึกตวั 
4.2ประเมินทางเดินหายใจ 
4.3ประเมินการหายใจ 
4.4ประเมินระบบไหลเวยีน
โลหิต 
4.5ประวติัอยา่งคร่าว ๆ จาก
ผูน้ าส่ง / ญาติ 

5.บนัทึกขอ้มูลการคดักรอง 
6.รายงานแพทย ์
7.แกไ้ขภาวะคุกคามชีวติ โดย
ทนัที ไม่เกิน 4 นาที 

2. การดูแลรักษา/วนิิจฉัย 

1.  ประเมินอาการโดยใชห้ลกั 
Primary Survey อีกคร้ังก่อนการ
ประเมิน Secondary Survey 

1.1ประวติัการเจบ็ป่วยโดย
ละเอียด 
1.2.กลไกการไดรั้บบาดเจบ็ 
1.3 การใชย้า / การแพย้า 
1.4 การตรวจร่างกายตั้งแต่
ศีรษะจรดเทา้โดยละเอียด 

2.  บนัทึกขอ้มูลการคดักรอง 
3.  .ผูป่้วยท่ีมี stat order ไดรั้บการ
รักษาทนัที หรือไม่เกิน 10 นาที 

4. ใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การเจบ็ป่วยแก่ผูป่้วย และ/
หรือญาติผูป่้วยอยา่ง
เหมาะสม 

5. ประเมินอาการไม่สุขสบาย
ของผูป่้วยเป็นระยะ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่รับจนถึง
จ าหน่าย 

6. ปรึกษาแพทย ์เพ่ือใหก้าร
รักษาเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงการรักษา กรณี
อาการไม่ทุเลาลง 

7. ร่วมทีมกบัแพทยว์าง
แผนการรักษาพยาบาลท่ี
ต่อเน่ือง 

3.การจ าหน่าย / การส่งต่อ 

ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
1. ไดรั้บส่งต่อการรักษาทุกราย 

1.1สญัญาณชีพ 
1..2ทางเดินหายใจและการหายใจ 
1.3ระบบการไหลเวียน การ
ไดรั้บสารน ้าทดแทน 
1.4การหา้มเลือดจากบาดแผล 
1.5บาดแผลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การดูแลแลว้ 
1.6ดามหรือใส่เฝือกส่วนท่ีหกั
ของกระดูกทุกส่วน 
1.7เคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดย
ระมดัระวงั 

2.ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย และญาติ
เก่ียวกบัเหตุผลของการส่งต่อการ
รักษา 
3.ประสานงานทั้งในและนอก
โรงพยาบาล เพ่ือใหข้อ้มูลการ
รักษาพยาบาล และอาการ 
.ผูป่้วยท่ีส าคญั 
4.จดัเจา้หนา้ท่ีทางการพยาบาลไป
กบัผูป่้วย พร้อมอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกบัภาวะการเจบ็ป่วยของ
ผูป่้วยแต่ละราย 
5.เตรียมการดูแลต่อท่ีบา้นถา้   
ผูป่้วยดีข้ึน 
6.นดัติดตาม 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

 การคดักรองและการ
ประเมินอาการ 

- มีการคดักรองจ าแนก
ความรุนแรงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 
- มีการประเมินอาการ
ผูป่้วยฉุกเฉินมากไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

- การประเมินอาการ
ผดิพลาด 

- อตัราการคดักรองและ
ประเมินอาการไดถู้กตอ้ง
รวดเร็ว 

การดูแลรักษาพยาบาล/
การวนิิจฉยั 

- ผูป่้วยไดรั้บการดูแล
ตามมาตรฐานวชิาชีพ
ตามภาวะของโรค 
 
 
- ผูป่้วยไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น 
 
- ผูป่้วยปลอดภยั 

- ความผดิพลาดในการ
วนิิจฉยัและการรักษา 

- อตัราการกลบัมารักษาซ ้ า
ภายใน 48  ชม. 
- อตัราเกิดความผดิพลาด
ในการวนิิจฉยัและรักษา
(จากการท าทบทวน) 
- อตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
รักษาและหตัถการ 
- อตัราการเสียชีวติท่ีไม่
สมควรตาย 

การจ าหน่ายทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล 

- ผูป่้วยและญาติเขา้ใจ
การรักษาของแพทย ์
- ผูป่้วยและญาติได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
โรคท่ีเป็นอยู ่
- ผูป่้วยและญาติไดรั้บ
การดูแลอยา่งต่อเน่ืองและ
ปฏิบติัตวัอยา่งถูกตอ้ง 
- ผูป่้วยท่ีตอ้งส่งต่อมี
ความปลอดภยัไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นใน
ระหวา่งการส่งต่อ 
- ผูป่้วยท่ีเสียชีวติอยา่ง
สมศกัด์ิศรี 

- ขอ้ร้องเรียน 
- การกลบัมารักษาซ ้ า
จากการไม่ทราบขอ้มูล 
 
 
 
 
 
- ผูป่้วยเสียชีวติระหวา่ง
น าส่ง 
- การเกิดภาวะแทรกซ้อน 
- การประสานงานและ
การส่งต่อขอ้มูล 

- อตัราผูป่้วยและญาติ
ปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
- อตัราการกลบัมารักษาซ ้ า
ภายใน  48  ชม. 
 
- อตัราการเกิดดูแลผูป่้วย
ส่งต่อไดเ้หมาะสม 
- จ านวนขอ้ผดิพลาดท่ี
สะทอ้นกลบัจากผูรั้บ
ผลงาน 
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กระบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Processes) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 

ความเส่ียงทีส่ าคัญ 
(Key Risk) 

 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 
1 การตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
- การใหข้อ้มูล 
- พฤติกรรมบริการ 

- ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ
ในบริการ 
- ผูรั้บผลงานภายในท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บผลงานท่ีดี
และมีความพึงพอใจ 

- ขอ้ร้องเรียนในการดูแล
ผูป่้วย 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
- จ านวนขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัพฤติกรรมบริการ  
- จ านวนขอ้ร้องเรียนใน
ระบบบริการ 

2.การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  
- การอบรม/ประชุม 
- หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ 
- การประเมินสมรรถนะ
หลกั 
 

- บุคลากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและทกัษะใน
การปฏิบติังานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน 
- บุคลากรไดรั้บการ
พฒันาความรู้/ ไดรั้บการ
อบรม 
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและทกัษะ
ในการดูแลและช่วยชีวติ
ผูป่้วยภาวะวกิฤติ 

- บุคลากรขาดความรู้
และทกัษะ 

- ร้อยละของบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีผา่น
เกณฑก์ารประเมิน
ศกัยภาพ 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการอบรม 10วนั/
คน/ปี 

3. การส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างความผาสุกใน
การท างานของบุคลากร 
- การป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุและการติดเช้ือ
ในการปฏิบติังาน 
- ปัญหาดา้นสุขภาพของ
บุคลากร 
- การท างานเป็นทีม 
- ความพึงพอใจ 

- บุคลากรปฏิบติัตามแนว
ทางการป้องกนัการติด
เช้ือ/การบาดเจบ็อยา่ง
ถูกตอ้ง 
- เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
- เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจในการท างานเป็น
ทีม 

- เจา้หนา้ท่ีติดเช้ือจาก
การท างาน 
 
 
- เจา้หนา้ท่ีขาดขวญัและ
ก าลงัใจ 
-  

- อุบติัการณ์การเกิดการ
ติดเช้ือในการปฏิบติังาน/ 
การเกิดอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังาน 
- ร้อยละของความพึง
พอใจในการบรรยากาศ
ในการท างาน 
- ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ปัญหาดา้นสุขภาพ 
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5. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ   
5.1 การทบทวนข้างเตียง 

วธีิการ/ความถ่ี/ ผูเ้ขา้ร่วม  : ทบทวนการดูแลผูป่้วยทุกวนัทุกเวร โดยพยาบาล/ แพทย ์
ความครอบคลุม  : ผูป่้วย STEMI    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : ไดท้บทวนการดูแลผูป่้วย STEMI พบวา่ในปี 58 พบวา่มีผูป่้วยเสียชีวติใน 
หน่วยงาน เน่ืองจาก มีการประเมินล่าชา้ ท าใหก้ารรักษาล่าชา้และส่งต่อไม่ทนัเวลา จึงมีการทบทวนกบัทีม 
PCT และแม่ข่าย สระบุรี ไดจ้ดัอบรมเพิ่มศกัยภาพใหแ้พทยแ์ละพยาบาลการดูแลและการใหย้า ละลายล่ิม 
เลือดในโรงพยาบาลชุมชน และดูแลบนรถ เพื่อประเมินภาวะแทรกซอ้นในขณะน าส่ง มีการซกัซอ้มและมี 
ทีมจากแม่ข่ายมาประเมินทดสอบ 3คร้ัง ผา่นการประเมิน และมีการปรับปรุงระบบการส่งต่อโดยน าระบบ  
Telemed มาใช ้ในปี59 เพื่อใหท้างแม่ข่ายเห็นการดูแลผูป่้วยบนรถของลูกข่ายและใหค้  าปรึกษาทาง 
โทรศพัท ์สแกนผล EKG ก่อนน าส่ง ผลลพัธ์ ผูป่้วย STEMI ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด ทนัเวลาท่ีรพแก่งคอย  
ไม่มีผูป่้วยเสียชีวติ ในหน่วยงาน 
 
5.2 การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ช านาญกว่า 

วธีิการ    ตรวจสอบOPD card ทุกใบท่ีพยาบาลตรวจนอกเวลาราชการ 
ความถ่ี   ทุกวนันอกเวลาราชการ 
ผูเ้ขา้ร่วม   แพทยเ์วรและพยาบาลเวรในแต่ละเวร 
ความครอบคลุม   ครอบคลุม OPD  card  ทุกใบท่ีพยาบาลตรวจ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน    มีการปรับแบบฟอร์มการท าทบทวนให้ครอบคลุมส่วนท่ีส าคญั  หากมี 

ขอ้เสนอแนะจากแพทย ์จะแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัทีในท่ีประชุมหรือหัวหน้าพาท าคุณภาพสนับสนุนให้
เจา้หนา้ท่ีเขา้อบรมการตรวจรักษาเบ้ืองตน้ 5 วนัและอบรมเวชปฏิบติัทัว่ไปปีละ 2คน  เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบั
พยาบาล เภสัชกรไดจ้ดัท าแนวทางการใชย้า โดยเฉพาะยาเด็กแพทยไ์ดใ้ห้ความรู้การซกัประวติัและการตรวจ
ร่างกายและท า  CPG ในโรคท่ีพบบ่อยนอกเวลาราชการ ปัจจุบนัแพทย ์ออกตรวจช่วยพยาบาลจนถึงเวลา
24.00น.และผูป่้วยฉุกเฉินแพทยดู์ทุกCase และ ปรับเวลามีเภสัชช่วยจ่ายยาจนถึงเวลาเท่ียงคืน ท าใหปั้ญหาและ
ความเส่ียงลดลง 

 
 5.3  การทบทวนเม่ือส่งต่อ  (Refer) 

วธีิการ   จากการประชุม/จากการทบทวนเวชระเบียน 
ความถ่ี   ทุกคร้ังท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ 
ผูเ้ขา้ร่วม   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ ทีม PCTและแม่ข่าย 
ความครอบคลุม   ใน Case ท่ีท าแบบประเมิน 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  จากปัญหาเดิมท่ีมีการประสานงานและการส่งต่อขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น  การ

ดูแลผูป่้วยไม่ไดม้าตรฐาน มีการต่อวา่จากแม่ข่าย  จึงมีการประชุมพูดคุยและจดัตั้งคณะกรรมการระดบัจงัหวดั
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ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลแม่ข่าย  และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ร่วมกนัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยและแบบ
ประเมินในการดูแลผูป่้วย 3ระยะไดแ้ก่ก่อนส่ง ระหวา่งน าส่ง และหลงัส่ง เพื่อให้มีแนวทางเดียวกนัและมีการ
ประสานงานทางโทรศพัทใ์นรายท่ีผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤติเพื่อให้แม่ข่ายเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์รองรับผูป่้วย
ท่ีจะส่งไป  มีการบนัทึกขอ้มูลระบบ Refer on line ส่งขอ้มูลผูป่้วยทาง Internet ท าให้ไดรั้บขอ้มูลผูป่้วยได้
อยา่งรวดเร็ว และใหก้ารรักษาแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และมีการติดตามการตอบกลบัผลการวินิจฉยัโรค ทาง 
on line   มีการประชุมสรุปผลงาน สลบักบัการท า Case Conference Caseท่ีน่าสนใจ หรือในรายท่ีมีปัญหาจะมี
การประสานงานทางโทรศพัท์และในรอบปีมีการจดัอบรมเพิ่มศกัยภาพให้กบัแพทย/์พยาบาล  Advance 
Trauma Care เช่น การท าICD และการท าอุลตา้ซาวด์ในCase Traumaโดยแม่ข่าย  มีขอ้ตกลงในการส่งผูป่้วย
กลบัมารักษาต่อท่ีรพแก่งคอย เน่ืองจากแม่ข่ายเตียงเตม็, มีระบบFast  track  Stroke และSTEMI 
            ปัจจุบนั ปี60 ไดมี้การน าโปรแกรมใหม่เขา้มาไดแ้ก่ โปรแกรม Thai Refer มาใช ้ก าลงัอยูใ่นช่วง
ด าเนินการ 
 

5.4  การทบทวนเวชระเบียน 
วธีิการ   ตรวจสอบ OPD card  ทีมทบทวนเวชระเบียนของหน่วยงาน 
ความถ่ี   ทุกเดือน 
ผูเ้ขา้ร่วม   คณะกรรมการทีม  IM  ของหน่วยงาน 
ความครอบคลุม   สุ่มตรวจสอบ  จ  านวน 5%  ของผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน     

- จากเดิม   ปรับเปล่ียนมาเป็น Hos Xp  การบนัทึกรายละเอียด ค่อนขา้งมาก จ.น.ท ยงับนัทึกขอ้มูล
ยงัไม่สมบูรณ์  และในการตรวจสอบการบนัทึกเวชระเบียนไดน้ ามาตราฐานใหม่มาใช ้ ท าให้มีความล่าชา้ไม่
ช านาญ ตอ้งมีการบนัทึกท่ีละเอียดข้ึน เช่น 
                -     ในเด็ก  0-14  ปี  ใหซ้กัประวติัการไดรั้บวคัซีน 

- ในหญิงตั้งครรภใ์หว้ดัความดนัโลหิตและชัง่น ้าหนกัทุกราย 
- ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ ใหซ้กัประวติั LMP 
- ท าตวัป๊ัมผูป่้วยท่ีตอ้ง Admit, Refer, D/C, Observe  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บทราบขอ้มูลก่อนและเซ็น

รับทราบขอ้มูล 
- อบรมเจา้หนา้ท่ีการใชม้าตราฐานใหม่เพื่อท าความเขา้ใจ 

ผลลพัธ์  ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ ในบางประเด็น 
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5.5  การทบทวนการติดเช้ือ 

วธีิการ   จากการประชุม/ทบทวน 
ความถ่ี   ทุกคร้ัง 
ผูเ้ขา้ร่วม     แพทย ์พยาบาล ICN, ICWN และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากผูป่้วยTB ยงัเป็นปัญหาของรพ ไม่มีจุดคดัแยกผูป่้วย      และ
ผูป่้วย เขา้รับบริการปะปน กบัผูป่้วยรายอ่ืนๆ เจา้หนา้ท่ีและผูป่้วยไม่ไดป้้องกนัตวัเอง ดงันั้นทีม PCT
และ IC 

ไดท้บทวนและมีแนวทางการดูแลผูป่้วยดงัน้ี 
- ผูป่้วยท่ีอาการไข ้ไอเร้ือรัง น ้ าหนกัลด ตอ้งรับการคดัแยก และแจกอุปกรณ์ป้องกนัเช่นหนา้กาก 

ตั้งแต่หอ้งบตัร และแยกผูป่้วยจากผูป่้วยอ่ืนๆ และแนบใบคดักรองเบ้ืองตน้ทุกหน่วยงานท่ีพบผูป่้วย 
- มีพยาบาลรับผิดชอบเพียงคนเดียวท่ีซกัประวติั พบแพทย ์ตรวจ Lab  และ X- ray น าผลมาให้

แพทย ์
-      มีการจดัท าตูเ้ก็บเสมหะแยกจากจุดบริการ ตรงขา้งหอ้งLab 
- ผูป่้วยท่ีมาดว้ยภาวะฉุกเฉิน  ตอ้งเขา้ER แยกโซนใกลทัางเขา้  อุปกรณ์ท่ีหลงัใชน่ึ้งอบและแก๊ส 
- ถา้จ าเป็นตอ้งAdmit ตอ้งประสานงานกบัตึกผูป่้วยในก่อน รอเตรียมหอ้งแยก 
- ถา้จ าเป็นตอ้ง Refer ผูป่้วยTB หรือผูป่้วยท่ีมีภาวการณ์ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ ท่ีตอ้งน าส่ง

ตอ้งมีการประสานงานมาท่ีแม่ข่ายก่อนจะได้เตรียมห้องแยกไวใ้ห้ ไม่น าส่งทนัที ตอ้งมีการรอห้องจึง ให้
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลงการน าส่งผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือทางเดินหายใจ  

1. ถา้มีผูป่้วยติดเช้ือทางเดินหายใจตอ้งมีการประสานงานมาก่อนเพื่อเตรียมห้องแยกไวไ้ม่ผ่านER
และตอ้งรอสักครู่ยงัไม่ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยมาก่อน และตอ้งเขา้ทางดา้นหลงัของรพ. 

2. ถา้ผูป่้วยตอ้งใชอ้อกซิเจนหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใหแ้จง้มาดว้ย 
3. ตอ้งมีพยาบาลมาดว้ยทุกคร้ัง ถา้มีการใส่Tube พยาบาลตอ้งมา 2 คน 

  4.  เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีอยูบ่นรถตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั 
  5.  อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช ้ท าความสะอาด และรถท่ีใชส่้งต่อ 
ผลลพัธ์  ยงัพบปัญหาท่ีจุดบริการ ท่ีER  ไม่มีจุดท่ีแยกผูป่้วยท่ีชดัเจน ยงัปะปนกบัผูป่้วยอ่ืนๆในรายท่ีมี

ภาวะฉุกเฉิน 
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5.6 การทบทวนข้อร้องเรียน 

วธีิการ   ทบทวนในหวัหนา้พาท าคุณภาพและประชุมสภาพฒัน์ของโรงพยาบาล 
ความถ่ี   ทุกคร้ังท่ีพบขอ้ร้องเรียนหรืออุบติัการณ์ความเส่ียง 
ผูเ้ขา้ร่วม  หวัหนา้งานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม  ทุกคร้ังทีพบขอ้ร้องเรียน 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากขอ้ร้องเรียน เรือ่งพฤตกิรรมบรกิาร  

1. ปรบัปรงุเรือ่งบุคลกิภาพและการใชน้ ้าเสยีงในการพดูจาควรใหม้คีวามนุ่มนวล มคีวาม
เขา้ใจผูอ้ื่น 

2. การท างานของพยาบาลอยูภ่ายใต ้การควบคุมและดูแลโดยแพทยเ์วร ดงันั้นถา้มี

เหตุการณ์ท่ีพยาบาลไม่สามารถตดัสินใจไดใ้หร้ายงานแพทยเ์วรทุกคร้ัง 

3. พยาบาลตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลทุกคร้ังท่ีไดค้  าแนะน าต่างๆแก่ผูป่้วยและญาติและการ

ปฏิเสธการรักษา 

4. ทุกหน่วยงานตอ้งมีความร่วมมือในการเช็คสิทธิบตัรผูป่้วยทุกราย 

          ผลลพัธ์    ยงั พบขอ้ร้องเรียนอีก 
 

 
5.7  การทบทวนการใช้ยา 

วธีิการ   ทบทวนในหวัหนา้พาท าคุณภาพและประชุมสภาพฒัน์ของโรงพยาบาล 
ความถ่ี   ทุกคร้ังท่ีพบอุบติัการณ์ความเส่ียง 
ผูเ้ขา้ร่วม  แพทย,์  เภสัชกร, พยาบาล  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม   ทุกคร้ังทีพบอุบติัการณ์ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  จากการจ่ายยาผดิชนิด คียย์าผดิ 
       -ปรับ Guide line ในการใชย้า  Anty HIV ใหม่ชดัเจน ไม่ใชช่ื้อยอ่   
       -  การกินยาควร นดัผูป่้วยมาดูอาการ ภายใน  3วนัเพื่อดู อาการขา้งเคียง มีการตรวจสอบการจ่ายยา

ทุกคร้ังจากเภสัชกรทุกคร้ัง  ในตอนเชา้หอ้งยาจะตรวจเช็คยาและจดัเติมยาท่ีใชไ้ป และ 
       - Set รายการยาใหม่โดยแยกใหช้ดัเจน ยาท่ีมีความเส่ียงสูงและท่ีมีความเส่ียงต ่าโดยคียใ์นโปรแกรม 

Hos –XP ถา้แพทยต์อ้งใชใ้หเ้ลือกไดเ้ลย 
ผลลพัธ์ ไม่พบปัญหาอกี 
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5.8  การทบทวนตัวช้ีวดั 
วธีิการ   ทบทวนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงและมีการปรับเขม็มุ่ง ในการประชุมหน่วยงาน 
ความถ่ี   เดือนละคร้ัง 
ผูเ้ขา้ร่วม   หวัหนา้งานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม   ทุกตวัท่ีท าไดต้ามเป้าและไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   จากท่ีประชุมของหน่วยงานจะมีการน าเสนอผลการติดตามตวัช้ีวดั ทุกตวั

เพื่อขอความคิดเห็นจากผูร่้วมงานในการเก็บหรือประเมิน จะมีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัให้ตรงกบัเข็มมุ่งของ
โรงพยาบาล   จะมีการมอบหมายงานให้มีผูรั้บผิดชอบในการติดตาม  มีการปรับเปล่ียนเป้าหมายบางตวัให้
เช่ือมโยงกบัทีมของโรงพยาบาล เช่น การติดเช้ือ จากเดิม < 3 % เปล่ียนเป็น < 2% บางตวัท าไดดี้แลว้ก็จะ
ประกนั คุณภาพเช่นการคดักรองผูป่้วยและการประเมินอาการ บางตวัยงัท าไดไ้ม่ดีตามเป้าหมายบา้งและบาง
เดือนก็ตกลงเช่น ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ซ่ึงวิเคราะห์แลว้เก่ียวขอ้งกบัใครหรือส่วนใดให้ปรับปรุง
กระบวนการใหม่ เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายเช่นการปรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 

เช่น ปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัการติดเช้ือ จาก < 3%    เปล่ียนเป็น  <2%  ปรับตวัช้ีวดัความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการจาก 80% เป็น 85%   เฝ้าระวงัตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีตอ้งควบคุมคือความสมบูรณ์เวชระเบียน  ตวัช้ีวดั
ใหม่ ตามเขม็มุ่งของโรงพยาบาล  
 

 
5.9  การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ ผู้ป่วยเสียชีวติที่ห้องER 

วธีิการ   ทบทวนหลงัเกิดเหตุการณ์ 
ความถ่ี   ทุกคร้ังท่ีมีเหตุการณ์ 
ผูเ้ขา้ร่วม   องคก์รแพทยห์วัหนา้งานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม   เหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึน 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปี 60   เหตุการณ์ผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ  มีการบาดเจ็บหลายระบบท าให้เสีย

เลือดมาก V/S  ไม่ Stable  ตอ้งท าCPR พยาบาลไม่สามารถเปิดเส้นให้IV fluid ได ้ท าให้อาการผูป่้วยทรุดลง 
และผูป่้วยเสียชีวติในเวลาต่อมา จากการทบทวนพบวา่แพทยต์อ้งการท า Cut down อุปกรณ์เคร่ืองมือไม่พร้อม
ใช ้และบางอยา่งไม่มี พยาบาลขาดความช านาญในการช่วยแพทย ์จากการทบทวน มีการพฒันาดงัน้ี 

 - จดัซ้ือเคร่ืองมือท่ียงัขาดและ ตรวจสอบสายยาง Cut down ใหมี้พร้อมใชทุ้กขนาด 
-  เพิ่มศกัยภาพความรู้ใหพ้ยาบาลในการช่วยเหลือแพทย ์ โดยใหอ้งคก์รแพทยเ์ป็นผูใ้หค้วามรู้ 

 ผลลพัธ์ อยูใ่นช่วงด าเนินการ 
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5.10  การทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : ทบทวนCPG โดยทีมสหสาขา   
ความครอบคลุม  : CPG ท่ีมีอยู ่   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   ปรับเปล่ียนแนวทางการดูแลเพิ่มเติม 

      กรณีตวัอยา่ง  :    เช่น การดูแลผูป่้วยเบาหวาน ปรับระดบัน ้าตาล Hypoglycemia จาก60 เป็น50 
      การดูแลผูป่้วยท่ีสงสัย ไขห้วดั 2009 , การดูแลผูป่้วย Stroke 
 
5.11  การทบทวนการใช้ทรัพยากร 

วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : จดัท าแผนประจ าปี      
ความครอบคลุม  : ทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   มีแผนในการใชง้บประมาณ มีโครงการลดตน้ทุนในหน่วยงาน 
จากการประเมินผลการใชง้บประมาณ พบวา่งบประมาณปีน้ีมีจ ากดั จึงมีนโยบายของรพ.ใหทุ้กหน่วยงาน

ร่วมกนัประหยดัมีโครงการลดตน้ทุนในหน่วยงานเช่นการประหยดัแอร์ปิด
เปิดแอร์ตามเวลา การใชก้ระดาษรีไซเคิล 

 
 

 กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญ  (Key Clinical Population) 
การดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ( CQI) 

ปัญหา   จากสถิติของโรงพยาบาลแก่งคอยพบว่า 5 อนัดบัโรคท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ DM,HT ซ่ึงทั้ง 2โรคน้ีมี
ภาวะแทรกซอ้นท่ีเส่ียงจากการเกิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั และพบวา่มีการประเมินและรักษา
ท่ีล่าชา้ท าใหมี้ผูป่้วยเสียชีวติท่ีหอ้งฉุกเฉินจ านวนหลายคน 

วตัถุประสงค ์  เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีมีภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดไดรั้บการวนิิจฉยั รักษาและส่งต่อท่ีรวดเร็ว
และปลอดภยั 

ประเด็นส าคญัความเส่ียง 
- การวนิิจฉยัล่าชา้และผดิพลาด 
- การดูแลรักษาขั้นตน้และส่งต่อล่าชา้ 
- การเกิดภาวะแทรกซอ้นรุนแรงเช่น Cardic Arrest 
การปรับเปล่ียน 
- มีระบบFast track ในการดูแลผูป่้วย 
- มีแบบประเมินการดูแลผูป่้วย 
- มีการคดักรองผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียง ในคลินิก DM,HT ผูสู้งอาย ุ 
- ใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติและการขอความช่วยเหลือโดยผา่นระบบEMS  เบอร์ 1669 
- ทบทวนเม่ือมีการเสียชีวติในโรงพยาบาล 
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- จดัซ้ือเคร่ืองEKG ท่ีสามารถแปรผลไดง่้าย  
- ปี 58 พฒันาศกัยภาพพยาบาลในการใหย้าละลายล่ิมเลือดร่วมกบัแม่ข่าย 
- มีการจดัซ้ือยาละลายล่ิมเลือด เพิ่มเติม 
- มีระบบConsult   EKG กบัแพทยร์พ.สระบุรีก่อนส่งต่อ 
- ปี59 มีระบบ Telemed ในการดูแลผูป่้วยบนรถและ การใหค้  าปรึกษาจากแพทยจ์ากแม่ข่ายกบัพยาบาลบน

รถ 
ผลลพัธ์  
อตัราการเสียชีวติท่ีERและขณะส่งต่อ        ปี 58 = 0 ,   ปี 59= 0,    ปี 60 =0   
อตัราผูป่้วยไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด ภายใจ30 นาที ปี 58 =10 0 ,   ปี 59= 100,    ปี 60 =100   
ปัญหาและอุปสรรค 
- พยาบาลขาดความรู้ในการอ่านและแปรผล EKG 
- อาการของผูป่้วยไม่ชดัเจนท าใหมี้การประเมินและวนิิจฉยัล่าชา้ 
- การเตรียมอุปกรณ์การแพทยใ์นการช่วยฟ้ืนคืนชีพบนรถ Refer 
- การใชเ้คร่ืองมือฉุกเฉิน AED ยงัไม่มัน่ใจ 
-      นอกเวลาราชการมีแพทยเ์วรคนเดียวตอ้งดูแลทั้งOPDและIPD 
 
 

6. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI) 
เร่ือง  :   การประเมินอาการของผู้ป่วยทีม่ีการบาดเจ็บทางสมองได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :   เน่ืองจากมีผูป่้วยท่ีเสียชีวติจากการบาดเจบ็ทางสมองค่อนขา้งมาก  มีการประเมิน

ไม่ครอบคลุม ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าใหก้ารส่งต่อล่าชา้ และยงัไม่มีแนวทางในการดูแล
ผูป่้วยท่ีชดัเจน 

การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :  
- มีการใหค้  าจ  ากดัความในการบาดเจบ็ทางสมอง 
- มีแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีมีการบาดเจบ็ทางสมอง 
- มีขอ้ตกลงในการประเมินอาการและการบนัทึก 
- มีการตรวจสอบจากการบนัทึกใน OPD Card 

 มีการประเมิน SCORE 
 มีการประเมิน  V/S,  N/S 
 มีการใหค้  าแนะน าก่อนกลบับา้น 
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- ทุกปี ไดมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ร่วมกบัโรงพยาบาลศูนยส์ระบุรีและร.พ ชุมชนทุกแห่งไดมี้
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการดูแลผูป่้วย ซ่ึงไดจ้ากขอ้ผดิพลาดต่างๆในการดูแลผูป่้วยและการส่งต่อท่ีล่าชา้ 
เช่นไม่ on Hard collar และการเยบ็แผลในรายท่ีมีบาดแผลท่ีศีรษะเพื่อเป็นการ Stop bleeding 

จากการท า CQI  สามารถน าการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ทางสมองไปสู่การดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุอ่ืน ๆ  ไดอี้ก 
ผลลพัธ์ อตัราการผูบ้าดเจบ็ทางสมองท่ีรุนแรงไดรั้บการดูแลไดม้าตราฐานและส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว        
                ปี 58 = 92.88   ปี 59=91.31,    ปี 60 =99.89   
 

 
เร่ือง  :   ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :   คะแนนความสมบูรณ์ ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจากมีการน าโปรแกรมใหม่มาใช ้
จ.น.ท.ขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรมใหม่  มีการทบทวนความสมบูรณ์  โดยทีม  IM  ทุก  
เดือน  โดยสุ่มตรวจ OPD Card  ทุกเดือนจาก 5% ของผูรั้บบริการทั้งหมด  เป้าหมาย  80%  และมีเจา้หนา้ท่ี 
ของหน่วยงานเขา้ร่วมเป็นทีม IM  ของโรงพยาบาลตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
วตัถุประสงค ์ :   เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดูแลรักษาและประเมินคุณภาพการรักษา,   เพื่อให้

เจา้หนา้ท่ีมีความตระหนกัในการบนัทึก 
การปรับเปล่ียน       
- มีแบบฟอร์มการตรวจสอบเวชระเบียน 
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลโดยการเปล่ียนจากโปรแกรมสัตหีบมาเป็นโปรแกรม Hos 

XP ซ่ึงมีการประมวลผลและระบบรายงานไดค้รอบคลุม  
- มีการจดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรม HosXP และการลงรหสัโรค 
- มีแนวทางการลงบนัทึกทางการพยาบาลทางคดี 
- มีการจดัท าตวัป๊ัมเพิ่มเติมเช่น  การใหข้อ้มูลก่อน Admit, Refer, Observe  และการใหข้อ้มูลเร่ือง

สิทธิบตัร ซ่ึงไดมี้โปรแกรมการตรวจสอบสิทธิบตัรส าหรับนอกเวลา เพื่อเป็นการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย 
-   ไดมี้การจดัท าตวัป๊ัมการตรวจร่างกายตามระบบต่าง ๆ  เพื่อสะดวกในการบนัทึก และมีแนวทาง

เดียวกนั 
         ผลลพัธ์ อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  ปี 58 = 84.25   ปี 59=81.0,    ปี 60 =82.56   
 

 
 เร่ือง  :   พฒันาระบบส่งต่อ 

ปัญหา/โอกาสพฒันา  :   จากเดิมไม่มีแนวทางการดูแลผูป่้วยขณะส่งต่อและไม่มีการประเมินผลการส่งต่อ
และมกัจะมีปัญหากบัโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลผูป่้วย  ดงันั้นจึงไดมี้การพูดคุยกนัและหาขอ้สรุปเป็นไป
ในทางเดียวกนัดงัน้ี 
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การปรับเปล่ียน 
- มีการแบ่งประเภทผูป่้วยท่ีจะส่งต่อ 

 Grade 1   ผูป่้วยฉุกเฉินมาก  รถจะตอ้งมาภายใน 5-10 นาที 
 Grade 2   ผูป่้วยฉุกเฉินรถจะตอ้งมาภายใน  10-20  นาที 
 Grade 3     ผูป่้วยไม่ด่วน รอได ้  30  นาที 

- ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้ตกลงกบัแม่ข่าย โดยใชโ้ปรแกรม Referal online 
- มีแนวทางการดูแลผูป่้วยขณะส่งต่อในแผนกต่าง ๆ 
- มีแบบประเมินการส่งต่อและขอ้เสนอแนะจากแม่ข่าย 
- มีการติดตามการตอบกลบัรายงาน เพื่อวเิคราะห์การวนิิจฉยั 
- เขา้ร่วมประชุมวชิาการกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย 
- ร่วมท า Conferrence กบัแม่ข่ายในCase ท่ีสนใจทุก2เดือน 

ในปี 2553-ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันาศกัยภาพ ในการส่งต่อและใหค้  าปรึกษาในเครือข่าย รพสต 
- การใหค้  าปรึกษาผา่นช่อง ทาง โทรศพัท ์
- มีช่องทางด่วนในการส่งต่อดว้ยการใช ้Green card  
- มีแพทยรั์บใหค้  าปรึกษาในแต่ รพสต. 

  ปี 60 ปรับมาใชโ้ปรแกรม Thai   Refer       

ผลลพัธ์ อตัราการดูแลผู้ป่วยก่อนและระหว่างน าส่งต่อที่เหมาะสม  เป้าหมาย  100% 
              ปี 58 = 99.49   ปี 59=98.68,    ปี 60 =99.24   
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กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 

ในเวลาราชการ 
 
 

นอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
การรับผู้ป่วย 
     พยาบาลจะมีการประเมินสภาพและจ าแนกผูป่้วยเม่ือแรกรับ  ใหก้ารช่วยเหลือฉุกเฉิน และแกไ้ขภาวะ
วกิฤติโดยทนัที และมีระบบการรายงานแพทยท่ี์รวดเร็ว ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูป่้วยไดแ้ก่    โรคท่ีผูป่้วยเป็น    
แนวทางการรักษาของแพทยแ์ละพยาบาล  สิทธิบตัรต่างๆ  เป็นตน้ 

การดูแลผู้ป่วยโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ 
            แพทย์       จะมีแพทยดู์แลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง  ในเวลาราชการถา้มีผูป่้วยฉุกเฉินสามารถตามแพทย์
มาดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  นอกเวลาราชการ   เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะมีแพทยท่ี์อยูเ่วรมาตรวจเยี่ยมผูป่้วย 
จ านวน 1 ท่าน และอยูเ่วรตลอด 24ชัว่โมง   
            พยาบาล   จะหมุนเวยีนข้ึนปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง ดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการรักษาตามแผนการรักษา
ของแพทยโ์ดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป่้วย และลงบนัทึกทางการพยาบาลเพื่อมีการส่งต่อและ
ดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง ประสานงานกบัทีมสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูป่้วย 
             เภสัชกร  เขา้มาดูแลในเร่ืองยาและระบบการจดัการเก่ียวกบัยานอกเวลาราชการและใหค้ าปรึกษาเร่ือง
ยาในรายท่ีมีปัญหาหรือผูป่้วยแพย้า  จดัท าแนวทางการใชย้า ต่างๆเช่น การใชย้าในเด็ก, ยาอนัตราย 
             นักกายภาพบ าบัด     เขา้มาดูแลในผูป่้วยท่ีตอ้งให้การฟ้ืนฟูสภาพ พร้อมสอนญาติในการช่วยเหลือ
ดูแลผูป่้วยอยา่งง่ายๆ เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ต่างๆ เช่น การเคาะปอด 
              พยาบาลห้องศูนย์ข้อมูล    เขา้มาดูเร่ืองสิทธิบตัรของผูป่้วยและใหค้  าแนะน ากรณีมีปัญหาเร่ืองการใช้
สิทธิบตัร 
                กรณีผูป่้วยมีปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลจากทีมสุขภาพอ่ืนๆ พยาบาลจะประสานงานกบัทีมในการ
ดูแล  เช่น ทนัตแพทย ์    เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสุขาภิบาล     พยาบาลใหค้  าปรึกษา     พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   

รับผูป่้วย 
 

ตรวจ/วนิิจฉยัโดย
แพทย ์

 
 

การรักษา จ าหน่าย 

รับผูป่้วย 
 

ตรวจ/วนิิจฉยัโดย
พยาบาล 

 
 

การรักษา 

จ าหน่าย เก็บเงิน 

จ่ายยา 
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 การจ าหน่ายผู้ป่วย  
               ผูป่้วยทุกรายจะไดรั้บการวางแผนการจ าหน่ายตั้งแต่แรกรับผูป่้วย พยาบาลจะประเมินสภาพปัญหา    
และดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาตามการรักษาของแพทยแ์ละตอ้งดูแลเม่ือผูป่้วยจ าหน่ายกลบับา้นโดย ผูป่้วย
และญาติจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็น การด าเนินของโรคแนวทางการรักษาของแพทย ์ ในรายท่ีตอ้งส่ง
ต่อ เพื่อรับการรักษาท่ีต่อเน่ือง จะมีการประสานกบัร.พ.แม่ข่ายส่งต่อขอ้มูล และมีแนวทางการดูแลผูป่้วยก่อน
ส่งต่อและระหวา่งส่งต่อ มีการประเมินผลการดูแลร่วมกนั ในรายท่ีผูป่้วยตอ้งนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลจะมี
การประสานงานกบัแผนกผูป่้วยใน ในการส่งต่อขอ้มูล และมีแนวทางการดูแลก่อนน าส่ง ผูป่้วยตอ้งพน้ภาวะ
วกิฤติแลว้จึงน าส่งท่ีแผนกผูป่้วยใน 
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สรุปกจิกรรมการพฒันาคุณภาพทีไ่ด้ท าไปแล้ว  การปรับเปลีย่นและผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้   
 

กจิกรรมพฒันาคุณภาพ การปรับเปลีย่น/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้ 
1.การดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะ
กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 

- มี CPG ในการดูแลผูป่้วย 
- มีระบบFast trackในการส่งต่อ 
- มีระบบ Consult EKG กบัแม่ข่ายก่อนส่งต่อ 
- เพิ่มยา ละลายล่ิมเลือด 
- พฒันาเจา้หนา้ท่ี ในการใหย้าละลายล่ิมเลือดในรพ. ชุมชน  
- มีระบบTelemed ในการดูแลผูป่้วยบนรถ 
ผลลพัธ์  ไม่พบผูป่้วยSTEMI เสียชีวติในหน่วยงาน 

2.  การดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะStroke - มี CPG ในการดูแลผูป่้วยให้การดูแลและรักษาตาม  
- มี การคดักรองในคลินิก โรคเร้ือรัง แจกสต๊ิกเกอร์ สังเกตอาการท่ีบา้น 
-  มีระบบ Fast track ในการส่งต่อผูป่้วย 
- เยีย่มท่ีบา้นติดตามอาการ 
ผลลพัธ์  ผูป่้วยส่งต่อภายใน 30 นาทีไดไ้ม่ไดต้ามเป้าหมาย 

3.การคดัแยกผูป่้วยตามความ
รุนแรง (R4TS) 
สีแดง ฉุกเฉินวกิฤติ  ไม่เกิน4 นาที 
สีชมพ ู   ฉุกเฉินรุนแรง ( เส่ียง ซึม 
ปวด) ไม่เกิน 10นาที  
สีเหลือง  ฉุกเฉินเร่งด่วน ไม่ควรเกิน 
30 นาทีตรวจOPD  ได ้ถา้ไม่มีอาการ
รุนแรง 
สีเขียว    ฉุกเฉินไม่รุนแรง รอตรวจ
OPDได ้
สีขาว      ผูป่้วยทัว่ไป มาตามนดั ตรวจ
OPD  

 

- เร่ิมน าแบบประเมินมาใชใ้นปี2559  
- อบรมเจา้หนา้ทีท่ีเก่ียวขอ้ง แพทย ์พยาบาล EMTI และลูกจา้ง 
- จดัสถานท่ีใหมี้จุดประเมินตั้งแต่ท่ี OPD และ ERโดยให้พยาบาลสัมพนัธ์
และOPD ช่วยคดัแยกเบ้ืองตน้ 
- จดัซ้ือเคร่ืองใหพ้ร้อมใช ้ช่วยในการประเมิน 
- ขอความร่วมมือกบัศูนยอ์อกแบบการเก็บรายงานใน Hos- Xp 
- ประเมินผลทุเดือน 
ผลลพัธ์  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการประเมินคดัแยกตามความรุนแรง(R4TS)ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ปี58= 24.54%, ปี59 = 89.56%,ปี 60 =95.28% 

4.ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  มีการทบทวนความสมบูรณ์  โดยทีม  IM  ทุกเดือน  โดยสุ่มตรวจ OPD 
Card  เดือนละ  2  คร้ัง   เป้าหมาย  80%  และมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเขา้
ร่วมเป็นทีม IM  ของโรงพยาบาลตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
การปรับเปล่ียน       
- มีแบบฟอร์มการตรวจสอบเวชระเบียน 
- มีแนวทางการลงบนัทึกทางการพยาบาลทางคดี 
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กจิกรรมพฒันาคุณภาพ การปรับเปลีย่น/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้ 
- มีการจดัท าตวัป๊ัมเพิ่มเติมเช่นการลง V/S,  ประวติัการแพย้า, ประวติั 
- โรคประจ าตวั, การใหข้อ้มูลก่อน Admit, Refer, Observe  และการให้
ขอ้มูลเร่ืองสิทธิบตัร ซ่ึงไดมี้โปรแกรมการตรวจสอบสิทธิบตัรส าหรับนอก
เวลา เพื่อเป็นการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย 

5,การดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ทาง
สมอง 

 เน่ืองจากมีผูป่้วยท่ีเสียชีวติจากการบาดเจบ็ทางสมองค่อนขา้งมาก ยงั
ไม่มีแนวทางในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน 
การปรับเปล่ียน 
- มีแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีมีการบาดเจบ็ทางสมอง 
- มีขอ้ตกลงในการประเมินอาการและการบนัทึก 
- มีการตรวจสอบจากการบนัทึกใน OPD Card 

 มีการประเมิน SCORE 
 มีการประเมิน  V/S,  N/S 
 มีการใหค้  าแนะน าก่อนกลบับา้น 

ผลลพัธ์ 
-  ผูป่้วยเมาสุรา ท าใหมี้การประเมินผิดพลาดได้ 
 

6.การส่งเสริมสุขภาพใน
หน่วยงานแก่เจา้หนา้ท่ี, ผูป่้วยและ
ญาติ  และในชุมชน 

 จากเดิมในหน่วยงานยงัไม่มีการตระหนกัในการส่งเสริมสุขภาพ ของ
ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ จึงไดท้  าแนวทางท่ีชดัเจนดงัน้ี 
ผู้ป่วยและญาติ 
- มีมุมให้ความรู้โดยส่ือต่าง ๆ  เช่น  TV,  แผน่พบัความรู้ 
- สาธิตการท าหตัถการท่ีไม่ซบัซอ้น  เช่น  การเช็ดตวัลดไข,้  การเปล่ียนถุง

Urine 
- จดัท าเอกสารแผน่พบัในโรคท่ีพบบ่อย/ การดูแลตนเองท่ีบา้น 
- มีระบบป้องกนัความปลอดภยัขณะอยูโ่รงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ 
- ปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะของโรงพยาบาล  ไดแ้ก่ 

 เป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% 
 หา้มจ าหน่ายน ้ าอดัลม, กาแฟ  ภายในโรงพยาบาล 
 เจา้หนา้ท่ีทุกคนสวมหมวกกนัน็อค/คาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัข่ี
ยานพาหนะ 

 รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  เช่น  ขา้วกลอ้ง,  น ้าสมุนไพร ฯลฯ 
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กจิกรรมพฒันาคุณภาพ การปรับเปลีย่น/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้ 

 เจา้หนา้ท่ีทุกคนเขา้ร่วมชมรมส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 ทุกหน่วยงานมีโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 

- ไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี 
- ไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพปีละ  2  คร้ัง 
- เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  เช่น  ขา้วกลอ้ง 
- ออกก าลงักายให้ไดส้ัปดาห์ละ  3  คร้ัง 
- เขา้ร่วมชมรมส่งเสริมสุขภาพ 
ชุมชน 
- ใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไปในการป้องกนัอุบติัเหตุ   การปฐมพยาบาล 
- ใหบ้ริการรับผูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินในท่ีเกิดเหตุ (EMS) 
-  

 

 

6.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
  1. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในอ าเภอแก่งคอย 
            จากสถานการณ์ปี2559 พบว่าในเขตพืน้ทีอ่ าเภอแก่งคอย 
  - ผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุบนถนน จ านวน/2,092 ราย เฉล่ียต่อวนั 9ราย เป็นคนในพื้นท่ี ร้อยละ 78   อาย ุอยู่
ในช่วง15- 30ปีและ ชาย มากกวา่หญิง 
  – รถจกัรยานยนตพ์บมากท่ีสุด ช่วงเวลา18.00- 20.00น. เกิดทางแยก/จุดกลบัรถ   ถนน มิตรภาพ มาเป็น
อนัดบั 1 
 – ร้อยละ 15 ด่ืมแอลกอฮอล์, ร้อยละ 67ไม่สวมหมวกนิรภยั และร้อยละ 24 ไม่คาด เขม็ ขดันิรภยั 
            ดว้ยเหตุน้ีเพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกปั้ญหาอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงในทุกมิติของกระบวนการ โดยการขบัเคล่ือนตามแนวทางประชารัฐ เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ไดเ้ขา้มาร่วมรับผดิชอบต่อกระบวนการขบัเคล่ือนน้ี ทาง
อ าเภอจึงไดด้ าเนินการ การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน โดยไดท้  าแนวทางตามยทุธศาสตร์การด าเนินงานมา
ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัปัญหาของอ าเภอแก่งคอยดงัน้ี 
1. จดัตั้งคณะกรรมการระดบัอ าเภอครอบคลุมทุกภาคส่วน 
2. ประชุมคณะกรรมการและน าเสนอผลงาน 
3. จดัท าขอ้มูลและร่วมส ารวจจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดระดบัอ าเภอและระดบัต าบล 
4.ลงขอ้มูลบาดเจบ็ในโปรแกรม Hos Xp 
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5. คืนขอ้มูลใหชุ้มชน เพื่อน าไปท าแผนพฒันาในชุมชน 
6.รณรงคป์รับเปล่ียนพฤติกรรมร่วมกบัต ารวจ แก่ประชาชน/ นกัเรียน/ โรงงาน  
7. การบงัคบัใชก้ฎหมาย  3ม 2ข 1ร1ย1ท โดยทางต ารวจไดอ้อกรณรงคใ์นโรงเรียน 
  
ผลการด าเนินงาน 
1.ไดจุ้ดเส่ียงในอ าเภอแก่งคอย 118จุด  ไดรั้บการแกไ้ข 75จุด ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 41 จุดและ 
    รอด าเนินการ  2 จุด 
2. มีศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอแก่งคอย 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลและคืนขอ้มูลใหก้บัชุมชนทุกเดือน ในท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 
4.มีด่านชุมชนในแต่ละต าบล และในช่วงเทศกาล มีการประกวดด่านชุมชนและไดรั้บท่ี1รางวลั ระดบัจงัหวดั 
5.รณรงคป์รับเปล่ียนพฤติกรรมใน โรงเรียน มธัยม 2 แห่ง ( รร.แก่งคอย, รร. สองคอน) 
6.รณรงคป์รับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานประกอบการ ปีละ 5 แห่ง 
7.รณรงคป์รับเปล่ียนพฤติกรรมในองคก์รในรูปของ คปสอ. ขบัข่ีปลอดภยั สวมหมวกนิรภยั 100% 
8.ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน มีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 4 ต าบล เป็นตวัอยา่ง กบัต าบลอ่ืนๆ 
9.ออกรณรงคก์ารคืนผิวจราจรใหก้บัประชาชน ร่วมกบันายอ าเภอ, ต ารวจ, แขวงการทาง, สาธารณสุข, อบต
หรือเจา้ของพื้นท่ี 
10. ร่วมซอ้มแผนอุบติัเหตุกลุ่มชนในระดบัอ าเภอและจงัหวดั 
11. ออกสอบสวนหาสาเหตุในกรณีมีผูเ้สียชีวิตทุกราย 
 
โครงการพฒันาเครือข่ายมูลนิธิในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
- มีการจดัประชุมช้ีแจงใหแ้ก่มูลนิธิ  2  มูลนิธิ 
- มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ร่วมกบัแม่ข่ายและ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั และมีการ   
       ฝึกปฏิบติังาน คนละ 3วนั ไดเ้ป็น First Responder 
- มีการออกรหสัเรียกขาน  
- มีการตรวจสภาพรถตามมาตรฐานการใหบ้ริการและมีการข้ึนทะเบียนรถ 
- มีการบนัทึกการออกปฏิบติังานและประเมินผลงานโดยทีมโรงพยาบาล 
- มีค่าตอบแทน 
- มูลนิธิมาช่วยปฏิบติังานในโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลต่างๆ  โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อ 
       ช่วยเหลือพยาบาลในการ เคล่ือนยา้ย 
- มีการประเมินผลการปฏิบติังานของมูลนิธิท่ีน าส่งจากแบบฟอร์ม 
- มีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บัมูลนิธิต่าง ๆ 

              -    อบรมมูลนิธิใหม่และตรวจสอบสภาพรถและข้ึนทะเบียนสมาชิกใหม่ไดแ้ก่ หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว  



Service Profile  งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

43 

                   ขอเทศบาลทั้ง2แห่ง 
 

7.แผนการพฒันาต่อเน่ือง    
- พฒันาความรู้ ทกัษะของบุคลากรทางการพยาบาล  ในการน ากระบวนการพยาบาลมาใช ้ ในการ

ดูแล   ผูป่้วย  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงานตามส่วนขาดจากการประเมิน  Competency 
- พฒันาระบบFast track Trauma ในการดูแลผูป่้วย  
- พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS) 
- พฒันาระบบการส่งต่อใหมี้ประสิทธิภาพสู่ระดบัรพสต 
- การส่งเสริมสุขภาพแก่ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ 
- พฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพ 
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ค.  รายละเอียดของการปฏิบติัตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย 

A&E  : บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

A&E 1  พนัธกจิ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดพนัธกิจ  ปรัชญา  ขอบเขต  เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดับริการอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

A&E 1  ขอบเขตการใหบ้ริการระดบัใด 
- ระดบั  3   

ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินทุกประเภทตลอด  24  ชัว่โมง  มีแพทยเ์วร  ซ่ึง
สามารถมาดูผูป่้วยไดภ้ายใน  30  นาที   

ไดมี้การติดประกาศใหท้ราบท่ีประชุมหนา้ห้องของอุบติัเหตุ และมีการติดประกาศการ
จดัล าดบัการเขา้รับการรักษาในหน่วยงาน 

A&E 2  หวัหนา้ดา้นการแพทยแ์ละหวัหนา้ดา้นการพยาบาล  มีประสบการณ์ดา้นอุบติัเหตุและฉุกเฉินเพียงใด ?   
- หวัหนา้งาน  ท างานดา้น  ER   19ปี 

 อบรมHA เมืองทองธานี ทุกปี 
 อบรมการพฒันา ECS และ ER คุณภาพ 
 อบรม  HA  การบริหารการพยาบาล   
 อบรมR2R 
 อบรม   Trauma Nurse Co  รพสระบุรี 
 EMS forum ปี25560 
 อบรมThai Refer  
 KM ผลการด าเนินงานดา้นอุบติัเหตุ 
 จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวชิาชีพ 

A&E 3  ก าลงัคนดา้นการพยาบาล  มีหวัหนา้เวรเป็นพยาบาลวชิาชีพ ทุกเวรหรือไม่ ?  มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอในท่ี
จะท า  CPR  หรือไม่ ?  

- มีพยาบาลวชิาชีพเป็นหวัหนา้เวรทุกเวร ปี 2560 ไดพ้ยาบาลจบใหม่ 3 คน  กรณีมีผูป่้วยฉุกเฉินมา
พร้อมๆกนัหลายคน ไม่เพียงพอในการช่วย  CPR  แกไ้ขโดยการตาม  On  call  จาก  Ward  หญิง
และ  Ward  ชายมาช่วยในกรณีท่ีมีการ CPR หรือมีอุบติัเหตุหมู่มีแผนในการตามคน 

A&E 4  การพฒันาบุคลากรมีการฝึกอบรมในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งไร ?  ใหแ้ก่ใคร,  เม่ือไร  บ่อยเพียงใด ? 
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- การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงแก่บุคลกรทางการพยาบาลทุกระดบัและลูกจา้ง  80 %  ปีละ  1  คร้ัง 
- การคดัแยกผูป่้วยตามความรุนแรงผูป่้วย  ใหก้บัพยาบาลทีม  ER และลูกจา้ง 
- การใชด้บัเพลิงมือถือ  
- อบรมการป้องกนัการติดเช้ือ 
- การอบรมระยะสั้น4เดือน เวชปฏิบติัทัว่ไป ปี 59, 60 จ านวนปีละ 2คน   คน วางแผนจะส่งปีละ 2

คน (ตอ้งผา่นการสอบคดัเลือก) 

A&E 5  มีแนวทางอยา่งไร  ในการจดัการเร่ืองต่อไปน้ี 
- แนวทางการคดักรอง และการประเมินผูป่้วย  มีการลงบนัทึกและตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ประเมินการปฏิบติังานจากหวัหนา้เวร  และหวัหนา้หน่วยงาน  วเิคราะห์ขอ้มูลทุกเดือน 
- ผูป่้วยท่ีไม่ทราบช่ือ  ใชป้้ายผูกขอ้มือ  ลงวนั เวลา สภาพของเคร่ืองแต่งกาย 
- ผูป่้วยท่ีปฏิเสธการรักษาให้ขอ้มูลท่ีผูป่้วยและญาติควรจะได ้ สอบถามความพึงพอใจ ถา้อธิบาย

แลว้ผูป่้วยยนืยนั ใชต้วัป๊ัมไม่ยนิยอม  และใหผู้ป่้วยหรือญาติท่ีใกลชิ้ดเซ็นช่ือ  
- การเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูป่้วย 

 ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัดี  จะใหเ้ก็บทรัพยสิ์นเอง 
 ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  จะมีสมุดลงทรัพยสิ์น  และเก็บทรัพยสิ์นใส่กล่องไวจ้นกวา่ญาติท่ี

ใกลชิ้ดมาติดต่อรับไป ถา้มีการส่งต่อไปรพ.อ่ืนๆจะตอ้งบนัทึกในสมุดและส่งต่อทรัพยสิ์น 
- การเสียชีวติโดยเฉียบพลนั 

 มีการประเมินความพร้อมของทีมพยาบาลและเคร่ืองมือและเพิ่มศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย 
 มีการท าทบทวนการเสียชีวติ 

- การใชเ้ตียงสังเกตอาการ (ปัจจุบนัมีเตียงสังเกตอาการเพิ่มข้ึน) 
 มอบหมายงานแก่พยาบาลในการดูแลผูป่้วย มีขอ้บ่งช้ีในการพิจารณาใหน้อนสังเกตอาการ 
 จดัท าแนวทางการปฏิบติังานและดูแลผูป่้วย 

- สถานการณ์ซ่ึงตอ้งแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าตวัผูป่้วยทราบ 
 ถา้พยาบาลใหก้ารพยาบาลเบ้ืองตน้แลว้  อาการไม่ดีข้ึน  จะตอ้งรายงานแพทย ์ หรือใน  

Case  ท่ีเป็นฉุกเฉินมากท่ีมีภาวะวกิฤตท่ีตอ้งช่วยเหลือด่วน 
- เวชระเบียนผูป่้วยฉุกเฉิน 

  ถา้เป็นผูป่้วยฉุกเฉินเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรจะมาท าบตัรท่ีห้องฉุกเฉิน และมีการจดัท าตวัป๊ัมใน
การลงขอ้มูลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีครบถว้นและสมบูรณ์  และมีการตรวจสอบ  และวเิคราะห์
ขอ้มูลทุกเดือน 

- การจดัท ารายงานเก่ียวกบัหลกัฐานทางกฎหมาย  มีสมุดลงรับใบคดีจากต ารวจ  และแต่ละปีจะ
รวบรวมเก็บเขา้แฟ้มจนกวา่จะท าลายได ้(20 ปี)  มีการรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูล  
การเคารพในสิทธิของผูป่้วย 
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A&E 6  ขอให้อธิบายวา่ท่ีตั้งของหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  มีความสะดวกต่อการเขา้ถึงบริการ (การ
มองเห็นป้ายและต าแหน่งส่งผูป่้วย,  จุดท่ีจอดรถ,  การเขา้ออกของรถ)  และสะดวกต่อการส่งไปยงัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร ? 

- สถานท่ีตั้งของหน่วยงานตั้งอยูใ่กลป้ระตูทางเขา้ออกโรงพยาบาล  มีป้ายบอกช่ือหน่วยฉุกเฉิน
ติดตั้งไวใ้นสถานท่ี  ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก  มีพื้นท่ีส าหรับส่งผูป่้วยไดส้ะดวก   

ในรอบปีทีผ่่านมา  ได้มีการปรับปรุงสถานที่ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอะไรบ้าง  เพ่ือให้บริการอย่าง
สะดวก  ปลอดภัย  มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ ?  มีแผนทีจ่ะปรับปรุงอะไรต่อไป ? 
             -       เพิ่มเตียงสังเกตุอาการข้ึน7เตียง 

- มีการท า  5ส  ในหน่วยงานเพื่อใหส้ามารถหยบิของใชไ้ดส้ะดวก  สถานท่ีใหบ้ริการน่าอยู ่
- ปรับมุมหอ้ง  วางอุปกรณ์ฉุกเฉินอยูใ่นแถบเดียวกนั 
- ขยายหอ้งใหมี้หอ้งพกัพยาบาลและแพทยเ์วร  
-  มีออกซิเจนและSuctionไปป์ไลน์และมีPartial monitor เพิ่มอีก 4 ตวั 
- มีหอ้งท าแผล ฉีดยา 

A&E 8  ระบบงาน/กระบวนการใหบ้ริการ 
มีการจดัล าดบัความเร่งด่วน  เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมอยา่งไร 
       การคดัแยกผูป่้วยตามความรุนแรง (R4TS) 
           สีแดง    ฉุกเฉินวกิฤติ  ไม่เกิน4 นาที 
          สีชมพ ู   ฉุกเฉินรุนแรง ( เส่ียง ซึม ปวด) ไม่เกิน 10นาที  
         สีเหลือง   ฉุกเฉินเร่งด่วน ไม่ควรเกิน 30 นาทีตรวจOPD  ได ้ถา้ไม่มีอาการรุนแรง 
          สีเขียว    ฉุกเฉินไม่รุนแรง รอตรวจOPDได ้
          สีขาว      ผูป่้วยทัว่ไป มาตามนดั ตรวจOPD  

ในเวรเชา้  พยาบาลประชาสัมพนัธ์  จะประเมินผูป่้วยตั้งแต่ลงจากรถ  อยา่งคร่าว ๆ  จาก
อาการท่ีผูป่้วยบอก  และสภาพผูป่้วย  ถา้ผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุจะส่งเขา้หอ้งหรือรถนอนจะส่งมา
ท่ี  ER  ถา้เป็นรถนัง่จะพิจารณาตามอาการ 

เวรบ่าย-ดึก  เวรเปลจะเข็นผูป่้วยเขา้มาใน  ER    พยาบาลวชิาชีพ  ตามการมอบหมายคนท่ี  1  
จะเป็นผูค้ดักรองผูป่้วย  ตามอาการตามความรุนแรง และประเมิน  V/S,  รายงานแพทย ์  

ผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลไม่สามารถใหก้ารรักษาไดแ้ละตอ้งส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนไดแ้ก่อะไรบา้ง 
- บาดเจบ็ทางสมองท่ีรุนแรง 
- STEMI 
- Stroke 
- Multiple  injury   
- Blunt trauma 
- Opened fracture  
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- Appendicitis 

มีแนวทางในการตดัสินใจ  และแนวทางในการดูแลเบ้ืองตน้  อยา่งไร ? 
- การดูแลเบ้ืองตน้  แกไ้ขภาวะวกิฤติ   ใหก้ารดูแลขณะส่งต่อ  ประสานงานกบัโรงพยาบาลท่ีส่งต่อ  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผูป่้วยและมีการจดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยร่วมกบัแม่ข่าย 
ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที  มีการประเมินการติดตามอาการ,  
ความกา้วหนา้ของการรักษา  

มีแนวทางในการป้องกนัการตรวจรักษาผดิตวับุคคลอยา่งไร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีอุบติัเหตุหมู่ ? 
แนวทางป้องกนัการตรวจรักษาผดิคน 

- โดยมีป้ายผกูขอ้มือ  ในรายท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั,  ไม่ทราบช่ือ 
- มีการตรวจสอบค าสั่งแพทยจ์าก  OPD Card   
- ใชห้ลกั  6 Right  ก่อนท าหตัถการ 
- ถา้มีช่ือและนามสกุลซ ้ ากนัจะมีPop up เตือน 
- ตรวจสอบช่ือจากบตัรประชาชนหรือใบขบัข่ี 

-      เพิ่มเติมจะมีการถ่ายรูปและท าป้ายทา้ยเตียง 
   ยงัพบปัญหาในเร่ือง ห้องบตัรคน้บตัรผดิคน พยาบาลไม่ตรวจสอบก่อน เรียกตรวจผดิคน แต่พบก่อนผูป่้วย
กลบับา้น 
กรณอีุบัติเหตุหมู่ 

- จะใชป้้ายผกูขอ้มือแยกประเภทผูป่้วยตามความรุนแรง 
- มีการซกัซอ้มความพร้อมทุกปี 
- ทบทวนบทเรียนในกรณีท่ีเป็นหมู่ใหญ่ 

ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ  โดยเร่งด่วนท่ีพบบ่อยมีอะไรบา้ง ?  ผลการดูแลรักษาผูป่้วยเหล่าน้ีเป็น
อยา่งไร ? 

ท่ีพบบ่อย        
- การบาดเจบ็ทางสมอง 
- กระดูกหกัท่ีรุนแรง 
- หอบรุนแรง 
- Severe  HT 
- STEMI 
- Stroke 
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ผลการดูแลรักษาผูป่้วยเหล่าน้ี  คือ   
- การบาดเจบ็ทางสมอง     ผลการดูแลรักษายงัไม่ครอบคลุม  บางคร้ังบุคลากรทางการพยาบาลยงั

ประเมิน  Score  ไม่ถูก  ไดจ้ดัท าแนวทางไวใ้ห้และมีส่ง อบรมเพิ่มเติม
ท่ีร.พ.แม่ข่ายและมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้กบัทุกร.พ.ในจงัหวดั และ
การประเมินอาการผดิพลาด  เน่ืองจากผูป่้วยเมาสุรา 

- กระดูกหกัท่ีรุนแรง มีการดูแลกระดูกหกั พยาบาลมีความรู้ในการใหก้ารพยาบาลเบ้ืองตน้  
ในการดูแลผูป่้วยกระดูกหกั มีนวตกรรมไมด้ามแขน/ขาจากท่อ PVC 

- STEMI ยงัมีความผดิพลาดในการดูแลและประเมินอาการผดิพลาดและใหก้าร
รักษาท่ีล่าชา้ และเพิ่มการใหย้าละลายล่ิมเลือด มีระบบTelemed ติดตาม
ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งน าส่ง ไดมี้การท าทบทวน  โดยองคแ์พทยแ์ละ 
อบรมจากรพแม่ข่าย  

การตรวจและการวินิจฉยัท่ีมกัจะเป็นปัญหา  (ลา้ช้า,  ไม่เหมาะสม,  ไม่ชดัเจน)  ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 
- การดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหวัใจ  มกัจะตรวจและวนิิจฉยัผิดพลาด,  ล่าชา้  ไดมี้การท าทบทวน

วเิคราะห์ขอ้มูล  และจะจดัท าแนวทางการวินิจฉยัแยกโรค  โดยทีม  PCT 

ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤติและเส่ียงต่อผลลพัธ์จะไม่เป็นท่ีพอใจ  ไดแ้ก่  อะไรบา้ง ?  มีแนวทางในการดูแลท่ี
รัดกุมอยา่งไร  ผลลพัธ์ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีเป็นอยา่งไร ? 

- ผูป่้วย  Head injury  เน่ืองจากการรักษาส่วนใหญ่ตอ้งผา่ตดั  และตอ้ง  CT Scan  ขอบเขตของ
โรงพยาบาล  ไม่สามารถดูแลได ้ ตอ้งส่งผูป่้วยไปรักษาท่ีโรงพยาบาลสระบุรี  ถา้ส่งล่าชา้จะท าให้
ผูป่้วยเสียชีวติไดแ้ละญาติไม่พึงพอใจ  ผลลพัธ์ของการดูแลผูป่้วยไม่เป็นตามเป้าหมาย  เน่ืองจาก
ผูป่้วยอุบติัเหตุทางสมองมกัจะด่ืมสุรา  ท าใหป้ระเมินอาการแรกรับยาก 

มีการประสานงานกบัหน่วยงาน  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร ?  เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ  และ  
ประสิทธิภาพ 

- ผูป่้วยใน  กรณีรับใหม่ผูป่้วยไวน้อนโรงพยาบาลจะมีการประสานงานกนัในทีมท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการ
ส่งต่อขอ้มูลท่ีส าคญัเช่นการพยาบาลท่ีไดท้  าแลว้หรืออาการท่ีตอ้งระวงัในผูป่้วยแต่ละราย 

- หอ้งบตัร  ประสานในการท าบตัรผูป่้วยฉุกเฉิน  การรับอุบติัเหตุหมู่ 
- ฝ่ายเภสัชกรรม  ประสานในเร่ืองการรับยา, การจดัสรรยานอกเวลาราชการ, การใชย้า  เช่น        ยา

เสพติด 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  การสอบสวนโรค   
- บริหารงานทัว่ไป  การใชร้ถ  Refer,  ตรวจสอบความสะอาดของรถ  และความพร้อมใชข้องรถ 

ผูป่้วยกลุ่มใดท่ีมีการประสานงานดงักล่าวมีความส าคญัสูง 
- ผูป่้วยStroke และ STEMI  ใหเ้ขา้สู่ระบบFast Track 
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- Head injury  ตอ้งมีการประสานงาน   การใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  การเตรียมอุปกรณ์จาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

มีการประเมินผลการประสานงานและผลการดูแลผูป่้วยดงักล่าวหรือไม่  ผลเป็นอยา่งไร ? 
- มีการท าทบทวน  เม่ือมีปัญหาการประสานงาน  เช่น  อาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยขณะน าส่ง    

ผูป่้วยแลว้  ท าใหผู้ป่้วยตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือมีการเสียชีวติ 
- มีการ  Feed  back  จากหน่วยงานท่ีประสานงาน 

ผล   ยงัพบปัญหา ในการดูแลผูป่้วยขณะส่งต่อ เช่นผูป่้วยบาดเจ็บทางสมองไม่ไดรั้บการดูแลตามขอ้ตกลง 
ไม่ใส่ Hard collar ไม่Retain foley’s cath .ใส่ Tube one lung  ไดรั้บการตอบแบประเมินจากแม่ข่ายและ
ประสานงานขอ้มูล 

   
มีความครบถว้นในการบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อไปน้ีเพียงใด 

ข้อมูล ท าได้ดีแล้ว ควรปรับปรุง 
ขอ้มูลทัว่ไป - ช่ือ-สกุล  อาย ุ เพศ 

- ท่ีอยู ่
เพิ่มประวติัของผูติ้ดต่อใหช้ดัเจนเน่ืองจากบางคร้ังผูม้ารับ
บริการท่ี  ER  เป็นผูป่้วยฉุกเฉินและไม่รู้สึกตวั 

ขอ้มูลการเจบ็ป่วย อาการส าคญัและ
ประวติัการแพย้า 

- ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจุบนัเขียนใหส้อดคลอ้งกบัอาการ
ส าคญัท่ีโรงพยาบาล 
- ระยะเวลาของการเจบ็ป่วย 
- ประวติัการแพย้า  ไม่ลง  (มีตวัป๊ัม  อาการส าคญั,  เจบ็ป่วย
ปัจจุบนั,  การแพย้า) 

แผนการดูแลรักษา - การดูแลรักษาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน 
การเปล่ียนแปลง
อาการผูป่้วย 

- ควรบนัทึกอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยทุกคร้ังหลงัการให้
การรักษาพยาบาล 

สภาพผูป่้วยเม่ือ
จ าหน่าย 

การใหสุ้ขศึกษา
รายบุคคล 

ควรประเมินการรับรู้ของผูป่้วยเก่ียวกบัการดูแลตนเองท่ีบา้น 

การนดัหมาย ผูป่้วยหลงัท า Excision ควรมีการติดตามผูป่้วยท่ีขาดนดั  เช่น  นดัฉีด  TT,  PCEC,  
ตดัเฝือก,  ท าแผล,  ตดัไหม ฯลฯ 

 
ผูป่้วยกลุ่มใดบา้งท่ีการดูแลต่อเน่ืองมีความส าคญั ? 

- Head injury 
- Acute MI 
- Stroke 
- ผูป่้วยท่ีไดรั้บวคัซีนต่าง ๆ  TT,  PCEC 



Service Profile  งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

50 

- บาดแผลเร้ือรังหรือแผลฉกรรจ ์

มีแนวทางอยา่งไรเพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม ? 
- ระบบการติดตามผูป่้วยบาดเจบ็ทางสมองท่ีใหก้ลบับา้น จะติดตามโทรถามอาการในตอนเชา้  

A&E 9  กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
กิจกรรมทบทวนการดูแลผูป่้วยท่ีหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมีอะไรบา้ง ?  ผลการทบทวนน าไปสู่การปรับปรุง
อะไรบา้ง ? 

- ทบทวนการวนิิจฉยัและรักษาท่ีไม่เหมาะสมนอกเวลาราชการ  ปรับปรุง  การพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในการดูแลผูป่้วย  ท าทุก OPD ท่ีพยาบาลตรวจ 

- ทบทวนความเส่ียงในหน่วยงาน  หามาตรการป้องกนัและแกไ้ขภาวะเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
- ทบทวนความตอ้งการของลูกคา้  จากขอ้ร้องเรียน  ตอบสนองความตอ้งการอยา่งเหมาะสม 
- ทบทวนความสมบูรณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน  ปรับปรุงการบนัทึกเวชระเบียนใหค้รอบคลุมได้

ขอ้มูลเพื่อดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 
- ทบทวนตวัช้ีวดั  เพื่อใหมี้การพฒันาระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตอบสนองกบัเข็มมุ่ง 
- ทบทวนการเสียชีวติ  ปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
- ทบทวนการติดเช้ือ  ปรับปรุงระบบงานของหน่วยงาน  การสร้างความตระหนกัใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติั

ตามหลกั UP 

ขอใหที้มงานน าขอ้มูลต่อไปน้ี  (อาจเป็นขอ้มูลเชิงพรรณาก็ได)้  มาวเิคราะห์และวางแผนวา่จะด าเนินการ
อยา่งไร ? 

- จ านวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติ  ท่ีหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  หรือภายใน  48  ชัว่โมงนบัแต่รับไว ้
   ชายไทยอาย ุ57ปี ใหป้ระวตัวิา่ 2ชม.ก่อนมา ขณะนั่งยามอยูแ่นน่อกปวดตน้คอรา้วมาอก

และแขนซา้ย ไมมี่ไข ้แรกรบัรูส้กึตวัดี BP 130/80  mm.Hg ,PR70ครัง้/นาที , E4V5M6 
พยาบาล ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายและรายงานแพทยท์นัที ใหท้  า EKG รายงานผล
แพทยม์าด ูพบผล EKG   Sinus no ST- T change, Tall –T , Hyperkalemia , Heart no 
murmur, Lung clear, แพทยว์ินิจฉยั R/O Hyperkalemia c MI ขณะท่ีแพทยใ์หพ้ยาบาล Stat 
ยา Isodril, ASA และเปิดเสน้ ผูป่้วย Arrest แพทย ์ท าCPRและDefibใหย้าฉกุเฉินไม่ดีขึน้
แตผู่ป่้วยหายใจ6 ครัง้/นาที จงึRefer รวมเวลาท่ีผูป่้วยเขา้มาท่ีหอ้งฉกุเฉินจนกระทั่งRefer 
ประมาณ 1ชม. บทเรียนจากการการท าทบทวน  การประเมินอาการแรกรบัใหเ้รว็และ
รายงานแพทยใ์หเ้รว็ การพยาบาลท่ีใหย้งัไมค่รอบคลมุอาการผูป่้วยบง่บอกชดัเจนใหร้ะวงั
ภาวะหวัใจ ควรใหก้ารพยาบาลเหมือนผูป่้วยท่ีเป็นโรคหวัใจ คือตอ้งจดัPosistion หวัสงู ให้
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ออกซิเจนและรีบรายงานแพทยแ์จง้อาการใหช้ดัเจนและควรลงเวลาการใหก้ารพยาบาล
ดว้ย การด าเนินของโรครวดเรว็ ตอ้งมีการระวงัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเรว็ 

 จ านวนการเกิดอบุตักิารณแ์ละภาวะแทรกซอ้นในหนว่ยงาน  (โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การแพ้
ยา,  ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ  หรือการระงบัความรูส้กึ) 

 จากการท าหตัถการมีภาวะแทรกซอ้น พบผูป่้วยท่ีเยบ็แผล แผลไม่ติดตรวจสอบพบวา่มีเศษ
ไมค้า้งอยูใ่นแผล จึงมีการทบทวน ก่อนเยบ็แผลควรท าความสะอาดแผลดว้ยNSSใหม้าก
ท่ีสุด และตรวจสอบส่ิงแปลกปลอม ตรวจสอบfunction  ในกรณีท่ีบาดแผลฉกรรจห์รือแผล
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งอนัตราย ควรปรึกษาแพทยห์รือตามแพทยดู์ทุกคน 

 ผูป่้วยแพย้า Ranitidine หลงัฉีดเขา้ V ผูป่้วยมีผืน่ข้ึน ท่ีแขน หายใจปกติ รายงานแพทยแ์ละ
เภสัชกรมาดู  ควรระวงัการฉีดยาเขา้ V ควรใหผู้ป่้วยสังเกตอาการไวก่้อน ให้ระวงัการแพซ้ ้ า
มีการบนัทึกในOPD Card ไว ้

- จ านวนผูป่้วยท่ีมาตรวจซ ้ าฉุกเฉิน  โดยไม่ไดน้ดัภายใน 48  ชัว่โมง 
 ส่วนมากเป็นผูป่้วยโรคหอบ , AGE และเด็กท่ีเป็นไข ้ จากขอ้มูลดงักล่าวหน่วยงานวางแผน

ในการใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวั,  การดูแลตนเองท่ีบา้น,  สอนวธีิการใชเ้คร่ืองพน่ยาโดย
เภสัชกรรม 

- จ านวนผูป่้วยท่ีรอตรวจวินิจฉยัอยูใ่นหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  นานเกินกวา่ 4 ชัว่โมง  (ไม่รวม
ผูป่้วยสังเกตอาการ) 
 ไม่มี 

- จ านวนรายงานผล  X-ray  ท่ีไม่ตรงกนัระหวา่งแพทยแ์ละรังสีแพทย ์
 ไม่มี  (ทางโรงพยาบาลไม่มีรังสีแพทย)์ 

- ระยะเวลารอคอยก่อนไดรั้บการตรวจขั้นตน้ 
 ไม่เกิน  20  นาทีจากการจบัเวลาของ  PSO เฉล่ีย 15.6นาที 

- การ  investigate  ท่ีผูป่้วยไดรั้บ  เช่น  เจาะน ้าตาลในเลือด,  เจาะความเขม้ขน้ของเลือด 
- ค าร้องเรียนของผูป่้วยและญาติ จากตูรั้บความคิดเห็นในเร่ือง ระบบบริการและพฤติกรรม 

เน่ืองจากนอกเวลามีแพทยเ์พียงคนเดียวในวนัหยดุ จึงเพิ่มแพทยใ์นเวรเชา้วนัหยุด และขยายเวลา
ใหเ้ภสัชกรจ่ายยาถึงเวลา24.00น.  

- การท า  investigate procedure  ในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 

********************* 

 


