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Service  Profile  
ผู้ป่วยในหญงิ  โรงพยาบาลแก่งคอย 

 
1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 
               งานผูป่้วยในหญิงมีความมุ่งหมายท่ีจะใหบ้ริการรักษาพยาบาลผสมผสาน แบบองคร์วม ทั้งดา้นการรักษา การป้องกนั 
การส่งเสริม  พื้นฟูและ สร้างเสริมสุขภาพ  แก่ผูรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพ   ปลอดภยั  และ   ผูรั้บบริการพึงพอใจ      
ข. ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  : 
             ตึกผูป่้วยในหญิงเป็นหอผูป่้วยในรวม (มีหอ้งคลอดและหลงัคลอดรวมอยูใ่นตึกดว้ยแต่กั้นแยกเป็นสัดส่วน )ใหบ้ริการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยหญิงทุกกลุ่มอาย ุ ทุกโรค ทุกระบบตามขอบขีดความสามารถของ โรงพยาบาล ชุมชนระดบั 60 เตียง  
ตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงผูป่้วย long term care และ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาซบัซอ้นเกินศกัยภาพในการดูแล
รักษาจะไดรั้บการส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลศูนยส์ระบุรี  
            ผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย อ าเภอใกลเ้คียงในจงัหวดัสระบุรีและแรงงานอพยพ
ต่างจงัหวดั เน่ืองจากอ าเภอแก่งคอยเป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม  
            จ  านวนเตียงสามารถรับผูป่้วยสามญัและหอ้งพิเศษ 5 หอ้งไดจ้  านวน 27 เตียง (ไม่นบัรวมห้องคลอดและหลงัคลอด) กรณี
ผูป่้วยมากสามารถรับเตียงเสริมได ้จ านวน10 เตียง   
            เป็นท่ีฝึกอบรม /ศึกษาดูงานของ นกัศึกษาแพทย ์/นกัศึกษาพยาบาล /นกัศึกษาวทิยาลยัสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนๆ   

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  : 
             ความต้องการของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไดรั้บการดูแลรักษาเอาใจใส่จากแพทยแ์ละพยาบาล อยา่งต่อเน่ืองไดรั้บ
การบริการท่ี สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภยั และไดรั้บค าแนะน า การปฏิบติัตวัเก่ียวกบัโรคท่ีเป็น การดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น การ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติแบบองคร์วม การเสียชีวติอยา่งสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
              ความต้องการของญาติ ไดแ้ก่ ไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ค าแนะน าในดูแลผูป่้วย ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่ง
เพียงพอและเหมาะสมเม่ือร้องขอ สถานท่ีสะอาด สะดวก เจา้หนา้ท่ีมีพฤติกรรมบริการท่ีเหมาะสม   
            ความต้องการของนักศึกษาฝึกงาน ไดแ้ก่  การตอ้นรับดว้ยสัมพนัธภาพท่ีดี ไดรั้บค าแนะน าและมี พยาบาลวชิาชีพเป็นท่ี
ปรึกษาและ นิเทศขณะฝึกปฏิบติังาน         มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือสนบัสนุนเพียงพอในการฝึกปฏิบติังาน                         
            โรงพยาบาลอ่ืนๆ  /  รพสต.     ไดแ้ก่    การติดต่อประสานขอ้มูลผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง ความร่วมมือในการดูแลผูป่้วยอยา่ง
ต่อเน่ือง 
           หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ     ไดแ้ก่   การไดรั้บความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
 

 

 

 



                                                                                                                              Service Profile  ผูป่้วยในหญิง   4 

   โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  : 

ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
แพทย ์                 ดูแลผูป่้วยใหไ้ดต้ามแผนการรักษาอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีการเฝ้าระวงัการ เปล่ียนแปลง 

และ รายงานอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งเหมาะสม                                  
                                      
 

ฝ่ายเภสัชกรรม     เบิกยาถูกตอ้งตรงตามแผนการรักษา มีการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง มีความเขา้ใจ   เก่ียวกบั                                                                 
การใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูง มีการเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า และมีการ 
ส่ือสารปัญหาการใชย้าของผูป่้วย 
 

นกักายภาพบ าบดั 
มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลผูป่้วย มีญาติร่วมในการดูแลผูป่้วย 

 
หอ้งชนัสูตร 

เก็บและส่งส่ิงส่งตรวจวธีิการท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมพร้อมใบส่งตรวจ    

หอ้งเอกซเรย ์ แจง้ขอ้มูลล่วงหนา้เม่ือมีเอกซเรย ์ส่งผูป่้วยพร้อมchart ให ้ถูกตอ้งชดัเจน ครบถว้น          
ไม่ผดิคน  กรณี ผูป่้วยมีปัญหาใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลผูป่้วยระหวา่งรอเอกซเรย ์

 

หน่วยบริการอาหาร ใบเบิกอาหารถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น แจง้ยอดผูป่้วยรับใหม่/จ าหน่าย                     
แจง้อาหารเฉพาะโรคและติดป้ายอาหารท่ีทา้ยเตียงใหถู้กตอ้ง  
 

หน่วยจ่ายกลาง   แลกของตามเวลา ท าความสะอาดของเบ้ืองตน้ มีการตั้งยอดของใชจ้  านวนเหมาะสม  
ซกัฟอกเก็บผา้โดยแยกตามความสกปรก ใบส่งซกัผา้ครบถว้น ชดัเจน ไม่มีส่ิง                                       
แปลกปลอมติดไปกบัผา้ 
 

หน่วยใหค้  าปรึกษา / 
งานสุขภาพจิต 

แจง้รายละเอียดขอ้มูลผูป่้วย เขียนใบส่งปรึกษาใหค้รบถว้นชดัเจน 

กลุ่มเวชปฏิบติั
ครอบครัวและชุมชน 

- ส่งขอ้มูลผูป่้วยท่ีตอ้งการให้เยีย่มบา้น เขียนใบส่งต่อ บส1 ใหค้รบถว้นชดัเจน 
-  แจง้เม่ือมีผูป่้วยตอ้งด าเนินการสอบสวนโรค ใหข้อ้มูลผูป่้วยครบถว้น ถูกตอ้งชดัเจน 
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 ง.    ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  : ( ต่อ ) 
ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

หอ้งบตัร คืน OPD card ครบทุกใบ ทุกวนัเม่ือจ าหน่าย พร้อมลงบนัทึกการจ าหน่ายครบถว้น                    
ชดัเจน และ OPD card ไม่สูญหาย 
 

หอ้งซกัประวติั          ประสานส่งผูป่้วยเขา้มานอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แจง้รายช่ือผูป่้วยงดน ้างดอาหารเพื่อเจาะ  
FBS / Lipid profile ล่วงหนา้กรณีผูป่้วยนดัตรวจ 
 

หอ้งอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน ยา้ยผูป่้วยเขา้มานอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แจง้ล่วงหนา้เม่ือส่งผูป่้วยไปท าหตัถการ 
ตึกผูป่้วยในชาย        สามารถยมือุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย,์ยา้ยผูป่้วยเขา้หอ้งพิเศษ 

 
ทนัตกรรมชุมชน    แจง้ล่วงหนา้/เตรียมผูป่้วยก่อนส่งไปหอ้งทนัตกรรม 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   ปฏิบติัตามระเบียบ ส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนตามวนัท่ีก าหนด ฯลฯ 

หอ้งศูนยข์อ้มูล           เก็บหลกัฐานสิทธิบตัร/ ลงรหสัโรค/ คืนเวชระเบียน ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา 

กลุ่มการพยาบาล        ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ และมีการท างานเป็นทีม 
 

  
จ. ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  : 
ตารางแสดงจ านวนผูม้ารับบริการตึกผูป่้วยในหญิง 

 

ตารางแสดง 5 อนัดบัโรคท่ีเขา้รับบริการในตึกผูป่้วยในหญิง 
ปี 2556 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560(ตค.59-พค.

60) 
1. Gastroenteritis 1. Pneumonia 1. Dengue 1. Pneumonia 1. Pneumonia 

      
ขอ้มูล 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560(
ตค.59-พค.

60) 
ผูรั้บบริการ (คน) 3009 2647 2661 2668 1536 
จ านวนวนันอน 10100 8780 8318 8249 4749 
จ านวนวนันอนเฉล่ีย (วนั/คน) 3.35 3.31 3.12 3.09 3.09 
อตัราครองเตียง (%) 92.49 80.40 76.17 76.33 65.41 
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haemorrhagic 
fever 

2. AC. tubulo-
interstitial 
nephritis 

2. Gastroenteritis 2.  Pneumonia 2. Gastroenteritis 2. Gastroenteritis 

3. Pneumonia 3. . Neonatal 
Jaundice 

3. Dengue fever 3. UTI 3. UTI 

4.  Ac. Bronchitis 4. AC. tubulo-
interstitial 
nephritis 

4.  Ac. Bronchitis 
 

4. Dengue 
haemorrhagic 
fever 

4. Bronchitis 

5. DM 5. Ac. bronchitis 5. Gastroenteritis 5.  Ac. Bronchitis 5. Asthma 

 
  ตารางแสดง 5 อนัดบัโรคท่ีกลบัมารักษาซ ้ าภายใน 28 วนั    

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 (ตค.59-พค.60) 
1. DM 1. Asthma 1. CHF 1. CHF 1. UTI 
2. Pneumonia   2. Neonatal Jaundice 2. Pneumonia   2. Pneumonia    2. Pneumonia   
3 . Asthma 3. Pneumonia 3 . Asthma 3 . Asthma 3. Chronic. kiney 

disease  
4. Hyperemeis 
gravidarum 

4. UTI 4. CA lung 4. UTI 4. CHF 

5. Cellulitis 5. Unstable angina 5. UTI 5. Ac. renal failure 5. Asthma 
                                              

ฉ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)  : 
ผูป่้วยไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั   ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ช. ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคัญ จุดเน้น  : 

ความท้าทาย -  การพฒันาการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
- ผูป่้วยวกิฤติไดรั้บการดูแล เฝ้าระวงัอาการและส่งต่อไดอ้ยา่งทนัท่วงที ( HI, STEMI, 
Stoke ) 
-  ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ไม่เกิด แผลกดทบั 

ความเส่ียงทีส่ าคัญ -  เจา้หนา้ท่ีถูกของมีคมท่ิมต าขณะปฏิบติังาน   
-  การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา    
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-  ผูป่้วยเกิดการติดเช้ือ ในโรงพยาบาล   
- เกิดภาวะ  Stroke ใน ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 
-  เกิดภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

จุดเน้น จุดเน้นตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 
1. การดูแลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และเด็กLD ดว้ยระบบ DHS 
2. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Palliative care) 
3. รณรงคอุ์บติัเหตุจราจร 
4. อาหารปลอดภยั 

            
ซ. ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
       งานผูป่้วยในหญิงจ านวนเตียง  33  เตียง  (เตียงสามญั 20 เตียง  หอ้งแยกโรค จ านวน  1 หอ้ง 2 เตียง หอ้งพิเศษ 5 หอ้ง  
หอ้งคลอด 6 เตียง ) และสามารถเสริมเตียงไดอี้ก 10 เตียง   
อตัราก าลงั 
1. แพทย์  หมุนเวยีนเป็นแพทยป์ระจ าเดือนละ     5  คน  ( รวม หอ้งคลอด ) 

  โดย     -  แพทยต์รวจหอ้งพิเศษ   1 คน   
             -  หอ้งคลอด   1 คน      
             -  หอ้งแยกโรค   1 คน   
             -  หอ้งสามญั 2 คน  และมีแพทยอ์ยูเ่วรตลอด 24 ชัว่โมง   1 คน   

2. พยาบาลวชิาชีพ  20  คน  ( รวมหวัหนา้งานซ่ึงจะก ากบัดูแลงานและบุคลากรทั้งตึกผูป่้วยในหญิงและ งานหอ้งคลอด  ) มี
พนกังานลูกจา้ง  1  คน   พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้ 1 คน  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  1 คน  (  ใชลู้กจา้งร่วมกนัในผูป่้วยในหญิงและ
หอ้งคลอด  ) 
          การจัดเวรพยาบาล       
              ตึกผูป่้วยในหญิงและหอ้งคลอดจะมีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีข้ึนปฏิบติังานโดยเป็นเจา้หนา้ท่ีชุดเดียวกนั    ในแต่
ละเวรจะมีการมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบแยกกนัระหวา่งหอ้งคลอดและตึกผูป่้วยในหญิง      กรณีจุดหน่ึงจุดใดมีกิจกรรมการ
ใหก้ารรักษาพยาบาลมากสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ โดยพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถตาม competency  ใน
การปฏิบติังานทั้งงานผูป่้วยสามญัและงานหอ้งคลอด     
          ส าหรับเวรเช้าเวลาราชการ  ถา้มี CASE ท่ีหอ้งผา่ตดั  หน่วยงานจะจดัส่งเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานไปช่วย หอ้งผา่ตดั 
จ านวน  2 คน ในวนัพุธและวนัศุกร์  ส่วนวนัจนัทร์  องัคาร และ  พฤหสัจะจดั ส่งเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานไปช่วย หอ้งผา่ตดั 
จ านวน 1 คน   
                   เวรเชา้วนัราชการ                   7  คน       (  รับผดิชอบตึกผูป่้วยในหญิง   5 คน หอ้งคลอด 2 คน )  
      เวรเชา้วนัหยุดราชการ            5  คน        (  รับผดิชอบตึกผูป่้วยในหญิง   4 คน หอ้งคลอด 1 คน )  
      เวรบ่าย                                   4  คน        (  รับผดิชอบตึกผูป่้วยในหญิง   3 คน หอ้งคลอด 1 คน )  
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       เวรดึก                                     4  คน        (  รับผดิชอบตึกผูป่้วยในหญิง   3 คน ห้องคลอด 1 คน )  
3. เจ้าหน้าทีธุ่รการ   (  เฉพาะเวรเชา้ในวนัท าการ  )         จ  านวน  1  คน 
4. พนักงานลูกจ้าง      การจดัเวร  ( ร่วมกนัระหวา่งตึกผูป่้วยในหญิงและหอ้งคลอด ) 

                   เวรเชา้วนัราชการ       ลูกจา้ง         2  คน       (  รับผดิชอบตึกผูป่้วยในหญิง   1 คน หอ้งคลอด 1 คน )  
                                         ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 1  คน 

      เวรเชา้วนัหยดุราชการ  ลูกจา้ง       1 คน     (  รับผดิชอบทั้ง 2 จุด   ) 
                                                        ลูกจา้ง อีก 1 คน  รับผิดชอบผูป่้วยในหญิง   และผูป่้วยในชาย 
      เวรบ่าย                        ลูกจา้ง         1  คน      (  รับผดิชอบทั้ง 2 จุด )  

  เวรดึก  ไม่มีลูกจา้งข้ึนปฏิบติังาน  กรณีมีงานในความรับผดิชอบมาก  สามารถขอความช่วยเหลือใหลู้กจา้งท่ีข้ึน 
  ปฏิบติังานหอ้งบตัรมาช่วย 

การท างานเช่ือมโยง 
             ผูป่้วยในหญิงท างานเช่ือมประสานงานกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ผูป่้วยในชาย  หอ้งอุบติัเหตุ 
             ฉุกเฉิน  งานเวชปฏิบติัครอบครัวโดยมีการส่งเจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือกนักรณีท่ีแต่ละหน่วยงานมีปริมาณท่ี 
             มาก  ขาดคน ไม่สามารถบริหาร  จดัการไดเ้องภายในหน่วยงานในเวลานั้น  และส่ือสารกนัภายในองคก์รเพื่อความ

ต่อเน่ืองในการดูแลผูป่้วย 
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 
                มีอุปกรณ์เพียงพอใชใ้นผูป่้วยวกิฤติและผูป่้วยทัว่ไป   ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือเคร่ืองมือ จ านวน 
1.  เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้า 1  เคร่ือง 
2.  เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟ้า 2  เคร่ือง  ( รอจ าหน่าย 1 ) 
3.  เคร่ืองตรวจติดตามคล่ืนหวัใจไฟฟ้า 2  เคร่ือง 
4.  เคร่ืองวดัความอ่ิมตวัของออกซิเจน 1  เคร่ือง 
5.  เคร่ืองควบคุมปริมาณหยดน ้าเกลือ 6  เคร่ือง ( แบตเตอร่ีเส่ือมรอเปล่ียน 1 ) 
6.  เคร่ืองป่ันความเขม็ขน้ของเมด็เลือดแดง 1  เคร่ือง 
7.  เคร่ือง  Suction  2  เคร่ือง 
8.  เคร่ือง  Congo  Suction 1  เคร่ือง 
9.  เคร่ืองมือมาตรฐานท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ  
 
               ด้านบุคลากร   จะผา่นการอบรมฝึกฝนใหส้ามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆท่ีมีอยูไ่ด ้  และมีการตรวจสอบความพร้อมใชแ้ละ
การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีทางกรรมการเคร่ืองมือก าหนดในอุปกรณ์เคร่ืองมือแต่ละชนิด  รวมทั้ง มีระบบบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั โดยช่างประจ าโรงพยาบาล ทุก 6 เดือน และมีการดูแลโดยช่างจากกองช่างของ กระทรวงสาธารณสุขปีละ  1  คร้ัง   
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               เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  เช่น    การน าเทคโนโลยมีาใช ้ ใชโ้ปรแกรม Hos xp ในการลงบนัทึกขอ้มูลการรับ/จ าหน่ายผูป่้วย
ตลอดจนรายการยาและหตัการต่างๆ    การรับรายงานผล Lab จากระบบLAN ทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN  สามารถ
คน้หาขอ้มูลต่างๆไดง่้ายและสะดวก      
  ฌ.ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 

กลุ่มผู้ป่วย   มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นและการปฏิบติัตวั / อาหาร  ท่ีเหมาะสมแก่ผูป่้วย
ในแต่ละราย โดยทีมสหสาขาวชิาชีพ เพื่อใหมี้ความรู้สามารถดูแลตนเองไดโ้ดย
ส่งเสริมใหผู้ป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพยาบาล   มีเจา้หนา้ท่ี
กายภาพบ าบดัเขา้มาดูแล / สอนผูป่้วยและญาติในรายท่ีตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู    จดัให้
ผูป่้วยอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มสะอาดและพอเพียง  มีน ้าด่ืมท่ี
สะอาด    หอ้งน ้า สะอาด  มีอ่างลา้งมือ สบู่ กระดาษทิชชู ใหผู้ป่้วยและญาติ   มีห้อง
แยกโรคส าหรับรองรับผูป่้วยท่ีตอ้งแยกจากผูป่้วยอ่ืนๆเพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือ  มีการคน้หาปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยระยะสุดทา้ยและใหค้วาม
ช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของผูป่้วยและส่งเสริมการ
เสียชีวติอยา่งสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

กลุ่มญาติ   -  สร้างศกัยภาพใหค้วามรู้ให้เขาสามารถดูแลผูป่้วยท่ีบา้นเองไดโ้ดยมีการสอนและ
ประเมินให ้ สามารถท าไดข้ณะอยูโ่รงพยาบาลเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
กลบัไปดูแลท่ีบา้น เช่น การฝึกใหอ้าหารทางสายยางและเรียนรู้วธีิการท าอาหารท่ี
ใหท้างสายยาง , การดูแลผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ, การเช็ดตวัลดไข ้ การลา้งแผล
กดทบั  ตลอดจนการดูแลเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดแผลกดทบั โดยท่ีหน่วยงานมีนวตก
รรมหมอนโฟม ท่ีใชใ้นผูป่้วยไม่รู้สึกตวั/ ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เพื่อให้ญาติสามารถ
น าแบบอยา่งท าใชก้บัผูป่้วยได ้    มีเอกสารแผน่พบัความรู้เก่ียวกบัโรคเพื่อใหผู้ป่้วย
และญาติสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้  

-   ดา้น Humanized Health Care มีการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม   มีหนงัสือเก่ียวกบั
ธรรมะส าหรับผูป่้วยและญาติทุกเตียง นิมนตพ์ระมาบิณฑบาตรทุกวนัศุกร์และให้
ก าลงัใจผูป่้วยและญาติ  มีการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี ในการดูแลผูป่้วยท่ี
บา้น ติดตามเยีย่มญาติภายหลงัผูป่้วยเสียชีวติในกรณีผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

 กลุ่มเจ้าหน้าที ่  
 

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุกคนและไดรั้บการฉีด
วคัซีน ตบัอกัเสบบี   กระตุน้ในคนท่ียงัไม่มีภูมิ  และไดรั้บวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุกคน 
ผลลพัธ์    มีบุคลากรในหน่วยงาน    

1. ป่วยเป็นโรค  HT  1 คน  เส่ียงต่อการเป็น  HT  5  คน. 
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2.  DM  2 คน  เส่ียงต่อการเป็น  DM  3 คน.                                                   

                3.    BMI  ต ่ากวา่ค่าปกติ  จ  านวน    2   คน. 

                      สูงกวา่ค่าปกติ  จ  านวน    9  คน. 

ญ. แผนปฏิบัติการ จุดเน้นของหน่วยงาน 
               1. การพฒันาระบบบริการใหมี้มาตรฐาน 
                    1.1  การป้องกนัและเฝ้าระวงั การติดเช้ือในโรงพยาบาล  
                    1.2  การป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา 
               2. การพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ   ผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส   
                    2.1  การป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 
                    2.2 การดูแล ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส  อยา่งต่อเน่ือง 
                          (  โครงการดูแลผูป่้วย  Long  term  care ) 
   3. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Palliative care) 
     4. การพฒันาบุคลากร 
                   4.1  ดูแลผูป่้วยและบริการท่ีมีความเส่ียงสูง 
                   4.2  การดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง  /  STEMI  /  Stroke   
      4.3 การดูแลผูป่้วยไขเ้ลือดออก 
1. การพฒันาระบบบริการให้มีมาตรฐาน 
 1.1 พฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
2. เพื่อใหบุ้คลากรทางการ แพทยมี์จิตส านึกและปฏิบติัตามมาตรการท่ีวางไว  ้
เคร่ืองช้ีวดั  1. อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เป้าหมาย   2 % 
      2. อุบติัการณ์การเกิดเขม็ท่ิมต าขณะปฏิบติังาน เป้าหมาย 0% 
      3. อุบติัการณ์การเกิดสารคดัหลัง่กระเด็น เขา้ตาขณะปฏิบติังาน เป้าหมาย 0% 
กิจกรรม 
1. ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัและควบคุมการ ติดเช้ือในโรงพยาบาล เช่น การลา้งมือ  การสวมอุปกรณ์ป้องกนั การ
ปฏิบติัตามหลกั IP, UP มีการรณรงคว์นัลา้งมือโลก มีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ม้ารับบริการและผูใ้หบ้ริการตระหนกัถึง
ความส าคญัของการลา้งมือ 
2. วางระบบการก ากบัติดตามมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ เพื่อประเมินกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีมีความส าคญั  ต่อการป้องกนั
การติดเช้ืออยา่งต่อเน่ือง รวบรวมปัญหาเพื่อหาโอกาสปรับปรุงพฒันา  อยา่งต่อเน่ือง 
3. พฒันาระบบการเผา้ระวงัการติดเช้ือในผูป่้วยและ บุคลากร 
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4. วางระบบการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวงั  และทบทวนเวชระเบียน เพื่อคน้หาการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
ผลลพัธ์  แนวโนม้ของอตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลลดลง 
 
 1.2 พฒันาการบริหารยาในหน่วยงาน 
 
วตัถุประสงค ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนใน  หน่วยงานปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการบริหารยาภายในหน่วย งาน  ป้องกนัการเกิด
อุบติัการณ์  Admin Error 
เคร่ืองช้ีวดั  1.  อุบติัการณ์เกิด Admin  Error 
       2.   อุบติัการณ์ การเกิด 
  - การจ่ายยาแพซ้ ้ าซ้อน 
  - การจ่ายยาท่ีมีฤทธ์ิตา้นกนั 
  - การรับประทานยาซ ้ าซอ้นของผูป่้วย 
  - การเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการใชย้า High Alert  Drug 
กิจกรรม 
1. ก าหนดใหมี้การปฎิบติัตามขอ้ก าหนดของการบริหารยาภายในหน่วยงาน 
2. ติดตามเฝ้าระวงัการใชย้า High Alert Drug  กบัผูป่้วยทุกราย  เหมาะสมตามมาตรฐานการแยกประเภทผูป่้วย 
3. ติดตามการจดัการดา้นยาในเร่ือง Drug  Reconcillition,  Drug Interaction, ADR 
4. การเฝ้าระวงัการใชย้าเสพติดภายในหน่วยงาน 
5. บนัทึกการเฝ้าระวงั Admin Error ของหน่วยงาน 
ผลลพัธ์   เจา้หนา้ท่ีมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบมากข้ึน ท าใหค้วามคลาดเคล่ือนทางยาลดลง ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูป่้วย 
  2. การพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุ   ผู้ป่วยทีม่ีความต้องการพเิศษ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส   
   2.1  การป้องกนัการเกดิแผลกดทบั 
วตัถุประสงค ์:   เพื่อป้องกนัไม่เกิดแผลกดทบัในผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้       
เคร่ืองช้ีวดั  อตัราการเกิดแผลกดทบัในผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้/ หรือไดน้อ้ย เป้าหมาย 0% 
กิจกรรม -ใหผู้ป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้นอนบนท่ีนอนลม 
  -ใชห้มอนโฟมSupport  เพื่อลดการกดทบั 
  -ดูแลความสะอาดร่างกายใหแ้หง้ไม่เปียกช้ืน  ญาติมีส่วนร่วมในดูแลเร่ือง General  hygine  care 
  -ใหผู้ป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในแผนการรักษาพลิกตะแคงตวัทุก 2 ชัว่โมง  ติดนาฬิกาพลิกตะแคงตวัไวท่ี้เตียง
ผูป่้วย 
ผลลพัธ์  อตัราการเกิดแผลกดทบัใหม่ลดลง ในปี 2559 และ 2560 ยงัไม่พบการเกิดแผลกดทบัใหม่ในผูป่้วย 
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        2.2  การดูแล ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยทีม่ีความต้องการพเิศษ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  อย่างต่อเน่ือง (โครงการดูแลผูป่้วย  Long  
term  care ) 
 
ความหมาย    การดูแลท่ีครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งสังคม  สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม  ส าหรับ ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ  และ 
ผูด้อ้ยโอกาส ท่ีประสบภาวะยากล าบาก อนัเน่ืองมาจาก การเจบ็ป่วยเร้ือรัง  หรือพิการทุพลภาพ  ช่วยเหลือตวัเองไดบ้างส่วน  
หรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเอง ในชีวติประจ าวนัได ้ 
นิยาม : กลุ่มเป้าหมาย 

• กลุ่มท่ี 1  ผูพ้ิการ     หมายถึง ผูพ้ิการท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ ประสบภาวะยากล าบาก  ตอ้งการความช่วยเหลือ 

•  กลุ่มท่ี 2  ผูสู้งอาย ุ หมายถึง กลุ่มติดเตียง / ติดบา้น ( ไม่ใช่กลุ่ม 1 ) อาจป่วยเป็นโรคเร้ือรัง  หรือ ไม่เป็นโรคก็ได ้ 

• กลุ่มท่ี 3  ผูป่้วยโรคเร้ือรัง  ( ไม่ใช่กลุ่ม 1 และ 2 ) เช่น ผูป่้วยมะเร็ง , ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนั, ผูป่้วยไข

สันหลงัไดรั้บบาดเจบ็ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน , ผูป่้วยโรคเร้ือรังระยะสุดทา้ย และผูป่้วย HIV ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ 

วตัถุประสงค ์
• เพื่อใหผู้สู้งอาย ุ,ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส ในชุมชน  มีคุณภาพชีวติท่ีดี  

–  คนป่วยไดรั้บการดูแลรักษา 

– คนไม่ป่วยไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ ดูแล  และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

• เพื่อให ้ไดรั้บการดูแลครอบคลุมทุกมิติ    ( กาย , จิต , สังคม ) ทั้งตวัผูป่้วย และครอบครัว 

เพื่อพฒันา ระบบบริการดูแลสุขภาพร่วมกนั โดย ภาคีเครือข่าย 
 
จดัล าดบัการดูแลตามล าดบัความเร่งด่วน 
 
ทมีแพทย์ 
     สีแดง      ผูป่้วยมีปัญหาซบัซอ้นท่ีตอ้งการการตดัสินใจเร่งด่วน, ตอ้งการหลายวชิาชีพทั้งแพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกั
กายภาพบ าบดั ร่วมดูแล   เยีย่มทุกเดือน  
    สีเหลือง   ติดตามประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมโรคได ้หลงัจากท่ี รพ.สต. และทีมอ่ืนๆ ไดใ้หก้ารช่วยเหลือแลว้, ผูป่้วยท่ี
ตอ้งการประเมินความพิการโดยแพทย ์  เยีย่มทุก 2 เดือน  
   สีเขียว      ผูป่้วยท่ีควบคุมโรคได ้มีอาการคงท่ี   และติดตามอาการหลงัจากท่ีเคยออกเยีย่มแลว้   เยีย่มทุก 6 เดือน  
 



                                                                                                                              Service Profile  ผูป่้วยในหญิง   13 

   โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ทมีชุมชน 
 
      สีแดง       ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้มีอุปกรณ์ทางการแพทยก์ลบับา้น  เพิ่งจ  าหน่ายออกจากโรงพยาบาล     เยีย่มทุก
สัปดาห์ 
     สีเหลือง    ผูป่้วยท่ีโรคส่งผลต่อการด ารงชีวิต ช่วยเหลือตนเองไดเ้ล็กนอ้ย   มีผูดู้แลท่ีช่วยเหลือไดบ้างส่วน   เยีย่มทุกเดือน 
      สีเขียว    ผูป่้วยเร้ือรังท่ีมีอาการคงท่ี  แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการในการดูแลตวัเอง  เยีย่มทุก 3 เดือน 
 
ทมีกายภาพ 

     สีแดง      ผูป่้วยท่ีเกิดพยาธิสภาพภายใน 6 เดือนและ   Barthel index score 0-49  เยีย่มทุกสัปดาห์ 
   สีเหลือง   ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพภายใน 5 ปี และ Barthel index score 50-74  เยีย่มทุก 2 สัปดาห์ 
   สีเขียว     ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพมากกวา่ 5 ปี และ Barthel index score 50-100  เยีย่มทุก 3 เดือน 
 
ทมีจิตเวช 
      สีแดง    1. ผูป่้วยจิตเวชท่ีเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  
                   2. ผูป่้วยจิตเวชท่ีขาดนดั  
                   3. ผูป่้วยจิตเวชท่ีมีอาการก าเริบซ ้ า ตอ้งมาปรับยาก่อนนดั 
                เยีย่มทุกสัปดาห์ 
      สีเหลือง   ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา Chlorpromazine, Depakine (Sodium valproate), Lithium carbonate 
                       ติดตามผลเลือดท่ี ร.พ. ทุก 4 เดือน 
      สีเขียว   ผูป่้วยจิตเวชท่ีมีโรคร่วมทางกาย เช่น DM,HT หรือใชส้ารเสพติด  เยีย่มทุก 1 ปี 
 
ในภาพรวม 
     สีแดง    อยูใ่นช่วงท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและติดตามอยา่งใกลชิ้ด  
     สีเหลือง   ระดบัปานกลาง ตอ้งไดรั้บการติดตามต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการฟ้ืนฟูแลว้  
     สีเขียว   อาการคงท่ี ตอ้งติดตามดูแลเป็นระยะเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น/พิการมากข้ึน  
 
      ตึกผู้ป่วยหญงิ    ในส่วนท่ีปฏิบติัในโครงการ  Long  term  care  โดยมีการส่งขอ้มูลของผูป่้วยท่ีจ าหน่ายออกจาก รพ. โดย
ผูป่้วยท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส  ใหก้บัทีม HHC และ FCT  เพื่อออกเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้นมีการเช่ือมโยงปัญหาของ
ผูป่้วยและญาติให้รับรู้ร่วมกนัระหวา่งทีม  HHC, FCT  และเจา้หนา้ท่ีของตึกผูป่้วยเพื่อรองรับการดูแลและใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป่้วยในระยะยาวต่อไป  จนกวา่จะจ าหน่ายผูป่้วยออกจากการเยีย่มได ้ ในขณะเดียวกนั  หวัหนา้งานตึกผูป่้วยในจะมีการออก
ท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี รพสต.ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบเดือนละ  1  คร้ัง  เพื่อร่วมท างานและรับทราบปัญหาของผูป่้วยและ
ครอบครัวร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี รพสต.  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีปรึกษาและประสานงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ี รพสต.  ดว้ย 
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งานจิตเวช 
ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)   : 
 ความปลอดภยั ความถูกตอ้ง มีมาตรฐาน ป้องกนัการขาดยาและภาวะแทรกซอ้น  ดูแลแบบองคร์วม  ต่อเน่ือง  และ
เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลต่อเน่ืองในชุมชน  ส่งเสริมการดูแลตนเองท่ีบา้นโดยการให้ค  าแนะน าแก่ญาติหรือผูดู้แล 
               ส าหรับตึกผูป่้วยหญิง  เม่ือมีผูป่้วย / ญาติท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต  เช่นผูป่้วยซึมเศร้า  ผูป่้วยฆ่าตวัตาย  ผูป่้วยท่ีถูก
บุคคลในครอบครัวท าร้ายมา  ผูป่้วยโรคเร้ือรัง  จะประสานงานใหพ้ยาบาลจิตเวช/นกัจิตวทิยา 
เขา้มาพูดคุยใหก้ารดูแล  แนะน า  และติดตามเยีย่มเม่ือจ าหน่ายกลบับา้น  โดยเร่ิมท าร่วมกบัคลินิกสุขภาพใจตั้งแต่  ตุลาคม ปี 
2556 จนถึงปัจจุบนั  
 
  3. พฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care)  
 เร่ืองการใช ้pain management  

วตัถุประสงค ์  1. เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัในการดูแลผูป่้วย 

  2. ผูป่้วยไดรั้บยาแกป้วดท่ีสัมพนัธ์กบัอาการอยา่งเหมาะสม 

เคร่ืองช้ีวดั  อตัราการใช ้pain score เป้าหมาย 95% 

กิจกรรม  1. ประชุมร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพในการจดัท า pain score และการใหย้าแกป้วดท่ีสัมพนัธ์กบัอาการของผูป่้วย 

  2. ช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานทราบ 

  3. น าแนวทางการประเมิน pain score ของPCT มาใช ้

  4.ดูแลใหย้าแกป้วดแก่ผูป่้วยตาม pain score  

 5. สรุปปัญหา ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข 

ผลลพัธ์  ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดรั้บยาแกป้วดอยา่งเหมาะสมตามอาการ 100 % 

 

  4. การพฒันาบุคลากร 
                   4.1  ดูแลผู้ป่วยและบริการทีม่ีความเส่ียงสูง 
วตัถุประสงค ์
1.  เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ผูป่้วย  แต่ละรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
2. เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม  กบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วยและด าเนินการแกไ้ข / ปรับ
แผน  การดูแลรักษาไดท้นัท่วงที 
3. ผูป่้วยวกิฤตไดรั้บการดูแล  อยา่งทนัท่วงที 
เคร่ืองช้ีวดั  อุบติัการณ์เกิดหตุการณ์การดูแลผูป่้วยวกิฤตล่าชา้  เป้าหมาย 0% 
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กิจกรรม 
1. หน่วยงานร่วมกบั PCT ก าหนดแนวทางการดูแลผูป่้วยในระบบต่างๆท่ีมีความเส่ียงสูง 
2. หน่วยงานก าหนดใหมี้การแยกประเภทผูป่้วยอยา่ง   เหมาะสมตามมาตรฐานการแยกประเภทผูป่้วย 
3. ก าหนดมาตรฐานการบนัทึกเวชระเบียนเพื่อส่งต่อขอ้มูลใหก้บัผูร่้วมทีมรับทราบ 
4. จดัระบบบริการในหอผูป่้วยเพื่อสามารถใหก้ารดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั ในเร่ือง 
  -  การน ากระบวนการพยาบาลมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   - จดัใหมี้การวเิคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงเพื่อปรับปรุงการดูแลผูป่้วยใหต้รงประเด็น 
   - จดัใหมี้การทบทวนกระบวนการและผลลพัธ์การท างานโดยการใช ้12 กิจกรรมทบทวนเป็นแนวทาง 
  - พฒันาระบบบนัทึกทางเวชระเบียน 
 - จดัใหมี้การพฒันาการดูแลผูป่้วยท่ีครอบคลุมทั้งมิติดา้นการป้องกนัการสร้างเสริม รักษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม 
 - จดัใหมี้ระบบสารนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถก ากบัดูแลในการปฏิบติัการพยาบาลโดยเฉพาะการเฝ้าระวงัผูป่้วยท่ีมี
ความเส่ียงสูง การรับรู้ปัญหาทางคลินิกเพื่อวางแผนการพยาบาลผูป่้วยใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมปัญหาของผูป่้วย 
น าประเด็นท่ีไดจ้ากการนิเทศมาส่งเสริมการพฒันาคุณภาพและสร้างความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วยมากยิง่ข้ึน 
ผลลพัธ์   ไม่มีอุบติัการณ์เกิดหตุการณ์การดูแลผูป่้วยวกิฤตล่าชา้ 
 
                   4.2  การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  /  STEMI  /  Stroke   
 
4.2.1. เร่ือง  :  การดูแลผู้ป่วย Stroke 
 วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม   ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น  และส่งต่อไดท้นัเวลา 
 เคร่ืองช้ีวดั   1. อตัราการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะ Stroke   อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานและตาม  CPG เป้าหมาย > 90% 
         2. อตัราผูป่้วย Heamorrhage  ไดรั้บการส่งต่อภายใน 45 นาที เป้าหมาย > 80% 
         3. ร้อยละของผูป่้วย Stroke  ไดรั้บดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  เป้าหมาย > 80% 
กิจกรรม 
- พยาบาลในหอผูป่้วยปฎิบติัตามมาตรฐานและตามท่ี  CPG  ก าหนด 
- เฝ้าระวงัการเกิด  Stroke  
-  การประเมินและแกไ้ขภาวะวกิฤตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- มีระบบ  Fast  Tract ในการส่งต่อผูป่้วย 
- ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติในการดูแลตนเองและการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง,การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ 
ผลลพัธ์   ผูป่้วยท่ีมีภาวะ Stroke  ไดรั้บการดูแล อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน เม่ือมีภาวะวกิฤตไดรั้บการส่งต่ออยา่งทนัท่วงที และ
เม่ือกลบัมารักษาตวัท่ีบา้นไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองโดยทีมสหสาขาวชิาชีพทุกราย 
 
4.2.2. เร่ือง  :  การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
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วตัถุประสงค ์ 1.  เพื่อใหผู้ป่้วยเบาหวานมีภาวะ  Hypo-Hyperglycemia ลดลง 
 2. เพื่อลดอตัราการกลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia ในผูป่้วยเบาหวาน 
เคร่ืองช้ีวดั  1. อตัราการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะHypo-Hyperglycemia ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม  CPG เป้าหมาย > 90% 
 2. อตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia ในผูป่้วยเบาหวานภายใน 28วนั เป้าหมาย < 30% 
 3. อตัราผูป่้วยและญาติมีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานและสามารถตอบได ้เป้าหมาย > 90% 
กิจกรรม : 
-ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมกบัภาวะของโรค 
-ใชใ้บเฝ้าระวงั Diabetic Chartในผูป่้วยเบาหวานทุกราย 
-เฝ้าระวงัอาการHypo-Hyperglycemia ในผูป่้วย 
-เภสัชกรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัยา /โภชนากรใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร 
-ส่งใหที้มHHC ออกติดตามเยีย่มบา้นหลงัแพทยจ์  าหน่าย 
- ปฏิบติัตาม  CPG  ในการดูแลผูป่้วย 
ผลลพัธ์ อตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia ในผูป่้วยเบาหวานภายใน 28วนัลดลง  
 
 
4.2.3. เร่ือง  :  การดูแลผู้ป่วย   STEMI 
วตัถุประสงค ์:เพื่อลดอตัราการเสียชีวติของผูป่้วย  STEMI 
เคร่ืองช้ีวดั    1. อตัราการดูแลผูป่้วยโรค STEMI  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม  CPG เป้าหมาย 100% 
         2. อตัราการเสียชีวิตของผูป่้วย STEMI  ขณะรับการรักษาใน รพ. เป้าหมาย 0% 
         3.อตัราผูป่้วย STEMI ไดรั้บการดูแลส่งต่อภายในเวลา 45 นาที เป้าหมาย > 80% 
กิจกรรม : 
- พยาบาลในหอผูป่้วยปฎิบติัตามCPG ท่ีก าหนด 
-ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมกบัภาวะของโรค 
-เภสัชกรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัยา / โภชนากรใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร 
- ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อเพื่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 
ผลลพัธ์ 

รายการ ปี 2558 ปึ 2559 ปี 2560 (ตค.59 - 
พค.60) 

จ านวนผูป่้วย 2665 2552 1534 
Unstable angina 57 17 3 
NSTEMI 18 13 5 
STEMI 0 1 0 
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Refer 18 16 6 
Dx MI หลงั refer 3 6 1 

  
จากการเก็บขอ้มูลผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจขาดเลือดและไดรั้บการส่งต่อไปรพ.สระบุรี พบวา่ 
ใน ปีงบประมาณ 2559 
- ผูป่้วย Dx. UA , NSTEMI ไดรั้บการดูแลตามแนวทางปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจขาดเลือด 100 %   

 - ผูป่้วยDx. UA , NSTEMI  มีจ  านวนลดลงกวา่ปีก่อน  50 % ( ปี 2558 = 75 , ปี 2559 = 31)  

 - ยอดผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อมีจ านวนไม่แตกต่างกนัจากปี 2558  ( ปี 2558 = 18 , ปี 2559 = 16 ) แต่พบภาวะหวัใจขาด

เลือดเพิม่เป็น 2 เท่าจากเดิม( ปี 2558 = 3 , ปี 2559 = 6 )   ซ่ึงเกิดในผูป่้วยท่ีมีโรคเร้ือรังเดิมเป็นส่วนใหญ่   

มีการพฒันาสร้างใบเฝ้าระวงัอาการหวัใจขาดเลือด แจกใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั NSTEMI , UA  ก่อนจ าหน่ายทุกราย   
 
4.2.4 เร่ือง  :  การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่รีษะ ( Head injury) 
วตัถุประสงค ์:เพื่อลดอตัราการเสียชีวติของผูป่้วย  HI 
เคร่ืองช้ีวดั  1. อตัราผูป่้วย  HI  ท่ีมีภาวะวกิฤติไดรั้บการวินิจฉยัภายใน 10 นาที  เป้าหมาย > 90% 
       2. อตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยHI  ขณะรับการรักษาใน รพ. เป้าหมาย 0% 
       3.อตัราผูป่้วย HI ไดรั้บการดูแลส่งต่อภายในเวลา 45 นาที  เป้าหมาย > 90% 
กิจกรรม : 
- พยาบาลในหอผูป่้วยปฎิบติัตามCPG ท่ีก าหนด 
-ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการสังเกตอาการและเฝ้าระวงัอาการแก่ผูป่้วยและญาติ 
-เภสัชกรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัยา / โภชนากรใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร 
- ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อเพื่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 
ผลลพัธ์  ผูป่้วย HI ท่ีมีภาวะวกิฤติไดรั้บการวินิจฉยัอยา่งทนัท่วงทีและไดรั้บการส่งต่อภายในเวลาทุกราย ไม่มีผูป่้วยเสียชีวติ
ในขณะ admit 
 

4.3  เร่ือง : การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก 

 ในปี 2558 พบการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก อ าเภอแก่งคอยมียอดผูป่้วยไขเ้ลือดออกสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของจงัหวดั
สระบุรี ท าใหมี้ผูป่้วยไขเ้ลือดออกเขา้มารับบริการในตึกผูป่้วยในหญิงเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งมีการทบทวนและพฒันาการ
ดูแลผูป่้วยเพื่อใหป้ลอดภยัจากโรคและภาวะแทรกซอ้น 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้ป่้วยไขเ้ลือดออกไดรั้บการดูแลอยา่งปลอดภยั 

เคร่ืองช้ีวดั  - อตัราการดูแลผูป่้วยไขเ้ลือดออกไดต้าม CPG เป้าหมาย 80% 
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      - อตัราการเสียชีวติท่ีรพ.  เป้าหมาย 0% 

กิจกรรม   1.มีแนวทางการดูแลไขเ้ลือดออกตามมาตรฐานจากทีมPCT 
    2.เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการอบรมในการดูแลผูป่้วยและสามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    3.มีระบบการป้องกนัในหน่วยงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนครีมทากนัยงุและพน่ยา ป้องกนัจากงานชุมชน ใหแ้ก่
ผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ี 
  4. มีเอกสารความรู้ใหแ้ก่ผูป่้วยและญาติ 
  5.ใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป่้วยและญาติถึงอาการท่ีควรเฝ้าระวงัต่อเน่ืองท่ีบา้น 
  6. แจง้ขอ้มูลใหก้บัทีมสอบสวนโรคเม่ือมีผูป่้วยไขเ้ลือดออกมารับบริการในหน่วยงาน 

       7.สนบัสนุนการรณรงคแ์ละป้องกนัในชุมชนใหป้ระชาชนรู้ตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ผลลพัธ์  ผูป่้วยไดรั้บการดูแลตาม CPG 100%  ไม่มีผูป่้วยเสียชีวติขณะอยูใ่นโรงพยาบาล
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ฎ. วตัถุประสงค์  ตัวช้ีวดั  การพฒันา  : 
 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

ผูป่้วยไดรั้บยาไม่ถูกตอ้ง เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บยาท่ี
ถูกตอ้ง 

อตัราความคลาดเคล่ือน
ทางยา (เป้าหมาย   0 %) 

 

 

- ก าหนดแนวทางปฏิบติั
โดยทวนสอบค าสั่งการ
รักษา ของแพทย ์ 

  - มีการตรวจสอบใบสั่ง
ยา/  ยาท่ีจ่ายท่ีหอ้งยาโดย
เภสัชฯ 

- เภสัชฯ จะติดตาม
อาการไม่พึงประสงคจ์าก
การใชย้า/ ใหค้  าแนะน า
ในผูป่้วยกลบับา้น 

การป้องกนัและเฝ้าระวงั
ติดเช้ือในโรงพยาบาล 

เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัไม่
ติดเช้ือจากการ
รักษาพยาบาล 
 

อตัราการติดเช้ือ 
(เป้าหมาย    2 % ) 

-ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและ
ญาติ เร่ืองการลา้งมือ 

ติดแผน่ใหค้วามรู้การลา้ง
มือท่ีถูกตอ้งใกลบ้ริเวณ
อ่างลา้งมือ 

- มีอ่างลา้งมือ  สบู่เหลว
และกระดาษเช็ดมือ 
เคร่ืองเป่าลมร้อนให้แก่
ผูป่้วยและญาติ 

 ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหเ้วชระเบียนของ
ผูป่้วยมีขอ้มูลท่ีจ าเป็น
และเพียงพอในการา
ประกอบการ
รักษาพยาบาล 
 
 
 
 

อตัราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน  

( เป้าหมาย  >80% ) 

 

 

 

 

แพทยเ์จา้ของไขส้รุป 
DRG เม่ือจ าหน่ายผูป่้วย 
ปรับแแบบฟอร์มการลง
เวชระเบียนให้ครอบคลุม 
มีทีมรับผดิชอบในการ
ตรวจเวชระเบียนก่อนคืน
ศูนยข์อ้มูล 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

การกลบักลบัมารักษาซ ้ า
ดว้ยภาวะ Hypo-
Hyperglycemia   
 
 

เพื่อลดอตัราการกลบัมา
รักษาซ ้ าดว้ย Hypo-
Hyperglycemia ในผูป่้วย
เบาหวาน 
 

อตัราการกลบัมารักษาซ ้ า
ดว้ยภาวะ Hypo-
Hyperglycemia  28 วนั 

( เป้าหมาย ≤ 5 % ) 

มี CoP ดูแลผูป่้วย
เบาหวาน                                              
- มีแบบฟอร์มการเก็บ
ขอ้มูลผูป่้วยเบาหวาน                          
- การใหค้  าแนะน าผูป่้วย
และญาติเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตวั และควบคุม                                                  
อาหาร การรับประทาน
ยา  โดยทีมสหสาขา
วชิาชีพ 

 
ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

อตัราพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

 ( เป้าหมาย 85% ) 

 

- ดา้นผูใ้หบ้ริการ  มีการ
ตกัเตือนการแสดงออก
ทางพฤติกรรมบริการ 
เนน้การใหข้อ้มูลแก่
ผูป่้วยและญาติเพื่อความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั 

-  ดา้นสถานท่ีคบัแคบ        
ไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
เน่ืองจากตึกผูป่้วยหญิง
ตอ้งใหบ้ริการทั้งผูป่้วย
สามญัและผูค้ลอด   
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   ฏ. ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)   
 

ตวัช้ีวดัที่ส าคญั 

 

 อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา    เป้าหมาย  = 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ในปี 2557  มีอตัราความคลาดเคล่ือนทางยาลดลง เน่ืองจากมีการพฒันาการเก็บขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยา
พบ   ปัญหาคือการไม่น าหลกั  6 R  มาใชใ้นการจ่ายยากบัผูป่้วย   ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาระดบั
ความรุนแรงถึงผูป่้วยไดรั้บยาไปแลว้แมจ้ะไม่มีอาการผิดปกติข้ึนแก่ผูป่้วยก็ตาม  

แนวทางแกไ้ข    พยาบาลน าหลกั  6 R  มาใชใ้นการจ่ายยากบัผูป่้วยทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายยาแก่ผูป่้วย    

     ธค.55   พบวา่แพทยมี์การสั่งยาแพซ้ ้ า  Allo   พยาบาลใหย้าแก่ผูป่้วย  ไม่พบอาการแสดงของการแพย้า 

    กค.56  พบวา่แพทยมี์การสั่งยาแพซ้ ้ า  Dichofenac  พยาบาลใหย้าแก่ผูป่้วย  หลงัจากนั้นมีอาการแสดงของการ
แพย้า 

 มิ.ย.57 ลืมฉีดยา Metro(500) เวลา 02.00 น. รู้เม่ือ 09.00 น. สรุปผูป่้วยไม่ไดรั้บยา เกิดความคลาดเคล่ือนกบั
ผูป่้วยแต่ไม่เกิดอนัตราย 

แนวทางแกไ้ข   เนน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกั 6 R อยา่งเคร่งครัด ใหมี้การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
ต่อเน่ือง  ครบถว้น  และวางแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงระบบ       ร่วมกบัทีมคณะกรรมการบริหารระบบยา 

 

 



                                                                                                                              Service Profile  ผูป่้วยในหญิง   22 

   โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

  อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล เป้าหมาย     2 % 

  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

         อตัราการติดเช้ือในหน่วยงาน     พบวา่  
      -   ปีงบประมาณ 2556   แนวโนม้ของอตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลลดลง    ถึงแมจ้ะมีการรับผูป่้วยกลบั  Bed  
ridden  จาก รพ. สระบุรี  เป็นจ านวนมากข้ึน  ผูป่้วย  แผล  Bed  sore มีอุปกรณ์ติดตวัคาสายสวนปัสสาวะ   ซ่ึงมี
แนวโนม้ท่ีจะติดเช้ือ ในระบบต่าง ๆ ไดง่้าย  แต่ท่ีไม่พบอุบติัการณ์การติดเช้ือเน่ืองจากมีการวางระบบในการดูแล
ผูป่้วยท่ีดียิง่ข้ึน 

      เดือน  กค.56  มี  NI  ดว้ย   UTI  ผป่้วยสวนคา  แรกรับ  UA WBC 1-2  epithe  10-20  หลงัจากสวนคาได ้ 11 วนั 
UA WBC 50-100  ผูป่้วย  refer  ไป รพ. สระบุรี  พบ  urine  culture  E. Foccious    1 ราย 
      -   ปีงบประมาณ  2557   พบวา่อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล   8   ราย   = 0.29  %   
มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน โดย 
          เดือน  มค.57    มีการติดเช้ือในหน่วยงาน  1  ราย  เป็นผูป่้วย  thrombo  phlebitis  เป็นผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั
และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บยาปฏิชีวนะเขา้ทางหลอดเลือดด า  ผิวหนงัผูป่้วยบอบบางและยามีการระคายเคืองต่อ
ผวิหนงัและหลอดเลือดด า  ถึงแมไ้ดว้างระบบการดูแลในผูป่้วยท่ีตอ้งไดย้าปฏิชีวนะเขา้ทางหลอดเลือดด าแลว้ก็ตาม  
             เดือน  กพ.57    มีการติดเช้ือในหน่วยงาน  1  ราย  เป็นผูป่้วย  thrombo  phlebitis  ในผูสู้งอาย ุ  
 เดือน เม.ย. 57 มีการติดเช้ือในหน่วยงาน 5 ราย เป็นผูป่้วย  thrombo  phlebitis  1 ราย ผูป่้วย Premature 
contraction  เน่ืองจากมี IV leak เป็นเวลานานประมาณ 4 ชม.ในช่วงเวรดึก จึงท าให้เกิดการระคายเคือง มีการบวม
แดงแต่ไม่มีไข ้ไดมี้การเปล่ียนต าแหน่งท่ีให ้iv ประคบเยน็ นอนยกมือสูงและให ้antjbiotic และเป็น Neonatal sepsis 
4 ราย เป็นเด็กท่ีคลอดท่ีบา้นใชไ้มไ้ผต่ดัสะดือ 1 ราย,มารดามีน ้าเดินมากกวา่18 ชม.1 ราย,ไม่ทราบสาเหตุอีก2ราย  
           เดือน พ.ค. 57  มีการติดเช้ือในหน่วยงาน  1  ราย  เป็น Neonatal sepsis จากการมีไข ้เม่ือไดa้ntibiotic แลว้ไข้
ลดแต่ผลการตรวจ H/C ไม่พบเช้ือ 
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- ปีงบประมาณ 2558   พบวา่อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล   2   ราย   = 0.67  %   
 เดือน ต.ค. 57 มี Neonatal sepsis  1 ราย  
 เดือน เม.ย. 58 มีผูป่้วย  thrombo  phlebitis  1 ราย 
- ปีงบประมาณ 2559   พบวา่อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  3   ราย   = 1.07  % 
 เดือน มิ.ย. 59 มีผูป่้วย  thrombo  phlebitis  1 ราย 
 เดือนก.ค. 59 มีผูป่้วย  thrombo  phlebitis  1 ราย, ผูป่้วยติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 1 ราย (เช้ือด้ือยา) 
- ปีงบประมาณ 2560   ยงัไม่พบผูป่้วยติดเช้ือในโรงพยาบาล   
 
แนวทางแก้ไข 
                  ในผูป่้วยเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะเขา้ทางหลอดเลือดด า  การสังเกตผวิหนงัอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะ
ป้องกนัการเกิด  thrombo  phlebitis  พยาบาลผูดู้แลควรสอบถามถึงอาการน าของการเกิด  thrombo  phlebitis  กบั
ผูป่้วยดว้ย  เช่น  อาการเจบ็บริเวณท่ีแทงเขม็เพื่อเปิดเส้นเลือดด าเพื่อใหย้าปฏิชีวนะ  รวมถึงใหส้ังเกตผวิหนงัรอบ ๆ  
บริเวณท่ีใหย้าถา้พบวา่มีอาการเจบ็  หรือมีอาการแดง  ให้เปล่ียนต าแหน่งในการใหย้าใหม่  และใหส้ังเกตบริเวณท่ีให้
ยาต าแหน่งเดิมวา่มีอาการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  เพราะเส้นเลือดของผูป่้วยบางรายบอบบาง  แมจ้ะไดย้าปฏิชีวนะเพียง
ไม่ก่ีคร้ัง  ก็อาจเกิด  thrombo  phlebitis   การสังเกตและสอบถามเพื่อจะไดใ้หก้ารรักษาพยาบาลต่อไป  และเนน้กบั
ผูดู้แลผูป่้วยในการดูแลเพื่อป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เนน้การลา้งมือก่อนและหลงัใหก้ารดูแลผูป่้วย ส าหรับ 
Neonatal sepsis แนวทางแกไ้ขดูในหอ้งคลอด 
 
 

อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  เป้าหมาย >80% 
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 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนปี2556 มีแนวโนม้ลดลง   เน่ืองจากมีความเขา้ใจในการใหค้ะแนนท่ีต่างกนั   และ
มีการใชเ้วชระเบียนในการลงบนัทึกท่ีมากข้ึนทั้งในส่วนของแพทยแ์ละพยาบาลท าใหก้ารลงบนัทึกขอ้มูลไม่
สมบูรณ์   ไดมี้การส่งต่อใหแ้พทยแ์ละพยาบาลรับทราบเป็นระยะและมีการแกไ้ขจึงท าใหใ้นปี 2557 และ ปี 
2558  มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ในปี 2559 ไม่ไดมี้การตรวจจึงไม่มีขอ้มูล 

 

อตัราการเกดิแผลกดทบั  เป้าหมาย    0%  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      ปี  2557   มีแนวโนม้ในการเกิดแผลกดทบัเพิ่มจากปี  2556 เล็กนอ้ย  เน่ืองจากรับผูป่้วย  Bed  ridden  มากข้ึน   
และมีการรับผูป่้วยกลบัจาก รพ. สระบุรีดว้ย  Bed  ridden   เป็นจ านวนมากข้ึน  ผูป่้วย  แผล  Pressure   sore  เป็น
ส่วนใหญ่  ระดบัของแผลค่อนขา้งลึก  โอกาสท่ีจะเกิดแผล  Bed  sore  เพิ่มมีมากข้ึน  จากผวิหนงัท่ีอ่อนแอ  มีจุด
อบั  ไดมี้การ ทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการดูแลผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ สอนญาติในการช่วยดูแลผูป่้วย  
ท าใหก้ารเกิดแผลกดทบัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเท่านั้น ในปี 2558 การเกิดแผลกดทบัใหม่ลดลงและไม่พบการเกิดแผล
กดทบัใหม่ในปี 2559 และ 2560 

 
แนวทางแก้ไข 

     ทบทวนแนวทางเพื่อป้องกนัแผลกดทบั  โดยใชท่ี้นอนลม  และแบบฟอร์มประเมิน Baden  score 

        มีนวตักรรมหมอนโฟม,นาฬิกาพลิกตะแคงตวั  เนน้ใหพ้ยาบาลและผูดู้แลผูป่้วยมีการพลิกตะแคงตวั  และดู 
General  hygine  care  ป้องกนัการหมกัหมมเน่ืองจากความเปียกช้ืนจะท าใหผ้วิหนงัอ่อนแอและเกิดแผลกดทบั
ไดง่้าย 
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อตัราการกลบัมารักษาซ ้าด้วยภาวะHypo-Hyperglycemia ภายใน 28 วนั เป้าหมาย  ≤ 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แนวโนม้  อตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia ลดลงไดมี้การทบทวนหาสาเหตุของการ
กลบัมารักษาซ ้ าในผูป่้วยเบาหวานพบวา่ผูป่้วยท่ีกลบัมารับการรักษาซ ้ าเป็นผูสู้งอาย ุ มีความหลงลืมบางคร้ัง
รับประทานยาซ ้ า   รับประทานอาหารแลว้ก็วา่ไม่ไดท้าน  ผูป่้วยบางรายอยูบ่า้นตามล าพงัเน่ืองจากบุตรหลานไป
ท างาน  ไม่มีใครกระตุน้ใหรั้บประทานอาหาร แกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ใหค้วามรู้แก่
ผูป่้วยและญาติในการดูแลผูป่้วย ในรายท่ีมีปัญหาเร่ืองการดูแลหรือปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้งจะส่งต่อทีม HHC เพื่อ
ติดตามเยีย่มท่ีบา้น  ท าใหอ้ตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia ลดลง   

 แนวทางแก้ไข 
      เนน้ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยโดยสหสาขาวชิาชีพ ในการปฏิบติัตวั เช่น การ
รับประทานอาหาร อาหารทดแทน มีนวตกรรมจานอาหาร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบติัตวั  การ
รับประทานยาเบาหวาน    กรณีท่ีรับประทานอาหารไม่ไดห้รือรับประทานไดน้อ้ยควรงดยาเบาหวานม้ือนั้น ๆ  
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อตัราพงึพอใจของผู้รับบริการเป้าหมาย   85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ พบ
ปัญหาสถานท่ีคบัแคบ  ห้องน ้าไม่สะอาด  เตียงนอนไม่เพียงพอ  อากาศร้อน  พฤติกรรมบริการ จากปัญหา
ดงักล่าวไดมี้การด าเนินการแกไ้ขแลว้  โดยมีการเปิดตึกผูป่้วยรวมเพื่อลดการเสริมเตียงของผูป่้วยใน   ส่วนดา้น
สถานท่ีคบัแคบ   ไม่สามารถแกไ้ขได ้  ดา้นพฤติกรรมบริการ เนน้ใหบ้ริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยมี์การ
ตกัเตือนการแสดงออกทางพฤติกรรมบริการและใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ   เพื่อให้
ผูรั้บบริการรู้สึกพึงพอใจมากข้ึน   

 

2.  กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 
กระบวนการหลกั 
 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การรับผูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบั
การนอนโรงพยาบาล  
การดูแลรักษาพยาบาล 
 การระบุตวัผูป่้วย
ถูกตอ้ง 

ผูป่้วยไม่ไดรั้บทราบ
ขอ้มูล 
  
 
การรักษาผูป่้วยผดิคน 

อตัราการไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นของ ผูป่้วย 
 
 
อตัราการรักษาผูป่้วยผดิ
คน 

2. การประเมินและการ 
วนิิจฉยั 

ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน
ไดรั้บการดูแลสอดคลอ้ง
กบัปัญหาอยา่งเหมาะสม  

ผูป่้วยไม่ไดรั้บการ
ประเมิน 

อตัราผูป่้วยรับใหม่
ไดรั้บการประเมิน 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ทนัเวลาไดป้ระวติัขอ้มูล
การเจบ็ป่วยท่ีถูกตอ้ง 
ผูป่้วยไดรั้บการ
ประเมิน/ตรวจร่างกาย  
ครอบคลุมองคร์วม 
ผูป่้วยไดรั้บการตรวจ
วนิิจฉยั อยา่งถูกตอ้งกนั
ความเส่ียง 
 

 
 
อตัราความสมบูรณ์ของ       
เวชระเบียน 

3.การวางแผนการดูแล ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง
เหมาะสมจากทีมสห
สาขาวชิาชีพ 
ผูป่้วยและญาติมีส่วน
ร่วมตดัสินใจในการ
รักษาพยาบาล 
มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
พร้อมในการดูแลผูป่้วย 
 

ขาดการวางแผนการ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสม 

 อตัราการไดรั้บขอ้มูลท่ี
จ าเป็นจากทีมสหสาขา
วชิาชีพ 
  ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 อุบติัการณ์ความไม่
พร้อมใชข้องเคร่ืองมือ 

4.การดูแลรักษาพยาบาล ผูป่้วยปลอดภยัไม่มีความ
เส่ียงและ
ภาวะแทรกซอ้น 
 

การเกิดภาวะแทรกซอ้น
ในผูป่้วย อตัราตายท่ีไม่สมควร

ตาย 

อตัราการติดเช้ือ 

อตัราการเกิดแผลกดทบั 
อตัราการผิดพลาดจาก
การใชย้า 

5. การประเมินซ ้ า ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ผูป่้วยไม่ไดรั้บการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง 

อตัราผูป่้วย/ญาติไดรั้บ
การเตรียมความพร้อม
ก่อนจ าหน่าย 

6. การวางแผนจ าหน่าย ผูป่้วย/ญาติสามารถดูแล
ตนเองหรือผูป่้วยไดอ้ยา่ง

ผูป่้วยและญาติไม่ไดรั้บ
การเตรียมความพร้อม

 อตัราผูป่้วย/ญาติไดรั้บ
การเตรียมความพร้อม
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ถูกตอ้ง เหมาะสม กบั
สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ หลงัจากส้ินสุด
การรักษาในโรงพยาบาล 

ก่อนกลบั ก่อนจ าหน่าย 
อตัราการกลบัมารักษา
ซ ้ าดว้ยโรคเดิมภายใน 28 
วนั  

7. การจ าหน่ายและส่งต่อ ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ผูป่้วยไม่ไดรั้บการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง 

อตัราผูป่้วยโรคเร้ือรังได้
รับส่งต่อ 

กระบวนการคู่ขนาน 
1. การตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

พฤติกรรมบริการท่ีดี ผูป่้วยและญาติไม่พึง
พอใจ อตัราความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

2. การพิทกัษสิ์ทธิ ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ผูป่้วยไม่ไดรั้บการ
พิทกัษสิ์ทธิ 

 อุบติัการณ์ ขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัสิทธิผูป่้วย 

3. การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

เป็นหน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ 

-  บุคลากรขาดทกัษะใน
การดูแลและช่วยชีวติ
ผูป่้วยภาวะวกิฤต 
-  บุคลากรไม่ไดพ้ฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

อตัราบุคลากรทางการ
พยาบาลท่ีผา่นเกณฑก์าร
ประเมินศกัยภาพ 

 

4.การสร้างเสริม
บรรยากาศในการท างาน
ของบุคลากร 

 การท างานเป็นทีม ขาดการท างานเป็นทีม อตัราความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างาน 

5. การส่งเสริมสุขภาพ -  การป้องกนัการติดเช้ือ/
บาดเจบ็จากการท างาน 
-  การออกก าลงักาย 
-  การท างานเป็นทีม 

บุคลากรปฏิบติัตามแนว
ทางการป้องกนัการติด
เช้ือ 
 

  อตัราบุคลากรติดเช้ือ
จากการปฏิบติังาน 
อตัราบุคลากรไดรั้บการ
ทดสอบมรรถภาพ 
  อตัราความพึงพอใจใน
บรรยากาศองคก์ร 
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3. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ  (  12 กจิกรรม ) 
  3.1  การทบทวนข้างเตียง 
          วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  : 
              การทบทวนการให้การพยาบาล  การดูแลผูป่้วย  โดยแพทย ์ พยาบาล  เภสัชกร  นกัโภชนากร   
          ความครอบคลุม  : 
             ผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญั  เช่นผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
          กรณตีัวอย่าง  :      
                                   ผูป่้วยโรคเบาหวาน  พบวา่ผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น  เช่นผูป่้วยท่ีมีอาการ  Hypo – 
                                   Hyperglycemia  ท่ีมา  Admit  มีปัญหาในการควบคุมอาหาร  การบริหารจดัการยา  ไดพู้ดคุย 
                                  กบัผูป่้วยและญาติผูดู้แล  โดยทีมงานสหสาขาวชิาชีพ  เช่น  พยาบาล  นกัโภชนาก   เภสัชกร     
                                  เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  การรับประทานยา  การปฏิบติัตวั 
                                  เก่ียวกบัโรคอยา่งละเอียดเป็นรายบุคคล 
          การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
                                   ผูป่้วยไดรั้บความรู้เร่ืองการดูแลตนเองมากข้ึน  มีความรู้ในการรับประทานอาหาร  การบริหาร 
                                   ยา  การปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
  3.2  การทบทวนการส่งต่อ / การขอย้าย / การปฏิเสธการรักษา 
           วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  : 
              ทบทวนทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์การส่งต่อ / การขอยา้ย / การปฏิเสธการรักษา  โดยแพทยแ์ละพยาบาล 
              ผูรั้บผดิชอบ 
           กรณตีัวอย่าง  :      
                ผูป่้วยเด็กมาดว้ยไขสู้ง  Admit  รับการรักษาแลว้ยงัมีไขสู้งอยุ ่ ญาติไม่สบายใจกบัอาการของผูป่้วย 
               ขอไปรักษาโรงพยาบาลสระบุรี   อธิบายโดยแพทยแ์ละพยาบาลถึงโรคและแผนการรักษา  ญาติยงัคงมี 
               ความตอ้งการขอยา้ยโรงพยาบาล  แพทยเ์ขียนบนัทึกและน ารถส่งผูป่้วยและญาติท่ีโรงพยาบาลสระบุรี    
               สรุปการรักษาเป็นไม่สมคัรใจอยู ่
           การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
                ก่อนลงนามยนิยอมการรักษาพยาบาลไดใ้หค้  าแนะน าเร่ืองโรค  แผนการรักษา  ระยะเวลาโดยประมาณใน   
                การอยูพ่กัรักษา  ใหญ้าติรับทราบและเขา้ใจ  อยา่งละเอียด  เปิดโอกาสใหซ้กัถาม  เพื่อใหญ้าติเขา้ใจเพื่อ 
                ป้องกนัการขอยา้ยระหวา่งการรักษา 
 
  3.3  การทบทวนการใช้ข้อมูลทางวชิาการ 
           วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  : 
               ทบทวนร่วมกบัทีม  PCT   
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           ความครอบคลุม  : 
                PCT / หน่วยงาน 
            กรณตีัวอย่าง  :                     
               การทบทวนแนวทางในการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน  /  ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง  / ผูป่้วยโรคหลอดเลือด 
               ผูป่้วยโรคหวัใจ  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล  การตรวจเพื่อวินิจฉยัรักษา  หรือไดรั้บการส่งต่อท่ีทนัท่วงที 
          การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
               ผูป่้วยไดรั้บการดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 
                มีแบบฟอร์มในการดูแลผูป่้วย 
                มี  CPG  ในการดูแลผูป่้วย 
 
  3.4  การทบทวนตัวช้ีวดั 

     วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
        ทบทวนในหวัหนา้พาท าคุณภาพสัปดาห์ละ 2 คร้ัง และท่ีประชุมหน่วยงาน  และทบทวนทุกคร้ังท่ีเกิด 
        เหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์ก่ียวกบัตวัช้ีวดัโดยพยาบาลในหน่วยงาน 
     ความครอบคลุม  : 
        ทุกตวัช้ีวดัของหน่วยงาน 
    กรณตีัวอย่าง  :                     
        น าตวัช้ีวดั  ขอ้มูล  มาวเิคราะห์  ร่วมกบัหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อใหเ้กิดการพมันาในการ 
        ปฏิบติังาน  โดยดูจากการบรรลุตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั  และมีแนวโนม้ในทางท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ            
    การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  :   
        ตวัช้ีวดัทุกตวัไดรั้บการบนัทึกอยา่งต่อเน่ือง  ครบถว้น       

  3.5  การทบทวนการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
    วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
        ทบทวนร่วมกบัแพทยแ์ละ พยาบาลICN  ในการประชุมทีม  IC 
    ความครอบคลุม  :  
       ทุกรายท่ีติดเช้ือ    
    กรณตีัวอย่าง  :                  
       จากการทบทวนโดยการ   Conference  case การติดเช้ือในโรงพยาบาลพบสาเหตุของการติดเช้ือ  พูดคุยกนั 
       และมีแนวทางท่ีชดัเจน    ใหป้ฏิบติัไปในทางเดียวกนั  เช่น  ผูป่้วยท่ีใส่สายสวนปัสสาวะ มีการติดเช้ือท่ี 
       ระบบ UTI  จากการปนเป้ือนเน่ืองจากญาติใส่ Pampurse ใหผู้ป่้วยท าใหไ้ม่ทราบและดูแลเวลาผูป่้วยถ่าย 
       อุจจาระ   หลงัจากทบทวนพยาบาลจะตอ้งหมัน่ดูในผูป่้วยใส่สายสวนปัสสาวะและเนน้สอนญาติ  และดูแล 
       ขณะท่ีญาติท าความสะอาดวา่ถูกตอ้งหรือไม่   
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    การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
     แนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีใส่สายสวนปัสสาวะ  ผลลพัธ์ของการติดเช้ือในโรงพยาบาลดีข้ึน 
  
3.6  การทบทวนความคลาดเคล่ือนทางยา / ผลไม่พงึประสงค์ทางยา 
       วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
             ทบทวนเม่ือเกิดเหตุการณ์ร่วมกบัทีมคณะกรรมการบริหารระบบยา   
        ความครอบคลุม  : 
             เม่ือเกิดเหตุการณ์ทุกคร้ัง 
   กรณตีัวอย่าง  :                  
           ปีงบประมาณ  2556  พบวา่แพทยส์ั่งยาท่ีผูป่้วยมีประวติัการแพย้า  เกิดเหตุการณ์  2  คร้ัง  ปัญหาท่ีพบ 

           คือการไม่น าหลกั  6 R  มาใชใ้นการจ่ายยากบัผูป่้วย   ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา  

           แนวทางแกไ้ข   เนน้กระบวนการป้องกนัการจ่ายยาใหป้ฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั  เนน้ใหพ้ยาบาลน า  

          หลกั  6 R  มาใชใ้นการจ่ายยากบัผูป่้วยทุกคร้ัง    

    การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 

       มีการปฏิบติัตามแนวทาง  มีการเก็บขอ้มูลท่ีต่อเน่ือง  ครบถว้นมากข้ึน  

3.7  การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ 

        วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
            ทบทวนเม่ือเกิดเหตุการณ์ในหวัหนา้พาท า  สภาพฒัน์  ทบทวนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
        ความครอบคลุม  : 
            ทุกเหตุการณ์ส าคัญ 
       กรณตีัวอย่าง  :                  
            ความผดิพลาดในการรายงานผลชนัสูตรโรคของห้องชนัสูตร  เช่น  ผลชนัสูตรโรคท่ีมีความผดิปกติและ 
            มีผลต่อชีวิตผูป่้วยไม่ไดรั้บการรายงานแบบรีบด่วน  ไม่แจง้ใหพ้ยาบาลรับทราบโดยตรงท าใหผู้ป่้วยไดรั้บ 
            การรักษาไม่ทนัท่วงที 
       การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
           หลงัจากทบทวนกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการรายงานแบบรีบด่วน  โดยแจง้ใหพ้ยาบาลรับทราบ  เพื่อใหแ้พทยใ์ห้ 
           การรักษาอยา่งเร่งด่วน  โดย 

                    1. เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรโรคจะโทรแจง้ผลชนัสูตรท่ีมีความผิดปกติและมีผลต่อชีวติผูป่้วย 
                    2. ผลชนัสูตรท่ีมีความผดิปกติ  พยาบาลจะโทรแจง้แพทยใ์ห้รับทราบ  เพื่อแพทยใ์หก้ารรักษาอยา่ง 
                        เร่งด่วน  จะไม่รอแพทยม์าดูเองภายหลงั 
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        3.8  การทบทวนเวชระเบียน 
               วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
                   ทบทวนโดยแพทย ์ /  พยาบาลแต่ละหน่วยงาน  ร่วมกบัทีม  IM / PCT 

         ความครอบคลุม  : 
               ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  ในผูป่้วยท่ีรับผดิชอบ 
         กรณตีัวอย่าง  :                  
               เช่น   กรณีท่ีผูป่้วยส่งต่อ  ผูป่้วยท่ีนอนนาน  ผูป่้วยท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง  น ามาทบทวนเร่ืองการตรวจ  การ 
              รักษา  การลงบนัทึกเวชระเบียน  แผนการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมโรค  วา่ความเหมาะสมหรือไม่ 
         การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
                 มีแนวทางในการดูแลผูป่้วยท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
 
 3.9  การทบทวนการใช้ทรัพยากร 

               วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :  
                     จดัท าแผนประจ าปี      

          ความครอบคลุม  :   
                ทั้งดา้นบุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
          กรณตีัวอย่าง  :   
               ผูป่้วย  Bed ridden  /   Pressure  sore  จ านวนมากข้ึน  มีความจ าเป็นในการใชท่ี้นอนลมซ่ึงมีไม่เพียง 
                  พอ    
          การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
                มีเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พียงพอในการใชง้าน 
 

        3.10  การทบทวนค าร้องเรียน 
          วธีิการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม  :   
              น าประเด็นขอ้ขอ้งเรียนมาพูดคุยในหวัหนา้พาท าคุณภาพ  สภาพฒัน์   คณะกรรมการความเส่ียง  
              ทุกคร้ังท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
          ความครอบคลุม  :  
              ทุกขอ้ร้องเรียน    
          กรณตีัวอย่าง  :    

1. ขอ้ร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการไดมี้การพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
                   และเนน้การใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ    
              2. ขอ้ร้องเรียนเร่ืองความสะอาดของห้องน ้า มีการปรับปรุงดา้นโครงสร้างของ  หอ้งน ้า จดัหาสบู่เหลว     
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                   กระดาษทิชชู   เคร่ืองเป่าลมร้อนติดตั้งไวใ้นหอ้งน ้ารวมของผูป่้วย   ก าหนดตารางเวลาท าความ 
                  สะอาดของพนกังานท าความสะอาดและมีการตรวจสอบ    
             3.  ร้องเรียนทางโครงสร้างของของหน่วยงานในเร่ืองความคบัแคบยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนได ้                                                                                                            
          การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  : 
                   มีขอ้ร้องเรียนลดลง  มีค าชมเพิ่มข้ึน  ไม่เกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูป่้วย / ญาติ / เจา้หนา้ท่ี 
  

4. กลุ่มประชากรทางคลินิกที่ส าคัญ  (Key Clinical Population) 
     1. ผูป่้วยโรคเร้ือรัง    
     2. ผูป่้วย  Bed ridden  
     3.  ผูป่้วยโรคหวัใจ   ท่ีสงสัยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั  
     4. ผูป่้วยโรคหลอดเลือด  (  stroke ) 
     5. ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
5. บทเรียนจากการพฒันา  ( CQI,  QA ) 

1. เร่ือง  : พฒันาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

    หลกัการ: 

      โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีพบไดม้ากในประชากร  มีภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตของ 

         ผูป่้วย  ถา้ไดรั้บการดูแลไม่ถูกตอ้ง 

    ปัญหา/โอกาสพฒันา : 

     1. ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ไดอ้าจเกิดภาวะ Hypo - hyperglycemia     

        2. อตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia เพิม่ข้ึนมาก   

       วตัถุประสงค์ : 

       1.  เพื่อลดอตัราการเกิดภาวะ     Hypo - hyperglycemia        

       2. เพื่อลดอตัราการกลบัมารักษาซ ้ าภายใน  28 วนั  ดว้ยภาวะ  Hypo - hyperglycemia   

  ตัวช้ีวดั :  

       1. อุบติัการณ์การเกิดภาวะแทรกซอ้นจากภาวะ Hypo-hyperglycemia <1% 

       2.  อตัรากลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia  ≤ 5% (จากเดิม 30% ปรับลดในปี 57 เป็น 5%) 

การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง :  

จากระบบเดิม  มีแนวทางในการใหค้  าปรึกษาผูป่้วยท่ี   Admit    ดว้ยภาวะ    Hypo – Hyperglycemia   โดยมีการ
คน้หาสาเหตุ  ใหค้  าปรึกษา  และส่งเยีย่มบา้น  
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ในปี พ.ศ. 2556  อตัราการเกิดภาวะ Hypo – Hyperglycemiaมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน มีการคน้หาRoot cause  
analysis  พบวา่ ผูป่้วยท่ี Admit ดว้ยภาวะ Hypo – Hyperglycemia ไดรั้บการคน้หาสาเหตุ การเกิด  และ ใหค้  าปรึกษา
ผูป่้วยไม่ครอบคลุม ,   ระบบการติดตามโดยสหสาขาวชิาชีพ  ( เภสัชกร , โภชนากร )  เขา้มา ล่าชา้   ขาดการประเมิน
ติดตามต่อเน่ือง จากเภสัชกร และนกัโภชนากร   มีการพฒันา  โดย 

1. ออกแบบฟอร์มการติดตาม ทีมสหสาขาวชิาชีพ ในการเขา้มาคน้หาสาเหตุเชิงลึก ในผูป่้วยท่ี Admit ดว้ย
ภาวะ  Hypo – Hyperglycemia   ทุกราย 

2. ออกแบบบนัทึกปัญหาท่ีพบ แนบกบั OPD  card 
3. พฒันาการบนัทึกผลลงใน โปรแกรม Hos  xp  
4. บนัทึกผลใหค้ าปรึกษา ในใบ Progress  note  ของแพทย ์เพื่อส่ือสารระหวา่งสหสาขาวิชาชีพ 
5. ส่ง HHC  

ปี พ.ศ. 2557 ท าการคน้หาสาเหตุ และใหค้  าปรึกษาในผูป่้วยท่ีไดรั้บการ Admit ดว้ย ภาวะ Hypo – 
Hyperglycemia   จ  านวน 35 ราย โดยแยกประเภท เป็น Hypoglycemia  จ านวน 14 ราย  และ Hyperglycemia 
จ านวน 21 ราย  พบวา่ สาเหตุ เกิดจาก 

1. การใชย้าผดิขนาด 
2. กินยาจ านวนคร้ังต่อวนัต่างไปจากท่ีแพทยส์ั่ง  
3. หยดุใชย้าก่อนแพทยส์ั่ง 
4. ใชย้าท่ีแพทยส์ั่งใหห้ยดุใชแ้ลว้  
5. ลืมกินยา 
6. ใชย้าผดิเวลา 
มีการด าเนินงาน ใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล ตามสาเหตุท่ีพบโดยสหสาขาวชิาชีพ   มีผลให ้ อตัรา
การ  Re   Admit  ดว้ยภาวะ  Hypo – Hyperglycemia ลดลง 

ผลลพัธ์ : 

     1.  พบผูป่้วย  Hypoglycemia -  hyperglycemia ขณะนอนรักษาและไดรั้บการประเมินทนัเวลาและให ้   

          การรักษาแกไ้ขไดท้นัทีผูป่้วยปลอดภยั   

     2. อุบติัการณ์การกลบัมารักษาซ ้ าดว้ย Hypo-Hyperglycemia     ปี 2556  =   10.08 % 

                                                                                                         ปี 2557  =   0.15  % 

           ปี 2558  =   0.22 % 

                                                                                                         ปี 2559  =    0.41 % 

                                                                                                          ปี 2560  ( ต.ค.59 -พ.ค.60 )  =  0.19  % 
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แผนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

       การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  ครบถว้น  ท าใหร้ะบบการติดตามโดยสหสาขาวชิาชีพ  มีความ
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื    

2 . เร่ือง: ความคลาดเคล่ือนทางยา  (  CQI ) 

 หลกัการ: 

            การบริหารยาท่ีคลาดเคล่ือนเป็นความเส่ียงท่ีส าคญักบัชีวติของผูป่้วย  ซ่ึงเป็นอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดบ้่อย 

            ถา้ผูป้ฏิบติัขาดความระมดัระวงั 

ปัญหา/โอกาสพฒันา :  

      การบริหารยามีบุคลากรหลายคนท่ีเก่ียวขอ้งท าให้โอกาสเกิดความเส่ียงหรือ  ภาวะแทรกซอ้นข้ึนกบัผูป่้วยได ้                                    
วตัถุประสงค์ :  

      เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา  และใหผู้ป่้วยไดรั้บยาท่ีถูกตอ้ง  ปลอดภยั                     

ตัวช้ีวดั :  

      อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา  0 % 

การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง :  

     ก าหนดแนวทางปฏิบติัโดยน าหลกั  6 R มาใชอ้ยา่งเคร่งครัด     

ผลลพัธ์ :  

      อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา ( Admin  error )  ปี 2556 =   0.21  % 

                                                                                  ปี 2557 =   0.11  % 

                                                                                  ปี2558  =   0.09  % 

                                                      ปี2559    =   0  % 

แผนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

       การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  ครบถว้น  และวางแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงระบบ 

       ร่วมกบัทีมคณะกรรมการบริหารระบบยา 
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        3 .พฒันาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยสงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

 
           ปัญหา/โอกาสพฒันา  

เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูป่้วยท่ีสูงอายแุละมีการรับผูป่้วยสงสัยหวัใจขาดเลือดเขา้มาในผูป่้วยในหญิงมากข้ึน เพื่อ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูรั้บบริการปลอดภยั จึงไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพการพยาบาล การเฝ้าระวงัอาการ
เพือ่สามารถส่งผูป่้วยไปรับการักษาต่อโรงพยาบาลศูนยส์ระบุรีอยา่งทนัเวลา  ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

          วตัถุประสงค์     
  เพื่อลดอตัราการเสียชีวติในผูป่้วยสงสัยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัและเพื่อการส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการรักษาท่ี
ถูกตอ้ง  และเหมาะสม  ทนัเวลา 
 
                      ตัวช้ีวดั    

  อตัราผูป่้วยสงสัยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัไดรั้บการส่งต่อภายใน  45 นาที 
             การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง 

จดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยหวัใจขาดเลือดครอบคลุม การ Screen ผูป่้วยรับใหม่ เกณฑ์วินิจฉยั มาตรฐาน
ในการดูแลรักษา การตรวจร่างกาย แนวทางการรักษาโดยยา การโภชนาการ การติดตามและประเมินผล เม่ือ 
Admit การจ าหน่ายแนะน าการปฏิบติัตวัอยา่งเคร่งครัด 
 

             ผลการด าเนินการ      
ปี 2557 พบผูป่้วย 5 ราย สามารถส่งต่อทนัเวลาภายใน 45  นาที  ทั้ง 5 ราย                                                                                 
ปี 2558 พบผูป่้วย 18 ราย สามารถส่งต่อทนัเวลาภายใน 45  นาที  ทั้ง 18 ราย                                                                                 
ปี 2559 พบผูป่้วย 14 ราย และ ปี 2560 พบผูป่้วย 3 ราย    สามารถส่งต่อทนัเวลาภายใน 45  นาที  ทุกรายและ                                                                              
ไมมี่ผูป่้วยเสียชีวติในขณะ Admit 

 

        พฒันาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม 
        หลกัการและเหตุผล 
             ความตาย  เป็นสัจธรรมของชีวิตท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  เป็นภาวะสุดทา้ยของวงจรชีวิตของคน ไม่มีใครก าหนด
ได ้ ต่าง  กบัท่ีตายอยา่งไร  ท่ีไหน  และเม่ือไร  ความเช่ือตามแนวพุทธศาสนาท่ีความจริงให้รู้วา่   สรรพส่ิงท่ีเกิดมา
ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงชีวติคนเราไม่ถาวร  ไม่เพียงมีแต่ความตายเป็นธรรมดา การเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเผชิญความ
จริงวา่ “ ทุกชีวติท่ีเกิดมา มีความตายเป็นธรรมดา เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา”  

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือผูป่้วยใกลต้าย หมายถึง ผูป่้วยท่ีหมดหวงัจะหายจากโรค เป็นความเจ็บป่วยท่ีไม่มีทาง
รักษาให้หายไดด้้วยวิธีการใด ๆ อาการจะทรุดลงเร่ือย ๆ และเสียชีวิตในท่ีสุด เช่นผูป่้วยสมองเส่ือมระยะสุดทา้ย 
ภาวะหวัใจลม้เหลว มะเร็งระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 
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        ความส าคัญของปัญหา 
 ความตอ้งการของคนใกล้ตายคือ ธรรมในศาสนาท่ีตนเองนับถือตอ้งการตายอย่างอิสระ สงบ มีศกัด์ิศรี 
ได้รับการบรรเทาทุกข์ทรมานในภาวะใกล้ตายรวมถึงได้รับความเห็นอกเห็นใจจากญาติพี่น้องผูใ้กล้ชิดเป็นคร้ัง
สุดทา้ยก่อนตายการเลือกสถานท่ีตายส่วนใหญ่ตอ้งการตายท่ีบา้นซ่ึงมีญาติพี่น้องดูแลรองลงมาคือ การการตายใน
สถานโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการดูแลรักษาอยา่งเตม็ท่ี 
 การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย บุคคลในครอบครัวและญาติสนิท มีความหมายต่อผูป่้วยมากท่ีสุด ผูป่้วยตอ้งการ
ดูแลจากผูใ้กลชิ้ดอนัเป็นท่ีรัก ตอ้งการความอบอุ่นใจ การสนบัสนุน การให้ก าลงัใจ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิต
วญิญาณ  เพราะความทุกขท์รมานทางใจนั้นใหญ่หลวงกวา่ทุกขท์างกายมาก 
 ผูดู้แลผูป่้วยระยะสุดท้าย จึงมีบทบาทส าคญัต่อคุณภาพชีวิตผูป่้วยอย่างมาก ต้องรับหน้าท่ีแทนแพทย ์
พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย ์ตอ้งใช้เวลาและอาศยัความละเอียดรอบคอบ เพราะผูป่้วยจะรู้สึกหวาดกลวั 
วา้เหว ่เจบ็ปวด ไม่รู้จะเป็นอยา่งไรต่อไป แต่ละวนัผา่นไปนั้นเหมือนกบัจะไม่มีเวลาส้ินสุด ผูดู้แลผูป่้วยตอ้งให้ความ
มัน่ใจวา่จะไม่ทอดทิ้งผูป่้วย การอยูใ่กลชิ้ด และสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป่้วยในทุกเวลาท่ี
ผูป่้วยตอ้งการ เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยให้ผ่านระยะต่าง ๆ ในกระบวนการของความตายอย่างราบร่ืน หากผูดู้แลขาด
ความรู้เร่ืองการดูแลแลว้ อาการผูป่้วยของผูป่้วยก็จะไม่ไม่ไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง และอาจท าให้ผูป่้วยอาการเลวลง
เท่าท่ีควรนั้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูดู้แลมีความรู้เร่ืองโรคและทราบวิธีการ ดูแลผูป่้วยอยา่งถูกวิธี ก็จะช่วยให้ผูป่้วย
ไม่ตอ้งทรมานจากภาวะสุดทา้ยของชีวติ 
 
        วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลอยา่งเอาใจใส่ดีท่ีสุดขณะอยูโ่รงพยาบาล 
2. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจระหวา่งญาติกบัเจา้หนา้ท่ีในการช่วยกนัดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
3. ใหผู้ป่้วยเสียชีวติอยา่งสงบ มีศกัด์ิศรี ไดรั้บการบรรเทาทุกขท์รมาน 
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของผูป่้วยและญาติ  

       แผนการด าเนินการ 
1.  ดูแลทางกาย 

 บรรเทาอาการต่าง ๆ ท่ีท าใหท้รมาน เช่น หายใจล าบาก, N/V, อ่อนเพลีย,ความเจบ็ปวด  
 ใหก้ารรักษาทางจิตเวชในกรณีต่าง ๆ เช่น Depress, กา้วร้าว หรือ วุน่วายมกัเกิดจาก Acute Delirium 
 ไม่ใหก้ารรักษาท่ีไม่เป็นประโยชน์ ซ่ึงจะเพิ่มความทุกขท์รมานใหก้บัผูป่้วย 
 การพยาบาลดา้นต่าง ๆ การนอน , การขบัถ่าย , อาหาร , การดูแลดา้นร่างกาย 

2.  ดูแลด้านจิตใจ 

 ใหเ้วลาในการดูแลอยา่งสม ่าเสมอ ใหผู้ป่้วยไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง 
 ให้เวลาพูดคุย สนับสนุนให้ผูป่้วยมีโอกาสซักถามส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกับความเจ็บป่วย สอบถามความคิด

ความรู้สึกต่าง ๆ โดยไม่บงัคบั สังเกตจากความตอ้งการของผูป่้วยขณะนั้น 
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 ผูป่้วยบางรายอาจตอ้งการพูดเก่ียวกบัความตายของตน แต่บางรายอาจจะไม่พูด ตอ้งประเมินและพิจารณา 
ตามความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละราย 

 ใหค้วามมัน่ใจวา่แมไ้ม่สามารถรักษาได ้แต่ผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลท่ีดีท่ีสุด ผูรั้กษาจะพยายามควบคุมอาการ
อยา่งเตม็ท่ี 

 สอนญาติท าหัตถการต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วยท่ีบา้นด้วยตนเองเพื่อให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง  ผูป่้วยและ
ครอบครัวท าใหผู้ป่้วยมีก าลงัใจมากข้ึน 

 
3. ด้านเศรษฐกจิ 

 จดัให้ผูป่้วยอยู่ในบรรยากาศ ท่ีสงบ อบอุ่น มีคนท่ีผูกพนั แต่ถา้ไม่มีญาติควรจดัให้มีผูดู้แลประจ า ท่ีดูแล
ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 ให้ผูป่้วยสะสางเร่ืองต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนจากไป ทั้ง การเงิน การงาน เร่ืองส่วนตวั ค านึงถึงปัญหาดา้น
การเงิน ภาระใชจ่้ายท่ีผูป่้วยและครอบครัวตอ้งแบกรับ 

 มีการส่งต่อผูป่้วยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สถานีอนามยั เพื่อการติดตามดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

เพื่อใหญ้าติหรือสมาชิกในครอบครัวไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ ความเอ้ืออาทร ให้ผูป่้วยทุกขท์รมานจากอาการ
ของโรคนอ้ยท่ีสุด และจากไปอยา่งสงบ ดงัพุทธสุภาษิตท่ีวา่ เม่ือจิตไม่เศร้าหมองแลว้ก็เป็นอนัหน่ึงสุคติได”้ 

ระยะการด าเนินการ   
เร่ิมเดือน  ธนัวาคม  2554  เป็นตน้ไป 

ผลลพัธ์ 
ปี 2556     ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  จ  านวน  4  ราย    
ปี 2557      ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  จ  านวน 28    ราย   
ปี 2558      ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  จ  านวน  31   ราย 
ปี 2559      ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  จ  านวน  49   ราย 
ปี 2560  (ต.ค.59  – พ.ค.60 ) ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  จ  านวน  12    ราย 
 ในระยะแรกการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ไดมี้การปรับเปล่ียนโดยการส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปอบรมเพิ่มเติมจากเดิมมี 2 คน เพิ่มข้ึนอีก 3 คน และไดมี้การน ามาประชุมช้ีแจงและหวัหนา้พา
ท าใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน มีการร่วมมือดูแลโดยสหสาขาวชิาชีพ  ท า Family  Support Group 
ท าComfort Care-การรักษาทางเลือก เช่นการนวดสัมผสั , การเจริญสมาธิ โทรศพัทติ์ดตามอาการ 
 Pain Score ประเมินอาการความเจ็บปวด ท าให้ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจ และเจา้หนา้ท่ีเกิดความยินดี 
ความภาคภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือดูแล 
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6.  กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
    6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพทีเ่สร็จส้ินแล้ว) 
                ระบบงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  ( รวมทั้งการพฒันาคุณภาพท่ีเสร็จส้ินแลว้ ) 
 
              การรับผู้ป่วย 

1. ระบบการประเมินความเส่ียงแรกรับ 
       พยาบาลจะมีการประเมินสภาพและจ าแนกผูป่้วยเม่ือแรกรับ  ใหก้ารช่วยเหลือฉุกเฉิน ใหค้  าแนะสถานท่ี 
และใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูป่้วยไดแ้ก่    โรคท่ีผูป่้วยเป็น    แนวทางการรักษาของแพทย ์ การดูแลของพยาบาล
ระยะเวลาท่ีนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  สิทธิบตัร  เป็นตน้ 

2. ระบบการดูแลผูป่้วยกลุมเส่ียง 
2.1  การดูแลผูป่้วยเบาหวาน 
2.2 การดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด 
2.3 การดูแลผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 
2.4 การดูแลผูป่้วยหอบหืด 
2.5 การดูแลผูป่้วย  Truma  / Head  injury 

             ในผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้ต่อภาวะเส่ียงท่ีรุนแรงตอ้งรับการส่งต่อ  มีระบบการส่งต่อ  โดยแพทยแ์ละพยาบาลจะ
ประสานงานกบัแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีตามแผนกของผูป่้วยทางโทรศพัท ์ และใชร้ะบบส่งต่อขอ้มูล
และ  Online  เพื่อรับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองเม่ือผูป่้วยไปถึง 
    
    การดูแลผู้ป่วยโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ 
            แพทย์       
           1. ในวนัเวลาราชการเวลา 8.30-9.30 น.จะมีแพทยม์าตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกบัพยาบาล โดยแบ่งความ
รับผดิชอบในการตรวจเยีย่มผูป่้วยในแต่ละวนัจะมีแพทยม์าตรวจเยีย่มผูป่้วยจ านวน     5  ท่าน  ( รวม หอ้งคลอด )     
โดยแพทยต์รวจห้องพิเศษ 1 ท่าน  หอ้งคลอด  1 ท่าน   หอ้งแยกโรค 1 ท่าน   หอ้งสามญั เตียง6-15 จ านวน 1 ท่าน 
เตียง 16-25 จ านวน 1 ท่าน  
           2. นอกเวลาราชการ   เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะมีแพทยท่ี์อยูเ่วรมาตรวจเยีย่มผูป่้วย จ านวน 1 
ท่าน และอยูเ่วรตลอด 24ชัว่โมง   
           พยาบาล   จะหมุนเวยีนข้ึนปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง ดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการรักษาตามแผนการรักษาของ
แพทยโ์ดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป่้วย และลงบนัทึกทางการพยาบาลเพื่อมีการส่งต่อและดูแลผูป่้วย
อยา่งต่อเน่ือง ประสานงานกบัทีมสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูป่้วย 
          เภสัชกร  เขา้มาดูแลในเร่ืองยาและระบบการจดัการยาภายในตึกผูป่้วยเพื่อป้องกนัปัญหาความคลาดเคล่ือนทาง
ยา   
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        พยาบาลทีม่ีความรู้โภชนาการ    เขา้มาดูแลดา้นอาหารท่ีเหมาะสมกบัโรค  แนะน าเร่ืองอาหาร และสอนญาติ
ผูป่้วยในการเตรียมอาหารท่ีตอ้งใหท้างสายยาง 
       นักกายภาพบ าบัด     เขา้มาดูแลในผูป่้วยท่ีตอ้งใหก้ารฟ้ืนฟูสภาพ พร้อมสอนญาติในการช่วยเหลือดูแลผูป่้วย
อยา่งง่ายๆ เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ต่างๆ เช่น การป้องกนักลา้มเน้ือลีบ และขอ้ยึดติด 
       นักจิต / พยาบาลจิตเวช   ดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจ / OSCC / ผูป่้วยสูงอาย ุ / ผูป่้วยเร่ือรังท่ีมีปัญหา   
ทางดา้นจิตใจ 
       พยาบาลห้องศูนย์ข้อมูล    เขา้มาดูเร่ืองสิทธิบตัรของผูป่้วยและใหค้  าแนะน ากรณีมีปัญหาเร่ืองการใชสิ้ทธิบตัร 
      กรณีผูป่้วยมีปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลจากทีมสุขภาพอ่ืนๆ พยาบาลท่ีตึกจะประสานงานกบัทีมในการดูแล  เช่น 
ทนัตแพทย ์    เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสุขาภิบาล     พยาบาลใหค้  าปรึกษา     พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
 
 การจ าหน่ายผู้ป่วย  
               ผูป่้วยทุกรายจะไดรั้บการวางแผนการจ าหน่ายตั้งแต่วนัแรกท่ีรับผูป่้วย พยาบาลจะประเมินสภาพปัญหา    ท่ี
ยงัตอ้งดูแลเม่ือผูป่้วยจ าหน่ายกลบับา้น โดยขณะพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลจะมีการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยและ 
ญาติโดยใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็น การด าเนินของโรคแนวทางการรักษาของแพทย ์ การปฏิบติัตวั  อาหารท่ี 
เหมาะสมกบัโรค ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมวางแผนในการดูแลผูป่้วยใหเ้หมาะสมกบัสภาพและส่ิงแวดลอ้ม  มีการ
ฝึกทกัษะญาติในการดูแลโดยทีมสหสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  สอนการจดัเตรียมอาหารท่ีใหท้างสายยาง  การดูแลสาย
สวนปัสสาวะ การนวดและการท ากายภาพง่ายๆ เพื่อป้องกนักลา้มเน้ือลีบ และขอ้ยดึติด  จดัหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เม่ือ 
ป่วยกลบับา้นจะมีการประสานงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชนและสถานีอนามยั( ส่งขอ้มูล  online ) ตามเขต
รับผดิชอบ  ติดตามเยีย่มท่ีบา้นเพื่อการดูแลท่ีต่อเน่ือง เม่ือออกจากโรงพยาบาล 
 
6.2  กจิกรรมพฒันาคุณภาพทีไ่ด้ท ารอบปีทีผ่่านมา 
 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 
1. การดูแลผูป่้วยเบาหวาน การประเมินภาวะแทรกซอ้นของ 

Hypo – Hyperglycemia  ถูกตอ้ง  
รวดเร็ว  แกไ้ขทนัเวลา 

อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจาก 
Hypo – Hyperglycemia  จากการ
ประเมินไม่ครบถว้น <  1 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2558 = 0 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2559 = 0 
 

2. การป้องกนัความคลาดเคล่ือนทาง
ยา 

มีเภสัชกรเขา้มาดูแลบริหารจดัการยา
ในหอผูป่้วย  มีการวางระบบ  สั่งยา
เป็น Unit dose  การลงบนัทึกความ
คลาดเคล่ือนทางยา    

อตัราการคลาดเคล่ือนทางยา 
 ( admin error ) = 0 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2558 

= 0.09 % 
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ดูเร่ือง Drug  Interaction    / High   
Alert  Drug   

ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2559  
= 0 % 

 
3. การดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง / สูงอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาส  ท่ีตอ้งการการดูแล 
อยา่งต่อเน่ือง  เหมาะสม 

Home  Ward  สู่ชุมชน อตัราการเยีย่มบา้นผูป่้วยโรคเร้ือรัง/ 
สูงอาย ุ/ ผูด้อ้ยโอกาส  ท่ีตอ้งการการ
ดูแลอยา่งต่อเน่ือง  เหมาะสม  
เป้าหมาย  100 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2558  

= 100 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2559  

= 100 % 
 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 
4.พฒันาคุณภาพการเกิดแผลกดทบั 
 
 
 
 
 
5. พฒันาคุณภาพการควบคุมและ
ป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 

การปฏิบติัตามแนวทางการดูแล
ผูป่้วย 
 
 
 
 
การปฏิบติัตามแนวทางการควบคุม
และป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยา- 
บาล  การติดตาม  การด าเนินการ
แกไ้ข 
 

อตัราผูป่้วยเกิดแผลกดทบั 0 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2558  

= 0.17 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2559 

= 0 % 
 
อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 2% 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2558  

= 0.67 % 
ผลลพัธ์   ปีงบประมาณ 2559 

= 1.07 % 
 
6.3 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  

 
         การน าเขม็มุ่งของโรงพยาบาลมาด าเนินการ 
              1. การพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ /  ผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส  (  care  giver ) 
                   จดัท าแผนพฒันาดูแลผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เช่น  ผูป่้วย  Bed  ridden  ท่ีช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย  
หรือไม่ได ้ เพื่อป้องกนัการเกิดแผลกดทบัในผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยหรือไม่ได ้
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             2. รณรงคอุ์บติัเหตุจราจร ไดเ้ผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัในหน่วยงาน เก่ียวกบัการลด
อุบติัเหตุและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในขณะขบัข่ี และให้ขยายผลไปถึงบุคคลในครอบครัว  ญาติพี่นอ้งและเพื่อนให้
ไดม้ากท่ีสุด 
            3. อาหารปลอดภยั เนน้การใหค้วามรู้ แจกแผน่พบัประชาสัมพนัธ์แก่ผูม้ารับบริการในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีสด สะอาด ปราศจากเช้ือโรค และการตรวจสอบฉลากสินคา้วา่ไดคุ้ณภาพหรือไม่ 
             4. การพฒันาบุคลากร 
                    จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพของบุคลาในการดูแลผูป่้วยเพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งปลอดภยั
ปราศจากภาวะแทรกซอ้น 
             จดัท าแผนพฒันาการพฒันาการดูแลผูป่้วยและบริการท่ีมีความเส่ียงสูง ผูป่้วยโรคเร้ือรัง  โรคหวัใจ  โรค
หลอดเลือด  เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ผูป่้วย  แต่ละรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  เพื่อใหเ้กิดระบบการเฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม  กบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วยและด าเนินการแกไ้ข / ปรับแผน  การดูแลรักษาได้
ทนัท่วงที  ผูป่้วยวกิฤตไดรั้บการดูแล  อยา่งทนัท่วงที 

 
    ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
 
      1.  อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ   แมจ้ะยงัไม่บรรลุเป้าหมายในช่วงท่ีลงท าแบบสอบถาม 
          แต่หลงัจากเร่ิมมีการปรับเปล่ียนเร่ืองการบริการผูป่้วย  โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากการจดัตั้งกองทุน 
          ของร้านคา้เพื่อสงเคราะห์ผูป่้วย    โดยในช่วงเวลาประมาณ  19.00 น. ของทุกวนั   จะมีการแจกเคร่ืองด่ืม
โอวลัตินร้อน,น ้าหวานหรือโจก๊ถว้ยกบัผูป่้วยซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีและไดรั้บค าชมจากญาติและผูป่้วยท่ีรับ
บริการ 

          2.  เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล   มีแนวโนม้ลดลง   แมจ้ะมีการรับผูป่้วย  Bed   
                ridden  จากรพ. สระบุรีและจากชุมชนมากข้ึน  ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือในระบบต่าง ๆ  
               ไดง่้ายอยูแ่ลว้  เน่ืองจากมีภาวะท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ มีอุปกรณ์คาติดตวั   ทางคณะกรรมการควบคุมและ 
                ป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล   ไดมี้แนวทางในการเฝ้าระวงัผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง  มี  
               การเฝ้าระวงัอยา่งมีระบบและครบถว้น  เม่ือมีการติดเช้ือในโรงพยาบาลเกิดข้ึน  มีการน าขอ้มูลมาท า 
               Conference   Case เพื่อวางแนวทางการป้องกนัต่อไป  เพื่อใหก้ารควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือใน 
               โรงพยาบาล  มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

    3.  การดูแลผูสู้งอาย ุ ผูต้อ้งการดูแลพิเศษ   ผูด้อ้ยโอกาส 
  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการดูแลผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เช่น ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ  
และผูสู้งอาย ุ การเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกรับเขา้มารักษาตวัใน รพ.  มีการวางแผนทั้งขณะนอนพกั
รักษาตวั  และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผูป่้วยไดก้ลบัสู่ชุมชน  โดยใชร้ะบบการประสานงานกบัทีม HHC  
และFCT  ในการติดตามการดูแลต่อเน่ือง  โดยมีระบบท่ีชดัเจนข้ึน  มีการเยีย่มติดตามผูป่้วยครบ 100 %  
และมีความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย โดยกองทุนพฒันาคุณภาพชีวติอ าเภอแก่งคอย ในการจดัสร้าง 
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จดัหาหรือซ่อมแซมบา้นและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ท าใหผู้ป่้วยสูงอาย ุ และผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดโ้ดยปกติสุข  

 4.  การพฒันาระบบยา  ถึงแมจ้ะยงัพบวา่เป็นตวัช้ีวดัท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย  แต่ทางหน่วยงานร่วมกบั 
               คณะกรรมการระบบยา  มีการเก็บขอัมูล และมีการวางระบบการพฒันาระบบยาท่ีรัดกุมใหป้ฏิบติัไปใน  
               แนวทางเดียวกนั  เพื่อป้องกนัและลดการ เกิดความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาผูป่้วยใน 
 5. การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย สามารถคน้หาปัญหาและความตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของผูป่้วย และร่วมมือ
กบัสหสาขาวชิาชีพในการตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยใหบ้รรลุผล ท าใหผู้ป่้วยไดเ้สียชีวติอยา่งสมศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยแ์ละญาติมีความพึงพอใจ เขา้ใจและยอมรับความตอ้งการของผูป่้วย 
 

7. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
 1. พฒันาบุคลากรทางการพยาบาลในดา้นการดูแลภาวะผูป่้วยท่ีสงสัย / ผูป่้วยมีภาวะหวัใจขาดเลือด
เฉียบพลนั การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ทางสมอง การพยาบาลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
การพยาบาลจิตเวชและการดูแลผูสู้งอายุ 

 2.  พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยไดอ้ยา่งครบถว้น
เหมาะสม 

3. การวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย โดยมุ่งประเด็นเร่ืองการใหค้วามรู้และขอ้มูลในการดูแลตนเองไม่ใหก้ลบัเป็น
โรคเดิมซ ้ าโดยเฉพาะผูป่้วยDMตอ้งไดรั้บค าปรึกษาจากสหสาขาวชิาชีพครบ100%  
4. ส่งเสริมการพฒันาความรู้ของบุคลากรในการดูแลผูป่้วย โดยเนน้ 5 โรคหลกัท่ีเขา้มารับการรักษาในตึก
ผูป่้วยในหญิงมากท่ีสุด 
5. ทบทวนCPG และกระบวนการพยาบาลในตวัช้ีวดัท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

     
   

 

 

 

 

 

 


