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III-1 การเข้าถงึและเขา้รบับรกิาร  
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน* (under 
triage หรือ over triage) ทัง้หมด/ระดับEขึ้นไป* 

(0/0) 2 3 4 3 3 

อุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาดทั้งหมด/ระดับ E 
ขึ้นไป* 

(0/0) (7/0) (8/0) (8/0) (7/0) (17/0) 

อัตราผู้ป่วย ACS มีระยะ Door to EKG time ภายใน 
10 นาที 

80 % 81.00  100 75.00 71.4 80.00 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยSTEMIภายใน 120นาที 
นับแต่มีอาการ 

80% 68.5 50.00 41.6 52.38 66.7 

อัตราผู้ป่วย STROKE Fast Tract  ได้ส่งต่อทันเวลา
ภายใน 30 นาที  

80 % 73.25    70.21  71.15  63.25  67.64 

อัตรผูป่วยstroke มาถึงโรงพยาบาลภายใน 3ชม.ตั้งแต่
เริ่มมีอาการ (On set to door < 3ชม.) 

> 80 % 50.00  48.45  37.4  32.67 37.36  

อัตราการตอบสนองรถ EMS ถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 
นาทีในระยะ 10 กม. 

60 % 
 

NA 49.2 46.23 32.6 35.67 

อัตราการคัดกรองผู้ป่วย ACS ที่แผนก OPD ได้ถูกต้อง 100 % NA NA 85.7 100 100 
อัตรการคัดกรองผู้ป่วย STROKE ที่แผนก OPD ได้ถูกตอ้ง 100% NA NA 80.00 88.89 97.1 
อัตราการคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ถูกต้อง 100% NA NA NA NA 100  
ร้อยละของการคัดแยก undertriage ที่ ER* 80% NA NA NA 10.27 8.16 
ร้อยละของการคัดแยก overtriage ที่ ER* 80% NA NA NA 9.90 18.73 
 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นซ่ึงอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 
 

ii. บริบท  
• เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (F1) ต้ังอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ 1 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ มหาราชนครราชสีมา 

36 กิโลเมตร และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 15 กิโลเมตร มี รพ.สต. เครือข่าย 15 รพ.สต. มีหน่วย FR ในพื้นที่ 
จำนวน 7 หน่วย และมูลนิธิ 1 หน่วย และมีหน่วยระดับ Advance ของโรงพยาบาล 1 หน่วย ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
กรณีมีอุบัติเหตุหมู่สามารถเรียกหน่วยบริการใกล้เคียง มาร่วมปฏิบัติงาน อยู่ในเขตพื้นที่โรงงานเขตอุตสาหกรรมนวนคร และ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชา และลาว ระบบงานบริการผู้ป่วยนอกแบ่งจุดบริการ ดังนี้ 
แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจโรคทั่วไป อยู่ติดกับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายยา และเอ๊กซ์เรย์  บริการคลินิก NCD แยก
เป็น NCD ในเขตตำบลสูงเนิน และนอกเขตตำบลสูงเนิน  แผนกทันตกรรม กายภาพ และแพทย์แผนไทย มีการจัดระบบ
บริการแยกเป็นระบบ ONE STOP SERVICE ในกลุ่มคลินิกพิเศษอื่นๆ นอกจาก DM HT ได้แก่ คลนิก COPD WARFARIN 
ARV CKD TB สุขภาพจิต คลินิกอดสุรา/อดบุหรี่ คลินิกมิตรภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม คลินิกเวชกรรม
ไทย กลุ่มผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไปและอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีแพทย์เฉพาะทางสาขา อายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม สาขา
ละ 1 คน 
 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเข้าถึง: 
1. กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหต/ุฉุกเฉิน  ท่ีจำเป็นต้องเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว เช่น Head Injury MI STROKE  SEPSIS 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต   
3. กลุ่มผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว ที่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย การสื่อสาร วัฒนธรรม  
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iii. กระบวนการ 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการเข้าถงึและเข้ารบับริการ 
MI / STROKE  การใช้ระบบ EMS  

- มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนที่ 
- จัดระบบ FAST TRACK  ในการส่งต่อ 
- ระบบ Telamedicine ขณะส่งต่อ 

SEPSIS  1. เพื่อให้ผู้รับได้รับ ANTIBIOTIC ภายใน 1 ชั่วโมง 
1.1 การคัดกรองประเมินอาการโดยพยาบาลวิชาชีพ ณ.จุดแรกรับ  
1.2 ใช้เกณฑ์ SOS ในการประเมินแรกรับ และประเมินซ้ำโดยพยาบาล IPD  
1.3 มี CPG ในการดูแลผู้ปว่ย SEPSIS  
1.1 มีระบบ Consultอายุรแพทย์จากภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลแม่ข่าย 

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  
1. COVID -19 
 

1. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
1.1 มีการคัดกรองอุณหภูมิ และประเมินความเสี่ยงโดยพยาบาลวิชาชีพ  
1.2 แยกจุดตรวจกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจออกจากจุดตรวจ OPD ทั่วไปและ

จัดเป็นระบบ ONE STOP SERVICE เริ่ม กพ.63 
1.3 มีการปรับเกณฑ์การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงปรับตามกรมควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ 
1.4 จำกัดทาง เข้า-ออก อาคารเพื่อให้ได้รับการคัดกรอง 

DF 1. ปรับปรุง CPG ร่วมกับกุมารแพทย ์และเกณฑ์ของนครช้ยบุรินทร์ 
2. ทบทวนคำสั่งโดยกุมารแพทย์ทุกราย 
3. ผู้ป่วย Admit ต้องได้รับ IV ก่อนเข้าตึกทุกราย 
4. พัฒนาระบบการรายงานเรื่องสารน้ำ Dextran และรายงาน STOCK ทุก 3 เดือน 

Acute Appendicitis  1. เน้นการตรวจร่างกาย HEAD TO TOE เน้น ABDOMEN ในกลุ่ม PAIN 
2. กลุ่ม ABDOMINAL PAIN SCORE 7 ให้ ADMIT OBSERVE ทุกราย 
3. มีระบบc onsult แพทย์ จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

HEAD INJURY  1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุม และ รวดเร็ว 
2. มี CPG การประเมินระดับความรุนแรง 
3. เน้นการให้คำแนะนำสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม D/C กลับบ้าน 

สุขภาพจิต และจิตเวช 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามความเร่งด่วน 
1.1 มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มจิตเวช ในกลุ่มฉุกเฉินและกลุ่มทั่วไป 
1.2 มีระบบการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และการออกรับในพื้นที่ 

 

(1) การตอบสนองปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน: 
• ในกลุ่มผู้ป่วยโรคฉุกเฉินมีบริการ ตลอด 24 ชม. โดยบริการ 1669 และเครือข่าย FR มูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนิน และ รพ.สต. 

15 แห่ง เพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง 
• มีระบบการจัดเวรพนักงานขับรถ และจัดอัตรากำลังเพื่อรองรับการออก EMS ตลอด 24 ชม.  
• มีระบบการซ้อมแผนในการรับอุบัติเหตุหมู่ และระบบการประสานเพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลข้างเคียง 
• กลุ่มผู้รับบริการที่มีอุปสรรคในการเข้าถึง เช่น กลุ่มผู้พิการ  ผู้ป่วยจิตเวช จัดระบบในการรับส่งโดยรถของ รพ.สต. เพื่อมารับ

ยาที่ โรงพยาบาล โดยการมาเป็นกลุ่มพร้อมกัน 
• จัดระบบในการบริการต่างด้าว โดย การบริการผ่านล่าม และ อสต. รวมถึงนายจ้าง การจัดระบบนัดหมายในการตรวจสุขภาพ

เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
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• ปรับปรุงโครงสร้างและแยกระบบบริการเพื่อการเข้าถึง และลดความแออัด ได้แก่ 
- ปรับโครงสร้างห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดย การแยกช่องทางเข้ารับบริการในกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน และกลุ่มฉีดยาทำแผลหรือ

หัตถการ ออกจากจุดบริการฉุกเฉิน เดือน กพ.2561 ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการรวดเร็ว และกลุ่มฉีดยาทำแผล
ได้รับบริการที่สะดวกมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 
- 17 พ.ค.2562 แยกการบริการตรวจสุขภาพ และ ออกใบรับรองแพทย์ออกจากระบบบริการตรวจโรคทั่วไป แต่ยังอยู่ใน

พื้นที่เดียวกับ OPD และได้ทำแผนต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างแยก ระบบบริการตรวจสุขภาพออกจาก OPD เมื่อ      
17 ส.ค. 63 ผลการประเมินใช้ระยะเวลารอคอย 15 นาที ความพึงพอใจกลุ่มตรวจสุขภาพ ร้อยละ95 และส่งผลให้ความ
พึงพอในของ OPD ปี 62/1, 62/2 และ 63/1 เพิม่ข้ึน เป็น ร้อยละ 65.9, 68.68  และ 80.49 ตามลำดับ 

• ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID -19 มีระบบการส่งยาให้ที่บ้าน รับยาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุม
อาการได้  

• เปิดบริการคลินิกนอกเวลาสำหรับผู้รับบริการที่ ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ ได้แก่ คลินิกทันตกรรมนอกเวลา 
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม และตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไป 

• เพิ่มศักยภาพในการบริการ โดยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่  
- สูติ-นรีเวชกรรม ได้จัดระบบตารางการออกตรวจของสูตินรีแพทย์ 1 คนให้สามารถบริการคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุ่ม ANC OPD และกลุ่มที่ต้องทำหัตถการ เช่น C/S ปรับย้ายห้องตรวจสูตินรีเวชจากแผนกผู้ป่วยนอก มาอยู่ในจุด
เดียวกับห้องตรวจภายในซึ่งอยู่ติดกับห้อง ER เพื่อผู้รับบริการสะดวก กรณีที่ต้องมีการตรวจภายในหรือ ULTRASOUND 
เริ่ม กันยายน 2563 
- กุมารเวชกรรม ปรับระบบบริการในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเพ่ือให้ได้รับบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง สะดวกรวดเร็ว โดย จัดระบบ

การนัด 9.30 น.ในกลุ่มนัดเจาะ LAB กลุ่มตรวจทั่วไปนัด 10.00 น.และมีระบบการแยกซักประวัติออกจากผู้ป่วยทั่วไป 
กุมารแพทย์เริ่มออกตรวจที่ OPD 10.00 น.หลังการ ROUND IPD 
- อายุรกรรม จัดทำเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อตรวจโดยอายุรแพทย์ทั้งจากกลุ่มคลินิก NCD และ OPD ทั่วไป จัดระบบ

ตารางการนัด และ แยกการคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มนัด CONSULT หรือ นัดทางอายุรกรรมได้รับบริการโดยแพทย์
เฉพาะทางที่สะดวก และรวดเร็ว   

• จัดระบบการคัดกรองและแยกจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแยกจาก OPD ในช่วงสถานการณ์ COVID เริ่ม กพ.2563 
• คลินิกเฉพาะทางแยกเป็นสัดส่วน บริการแบบ ONE STOP SERVICE ลดความแออัด และเข้าถึงบริการได้สะดวก 
• การจัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับทีม รพ.สต.โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ย งในชุมชน และประสานทีม

แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์มาตรวจ COLONOSCOPY ที่โรงพยาบาลสูงเนิน 15-17 ธ.ค.63 มีผู้รับบริการ 90 ราย ได้รับการ 
Biopsy และ ส่ง Patho 21 ราย Refer 2 ราย  

• ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนร่วมกับทีม รพ.สต.และนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ ULTRASOUND ที ่โรงพยาบาล 
(2) การประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งผู้ป่วยมา: 
• มีระบบการสื่อสารในการรับผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน ระหว่างหน่วยกู้ชีพ ทางวิทยุสื่อสาร และมีระบบการสื่อสารข้อมูลอาการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับ CASE ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือการที่จะต้องออกรับด้วยรถ EMS 
ระดับ ADVANCE ของโรงพยาบาล 

• สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะนำผู้บาดเจ็บส่ง มีการประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ เช่นต้องการความช่วยเหลือให้รถ
โรงพยาบาลออกรับ หรือ โรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุคุกคาม 

• การประสานงานส่งต่อภายในโรงพยาบาล จัดระบบประสานการส่งต่อระหว่างหน่วยงานโดยผ่านที่ประชุม คกก.ประสานด่าน
หน้า จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแผนก เช่น เกณฑ์ในการส่ง CONSULT เฉพาะทาง ตารางการออกตรวจของ
แพทย์เฉพาะทาง ตารางนัดคลินิกต่างๆ ออกแบบระบบใบนำทางเพื่อส่งต่อจุดบริการต่างๆ เพ่ือให้การดูแลต่อเนือ่ง  

• การ REFER ไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ การเตรียมผู้ป่วยก่อนการ Refer ในกลุ่มเฉพาะ 
เช่น จิตเวช  ระบบ TELEMEDICINE ระหว่างการส่งต่อกลุ่มฉุกเฉิน  

• เพื่อปรับปรุงการประสานงานในการรับ ส่งผู้ป่วยมีการส่งต่อข้อมูลการให้บริการคลินิกตามวัน เวลาและปรึกษาแพทย์ 
(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม*: 
• มีการซ้อมแผนรับอุบัติเหตหุมู ่และมีการ TRIAGE แรกรับ ณ.จุดเกิดเหตุ จัดลำดับเพื่อส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 
• จัดให้มีระบบการ TRIAGE ที่จุดแรกรับอยู่ด้านหน้า OPD/ER โดยพยาบาลวิชาชีพ เวลา 7.00-24.00 น. จัดหาอุปกรณ์ที่

จำเป็นในการคัดกรอง ได้แก่ เครื่องวัด BP และ O2 Sat  มีระบบการ TRIAGE ซ้ำที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
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• นำเกณฑ์ ESI TRIAGE มาใช้ร่วมกันระหว่าง ER และ OPD รวมถึงจัดทำเกณฑ์ TRIAGE ผู้ป่วยกลุ่มเด็กในและจิตเวช  
• ทบทวนผลการ TRIAGE ร่วมกันระหว่างทีม ER OPD แพทย์ในกลุ่มที่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงสูง ทุก 1 เดือน  
• เพิ่มการคัดกรองอุณหภูมิ และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์ระบาด COVID -19 
• ส่งพยาบาลวิชาชีพที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ารับการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และ พยาบาลจุด TRIAGE ผ่านการ

อบรมเรื่องการ TRIAGE  
• จัดช่องทางในการเข้ารับบริการของกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยกำหนดเข้ารับบริการที่ประตูห้องเบอร์ 16 และมีระบบการสื่อสาร

แจ้งระหว่าง OPD/ER ในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน  
(4) การดูแลเบื้องต้นและส่งต่อ สำหรับผู้ปว่ยที่ไม่สามารถให้การรักษาได้: 
• ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน MI STROKE มีระบบการ CONSULT ก่อนการส่งต่อ ระบบ TELEMEDICINE ให้การดูแลและะ

ปรึกษาระหว่างการส่งต่อ และระบบ FAST TRACK  
• กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช มีแนวทางการปฏิบัติก่อน REFER ได้แก่ การเจาะ LAB ทำ EKG หรือการประเมินอาการก่อนการ REFER 

ในกลุ่มฉุกเฉินที่ต้อง REFER กำหนดให้มีพนักงานเปล 1 คน ร่วมกับพยาบาลให้การดูแลขณะส่งต่อ 
• ในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีปัญหาด้าน ORTHOPEDIC มีระบบการ CONSULT แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลเทพรัตน์       

มีการให้การรักษาเบื้องต้น และ REFER ผู้ป่วยพร้อมข้อมูล ในกลุ่มที่ไม่ฉุกเฉินส่งต่อให้ตรงกับตารางการออกตรวจของแพทย์
ที่รับ CONSULT  

(5) การรับผู้ป่วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ: 
• เนื่องจากโรงพยาบาลสูงเนิน ไม่มีหอผู้ป่วยวิกฤติแต่มีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วย เข้า Admit  และจากสถานการณ์ COVID-19    

ได้เปิด ตึก COHORT WARD ที่ตึกอายุรกรรมหญิง และมีการกำหนดเกณฑ์ในการรับผู้ป่วย 
(6,7) การให้ข้อมูลและการขอ informed consent: 
• เพิ่มเรื่องการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเป็นพิเศษในช่วงที่มีสถานการณ์ระบาด COVID-19 เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถคัดกรอง

ความเสี่ยงด้วยตนเอง การทำป้าย Alert ที่จุดคัดกรองและประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นระยะ การให้ข้อมูลเรื่องการ
ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การจำกัดการเข้าเยี่ยมในกลุ่มผู้ป่วยใน การเยี่ยมผ่าน LINE 
และโทรศัพท์   

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิ์ และผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษา มีการจัดระบบการให้ข้อมูล
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยมีการกำหนดและสื่อสาร คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรค     
แนวทางการรักษา ให้โอกาสผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

• ในข้ันตอนการเปิด Visit มีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกราย กรณีผู้ป่วยที่ต้องชำระเงิน จะมีระบบการให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยพยาบาล 
และส่งพบศูนย์หลักประกันสุขภาพ เพื่อรับทราบสิทธิ์ การย้ายสิทธิ์ การให้คำปรึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

• เพิ่มการให้ข้อมูลในผู้รับบริการทางสูติกรรม โดยการจัดทำหนังสือแสดงความยินยอม เรื่องการขูดมดลูก การทำหมันสตรี    
การตรวจอัลตราซาวด์ การผ่าตัดนรีเวช การผ่าท้องทำคลอด ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้รับบริการลงนามยินยอม   

• กลุ่มผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาจะได้รับทราบข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และลงนามเซ็นต์ยินยอมหากจะปฏิเสธการรักษา 
• กลุ่ม PALLIATIVE ที่ปฏิเสธการ CPR จะได้รับทราบข้อมูล และการให้คำปรึกษา Family counselling โดยทีม Palliative 

และมีการลงนามยินยอม  
(8) การบ่งชี้ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 
• จัดทำแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันการบริการผิดคน โดยมีการกำหนดข้อบ่งชี้อย่างน้อย 2 ข้อ ในการ Identify 
• ในกลุ่มผู้รับบริการต่างด้าว เพิ่มข้อบ่งชี้ ในเรื่อง ถ่ายภาพลงในระบบ HOSxP 100% ตรวจสอบชื่อ–สกุล อายุ และภาพถ่าย

จากระบบ HOSxP เทียบกับตัวจริง  
• ขยายในเรื่องการถ่ายภาพลงในระบบ HOSxP ในกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป เริ่ม ตุลาคม 2563 
• กำหนดให้มีระบบแจ้งเตือนในกลุ่มผู้ป่วยชื่อ–สกุลซ้ำ ในระบบ HOSxP  
• ผู้ป่วย ADMIT ทุกราย ต้องได้รับการผูกป้ายข้อมือ ตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล 
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การคัดกรองผู้ป่วย ณ.จุดแรกรับด้านหน้า ER/OPD สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่ม MI STROKE SEPSIS ในปี 2563 ไม่พบผู้ป่วย

กลุ่ม MI ได้รับการคัดกรองผิดพลาด 
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• เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้จัดการคัดกรอง และการเข้าถึงของผู้ป่วย COVID -19 ในช่วงที่มีการระบาด โดย      
การแยกโซนจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจออกจาก OPD การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การจัดสถานที่บริการรักษาระยะห่าง 
เพิ่มเรื่องการทำความสะอาด ให้ข้อมูลเรื่องกรสวม MASK การล้างมือ ทำงานร่วมกับทีมเครือข่าย ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง     
221 ราย เข้าเกณฑ์ PUI 17 ราย และมีผู้ป่วย COVID-19 1 ราย ได้รับการคัดกรองเฝ้าระวังโดยทีมชุมชน และรพ.สต. และ
ประสานส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลโดยทีมจากโรงพยาบาลออกรับเข้ารักษาต่อ จากการประเมินตั้งแต่ ม.ค.63-ก.ย.63      
ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมในชุมชน และไม่มีบุคคลากรติดเชื้อจากการให้บริการ 

• การปรับระบบบริการตรวจสุขภาพ แยกจากระบบบริการตรวจโรคทั่วไปที่แผนกผู้ป่วยนอก เริ่มจาก พ.ค. 2562 ส่งผลให้
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพในกลุ่มไม่ต้องเจาะ LAB ได้รับบริการรวดเร็วภายในเวลา 15 นาที ลดความแออัดที่ OPD 10-15% 
ผลประมินความพึงพอใจในกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพ รอยที่ 2/63 และจากกระทรวงสารธารณสุข  ผลประเมิน            
ร้อยละ 89.72 และ 89.98 ตามลำดับ และผลประเมินความพึงพอใจของ OPD มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้ ผลการประเมิน          
ปี 2562/1, ป ี2562/2 และปี 2563/1 เพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 65.9, 68.68 และ 80.49 ตามลำดับ 

• การนำแนวคิด LEAN ในการลดเวลาการรอเข้าตึก IPD ในกลุ่มผู้ป่วย Admit สามารถลดเวลารอจากเดิม 30-45 นาทีลดเหลือ 
5-10 นาที หลังการพัฒนาไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการรอ Admit เป็นผลงานได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ     
2 ด้านระบบ ในงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน ธันวาคม 2562 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

63. การเข้าถึงบริการที่
จำเป็นและบริการ
เร่งด่วน 

3.5 L 1. พัฒนาเรื่องสมรรถนะของพยาบาลคัดกรอง OPD/ER 
2. พัฒนาระบบการ Triage ซ้ำโดยพยาบาล ER ให้มีประสิทธิภาพ  
3. จัดโซนแยกประเภทบริการที่ ER/OPD  
4. ปรับเกณฑ์การรับผู้ป่วยระหว่าง OPD /ER  

64. กระบวนการรับผู้ป่วย 
การให้ข้อมูล และ 
informed consent 

3.5 L 1. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในกลุ่มโรคเรื้อรัง 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารรับผู้ป่วยฉุกเฉิน Application 1669 
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไห้ได้มาตรฐาน และออกรับได้รวดเร็ว 
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III-2 การประเมินผูป้่วย 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
อุบัติการณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis 
จนเกิดความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป* 

 NA 6 5 5 4 

อัตราการวินิจฉัยผิดพลาด (Missed Diagnosis) ต่อผู้ป่วยพัน
ราย 

NA 0.037 0.029 0.035 0.031 

ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน 

< 10% 12.5 9.09   8.33 0 0 

ผู้ป่วยทีม่ีอาการทรุดลงระหว่างรอรับบริการที่
แผนกผู้ป่วยนอก 

0  ราย 3 3 2 0 2 

ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาที 

75% 
0  

 
15.38 

25  
 

0  
80  

 
อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1ชม หลังการ
ได้รับวินิจฉัย SEPSIS 

>90 % 90.91 95.06 77.58 91.66 98.64 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเปน็ซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 

ii. บรบิท  
กลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดปัญหาในการประเมิน:  
• ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการคัดกรองประเมินอาการแรกรับโดยพยาบาลวิชาชีพ โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมิน ได้แก่ ESI 

TRIAGE, SOS, PAIN SCALE, Flow แนวทางปฏิบัติ ในกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อนจะได้รับการส่ง Consult สหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และจัดระบบสนับสนุนเพื่อให้การประเมินได้ครอบคลุม ได้แก่ แพทย์ ระบบการตรวจ LAB, X-RAY, 
เภสัชกร ที่พร้อมบริการตลอด 24 ชม. กลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสาร ได้แก่ พม่า กัมพูชา ประเมินโดยผ่านล่าม 

iii. กระบวนการ 
ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการประเมนิผู้ปว่ยและการวนิจิฉยัโรค 
Sepsis แบบประเมิน Sepsis  
Acute Abdominal pain - มี CPG Abdominal Pain  
SEPSIS - มีการทบทวนและสื่อสารการใช้ CPG SEPSIS ,แบบประเมิน SOS Score ร่วมกับผล CBC  

- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม CPG อย่างต่อเนื่องทุก 1 เดือน 
DHF - ปรับปรุง CPG กับ Standing Order โดยกมุารแพทย์ และเกณฑ์ของนครช้ยบุรินทร ์

เกณฑ์ Refer ไปโรงพยาลแม่ข่าย  
- เพิ่มการใช้ผล Dengue NS1 IgG IgM  
- ผู้ป่วย Admit ต้องได้รับ IV ก่อนเข้าตึกทุกราย 

III-2 ก.การประเมินผู้ป่วย 
(1) การประเมินที่ครอบคลุมรอบด้าน การเชื่อมโยงและประสานการประเมิน การระบุปัญหาเร่งด่วน: 
• เพื่อการประเมินที่ครอบคลุมรอบด้าน โรงพยาบาลได้จัดให้มีบุคลากรเพื่อให้บริการได้ตลอด 24 ชม . ได้แก่ ทีมแพทย์  

พยาบาล การตรวจชันสูตร X-RAY และเภสัชกรที่ช่วยให้การประเมินได้รอบด้าน 
• ในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน STEMI STROKE ACS TBI มีระบบการ TRIAGE โดยพยาบาลวิชาชีพ ใช้เกณฑ์ ESI TRIAGE  
• ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉุกเฉิน มีแนวทางในการประเมินคัดกรอง  
• มีการกำหนดใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยแรกรับตาม 11 ทฤษฎีแบบแผนกอร์ดอน ในผู้ป่วยทุกราย และมีการใช้แบบ

ประเมินอื่นๆ เฉพาะกลุ่มโรค เช่น SOS Score, Braden score, Pain scale, FALL Risk, Bartsel index แบบประเมิน 
ADL, แบบประเมินการกลืนในผู้ป่วย STROKE, AWS 2Q8Q9Q  

• มีระบบการ Consult เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ตามปัญหา ได้แก่ นักจิตวิทยา โภชนาการ เภสัชกร กายภาพ และแพทย์
แผนไทย งาน Palliative เป็นต้น 
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(2) ความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ (ประวัติ ตรวจร่างกาย การรับรู้ความต้องการของตน ความชอบส่วนบุคคล จิตใจ สังคม 
เศรษฐกิจ: 

• การกำหนดแนวทางการประเมินและบันทึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุต้องประเมินโดยซักประวัติ 
5W2H 

• สร้าง Template หัวข้อสำคัญเพื่อการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยทางสูติ นรีเวชกรรม ลงในระบบ HOSxP เพื่อการประเมิน
อาการที่ครอบคลุม  

• การประเมินความต้องการของผู้รับบริการ เช่น มาเพื่อปรึกษาเรื่องการใช้ยา ต้องการตรวจสุขภาพ ต้องการเบิกกายอุปกรณ์ 
รวมถึงประเมินลักษณะความต้องการส่วนบุคคล เช่น พระภิกษุที่ไม่ต้องการรับบริการโดยเพศหญิง ผู้ป่วยบางรายต้องการ 
การรับรู้เป็นพิเศษจากพยาบาล ข้อจำกัดเฉพาะบุคคล เช่น เด็ก EPILEPSY หรือกลุ่มสมาธิสั้น จะมีระบบในการอำนวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนในระหว่างรอรับบริการและขั้นตอนการพบแพทย์  

• มีการประเมิน 2Q และ Consult นักจิต หรือสหสาขาวิชาชีพก่อนพบแพทย์ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยปวดศีรษะ       
นอนไม่หลับ หรือมีภาวะเครียด ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยา หรือกลุ่ม Palliative รายใหม่  

(3) ผู้ประเมิน วิธีการประเมิน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร การใช้ข้อมูลวิชาการเพื่อชี้นำการประเมิน (ยกตัวอย่างโรคที่ใช้ CPG ในการ
ประเมินและประโยชน์ที่เกิดขึ้น): 

• พยาบาลคัดกรองที่ ER และ OPD ผ่านการอบรมเรื่องการ TRIAGE  และในปี 2563 ได้ส่งพยาบาล ER เข้ารับการอบรม     
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1 คน มีระบบการประเมินที่จุดแรกรับ และประเมินซ้ำโดยพยาบาล ER 

• สิ่งแวดล้อมเพื่อการประเมิน ได้จัดให้มีจุดคัดกรองแรกรับที่ด้านหน้า ER สามารถประเมินได้ทันที และกำหนดโซนในการรับ
บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้รับบริการ เช่น กลุ่ม CPR, กลุ่ม TB, COVID-19 ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
กลุ่ม OSCC ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว รักษาสิทธิ์ กลุ่มที่ต้องการดูแลต่อเนื่อง และปรับโครงสร้างเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว ได้แก่ ปรับแยกจุดบริการฉุกเฉิน และฉีดยาทำแผล จัดให้มีห้องตรวจสูตินรีเวช ที่มีเตียงตรวจภายใน 
ห้องน้ำ และเครื่องตรวจ Ultrasound  

• ทรัพยากรที่ช่วยในการประเมินได้มีการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ได้แก่ เครื่อง Ultrasound, EKG 
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน มีระบบการบำรุงรักษาต่อเนื่อง และผ่านการสอบเทียบ 

• นำเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในการประเมิน รวมถึงการมี CPG ในกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ SEPSIS, AWS, COPD, Hypoglycemia, 
STEMI, DHF, UTI, TBI ,STROKE,  DKA ,การรายงานค่า LAB วิกฤติ เป็นต้น 

• การดูแลผู้ป่วย Sepsis ของ รพ.สูงเนิน มีแนวโน้มดีขึ้น อัตราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชม. ปี 2561 ร้อยละ 77.58 พบว่า
สาเหตุเกิดจากการประเมินล่าช้า ได้มีการใช้ CPG Sepsis โดยใช้ SOS Score มาช่วยในการประเมินผู้ป่วย ในกลุ่มไข้ ซึม 
ความดันโลหิตต่ำ ไม่ทราบสาเหตุ ทำให้สามารถ Early Detect Sepsis ได้เร็ว ผู้ป่วยได้รับ ATB ทันเวลา และได้รับการดูและ
ตามแนวทางของ Sepsis ส่งผลให้อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. หลังการได้รับวินิจฉัย SEPSIS ในปี 2562-2563 
เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 91.60 และ 98.64 ตามลำดับ  

• พบปัญหาการดูแลผู้ป่วย DHF เรื่องการประเมินล่าช้า ในกลุ่มเด็กอ้วน หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประจำเดือนขณะป่วย และขาด
การสื่อสารพื้นที่ระบาดในทีม ได้มีการปรับ CPG และเพิ่มการสื่อสารข้อมูลพื้นที่ ที่มีการระบาดให้ทีม OPD ER ทราบ และ
เพิ่มประสทิธิภาพการวินิจฉัย โดยส่งตรวจ NS1Ag, IgM ส่งผลใหป้ี 2561-2563 ไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก  

(4)(5) การประเมินในเวลาที่เหมาะสม การบันทึกในเวชระเบียน การใช้ประโยชน์จากบันทึก การประเมนิซ้ำ: 
• จากการทบทวนพบปัญหาในเรื่องการประเมิน และการประเมินซ้ำ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหา หายใจหอบ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยจาก 

OPD หรือคลินิกพิเศษต่างๆ เช่น TB, Clinic COPD เป็นต้น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ป่วยเหนื่อย หายใจหอบ ให้วัด 
O2 Sat ที่จุดแรกรับทุกราย TRIAGE กลุ่มฉุกเฉินส่งตรวจ ER กลุ่มไม่ฉุกเฉินกรณีส่งพ่นยาขยายหลอดลมต้องให้แพทย์เป็นผู้
ประเมิน หลังการส่งพ่นยาจากจุดต่าง ๆ ให้ประเมิน V/S และ O2 SAT ก่อนส่งกลับ กรณีไม่สามารถส่งกลับได้ให้รักษา
ต่อเนื่องโดยแพทย์เวร ER  

• ออกแบบการบันทึกข้อมูลการประเมินซ้ำให้ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อข้อมูลการ
ดูแลต่อเนื่องไปยังแผนกผู้ป่วยใน  

• กำหนดให้มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน / NURSE NOTE / Progress Note รวมถึงกลุ่ม Consult ให้มีการ
บันทึกเพื่อสื่อสารการดูแลต่อเนื่อง 
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(6) การอธิบายผลการประเมินให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว: 
• มีการกำหนดให้บุคลากรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติทุกกระบวนการและขั้นตอนการดูแลให้ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งให้

ทางเลือกในการรักษา ด้วยภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในกลุ่มต่างด้าว พม่า กัมพูชา สื่อสารโดยผ่านล่าม  
• การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ TBI, STROKE, ABDOMINAL PAIN โดย

การให้ข้อมูลและเอกสาร และมีช่องทางการติดต่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัย 
  III-2 ข. การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค 
(1)(2) ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทีจ่ำเป็น ในเวลาที่เหมาะสม ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ: 
• เพื่อช่วยในการวินิจฉัยในการตรวจชันสูตร ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีระบบในการประกันการออกผล LAB          

กลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ Troponin I รายงานผลใน 30 นาที ระบบการรายงาน LAB วิกฤติ  
• ห้องตรวจ X-RAY จัดเวร ON CALL  พักในโรงพยาบาลสามารถเรยีกได้ทันทีตลอด 24 ชม. 
• มีแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมท่ีผ่านการอบรม ตรวจ EGD ในเวลาราชการ  
• เพื่อการตรวจวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มผู้ป่วย ได้เฉพาะเจาะจง ได้เพิ่มการตรวจ Viral FLU, Denque NS1 Serum amyles 

Urine Ketone  
• ใช้การตรวจ Ultrasound ที่ ER เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องในกลุ่ม Multiple Trauma และกลุ่มหายใจหอบ  
• โรงพยาบาลมีระบบการตรวจวินิจฉัย LABม X-RAY, ULTRASOUND, EKG, การตรวจการมองเห็น ตรวจการได้ยิน และ      

มีระบบในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งต่อ ในกลุ่มที่ไม่สามารถทำได้ เช่น กลุ่มส่งตรวจชิ้นเนื้อ Pap Smear กลุ่ม TFT เป็นต้น 
• จัดระบบความเร่งด่วน ในการตรวจรายงานผล LAB เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการรวดเร็ว ในกลุ่ม LAB ER เป็น       

อันดับแรก และมีระบบการรายงานผล LAB วิกฤติแก่พยาบาลในจุดที่เกี่ยวข้อง และมีช่องทาง EKG ด่วนในกลุ่ม ACS 
• จัดระบบการกระจายระบบการนัดเพื่อให้สามารถรายงานผล LAB ได้รวดเร็ว ได้แก่ กลุ่ม NPO นัด 7.00 น. กลุ่มไม่ NPO   

นัด 8.00 น. และมีระบบการประสานในกลุ่ม LAB ที่ต้องการผลเร่งด่วน 
(3) การสื่อสาร การบันทึก การสืบค้น ผลการตรวจ: 
• LAB ทุกตัวมีระบบการเก็บข้อมูลในระบบ HOSxP สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล 

เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ และรักษาความลับ ได้แก่ HIV, Urine Amphetamine  
• ผล X-Ray  เก็บข้อมูลในรูปแบบ PACS สืบค้นได้จากระบบ HOSxP 
• ผลการ Ultrasound, EKG, ผล EGD,ผล CT, MRI หรือข้อมูลการส่งต่อ (ใบ Refer กลับ) จะมีการเก็บข้อมูลผ่านระบบ      

File Scan สืบค้นข้อมูลจาก ระบบ HOSxP             
(4) การอธิบายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย: 
• แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้อธิบายผลตรวจ และมีระบบการบันทึกผลการตรวจในเวชระเบียน ในกลุ่มผู้ป่วยนอก บันทึกในช่อง        

PE Text ในระบบ HOSxP ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยใน บันทึกการอธิบายผลลงใน Progress Note 
  III-2 ค. การวินิจฉัยโรค 
(1)(2) การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การมีข้อมูลเพียงพอสนับสนุน การบันทึกในเวลาที่กำหนด การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการ

วินิจฉัยโรค: 
• เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง มีเกณฑ์การ Consult แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม กุมารแพทย์ และสูติแพทย์ขณะตรวจรักษาที่ 

ER เพื่อ Confirm การวินิจฉัยรักษา 
• มีระบบการสื่อสารการให้ข้อมูลผ่านการบันทึก Progress Note ของแพทย์ทุกวันหรือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค 
• ผู้ป่วย ACS ได้มีการปรับค่าการตรวจ Trop I มีเกณฑ์ Consult แพทย์โรงพยาบาลมหาราช รวมถึงการประเมินค่า Trop I 

ต่อเนื่อง และมีแนวทางการแปรผลติดตามการตรวจเป็นระยะในการรายงานระบบ HOSxP  
(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค: 
• การทบทวนผู้ป่วยที่ Refer จาก ER หรือ Dead ที่ IPD โดยทีม PCT ทุก 1 เดือน เช่น Delay Diagnosis Pancreatitis 

พบว่าประเมินไม่ครอบคลุมในขั้นตอนการซักประวัติอาการปวด ส่งผลให้ส่ง LAB ล่าช้า  
(4) การกำหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วย*: 
• เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย  ได้กำหนดเกณฑ์ในการ Consult แพทย์เพื่อตรวจ  ในผู้ป่วยที่ ESI 1-3  
• กำหนดเกณฑ์การ Admit ผู้ป่วยในกลุ่มอาการที่ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน

ศีรษะ  เบาหวานที่มาด้วยอาการคลื่นใส้อาเจียน  มีอาการปวดท้อง Pain score >7  
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเดน่และภาคภูมิใจ 
• การประเมินซ้ำที่ ER  สามารถประเมินได้ครอบคลุมมากขึ้น และเพิ่มการบันทึก Clinical อื่น ๆ ร่วม นอกจาก V/S โดย ปี 

2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) ประเมินได้ ร้อยละ 49.1 ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) ประเมินได้  ร้อยละ 70.7 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผล
ให้ใน ป2ี563 สามารถประเมินอาการทรุดลงได้ก่อน ไม่พบอุบัติการณ์ไม่พงึประสงค์  

• จากการทบทวนพบปัญหาในเรื่องการประเมิน และการประเมินซ้ำ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหา หายใจหอบ ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยจาก 
OPD หรือคลินิกพิเศษต่างๆ เช่น TB Clinic COPD Clinic เป็นต้น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ป่วยเหนื่อย หายใจหอบ 
ให้วัด O2 Sat ที่จุดแรกรับทุกราย TRIAGE กลุ่มฉุกเฉินส่งตรวจ ER กลุ่มไม่ฉุกเฉินกรณีส่งพ่นยาขยายหลอดลมต้องให้แพทย์
เป็นผู้ประเมิน หลังการส่งพ่นยาจากจุดต่าง ๆ ให้ประเมิน V/S และ O2 SAT ก่อนส่งกลับ กรณีไม่สามารถส่งกลับได้ให้รักษา
ต่อเนื่องโดยแพทย์เวร ER  

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

65. การประเมินผู้ป่วยและการส่ง
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค  

3.5 L 1. ใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะหข์้อมูลการวินิจฉัย
แรกรับและการวินิจฉัยครั้งสุดท้าย 

2. ออกแบบระบบการแก้ไขตาม RCA ของอุบัติการณ์ 
66. การวินิจฉัยโรคใน กลุ่ม 

ABDOMINAL PAIN / Multiple 
Trauma 

3.5 L 1. การวินิจฉัย Appendicitis โดยใช้ ALVARADO SCORE 
2. ปรับปรุง CPG ผู้ป่วย Multiple Trauma 
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III-3 การวางแผน 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ความเหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ องค์รวม ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ปี2560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อัตราภาวะแทรกซ้อนในมารดา HELLP Syndrome, 
Pulmonary edema 

< 5 % 5.88  5.00 4.55 20.00 0 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการ
ฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดหลังรับไว้ในรพ. 

90% 90.63 
 

96.0 95.4 97.4 94.3 

อัตราผู้ป่วย TB รักษาสำเร็จ(success rate) >90% 88.06 88.71 87.69  90.91  56.52  
อัตราผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลประคับประคอง
แบบองค์รวมตามแนวปฏิบัติ 

>80% 50.58  90.00  86.25 91.20 92.68 

อัตราการเกิดภาวะ Kernicterous ในเดก็ 
Neonatal Jaundice 

0% 0 0 0 0 0 

อัตราการเกิด severe PIH <1% 0.79 2.04 2.00 1.30 4.24 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ≤30% 5.60 8.88 2.84 0 0.94 
อัตราผู้ป่วยsepsis จำหนา่ยด้วยอาการทุเลา ≥40% 71.34 68.89 82.21 80.09 83.26 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค <5% 4.34 1.38 6.94 6.09 3.12 
อัตราผู้ป่วยsepsisได้รับสารน้ำเพียงพอ1500cc.in1hr ≥90% 54.51 76.04 75.44 80.09 83.26 
อัตราผู้ป่วยsepsisได้รับATB .in 1hr ≥90% 90.97 95.06 77.58 91.67 98.60 
อัตราการรักษาวัณโรคสำเร็จ (Success Rate) > 90% 88.05 88.70 87.70 90.91 56.52 
อัตรามารดา GDM ควบคุม HbA1c 4.3-6.1% 100% NA 67.74 17.39 47.37 75.00 
ร้อยละผู้ป่วยDMควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีHbA1c<7% ≥40% 33.63 46.26 27.28 35.57 31.12 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความ
ดันโลหิตได้ดี ≤140/90 

>50% 41.52 40.48 69.29 58.86 54.87 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของeGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr. 

> 66 61.45 60.78 66.49 60.95 
 

67.61 

อัตรา Readmit ของผู้ป่วย AWS  <5% 2.0 3.09 4.82 0.56 0.78 
อัตราการเกิด DFIU ตั้งแต่ GA 32 Wks ในหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 

0 % 0.0 0.17 0 0 0 

อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนัก≥4000gmมารดาGDM <10% 10.71 9.68 8.70 26.32 0.00 
อัตรา Revisit 48 ชม.ของผู้ป่วย Asthma ด้วยหอบ
กำเริบ 

0% 7.14 4.65 5.66 11.11 4.16 

อัตราReadmit28วันของผู้ป่วยCOPDด้วยหอบกำเริบ <15% 55.46 53.64 48.25 52.70 20.37 
 

ii. บรบิท 
• โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ให้การตรวจรักษาโดยมี อายุรแพทย์ 1 คน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประจำ 8 คน แพทย์ใช้ทุนหมุนเวียน 1 เดือน 1 คน สูติแพทย์ 1 คนย้ายมา ส.ค.2563 กุมารแพทย์ 1 คนมาปฏิบัติงาน มิ.ย.
2562 จัดให้มีแพทย์ตรวจประจำที่แผนก OPD, ER ,ARI ,NCD ตรวจผู้ป่วย DM,  HT, CKD, CAPD บริการปฐมภูมิที่ PCC 
PCU จัดบริการผู้ป่วยเฉพาะโรค One stop service ได้แก่ คลินิก Asthma,COPD,ยาwarfarin,TB,HIV,palliative care,จิต
เวช,สารเสพติด-อดสุรา-อดบุหรี่ มี Flowแนวทางการให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรคของคลินิก มีระบบนัดผู้ป่วย เพื่อติดตาม
แผนการรักษา หรือนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ใช้ระบบคัดกรองคัดแยกอาการผู้รับบริการ เข้าเกณฑ์อาการหนักฉุกเฉิน จะส่ง
เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่แผนก ER  มีเกณฑแ์ละระบบส่งรักษาต่อ โรงพยาบาลแม่ข่าย มีเกณฑ์การรับไว้รักษา โดยก่อนส่ง
เข้า IPD จะมีการให้ข้อมูล เซ็นยินยอมการรักษาที่ศูนย์ Admittion center และแผนก ER    
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ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนดูแลมีความสำคัญ: 
• Sepsis, Stroke, Hypoglycemia DM, Alcohol withdrawal, COPD, UGIB, Neonatal jaundice, Neonatal Sepsis, 

DHF, Traumatic Brain Injury, Multiple trauma, GDM, PIH, Birth Asphyxia, PIH, PPH, DKA, UTI, Febrile 
convulsion, End of life care 

ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนจำหน่ายมีความสำคัญ: 
• IMC care, Stroke, Palliative care, End of life care, COPD, Alcohol withdrawal, GDM, Diabetic Foot Ulcer, 

Teenage pregnancy, TB, ผู้ป่วยBed ridden (ADLกลุ่ม3), ผู้ป่วยจิตเวชขาดผู้ดูแล, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที poor compliance 
iii. กระบวนการ 
• ทีมนำPCTและสหวิชาชีพ นำโดยแพทย์จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ 20 clinical Tracer, จัด Standing 

Order ปรับปรุง CPG เมื่อมี Evidence base ใหม่ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  วิธีใช้โดยแนบชุดCPGไปกับเวช
ระเบียนของผู้ป่วย เพื่อให้ทีมผู้ดูแลรักษาใช้เป็นแนวทางได้อย่างสะดวก 

• ทีมนำ จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มรายโรคทั่วไป ได้แก่ DKA, UTI, Febrile convulsion, UGIB  แนบชุด CPG 
ไปกับเวชระเบียนของผู้ป่วยเพื่อให้ทีมผู้ดูแลรักษาใช้เป็นแนวทางได้อย่างสะดวก 

• แพทย์เป็นผู้วางแผนการรักษา และระบุเป้าหมายการดูแล (ระยะสั้น-ยาว) แผนรักษาระยะสั้นประจำวันในรูปแบบ S-O-A-P ; 
ระบุแผนระยะยาว เช่นกำหนดคอร์สระยะเวลาให้ยา Antibiotic หรือ plan refer OPD case เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาเฉพาะ
ทาง เช่น Lung mass, โรคเลือด, โรคหัวใจ, มะเร็ง 

• มีระบบทบทวน review treatment ทุก 7วัน ใน IPD เพื่อปรับแผนการดูแล หรือข้อบ่งชี้อื่นๆได้แก่ปรับยา ATB ตาม Sense 
และปรับแผนการรักษาเมื่ออาการเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นเข้าเกณฑ์ consult แพทย์เฉพาะทางด้านอายุร กรรม, กุมารแพทย์, 
สูติแพทย ์

• จัดทำเกณฑ์และแบบประเมินวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยทุกราย เพื่อตอบสนองปัญหาให้ครอบคลุมองค์รวมและเพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้ป่วยและญาติให้สามารถดูแลต่อที่บ้านได้  มีระบบ consultรพ.แม่ข่ายเมื่ออาการไม่ดีขึ้น จัดผู้รับผิดชอบพยาบาล
นำส่งและรถ refer พร้อม 24 ชม. มีรถและเครือข่ายชุมชนส่งผู้ป่วย PC กลับบ้าน 

• จัดระบบช่องทางการ consult สหวิชาชีพ สนับสนุนให้มี Assigns ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยเชิงรุก พัฒนาการสื่อสาร
ความต้องการและข้อเสนอแนะของสหวิชาชีพต่อปัญหาการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้มีการตอบสนองต่อแผนการรักษา
แก้ไขของตรงปัญหาความต้องการของผู้ป่วย ปี 2563 เพิ่มการ consult case manager เพื่อวางแผนเยี่ยมบ้านต่อและ
ติดตาม key ข้อมูลผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของ รพสต. แล้ว key ผลลงระบบ HOSxP 

• จัดระบบประสานข้อมูลปัญหาการดูแลผู้ป่วยระหว่างสหวิชาชีพ โดยมีพยาบาลเป็นผู้ส่งต่อเป้าหมายของการดูแลของผู้ป่วยแต่
ละราย เช่น Plan แผนการรักษา-ให้ยาของแพทย์เป้าหมายของโภชนาการ,ของกายภาพบำบัด,แผนการดูแลของนักจิตวิทยา 

III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย 
 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนการดแูลผูป้่วย  
DM - มี case manager ส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดการตนเองตามปัญหา สาเหตุ

รายบุคคล, จัดกลุ่มตามปิงปองสีและส่งปรึกษาโภชนากร,นักายภาพบำบัด 
- เยีย่มบ้านติดตามอาการและตรวจสอบการจัดการกับปัญหา 
- จัดทำแนวทางการส่งรับยาใกล้บ้านในระดับปฐมภูมิ มีเกณฑ์ส่งกลับ NCD 
- มีระบบการConsult อายุรแพทย์ กลุ่มเสี่ยงมีโรคร่วม,กลุ่ม poor control 
- ปรับปรุงระบบคัดกรอง CKD 4-5 นัดให้เข้ารับติดตามการรักษาที่ Clinic CKD 

AWS - มีCPG, การประเมินปัญหาการดื่มสุราโดย AUDIT,ติดตาม AWS score เพื่อปรับ
ยารักษาให้สอดคล้อง ประเมิน sedative score ป้องกัน Aspirate 
- มีแนวทางการผูกมัด ป้องกันอุบัติเหตุ/ Fall, ติดตามการบาดเจ็บจากผูกมัด 
- มีเกณฑ์ consult นักจิตประเมินสุขภาพจิต2Q8Q9Qและปัญหาสังคม 
- มีกรรมการทบทวน Chart และสะท้อนผลให้ทีมดูแลได้ทราบ 
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ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนการดแูลผูป้่วย  

TB - มี CPG, consult TB manager เพื่อให้ความรู้ผู้ป่วยและพี่เลี้ยงกำกับกินยา 
- นโยบาย Admit 14 day มีการติดตามการแพ้ยา และ consult โภชนากรเพื่อ

ประเมิน และส่งเสริมโภชนาการ กำหนดเป้าหมาย BMI 
- ส่งข้อมูลให้ทีมชุมชนทุกรายและติดตามเยี่ยมบ้าน จนครบการรักษา 
- ติดตามผู้ป่วยในประชุม TB อำเภอทุกเดือน 

 

(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผู้ป่วย: 
• ผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มป่วยวัณโรค, COPD ทำให้เกิดปัญหาอาการโรคไม่ดีขึ้น เหนื่อยเพลีย 

อาเจียนเกิด ภาวะHepatitis และ readmit จึงได้ปรึกษานักโภชนาการ ประเมินความต้องการพลังงาน และจัดอาหารให้
เพียงพอเหมาะสม ระบุ น้ำหนัก, BMI เพื่อให้ทีมดูแล ผู้ป่วยทราบและดูแลให้ได้ตามเป้าหมาย 

• มีการบันทึกข้อมูลปัญหาและผลการดูแล แผนนัดติดตามของสหวิชาชีพ  ในใบ  consult เพื่อให้ทีมดูแลได้ทราบ       
ดำเนินการต่อให้สอดคล้อง 

(2) แผนตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน: 
• ผู้ป่วย Long term care, กลุ่มCA, non CA ที่ปฏิเสธการรักษาเมื่อเข้าสู่วิกฤติเพื่อยื้อชีวิต, ปฏิเสธการส่งต่อ ได้มีระบบให้ 

consultทีม palliative care ทำ Advance care plan ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ญาติเตรียมความ
พร้อมที่บ้าน ทักษะของผู้ดูแล สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ส่วนทีมรักษายังคงให้การรักษาภาวะเจ็บป่วยโดยจะมีการให้ข้อมูล
อาการและขอความยินยอมของผู้ป่วยและญาติตามอาการที่เปลี่ยนแปลง 

• มีผู้ป่วยReadmit สูงในกลุ่มโรคซึมเศร้า, ผู้ป่วยจิตเวช พบว่าจากสาเหตุขาดผู้ดูแลให้ทานยา การติ ดสุรา และความ            
ขัดแย้งในครอบครัว จึงได้มีการconsult ทีมนักจิตประเมินความเครียด คัดกรองซึมเศร้า ปัญหาสุราปัญหา สังคม มีแนวทาง 
family meeting หรือประสานการดูแลที่บ้านกับชุมชน หรือประสานการรักษากับ รพ.จิตเวช 

(3) การใช้ข้อมูลวิชาการเพื่อชี้นำการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคที่ใช้ CPG ในการประเมินและประโยชน์ที่เกิดขึ้น): 
• ปี 2561 พัฒนาการดูแลผู้ป่วย sepsis โดยนำแนวทางคณะทำงานเครือข่ายสุขภาพจังหวัดและโรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมาซึ่งอ้างอิงสมาคมเวชบำบัดแห่งประเทศไทยปี2558  นำมาปรับปรุง standing order for sepsis เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลรักษาตาม Protocal 6 bundle ผลลัพท์ทำให้วินิจฉัยได้เร็ว อัตราตายลดลง < 5% เจ้าหน้าที่เป้าหมายของ
กระบวนการรักษาชัดเจน (fluid resuscitate, ATB.H/C in 1 hour) 

• การดูแลผู้ป่วย DHF ได้รับการทบทวนและพัฒนา CPG, standing order ทุกปี จากการประชุม Conference caseและจาก
ทีมไข้เลือดออกจังหวัดสัญจร ทำให้ได้ปรับปรุงแนวทาง consult และเพิ่มเกณฑ์ refer, แนวทาง refer fast tract กุมารเวช
,เพิ่มให้สามารถตรวจdenque NS1 Ag,IgG. IgM Ab.ส่งผลใหว้ินิจฉัยได้แม่นยำ อัตราเสียชีวตเป็น 0  

• ปี 2563 ได้ปรับ CPG hypertensive Crisis  ทำให้การเฝ้าระวังอาการช่วงวิกฤติเป็นแนวทางเดียวกัน มีแนวทางให้รับไว้ 
Admit ค้นหาสาเหตุและวางแผนการรักษาให้เหมาะสม ไม่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย 

• ปี 2563 ได้ปรับCPG c standing order for animal bite and snake bite  มีแนวทางการส่งตรวจ WBCT,CBCประเมิน
เป็นระยะ แนวทางการให้ยารักษา, Anti-venom  แนวทางรับไว้สังเกตอาการจนครบระยะ ทำให้ทีมผู้ดูแลมีความสะดวก 
มั่นใจ ไม่สับสน และไม่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วย 

(4) การให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน: 
• ปี 2561 ผู้ป่วยCKD stage 5 มีแนวทางส่งผู้ป่วยเข้าคลินิก CKDเพื่อ ให้ผู้ป่วย/ครอบครัว ร่วมตัดสินใจส่งต่อรักษาบำบัด

ทดแทนไต  กลุ่มที่ปฏิเสธจะส่งพบ palliative care ให้คำแนะนำ การรักษาประคับประคองภาวะแทรกซ้อน  การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านเรื่องอาหารโรคไต  

• ผู้ป่วย palliative care ที่เคยทำ Advance care plan แสดงเจตนาปฏิเสธการยื้อชีวิต แต่เมื่อมีปัญหา sepsis และติดเชื้อ
ดื้อยา แพทย์จะให้ข้อมูลญาติเรื่องเพื่อปรับยา ATB.และส่งต่อ  แต่ถ้าญาติและผู้ป่วยปฏิเสธจะยังรักษาต่อภายใต้ศักยภาพ 
และถ้าหากทรุดลงเข้าสู่ End of life แพทย์จะให้ข้อมูลตามแนวทางเพื่อจัดการความปวด  เสมหะและภาวะหายใจลำบาก 
หากต้องการกลับบ้าน ทีม PCมีบริการสนับสนุน ยา,ออกซิเจน,เตียงและทีมกับรถ รพ.ไปส่ง 

• ผู้ป่วย R/O Pul.TB กลุ่มสูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เก็บเสมหะตรวจไม่ได้ อาการไม่ดีขึ้น ปฏิเสธการส่งต่อตรวจ CT แพทย์จะให้
ข้อมูลและร่วมตัดสินใจรักษาให้ยาวัณโรค 
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(5) แผนการดูแลผู้ป่วยระบุเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และบริการที่จะให:้ 
• แผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีเป้าหมายระยะสั้นคือไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน Hypo/Hyperglycemia และระยะยาว คือ ไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า 
• ผู้ป่วยที่เข้า ClinicDM ได้รับการประเมินครอบคลุม มีการคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและให้บริการ เฉพาะเจาะจง มีการ

พัฒนาระบบ ติดตามผู้ป่วย พัฒนาระบบMedication Reconcile พัฒนาระบบตรวจคัดกรองโรคแทรกซ้อนต่อตา ไต เท้า  
พัฒนาแนวทางการให้ความรู้ในการป้องกันน้ำตาลสูง/ต่ำเกิน  พัฒนาการให้ข้อมูลการเสริมพลังผู้ป่วย ผลลัพธ์ อัตราผู้ป่วยคุม
น้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ > 80 ผู้ป่วย admit ด้วย Hyperglycemia < 5% admit ด้วย Hypoglycemia <3% เกิด DM 
foot ulcer <1% 

• มารดา และทารก เป้าหมายสำคัญ ในการวางแผนการดูแล มีความปลอดภัย อัตราตายเป็น 0 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
สามารถป้องกันได้ มารดา ลดการเกิด PPH และป้องกันภาวะ Hypovolemic Shock  

(6) การสื่อสาร ประสานงาน เพื่อนำแผนไปปฏิบัติ เข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง: 
• การประชุมร่วมกันในคณะกรรมการ PCT โดยสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอการวางแผนรักษาพยาบาลและปรับปรุง

แก้ไข เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือเมื่อมีวิชาการใหม่  นำข้อสรุปแนวทางเป็นคู่มือ CPG, Standing order ผ่าน
หัวหน้างาน ผ่านกรรมการTracer กรรมการ PCT และกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งสู่ผู้ปฏิบัติได้นำไปใช้ดูแลผู้ป่วย 

• จัดชุดCPG, Standing order ไว้ที่ห้องพักแทย์ ห้องตรวจแพทย ์OPD ER และหน่วยงาน IPD เมื่อเริ่มวินิจฉัยสามารถนำมาใส่
เวชระเบียนของผู้ป่วย เลือกปฏิบัติเป็นรายข้อตามความเหมาะสมของผู้ป่วย 

(7) การทบทวนและปรับแผนตามสภาวะหรืออาการของผู้ป่วย: 
• มีระบบทบทวนแผนการรักษาผู้ป่วยในทุก 7 วัน  
• มีระบบการ consult แพทย์ ทบทวนยาเดิมของผู้ป่วยจากรายการ drug reconcile เพื่อ Hold, หยุดยาหรือปรับยาตาม

สภาพผู้ป่วย ตั้งแต่แรก ADMIT ทีเ่ภสัชกรรับ Order ทีห่้องยา และต่อเนื่องใน IPD 
• มีแนวทางระบุคำสั่งให้/Hold ยาใน Standing order ของ Sepsis, post Sroke, DM-hypoglycemia, DKA  และมีแนวทาง

ตรวจ Routine Lab ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Gentamycin, Amikacin, Amphoteracin Bเพื่อเฝ้าระวังอาการและปรับการรักษา 
• มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยอาการทรุดลงจาก Blunt abdomen, liver kidney injury จึงได้ปรับปรุง CPG TBI ให้ครอบคลุม 

Multiple trauma ในปี 2563 เฝ้าระวังอาการและติดตาม FAST U/S เพื่อให้ได้รับการส่งต่อทันเวลา ขาดการติดตามและ
เฝ้าระวังได้มีการทบทวนและปรับแผนการ ประเมินผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการประเมิน severity ของโรคได้รับ
การดูแล รักษาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่เกินศกัยภาพ สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายได้อย่างปลอดภัย 
 

III-3.2 การวางแผนจำหน่าย 
 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนจำหนา่ย  
Stroke -post - *มี CPG +Standing order  

- ประเมิน Barthel index ทุกราย  และวางแผนดูแลตาม Care Map IMC, 
- consult สหวิชาชีพร่วมดูแล หากคะแนน ≤ 75  
- consult กายภาพบำบัดทุกรายและมีแผนติดตามแบบ OPD เมื่อมา FU, เยี่ยม

บ้านโดยนักกายภาพ case IMC 
- ส่งข้อมูลให้ชุมชนเยี่ยมต่อทาง Thai COC 

COPD - *มี CPG +Standing order 
- ระบุการประเมินปัญหาเพื่อวางแผนจำหน่ายได้แก่ ประสานคลินิกอดบุหรี,่

ประสานนักโภชนาการหาก BMI < 21, consult chest PTหากเสมหะมาก /
ขับไม่ได้ ประสานmanager COPD + ส่งข้อมูล Thai COC เพื่อเยี่ยมบ้านกรณี 
Readmit ≥2 ครั้งในปี 

- consult COC กรณี Home O2+ส่งข้อมูล Thai COC เพื่อเยี่ยมบ้าน 
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ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนจำหนา่ย  

ผู้ป่วยติดเตียง,มีสายหรืออุปกรณ์
การแพทย์ใช้ที่บ้าน 

*มี CPG 
- consult COC ดูแลวางแผนร่วมกับผู้ป่วยและcaregiver เตรียมบ้าน-แนะนำ

สนับสนุนอุปกรณ์ที่บ้าน และการมาFU, ทำ Advance care plan 
- ทีมผู้ดูแลฝึกทักษะ caregiver การดูแลชีวิตประจำวัน,อาหาร  ยา การfeedหรือ

ดูแลสายต่างๆ  ประสานรพสต.หากมีแผล,ฉีดยาต่อ เปลี่ยนสายและเย่ียมบ้าน 
- มีเกณฑ์ให้ส่งข้อมูล Thai COC เพื่อเยี่ยมบ้าน 

Palliative care, ผู้ป่วย CA 
Non CAP PS<30% 

- *มี CPG 
- แพทย์ Fam.med round เยี่ยมอาการวางแผนรักษาร่วมกับญาติ, PCN 

ประสานการดูแลต่อเนื่อง เตรียมบ้านสนับสนุนอุปกรณ์ที่บ้าน  และการมา FU,
ทำ Advance care plan 

- มีเกณฑ์ให้ส่งข้อมูล Thai COC เพื่อเย่ียมบ้าน 

GDM - *ม ีCPG, ระบบconsult อายุรแพทย์ insulin control 
- ระบบ SMBG ให้ยืมเครื่อง, สอนการลง record นำมาANC 
- consult โภชนากร แนะนำอาหาร 
- สูติแพทย์ดูแลและวางแผนการคลอดทุกราย 

 

(1) การกำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญสำหรับการวางแผนจำหน่าย (โรคที่วางแผนจำหน่ายล่วงหน้า 
หรือใช้ CareMap เพื่อการวางแผนจำหน่าย): 

• มี CPG,Standing order และ Care map 5 วัน สำหรับ 3 โรคดังนี้ 1.Stroke Barthel index ≤75 2.spinal cord injury 
3.TBI (ผู้ป่วยIntermediate  care) โดยมีแพทย์ Fam.med เยี่ยมอาการวางแผนรักษาร่วมกับญาติ , สหวิชาชีพร่วมดูแล  
care giver ได้รับฝึกทักษะดูแลต่อที่บ้าน COCประสานเตรียมบ้านและวางแผนเยี่ยมบ้าน 

• มารดาทารกหลังคลอดปกติ มีแนวทางการดูแล Routine care 3 วัน  
(2) การพิจารณาความจำเป็นในการวางแผนจำหนา่ยผู้ป่วยแต่ละราย: 
• ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหวติดเตียง ดูแลตนเองได้น้อย ADL<4, Stroke Barthel index ≤75 จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ

กิจวัตรประจำวัน การจัดยา การเตรียมและป้อนอาหาร ป้องกันแผลกดทับหรือข้อติด การพามาพบแพทย ์
• ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยจิตเวช มีข้อจำกัดเรื่องสมอง ความจำ จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือการจัดยา การเตรียมและป้อนอาหาร  

และการมาพบแพทย์ 
• ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ สายสวนต่างๆ เข้าร่างกาย Home O2 มีแผลกดทับ แผลท่อคอ จำเป็นต้องได้รับการสอน

ดูแลทำความสะอาด-เปลียนสายอุปกรณ์ การป้องกันติดเชื้อ  
• ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ Readmit ได้แก่ DM-hypoglycemia COPD Astha AWS Depression จำเป็นต้องได้รับการประเมิน

ปัญหาและช่วยเหลือการดูแลตนเอง ปัญหาครอบครัว สังคม เศรฐกิจ ให้ครอบคลุม 
(3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนจำหน่าย (แพทย์ พยาบาล วิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ป่วย ครอบครัว): 
• ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเลือกการรักษา มีสิทธิปฏิเสธการรักษาเพื่อยื้อชีวิตหรือยื้อความ

ทรมาน ในกลุ่ม Palliative care ,End of life care หรือตัดสินใจกับการรักษาทดแทนไต ร่วมตัดสินใจรักษา ยาวัณโรค  
กรณีปฏิเสธการส่งตัวตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

• สหวิชาชีพเข้าร่วมประเมินองค์รวม ค้นหาปัญหาและให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ โภชนาการ การกายภาพบำบัด แพทย์แผน
ไทย และการช่วยเหลือในชุมชนเมื่อกลับบ้าน 

• แพทย์เป็นผู้วางแผนให้การรักษา ปรับเปลี่ยนการรักษาที่เหมาะสม และติดตามผลการรักษาที่ต่อเนื่อง พยาบาล เป็นผู้เตรียม
ความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการฝึกทักษะดูแลต่อที่บ้าน 

(4) การประเมินปัญหาของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจำหน่าย เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจำหน่าย: 
• มีเกณฑ์และแบบประเมินผู้ป่วยที่ต้องวางแผนจำหน่ายอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยทุกราย และประเมนิตั้งแต่แรกรับ และเมื่อพบ

ปัญหาเพิ่ม โดยเกณฑ์กำหนดจาก Tracer และจากการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) 
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(5) การเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้มีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองหลังจำหน่าย เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่าง
อยู่ใน รพ. : 

• มีการวางแผนโดยพยาบาล,แพทย์ใช้กระบวนการ D-METHOD เพื่อทบทวนความเข้าใจ การดูแลสุขภาพต่อเนื่องก่อนกลับ
บ้านผู้ป่วยทุกราย ประกอบไปด้วย ให้ความรู้เรื่องโรค การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค คำแนะนำเรื่องยาที่ได้รับ, การจัดสิ่งแวดล้อม
ที่บ้าน การดูแลตนเองตามแผนรักษา การสังเกตอาการ การส่งเสริมสุขภาพ กายใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนการมาพบแพทย์
ตามนัดและกรณีเจ็บป่วย เรื่องอาหาร   

 
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• มีการวางระบบชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการประเมินเพื่อวางแผนจำหน่ายทุกราย มีเกณฑ์ข้อตกลงผู้ป่วยที่ต้องได้รับการวางแผน

จำหน่าย มีระบบและช่องทาง consult สหวิชาชีพรับทราบ case และจัดผู้รับผิดชอบมาเยี่ยมดูแลได้ทุกวันทำการ มีการสื่อ
ประสานผลการเยียมให้ทีมดูแลได้ทราบ และเริ่มกำหนดเป้าหมายการดูแลในกลุ่ม COPD, TB ทุพโภชนาการ 

• การวางแผนจำหน่ายในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการวางแผนจำหน่าย และตอบสนองแก้ไขปัญหาครอบคลุมองค์รวม ได้รับ
การช่วยเหลือยืมอุปกรณ์การแพทย์ใช้ที่บ้าน มีรถส่งกลับบ้านรวมถึง caregiver ได้รับการช่วยเหลือประเมินภาวะ burden  
and burn out 

• กลุ่มผู้ป่วย CA palliative careได้รับการวางแผนจำหน่ายครบถ้วนและตอบสนองแก้ไขปัญหาครอบคลุมองค์รวม ใน ป2ี563 
ได้รับการทำ Advance care plan >90% เข้าถึงยามอร์ฟีนเพื่อบำบัดอาการปวดได้มาก >70% และเริม่พัฒนาการตอบกลับ
ผลการเยี่ยมผูป้่วย ลงข้อมูลในระบบ HOSxP เพื่อให้ทีมดูแลดูได้สะดวก 

 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
67. การวางแผน

การดูแล
ผู้ป่วย 

3 L - พัฒนาแผนการดูแลรักษา โดยสหวิชาชีพผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจ,หอบหืด 
- พัฒนาแผนการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วย CKD stage 4-5 
- พัฒนาให้มีการกำหนดเป้าหมายของสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วย แต่ละราย 

68. การวางแผน
จำหน่าย 

3 L - พัฒนาระบบเยี่ยมติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย ให้ได้ครบถ้วนมากขึ้น และ
ครอบคลุมประเด็นปัญหาของผู้ป่วย รวมถึงมีการเชื่อมข้อมูลหลังการเยี่ยม 
ให้สะท้อนกลับมาที่ทีมดูแล สามารถนำข้อมูลเยี่ยมมาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแผนการดูแล 
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III-4 การดแูลผูป้ว่ย 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คนเป็นศูนย์กลาง ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ปี2562 ปี2563 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ≤30% 5.61 8.89 2.83 0 0.94 
อัตราผู้ป่วย sepsis ที่ได้รับการจำหน่ายด้วยสถานะ
อาการทุเลา 

≥70% 71.34 68.88 82.20 80.09 83.25 

อัตราผู้ป่วยStrokeเกิดภาวะแทรกซ้อนใน รพ.(Bed 
sore, Pneumonia) 

< 10% 8.16 1.98 1.90 2.80 6.08 

อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยSTEMI < 10% 12.5 9.09 8.33 0.00 0.00 
จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิตไม่คาดคิด 0   0  0  1 0 0 
จำนวนการเกิด cardiac arrest ของผู้ป่วยใน 0 2 3 2 3 2 
อัตรา ผู้ป่วยในที่เกิด cardiac arrest ที่ได้รับการช่วย
ฟื้นคืนชีพสำเร็จ *จำนวนผู้ป่วยในไม่นับ palliative 

0  50.00 0 0 33.3 50.00 

อัตราพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล 0.3 : พันวันนอน 0.20 0.27 0.25 0.19 0.22 
อัตราการเกิดเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล <2:พันวันนอน 0.35 0.23 0.36 0.41 0.35 
อัตราการให้เลือดผิด (ผิดคน,ผิดหมู,่ผิดชนิด) 0 % 0 0 0 0 0 
อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดนานเกิน 4 
ชม.(Acute hemolytic transfusion reaction) 

0 % 0.10 0 0 0 0 

อัตราผู้ป่วย AWS เกิด HAP ขณะนอนใน รพ. 0 % 1.04 1.94 2.41 0.59 0.68 
อัตราผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรามีชักซ้ำขณะนอนใน รพ. 0 % 1.04 1.94 7.23 1.18 0.68 
อัตราเกิด Shock จากการตกเลือดหลังคลอด <5% 16.67 28.57 13.33 16.67 9.10 
อัตราการภาวะขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด       
(Birth asphyxia ที่ 5 นาที ≤7) 

25:พันเกิดมีชีพ 3.95 2.04 2.51 3.26 12.77 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบาย
ทรวงอก (ICD) 

< 10% 5.55 28.57 10.00 6.25 6.66 

 

ii. บรบิท 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ประจำอำเภอ ให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ มีเกณฑ์ผู้ป่วยที่ต้องส่งรักษาต่อและระบบส่งรักษาต่อ 
โรงพยาบาลแม่ข่ายกรณี โรคหรืออาการที่เกินศํกยภาพ มีแผนกผู้ป่วยในขนาด 90 เตียง จัดพื้นที่ให้ผู้ป่วยในเป็น ห้องพิเศษ  ห้อง
สามัญรวม ห้องแยกโรคผู้ป่วยปลอดเชื้อ 1 ห้อง ห้องแยกผู้ป่วยไม่มีระบบจัดการอากาศ 3 ห้อง ห้องแยกจัดการแรงดันอากาศ 
Negative pressure 2 ห้อง จัดโซนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 8 เตียง จัดโซนและเกณฑ์ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบ 
10 เตียง  
• แผนกให้บริการผู้ป่วยสามัญ จัดแบ่ง เป็น 5 แผนก (ไม่มีแผนก ICU) ได้แก่ 1.ห้องรอคลอดและหลังคลอด 2.โรคอายุรกรรม

หญิงและcohort pneumonia 3.โรคอายุกรรมชาย 4.โรคศัลยกรรมชาย-หญิง โรคทางสูตินรีเวช 5.กลุ่มกุมารเวช          
อายุ <15 ปี และ sick newborn มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชม.เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีพยาบาลผ่านการ
อบรมการพยาบาลเด็กระยะสั้น 4คน มีระบบหัวหน้างาน และพี่เลี้ยงนิเทศการพยาบาลผู้ใหญ่ การดูแลการคลอด จัดให้มี
พยาบาล superviser อยู่เวรให้คำปรึกษาทางคลินิคและช่วยจัดการทางระบบที่เกี่ยวข้องในวันหยุดราชการ เริ่มปี 2563    

• หน่วยสนับสนุนการตรวจรักษา มีจัดบริการดังนี้ ห้องจ่ายยาให้บริการ 24 ชม. บริการรังสี-CxR มีเครื่อง portable, แผนก
ชันสูตรเปิด 8.00น.-20.00น และจัดผู้รับผิดชอบ Oncall ได้ 24 ชม.  

• ผู้ให้แผนการรักษา มอบหมายแพทย์ประจำทุกแผนกทุกวัน มีตารางความรับผิดชอบชัดเจนสามารถรายงานปรึกษาได้ตลอด 
24 ชม. และมีระบบจัด assignแทนกรณีลาหรือ อบรม มีเกณฑ์การตามแพทย์ช่วยเหลือกณีฉุกเฉินหรือเกินศักยภาพ  มีระบบ
พี่เลี้ยงแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียน รวมทั้งเกณฑ์การ consultแพทย์ภายใน รพ. เฉพาะทาง อายุรกรรม สูติกรรม กุมารแพทย์     
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• ห้องผ่าตัดมีวิสัญญีพยาบาล 2 คน การดูแลผู้ป่วยมีสหวิชาชีพร่วมให้การดูแล ได้แก่ เภสัชกร 10 คน นักโภชนาการ 1 คน   
นักโภชากร 1 คน นักกายภาพบำบัด 3 คน นักจิตวิทยา 2 คน พยาบาลจิตเวช 1 คน แพทย์แผนไทย พยาบาล palliative 
care 1คน พยาบาลCAPD 1คน  พยาบาลอบรม case manager ที่ NCD 1คน ทีมชุมชนได้แก่ PCU  PCC  รพสต. 16 แห่ง 
ร่วมให้การดูแลเป็นระบบ consult 

iii. กระบวนการ 
• ทีมนำได้สนับสนุนให้นำ CPG,standing order แนบใช้กับเวชระเบียนผู้ป่วยตามกลุ่มโรคนั้นๆ โดย แพทย์ผู้ตรวจรักษา 

สามารถปรับการรักษาให้เหมาะสมเป็นไปตามอาการผู้ป่วยขณะนั้นได้ 
• การให้ข้อมูลและเซ็นยินยอมการรักษา แพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลโรคและความจำเป็นกรณีต้องส่งรักษาต่อ กรณีเข้าเกณฑ์รับไว้

รักษา พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์Admittion center/ER เป็นผู้ให้ข้อมูลและเซ็นยินยอมการรักษาก่อนส่งเข้า IPD 
• การประสานข้อมูลผู้ป่วย โดย Admittion center/ER  ผ่านระบบ scan, doctor’s Order, ใบรายการยารับ refer scan ไป

ห้องยา, scan ข้อมูลใน โปรแกรม HOSxP โทรศัพทส์่งข้อมูลให้ IPD เตรียม Unit รับที่เหมาะสม 
• ปรับปรุงระบบย้ายผู้ป่วย admit ให้เร็วขึ้นผู้ป่วยใน ไม่ต้องรอยา (พ.เปลนำส่งภายหลัง หากมียา stat ส่งเข้าER ก่อน) และพ.

เปล ส่งผู้ป่วยเข้าตึกได้เลยหลังจาก OK case และ ER ประเมินอาการว่า เข้าเกณฑ์ admit ได้ ถ้าอาการหนัก จะมี จนท. ER 
ดูแลขณะส่งเข้าตึก (มีเกณฑ์ของ ER) 

• จัด Assign เภสัชกร IPD เพื่อให้อ่านคำสั่งแพทย์โดยตรงและอ่านทางการ Scan ผ่าน HOSxP มีประกันเวลาจ่ายยาด่วนไม่
เกิน 5 นาทีกรณียา SK, ยาATBผู้ป่วย sepsis ยาช่วยชีวิตจัดเป็นระบบกล่องยา Emergency Box ไว้ทุกหน่วยงาน,ยา Stat 
ภายใน 30  นาที   

• มีระบบประเมินอาการซ้ำตามประเภทของผู้ป่วย IPD และ ใช้เกณฑ์ EWS รายงานปรึกษาแพทย์,รายงานทันที เมื่อเข้าเกณฑ์ 
ค่า Lab วิกฤติ  มีแนวทางการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยหนัก วิกฤติ : ตั้งแต่จัดให้นอนใกล้ nurse station, on pation mornitor 
เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ O2, suction  

• ด้านการส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.แม่ข่าย กรณีเกินศักยภาพ มีAssign ผู้ Refer ผู้ป่วยเป็น พขร.,พยาบาล ตลอด 24 ชม.ประกัน
เวลา ลด Refer ถึง ER ภายใน 5 นาที กรณี Fast tract  

• จัดระบบ consult สหวิชาชีพร่วมให้การดูแลผู้ป่วย ได้แก่กายภาพบำบัด โภชนากร นักจิตวิทยา ทีม COC แพทย์ฝังเข็ม,
ทีมสหที่จัดเวร round ได้แก่ palliative care แพทย์แผนไทย-สมุนไพร มีศูนย์เครื่องมือแพทย์ พัฒนาศูนย์อุปกรณ์การแพทย์
ให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน  มีบริการรถและทีมPCส่งผู้ป่วยpalliative care, End of life กลับบ้าน  
 

III-4.1 การดูแลทั่วไป 
 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลทัว่ไป 

UGIB  จัดทำ standing order  
 มี Warning sign เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขทันเวลา เหมาะสม 
 consult EGD, consult นักจิต-เข้าคลินิกเลกิสุรา 

Pneumonia เด็กเล็ก  ปรับปรุง Early warning   signs;PEWS 
 มีแนวทาง consult chest PT สอนผู้ดูแลเคาะปอด, พ่นยา, ล้างจมูก 
 ทบทวนการดูแลกลุ่มอาการทรุดลง, Trigger refer ipd 

Sepsis  ปรับปรุงSepsis Protocol มีแนวทางคัดกรองผู้ป่วยไข้, ซึม GCS ≤ 14, sBP ต่ำ≤90 
ถ้าSOS ≥ 4 คะแนน เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตามเป้าหมาย ภายใน 1ชม.และ
ได้รับการดูแลครบ 6  Bundle 

 กำหนดการเฝ้าระวังอาการ และSOS  Score ต่อเนื่อง ≥24 ชม. 
 มีเกณฑc์onsult อายุแพทย์และเกณฑ์ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย ผู้ป่วยทีมี่

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
 กรรมการทบทวนเวชระเบียนและสะท้อนผลให้ทีมผู้ดูแลทราบ 
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ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลทัว่ไป 
COPD *Standing order ระบุแนวทางการดูแล 

 ให้ยา Dexa เมือ่ Lung wheezing ต่อด้วย prednisolone 5-7 days 
 NPO 4ชม. Bed rest จนกว่า RR ≤ 24 
 พ่นยาและ mornitor RR, PR ตามอัตราหายใจ 
 ประเมินปัญหาความเสี่ยงของตัวโรค, สิ่งกระตุ้น, Lab, CxR 
 มีเกณฑ์ notify แพทย์เมือ่RR ≥ 35 PR ≥120, O2< sat 90 
 เพิ่ม consult manager เพื่อเยี่ยม case และวางแผนเยี่ยมบ้านประเมินปัญหา 
 ในชุมชน กรณี readmit≥2ครั้ง/ปี 

 

(1) การมอบความรับผิดชอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การดูแลตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ: 
• มีพยาบาลวิชาชีพทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพดูแลผู้ป่วยตลอด24 ชม. ได้ส่งฝึกอบรมระยะสั้นและการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ

ทาง ได้แก่ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน การพยาบาลผู้ป่วย Palliative care การ
พยาบาลผู้ป่วย CAPD ส่งอบรมการพยาบาลเด็ก จัดระบบพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์เพื่อฝึกและติดตามพยาบาลใหม่ 

(2) การจัดสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการดูแลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงศักดิ์ศรี เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย ป้องกันอันตราย/
สิ่งรบกวน: 

• หอผู้ป่วยเตียงสามัญจัดให้มีระยะห่าง มีผ้าม่านกั้นระหว่างเตียง มีอุปรณ์ของใช้จำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย-การขับถ่าย 
warker ช่วยเดิน บันไดขึ้นเตียง เหล็กกั้นเตียง มีกริ่งฉุกเฉินที่เตียงและในห้องน้ำ มีระยะเวลาเปิด-ปิดล็อคประตู มีระบบ 
Pipe line ออกซิเจน, suction จัดผู้รับผิดชอบทำความสะอาด 

• จัดให้มีห้องพิเศษ ตามความต้องการผู้ป่วยและญาติ มีเกณฑ์ย้ายเข้า-ออกเมื่อมีอาการวิกฤติ 
• จัดใหม้ีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยโรคที่แพร่กระจายเชื้อ,ห้องแยกแรงดันเป็นลบ มีห้องปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ทุก

ห้องมีระบบ Pipe line  มีกริ่งฉุกเฉินและโทรศัพท์ภายใน มีห้องน้ำ ห้อง negative มีกล้องวงจรปิดเพื่อ mornitor ผู้ป่วย 
(3) การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน: 
• มีการอบรมฟื้นฟูและซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ACLS ประจำทุกปี  
• จัดรถ CPR ,Emergency box รูปแบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ให้มี Defibrillation ในหน่วยงานที่เสี่ยง มแีผนขออัตรากำลัง

ช่วยเหลือและยมือุปกรณ์ CPR, Defibrillation ได้แก่ห้อง Xray, ทันตกรรม,กายภาพ,NCD,OPD 
• มีระบบเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงเพื่อnotifyแพทย์เพื่อแก้ไขอาการ, กำหนด Early Warning Sign,Specific Warning 

Sign ในStandingผู้ป่วย COPD, Sepsis,DHF, DKA,Hypoglycemia-DM, AWS 
• มีแนวทางเฝ้าระวังภาวะ Tachycardia, ภาวะ volume overload, การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypoxia 
• จัดอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยประจำทุกปี 
• กำหนดแนวทางรายงานและจัดการเมื่อพบค่า Labวิกฤติ ปรับปรุงเมื่อพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครัวในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย: 
• ญาติและผู้ปกครองสามารถเฝ้าดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ให้ข้อมูลญาติและลงนามเป็นพยานเมื่อมีการทำหัตถการ เช่นEGD, 

Debridement, NG tube การขอความเห็นเพื่อตันสินใจการรักษาภาวะวิกฤติเช่น Innotope CPR, ET.tube, การส่งต่อหรือ
กลับบ้าน หรือขอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใน End of life 

(5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดูแลผู้ป่วยภายในทีมเพื่อความตอ่เนื่องในการดูแล: 
• พัฒนาการรับส่งเวร กำหนดหัวข้อปัญหาที่ต้องmornitor,หรือติดตามต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ progress แผนการรักษาของ

แพทย์ ประสานกันโดยเขียนข้อความหน้า Chart หรือผ่านบันทึกของใบสหวิชาชีพ ได้แก่ PC note, COC note,ความเห็น
นักจิตวิทยา นักโภชนาการ แผนไทย นักกายภาพ 

• มีระบบการส่งข้อมูลการAdmit ทางโทรศัพท์ จาก Admit center,ผู้ป่วยหนักส่งโดย ER และโทรแจ้งเมื่ออาการเปลี่ยนแปลง
ก่อนส่งผู้ป่วยเข้า ผู้ป่วยวิกฤติมีเจ้าหน้าที่ ER นำส่งเข้า OK ในตึก 

• มอบหมายพยาบาลที่รับผิดชอบผู้ป่วย ตรวจเยี่ยมประจำวันพร้อมแพทย์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ  และสื่อสารแผนการดูแลจากแพทย์โดยตรงและประสานต่อสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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III-4.2 การดูแลและบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลและบรกิารที่มคีวามเสี่ยงสงู  
STEMI, Stroke fast tract  มี CPGให้การรักษาดูแลและเตรียมส่งต่อภายใต้เป้าหมายภายใน 30นาที 

 พัฒนาทักษะพยาบาลอ่าน EKGเบือ้งต้นconsultกับรพ.มหาราชและconsult
คู่ขนานกับอายุรแพทย์ในเอง กรณีตอบกลับช้าเกิน 5นาที   

 จัดระบบการส่งต่อ fast tract จัดเวรรถส่งและมีเวรพยาบาลส่งต่อ 24ชม. 
 กำหนดให้ติดเครื่อง AEDในห้อง ER ก่อนนำผู้ป่วยขึ้นรถ refer No 4.มี Telemed. 

ติดต่อกับโรงพยาบาลมหาราชได้ระหว่างเดินทาง 
 มีแนวทางตามแพทย์ช่วย เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติพร้อมกันหลายราย 
 ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน  อาการที่ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว, การเรียก

บริการEMS 1669 
ผูป่วยที่ได้รับ Blood tranfusion  มีระเบียบวิธีปฏิบัติการ Crossmatch-compatible blood, การตรวจconfirmอีก

ครั้งก่อนจ่ายเลือด   
 มีแนวทางการตรวจสอบก่อนให้เลือด การดูแลให้ผ่านเครื่องปรับอัตราการไหลของ

เลือดให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด การลงบันทึกผลติดตามประเมินV/S, อาการขณะ
ได้รับเลือด  

Sepsis  กำหนดแนวทางการรักษา 6 Bundle และ mornitor V/S, SOS ในระยะวิกฤติ 3 
ชม.แรกทีE่R มีเกณฑ์ทconsult อายุแพทย์ และเกณฑ์ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช  
กรณีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 

 มีแบบเฝ้าระวังและแนวทางดูแลผู้ป่วยได้รับยาHAD; Norepinephrin, dopamine 
จัดให้มีเครื่องปรับอัตราการไหลสารน้ำเพียงพอ 

 เกณฑ์เจ้าหน้าที่ ER ดูแลขณะนำส่งผู้ป่วยหนักย้ายเข้าตึก 
 กรรมการ Sepsis ติดตามเวชระเบียนทุกเดือน สะท้อนข้อมูลให้ทีมดูแล 

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ   จัดEmergency box ไว้ทุกหน่วยงาน, ปรับปรุง CPR Flow และติดภาพไว้ตำแหน่ง
ที่เห็นชัด เช่น ห้อง resuscitate ที่ ER 

 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การ CPR-การบริหารยาช่วยชีวิต ยา HAD ,จัดให้มีการซ้อม
แผน CPR ของหน่วยงาน ฝึกทักษะและการซ้อมบทบาทการทำงานเป็นทีม ซ้อมการ 
call for help ระหว่างหน่วยงาน 

 กำหนดให้มีตรวจ check อุปกรณ์ ความพร้อมของรถ Emergency,เครื่องมือ 
Defibrillator ทุกเวรและหลังจากใช้งานทุกครั้ง 

 

(1) การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง: 
• การให้เลือด ได้จัดทำเป็นคู่มือระเบียบปฏิบัติ, จัดทำ  Flow CPR และมีแผนอบรมฟื้นฟคูวามรู้ทุกปี 
• ในปี 2563 ทีมนำได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Multiple trauma ในรูปแบบ Tracer ,มี CPG,standing order มีแผนให้

กรรมการ ติดตามผลลัพท์การดูแลผู้ป่วยทุก 2 เดือน 
• กำหนดนโยบายของทีมนำ  ให้ทีมดูแลผู้ป่วยทบทวน Timeline ผู้ป่วยอาการทรุดลงส่งต่อหรือเสียชีวิตวิเคราะห์ GAP ,RCA 

,potential changeเบื้องต้น  ทีมนำ : PCT กรรมการ RM และหน่วยงาน ทบทวน หาRCA และแนวทางแก้ไขป้องกัน เสนอ
มาตรการ  ผ่านความเห็นองค์กรแพทย์  และเสนอผอก. ขออนุมัตินำไปใช้ เช่น  มาตรการการดูแล Preterm, ป้องกัน 
Clavicle injury, การดูแล Blunt abd., การดูแลผู้ป่วย on ICD, การดูแลเพื่อหย่าเครื่องช่วยหายใจ ,มาตรการรายงาน
ปรึกษาแพทย์ผู้ป่วย ESI-3 ที่ ER  

• มีมาตรการการส่งต่อปลอดภัย โดยมีการจัดเวรพยาบาลตลอด Refer 24 ชม. มีแบบบันทึกอาการขณะส่งต่อ กำหนดแนวทาง
ให้รายงานปรึกษากลับมาที่แพทย์ ER กรณีฉุกเฉิน กำหนดให้ใช้รถ refer ที่มี Telemed ในผู้ป่วย STEMI  เพื่อรายงาน
ปรึกษาแพทย์ med.มหาราช  ได้ตลอดระยะขณะ refer 
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(2) การฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และการนำมาปฏิบัติ: 
• กรรมการEMS จัดอบรมฟื้นฟูและซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพACLS ประจำทุกปี ให้ทุกหน่วยงาน มีทำแผนซ้อมการฟื้นคืน

ชีพ 1ครั้ง/ปี, ทีมงานห้องคลอดจัดอบรมฟื้นฟูและซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด,ซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพใน
หน่วยงานที่มีโอกาสเกิด มีแผนขออัตรากำลังช่วยเหลือและยืมอุปกรณ์ CPR, Defibrillation ได้แก่ห้อง Xray, ทันตกรรม,
กายภาพ, NCD, OPD จัดอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยประจำทุกปี ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่แผน 3 ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องประจำทุกปี มีจัดอบรมให้ความรู้เครื่องมือช่วยชีวิตDefribillator,mornitor,เครื่องช่วยหายใจปีละ 1 ครั้ง 

(3) การทำหัตถการที่มีความเสี่ยง: 
• การทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงทำโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ได้แก่การทำ Central line, ปลายปี2563 มีการทำ

umbilical vein cathโดยกุมารแพทย์ การผ่าตัดทางสูติกรรม-ขุดมดลูก ทำหมันโดยสูติแพทย์ หัตถการที่มีความเสี่ยงทำโดย
แพทย์ท่ัวไป ได้แก่ CPR,ET tube,ICD,การเจาะปอด  เจาะท้อง  เจาะหลัง  เจาะข้อ 

(4) การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอาการผู้ป่วย เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษา: 
• ปี 2563 ปรับปรุงเกณฑ์การรายงานค่า Lab.วิกฤติ16 รายการ กำหนดระบบการรายงานค่า Lab วิกฤติ และแนวทางจัดการ

แก้ไขการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยทั่วไปให้มีการบริหารประเมินซ้ำตามประเภทความรุนแรง ที่ER และ IPD เมื่อมี Early 
warning signs ให้รายงานปรึกษาแพทย์แบบSBAR ประเมินซ้ำและรายงานแพทย์ซ้ำตามเกณฑ์ของแผนการรักษาจนผู้ป่วย
อาการดีขึ้น หรือส่งรักษาต่อตามเกณฑ์ Refer ปรับปรุง standing order ผู้ป่วย Tracer COPD, Sepsis, TBI, Multiple 
trauma ระบุ EWS เพื่อให้มีการรายงานแก้ไขอาการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

• ใช้เครื่องมือเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยมีไข้ ซึม Hypotension ด้วย SOS score เพื่อรักษา Sepsis เฝ้าระวัง AWS 
score รายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาปรับยาเฝ้าระวังอาการตามแบบบันทึกให้ยา HAD และรายงานแพทย์ตามแนวทาง เพื่อ
แก้ไขอาการผิดปกติ หรือปรับยา หรือหยุดยา 

(5) การตอบสนองและความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (rapid response system): 
• มีแนวทาง ผู้ป่วย IPD ประเภทหนัก 4 ให้ย้ายเข้ามาใกล้ nurse station เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อม ประเมินซ้ำถี่ทุก     

1 ชม. รายงานแพทย์ทันทีเพื่อดูอาการ ขอแผนการรักษาแก้ไข กรณี CPR มีแผนเรียกกำลังเสริมจากหน่วยงานข้างเคียง  และ
มีแนวทางการตามแพทย์สำรองช่วยเหลือ กรณีใส่ ET ไม่ได้หรือมีผู้ป่วยวิกฤติพร้อมกันหลายคน 

(6) การติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อนำมาปรับปรุง: 
• ทีม PCT สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานทราบ และหน่วยงานทบทวนเสนอการ

แก้ไข ส่งเข้าคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงรวบรวมเป็นแนวทางหรือออกมาตรการดูแลผู้ป่วย   
• ในปี2562 พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยอาการทรุดลง ได้รับการ Refer, ET tube หลัง Admit ไปไม่ถึง 2 ชม. RCA จากการประเมิน

ก่อนออกจาก ER ไม่ถูกต้องเรื่องอัตราหายใจ 4 ราย การส่งผู้ป่วยอาการเกินเกณฑ์ Admit เข้า ward PR > 120 ครั้ง/นาที 
ได้ทบทวนและมีแนวทางแก้ไข 1.มีเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ ER นำส่งผู้ป่วยอาการหนัก 2.ปรับระบบเกณฑ์ให้ consult แพทย์
เฉพาะทางก่อน Admit  

• ในปี2562 พบอุบัติการณ์ผู้ป่วย sudden arrest เสียชีวิตจากภาวะ Hypoxia 3 รายทบทวนพบ RCA ขาดประเมินซ้ำผู้ป่วย
หลัง Off O2 และหลังจากออกแรงเดินขากลับจากห้องน้ำ ได้มีแนวทางการ Try wean off O2  ให้Record หลัง Off 1 ชม. 
2 ชม. 4 ชม. 8 ชม.24 ชม.จน off ได้ ถ้าไม่ได้ให้ notify แพทย์เพื่อ W/Uและแก้ไข และได้ออกแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ต้อง 
absolute Bed rest หลงัจากนั้นไม่พบอุบัติการณ์  

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การดูแลให้เลือดมีความปลอดภัย ปี2562-2563 ไม่พบอุบัติการณ์ให้เลือดผิด หรือปฏิกิริยารุนแรง และอัตราการให้เลือด

ภายในเวลาที่กำหนด >80% 
• การประเมินซ้ำก่อน Admit การรับไว้รักษาเหมาะสม ป6ี3ไม่พบอุบัติการณ์ต้องส่งต่อภายหลัง admit 2 ชม. Unplan Refer 
• การเฝ้าระวังอาการและรักษาผู้ป่วย Sepsis ทำได้ดี อัตราตายในรพ ในปี 2561-2563 ร้อยละ 2.84, 0, 0.93 อัตราการส่งต่อ

จากอาการทรุดลง ในปี 2561-2563 ร้อยละ 9.25,16.66,14.88 (เกณฑ์ <20%) 
• การเฝ้าระวังภาวะ Hypoxia ผู้ป่วยโรคหัวใจ และทางเดินหายใจ ได้รับการให้ออกซิเจนอย่างปลอดภัย ได้รับการ absolute 

Bed restตามแนวทาง มีการmornitor และRecord ชนิดและปริมาณออกซิเจน มีแผนการรักษาของแพทย์ให้ Keep O2 
sat และTry ween off อุบัติการณ์ sudden arrest มีแนวโน้มเกิดน้อย 

• แนวโน้มอุบัติการณ์ found dead เกิดน้อยมาก และไม่พบเลยในปี 2562-2563 
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v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

69. การดูแลทั่วไป 3 L  พัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมภาพรวมของหอผู้ป่วยให้ปลอดภัย
สะอาด  สะดวกสบาย ปรับปรุงเตียงและอุปกรณ์ของใช้ผู้ป่วยให้มี
ความเป็นส่วนตัว ถูกหลัก IC. 

 พัฒนาการส่งเวรของผู้ดูแล ประสานข้อมูลปัญหาผู้ป่วย ให้เป็น 
Total care เพิ่อให้มีผู้รับผิดชอบต่อเนื่องและทันเวลา 

70. การดูแลและบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง 

3 L  พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร ให้เข้าใจการนำแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มมาปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม 

 ทีมนำร่วมกันจัดทำแนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องผูกมัด/ 
Restraint 

 ร่วมกับ HRDพัฒนาอบรมความรู้ ทักษะการช่วยหัตถการ ET 
tube, ICD, CPR เป็นรายบุคคล 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  22 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part III-4.3 ก. 

III-4.3 ก. การระงบัความรูส้ึก 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล  

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างระงับความรู้สึก 0% 0 0 0 0 0 

อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำใน 48 ชม. 0% 0 0 0 0 0 

ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก (ยกเว้น MAC) 0%  0  1.86  0.61 0 0.99 
อัตราการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยที่ห้องพักฟื้นอย่างน้อย 
60นาที 

95%   76.04  97.13 93.51 96.74 89.89 

อัตราการเกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียน ที่ต้องได้รับยาฉีดแก้ไข 
(GA c ETT, TIVA) 

0%  0.4  1.72 1.04 1.09 0 

ii. บริบท บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วย ASA Class 1-2 มีวิสัญญีพยาบาลที่ผ่านการอบรม 2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงานช่วงเวลา 
08.00 -16.00 น. (หลังเวลา 16.00 น. มี Emergency Case จะส่งต่อทุกราย) 
กลุ่มผู้ป่วยใช้บริการระงับความรู้สึก ที่มีความเสี่ยงสูง : ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (DM, HT, Hyperthyroid, Heart Disease, 
Psychosis), หญิงที่มารับบริการผ่าตัดขณะตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ 65-80 ปี, Obesity 

iii. กระบวนการ 
ตัวอย่างผูป้่วยทีเ่สี่ยงสงู การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพและความปลอดภัยของการระงบัความรูส้กึ  

โรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น 
Asthma, COPD และ URI ก่อน
ระงับความรู้สึกใน Emergency 
case 

- ไม่ Attack ≥4 wks, งดสูบบุหรี ่≥2 wks, ส่งตรวจ Pulmonary function test  
- Pre-med : + - Anticholinergic Drugs (DecreaseSecretion & Saliva) 

+ - Steroid drug 
- Induction : ยาที่ออกฤทธิ์ Bronchodilator (Ketamine) Intubation นุ่มนวล 
- Maintenance : หลีกเลี่ยงกลุ่มยาที่มี Histamine Release (MO) 
- Extubation : เมื่อผู้ป่วยตื่นดี 
- Consult กายภาพบำบัดสอน Breathing Exercise & Effective cough  

DM - FBS ก่อนระงับความรู้สึก =100-180 mg%, กำหนดให้ผ่าตัดคิวแรกของวัน 
- งดยาเช้าวันผ่าตัด Anti hyperglycemic Drug ทุกชนิด   
- หลัง NPO ให้ 5%D/N/2 (Dtx <150 mg%), 0.9%NSS (Dtx ≥150 mg%) 
- Dtx. ก่อนผ่าตัด, หลังผ่าตัดเสร็จ (Operation 60-90 นาที) หรือทุก 2 ชม. 

HT - ก่อนระงับความรู้สึก BP ≤140/90 mmHg. 
- งด Diuretic Drug ทุกชนิดเช้าวันผ่าตัด (HCTZ) 
- เช้าวันผ่าตัดต้องรับประทานยา Antihypertensive  Drug (Amlodipine) 
- Lidocain without adrenaline 1.5 mg/kg. IV 1-2 min ก่อน Intubation & 

Extubation เพื่อลดความดัน  
- ขณะระงับความรู้สึก BP≥200/110 mmHg. : Nicardepine 0.5 mg IVq 15min. 

(Vasodilator : Calcium Channel Blocker) 
Hyperthyroid - ต้องอยู่ในภาวะ Euthyroid (ผลเลือดค่าปกติ, อาการทั่วไปปกติ, ก่อนผ่าตัด 

HR<85 ครั้ง/นาที, ไม่มีใจสั่น, ก้อนที่คอไม่โตจนเบียด Trachea)  
- เช้าวันผ่าตัดต้องรับประทานยา Antihyperthyroid Drug (PTU) 
- ฝ้าระวังภาวะ Thyroid strom (มีอาการ CNS + Fever, Tachycardia, HF หรือ 

GI / Hepatic, เหงื่อออก, BP ต่ำ, ชัก) 
Heart Disease - ปรึกษาอายุรแพทย์ก่อน Set, EKG ทุกราย  

- เช้าวันผ่าตัดต้องรับประทานยา Antiarrythmic Drug, Anti angina Drug  
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช - Consult วิสัญญีแพทย์ รพ.แม่ข่าย - ห้ามใช้ยา Ketamine ระงับความรู้สึก 
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หญิงที่มารับบริการผ่าตัดขณะ
ตั้งครรภ์ 

- แจ้งผู้ป่วยทุกครั้ง “เสี่ยงต่อภาวะ Abortion” 
- ระงับความรู้สึก GA >12 wks. - ใช้ปริมาณยาขนาดน้อยท่ีสุด แล้วค่อย Tritrate 

ผู้สูงอายุ 65-80 ป ี - Investigation : LAB, CXR, EKG ทุกราย 
- เลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์สั้น, ให้ยา dose ต่ำสุด ค่อยๆ Tritrate ระวัง BP ต่ำ 

Obesity (BMI=30-34.9) - Investigation : LAB, CXR, EKG ทุกราย 
- เตรียมพร้อมเรื่อง Difficult Intubation แม้จะตรวจ Mallampati grade 1-2 
- Thiopental, Propofol ใช้ IBW ในการคำนวณยา  
- ยาอื่นๆที่มีใช้ในรพ.สูงเนินให้ใช้ TBW ในการคำนวณยา 

(1) การประเมินความเสี่ยง การวางแผน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการระงับความรู้สึกที่ปลอดภัย : 
• เพื่อตอบโอกาสพัฒนาเรื่องไม่มีแพทย์เฉพาะทางผ่าตัด ได้วางแผนงดผ่าตัดใหญ่ทุกชนิดยกเว้น TR, กำหนดแนวทางการขอ

คำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางภายใน-ภายนอกโรงพยาบาล แนวทางการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในห้องผ่าตัด (WI-
NSO74-12), กำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมและสูติ-นรีเวชกรรม 

(2) การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย การให้ข้อมูล และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ: 
• เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก ได้กำหนดแนวทางเยี่ยมประเมินก่อนระงับความรู้สึกโดยวิสัญญี

พยาบาล ผลลัพธ์ : อัตราการเยี่ยมก่อนระงับความรู้สึกในปี 2559-2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 99.1, 100, 99.59, 100 
เป็น 100 ตามลำดับ 

• เพื่อป้องกันการยกเลิกผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม หลังซักประวัติผู้ป่วย-ญาติต้องดูประวัติใน Computer ทุกครั้ง, 
วิสัญญีต้องฟัง Heart & Lung และบันทึกทุกครั้งก่อนระงับความรู้สึก ผลลัพธ์ : อัตราการยกเลิกผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่
พร้อมในปี 2559-2563 มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0, 0, 1.13, 0.51, 0.80 เป็น 0 ตามลำดับ 

• เพื่อให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีระงับความรู้สึก ได้กำหนดแนวทางการให้ข้อมูล ข้อดี-ข้อเสียของการระงับความรู้สึกแต่
ละประเภท ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีระงับความรู้สึกที่เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาล 

(3) การใช้กระบวนการระงับความรู้สึกที่ราบรื่น ปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการฝึกอบรม/ฟื้นฟูทักษะของบุคลากรที่
ทำหน้าที่ระงับความรู้สึก : 

• เพื่อประเมินความปลอดภัยในการระงับความรู้สึก ได้กำหนดให้ใช้ Surgical Safety Checklist ทุกรายที่เข้ามาทำหัตถการใน
ห้องผ่าตัด ผลลัพธ์ : อัตราการใช้ Surgical Safety Checklist มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2561-2563 จากร้อยละ 77.55, 94.38 
เป็น 98.95 ตามลำดับ 

• วิสัญญีพยาบาลได้รับการฝึกอบรม/ฟื้นฟูวิชาการ/ทักษะเฉพาะด้านอย่างน้อยปี 1 ครั้ง/คน ผลลัพธ์ : ร้อยละ 50 (ปี 2560 -
2561 มีวิสัญญีพยาบาลลาคลอด ไม่ได้ฝึกอบรม/ฟื้นฟูวิชาการ/ทักษะเฉพาะด้าน) 

(4) การเฝา้ติดตามผู้ป่วยระหว่างระงับความรู้สึกและพักฟื้น การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การจำหน่ายจากบริเวณรอฟื้น: 
• เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก มีการติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) ผู้ป่วยระหว่างระงับ

ความรู้สึกตามมาตรฐาน, บันทึกการดูแล, ใช้ PARS ในการเฝ้าระวังที่ห้องพักฟื้น 60 นาที และก่อนส่งผู้ป่วยกลับตึก ผลลัพธ์ : 
ปี 2559-2563 พบว่าคุณภาพการบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 99.83, 99.68, 97.06, 97.06 
เป็น 98.05 อัตราการเฝ้าระวังที่ห้องพักฟื้นอย่างน้อย 60 นาที มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 76.04, 97.13, 93.51, 96.74 ปี 
2563 ลดลงเหลือ 89.89 เนื่องจากกำหนดวันสำหรับผ่าตัดสูติ -นรีเวชกรรม 1 วัน มีผ่าตัดต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่ได้เฝ้าระวังที่
ห้องพักฟื้น ได้ส่งต่อให้ตึกผู้ป่วยเฝ้าระวังแทน ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ 

(5) การปฏิบัติตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์ (เครื่องมือ วัสดุ ยา): 
• ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวัง Monitor EKG, NIBP, SpO2 ตามเกณฑ์ทุกราย เพิ่ม Monitor Et.CO2 ใน GA c ET tube และ 

Temperature ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกนานกว่า 1.5 ชม. 
• Calibration Anesthetic Machine, Monitors ทุกปี และ Maintenance ทุกวันบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในส่วนของยาและ

เวชภัณฑ์ในการให้บริการวิสัญญีมีเพียงพอใช้ ในรอบ 5 ปีไม่พบปัญหาทางด้านอุปกรณ์ทางวิสัญญี  
การดูแลการใช้ deep sedation  
• เพื่อประเมินความปลอดภัยในการระงับความรู้สึกแบบ deep sedation ได้กำหนดแนวทางการเยี่ยมประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยา

การติดตามเฝ้าระวังขณะ-หลังให้ยาที่ห้องพักฟื้น และดูแลส่งผู้ป่วยกลับตึกโดยวิสัญญีพยาบาล 
ผลลัพธ์ : ปฏิบัติตามแนวทางยงัไม่ครอบคลุมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด (CQI) และไม่พบภาวะแทรกซ้อน 
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาระงับความรู้สึก ปี 2559-2563 มีผู้มารับบริการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 249, 

212, 192, 92, 93 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 12, 8, 5, 2, 0 ราย ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 82.56, 
88.89, 96.3 เป็น 100 แต่อัตราการเกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียนที่ต้องได้รับยาฉีดแก้ไขมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0.4, 1.72, 
1.04, 1.09 เป็น 0 ตามลำดับ 

• การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อบริการระงับความรู้สึกใน Elective case ปี 2559-2563 พบผู้ป่วยได้รับการเตรียมความ
พร้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 86.89, 94.34, 100, 100 เป็น 100  

• Surgical Safety Checklist ส่งผลให้การผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกชนิดผ่าตัดและปลอดภัย ปี  2559-2563 ได้กล่าว          
“ขอเวลานอก” ร้อยละ 96.39, 98.25, 94.12, 77.55, 96.74 ความสมบูรณ์ของการบันทึกมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 
98.59, 98.95, 100, 94.38, 100 ตามลำดับ 

• การเฝ้าระวังที่ห้องพักฟื้นอย่างน้อย 60 นาที มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 76.04, 97.13, 93.51, 96.43 ปี 2563 ลดลงเหลือ 
89.89 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่ตึกผู้ป่วยใน 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
71. การระงับความรู้สึก 3.5 3.5 - การป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาระงับความรู้สึกใน

โรงพยาบาลสูงเนิน (ต่อเนื่อง) 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการระงับความรู้สึกแบบ 

Conscious Seadation 
- พัฒนาระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับความรู้สึกสำหรับ

การผ่าตัดใหญ่ ทางสูติ-นรีเวชกรรม 
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III-4.3 ข. การผา่ตัด 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั (ตัวอย่าง) เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อุบัตการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิด
หัตถการ ทั้งหมด/ระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป* 

(0/0) 
0 0 0 0 0 

อัตราการเยี่ยมประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ≥95% 100 100 99.49 100 100 
อัตราการยกเลิก / เลื่อนการผ่าตัด 0% 0 1.13 1.03 0.97 0 
อัตราแผลผ่าตัดติดเชื้อ <0.5% 0.9 0.57 0 0 0 
อัตราการบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียงโดยไม่ได้วางแผน 0% 1.35 0 0 0 0 
อัตราภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ 0% 2.78  1.15 0.66 0 1.85 
อัตราสิ่งของตกค้างในแผลผ่าตัด (ทุกหัตถการผ่าตัด) 0% 0 0 0 0 0 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเปน็ ซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 

ii. บริบท บริการผ่าตัดช่วงเวลา 08.00-16.00 น. (หลังเวลา 16.00 น. ส่งต่อทุกราย) มีแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวชกรรม 1 คน, 
Scrub Nurse 1 คน, วิสัญญีพยาบาลทำหน้าที่ Scrub Nurse 2 คน   
กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง: ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว (DM, HT), ผู้สูงอายุ 65-80 ปี, BMI = 30-34.9, การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ค่อย
ได้ทำผ่าตัดทีโ่รงพยาบาลมาก่อน 
iii. กระบวนการ 

ตัวอย่างผูป้่วยทีเ่สี่ยงสงู การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพและความปลอดภัยของการผา่ตดั  

DM - FBS ก่อนระงับความรู้สึก =100-180 mg%, กำหนดให้ผ่าตัดคิวแรกของวัน 
- งดยาเช้าวันผ่าตัด Anti hyperglycemic Drug ทุกชนิด   
- หลัง NPO ให้ 5%D/N/2 (Dtx <150 mg%), 0.9%NSS (Dtx ≥150 mg%) 
- ผ่าตัดด้วยความนุ่มนวล เบามือ (Decrease tissue trauma) รวดเร็ว 

HT - ก่อนผ่าตัด BP ≤140/90 mmHg. 
- งด Diuretic Drug ทุกชนิดเช้าวันผ่าตัด (HCTZ) 
- เช้าวันผ่าตัดต้องรับประทานยา Antihypertensive  Drug (Amlodipine) 
- เฝ้าระวังเรื่องการสูญเสียเลือด 

Heart Disease - ปรึกษาอายุรแพทย์ก่อน Set, EKG ทุกราย  
- เช้าวันผ่าตัดต้องรับประทานยา Antiarrythmic Drug (Propanolol),  
- Anti angina Drug (Nitroglycerine) 

หญิงที่มารับบริการผ่าตัดขณะ
ต้ังครรภ์ 

- แจ้งผู้ป่วยทุกครั้ง “เสี่ยงต่อภาวะ Abortion” 
- ระงบัความรู้สึก GA >12 wks. 
- ใช้ปริมาณยาขนาดน้อยที่สุด แล้วค่อย Tritrate 

ผู้สูงอายุ 65-80 ป ี - Investigation : LAB, CXR, EKG ทุกราย 
- เลอืกใช้ยาที่ออกฤทธิ์สั้น, ให้ยา dose ต่ำสุด ค่อยๆ Tritrate ระวัง BP ต่ำ 

(1) การประเมินผู้ป่วย การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการผา่ตัด การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: 
• เพื่อแก้ปัญหาการผ่าตัดเปิด 2 แผลจาก Missed diagnosis ปี2556 เพิ่มแนวทางคือถ้า Ultrasound ระบุไม่ชัดว่าเป็น

ศัลยกรรมหรือนรีเวชกรรมให้ลงมีดแนว Midline ปี 2557-2563 มีผู้ป่วยที่สงสัยแล้วลงมีดแนว Midline จำนวน 1, 0, 0, 0 
และ 0 ตามลำดับ  

• เพื่อตอบโอกาสพัฒนาเรื่องการปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ  ได้จัดทำวิธีปฏิบัติเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อมีภาวะวิกฤติ             
(WI-NSO74-12) ปี2559-2563 ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน/นอกจำนวน 0/0, 4/4, 3/0, 2/0, 4/1 ครั้งตามลำดับ 
เช่นปี 2563 ทำ TR ไม่ได้พบ Cyst 5 cm. at Lt. tube & Rt. tube มี Adhesion ประสานสูติ-นรีแพทย์ รพ. เทพรัตน์ ให้
ปิดช่องท้อง แนะนำให้คุมกำเนิดวิธีอื่นหรือส่งต่อไปทำที่ รพ. แม่ข่าย  
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(2) การอธิบายข้อมูลให้ผู้ป่วย/ครอบครัว และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ: 
• เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมตัดสินใจผ่าตัด ได้จัดทำแผนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ อธิบายความจำเป็นที่

ต้องผ่าตัด, โอกาสที่จะให้เลือด, ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด, สิ่งที่ต้องเผชิญหลังผ่าตัด หลังดำเนินการส่งผลให้ 5 ปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยยินยอมผ่าตัดทุกราย มีผู้ป่วยเปลี่ยนใจไม่ทำ TR (ญาติไม่ให้ทำ), ขอไปผ่าตัดรพ.ใกล้บ้าน 

(3) การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด: 
• มีวิธีปฏิบัติเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกและผ่าตัด (WI-NSO74-06) ใน ปี2559-2563 

อัตราการยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0, 1.12, 1.03, 0.8 เป็น 0 (No off 
ASA, Hx Difficult Intubation, EKG Irregular c Bradycardia, TR บุตรอาการไม่ดีหลังส่งต่อ ได้เพิ่มแนวทางการซักประวัติ
จากผู้ป่วย-ญาติพร้อมกับดูประวัติใน Computer, ฟัง Heart & Lung ก่อนผ่าตัด, กรณีบุตร Refer ไม่ทำ TR จนกว่าบุตรจะ
อาการดีขึ้น  การเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนผ่าตัดปี 2559-2563 พบจำนวน 2, 4, 3, 2, 0 ครั้ง (TR full bladder, ไม่ถอด
ชั้นใน เครื่องประดับ ไม่โกนหนวด, เล็บทาสี, มีแผลจากการ Shape, ขนยาว ร่องสะดือดำมาก, เป็นต้น) 

(4) การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ*: 
• มีระบบ Surgical Safety checklist  โดย Sign in เมื่อรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดและก่อนดมยาสลบจะสอบถาม ชื่อ-สกุล วัน

เกิด หัตถการและด้านที่จะผ่าตัด ร่วมกับป้ายข้อมือ Chart Admit มีแนวทางการ Marked site Time out ก่อนลงมีดผ่าตัด
จะทวนชื่อ-สกุล หัตถการและด้านที่จะผ่าตัดอีกครั้ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่พบปัญหาผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ 

(5) การจัดสิ่งแวดล้อมและระบบงานของห้องผ่าตัดให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย (ดู SPA): 
• เพื่อป้องกันพาหะและสิ่งปนเปื้อน มีการแบ่งพื้นที่แยกโซนอย่างชัดเจน เช่นเขตปลอดเชื้อ กึ่งปลอดเชื้อ สะอาด กึ่งสะอาด 

และเขตปนเปื้อน, จัดระบบการสัญจรในห้องผ่าตัด โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์สะอาดปราศจากเชื้อผ่านทางหน้าต่างทางเข้าห้อง
ผ่าตัด เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วส่งผ่านห้อง Soil ด้านหลัง มีห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์การแพทย์ท่ีผ่านการทำปราศจากเชื้อ  

• ทำความสะอาดเพดาน ฝาผนัง เตียงผ่าตัด, พื้นด้วยผ้าชุบน้ำยา Virulex ทุกเช้าวันราชการและหลังผ่าตัดเสร็จทุกราย         
ไม่สะบัดผ้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย สำหรับบริเวณที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง เช็ดด้วยน้ำและผงซักฟอก แล้วเช็ดด้วย
น้ำยาทำลายเชื้อ (ใช้ Alcohol กรณีเปื้อนบริเวณน้อยๆ)    

• เครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัดหลังใช้งานแล้ว ล้างคราบเลือดเบื้องต้นด้วยน้ำยาซัลไลต์ เช็ดให้แห้ง ใส่กล่องแยกรายหัตถการ ส่งทำ
ปราศจากเชื้อที่ Central Supply  

• มีคู่มือการส่งเครื่องมือช่วยแพทย์เพื่อผ่าตัด (SD-NSO74-02) ประกอบด้วย การการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด (การทำ Skin 
preparation, Hand washing, Gown, glove), การปูผ้าผ่าตัด, การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์, การส่งเครื่องมือและช่วย
แพทย์ผ่าตัดรายหัตถการ และการตรวจนับเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างน้อย 4 ครั้ง  

• ชิ้นเนื้อที่ออกมาจากผู้ป่วยจะส่งตรวจ เพื่อยืนยันการผ่าตัดทุกราย (Appendectomy, TAH, Cyst เป็นต้น) กรณี TR เมื่อตัด
ท่อนำไข่ จะร้อยรูท่อนำไข่ด้วนด้ายเย็บแผล แล้วถ่ายภาพให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อรบัทราบว่าได้ตัดท่อนำไข่จริง 

• มีเครื่อง Defibrillator พร้อมใช้งาน, มีแนวทางการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในห้องผ่าตัด  แนวทางการปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง (WI-NSO74-12) 

(6) บนัทึกการผ่าตัด การใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารและความต่อเนื่องในการดูแล: 
• เพื่อการสื่อสารและความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้แบบประเมิน Pre-Intra-Poat Operative Record ส่วนที่ 1 

บันทึกการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาล IPD ส่วนที่ 2 บันทึกผลการเยี่ยมประเมินก่อนระงับความรู้สึกและผ่าตัดโดย
วิสัญญี-พยาบาลห้องผ่าตัด ส่วนที่ 3 Surgical Safety Checklist & Recovery ส่วนที่ 4 บันทึกรับผู้ป่วยกลับหลังผ่าตัด ส่วน
ที่ 5 บันทึกผลการเยี่ยมหลังระงับความรู้สึกและผ่าตัดโดยวิสัญญี-พยาบาลห้องผ่าตัด และบันทึกกิจกรรมที่ทำให้กับผู้ป่วยใน 
Nurse’s Note  

(7) การดูแลหลังผ่าตัด และการติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด: 
• มีระบบติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดภายใน 24-72 ชั่วโมงทุกราย โดยการเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, โทรศัพท์, 

เขียนจดหมาย, ฝากรพ.สต.เยี่ยม ในปี 2559-2563 พบอัตราการเฝ้าระวังการติดเชื้อของแผลผ่าตัดภายใน 30 วันผ่าตัดคิด
เป็นร้อยละ 100, 87.81, 100, 95.0 และ 100 ตามลำดับ กรณีเฝ้าระวังทางจดหมายแต่ไม่ได้รับการตอบกลับทุกราย 
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(8) การเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัด: 
• การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ได้จัดทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดภาษาพม่า-กัมพูชา     

(ปี 2557-2558 ไม่พบแผลติดเชื้อในผู้ป่วยต่างด้าว), โชว์ภาพแผลผ่าตัดติดเชื้อ, ปรับแบบประเมินความรู้หลังผ่าตัด ใบ
คำแนะนำหลังผ่าตัดให้ละเอียดชัดเจนมากขึ้น, เน้นผู้ป่วยดูแลแผลผ่าตัดเมื่อกลับบ้านโดยเฉพาะในกลุ่ม เสี่ยง, ก่อนกลับบ้าน
ถ้าแผลแห้งติดดีจะปิดพลาสเตอร์กันน้ำให้ และนัดเปิดแผลวันตัดไหม, ประสานแพทย์ทำ TR ลงมีดที่ Subumbilical ไม่ใกล้
สะดือมาก, เน้นทำความสะอาดร่องสะดือ, ก่อนผ่าตัดให้อาบน้ำสระผมด้วย 4%Chlorhexidine, ปรับ gauze แผ่นเป็น Top 
gauze และเพิ่มผ้าซับมือใน Set Scrub ล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อนทำ Skin Preparation ก่อนส่งมาห้องผ่าตัด 1-2 ชม., Stop 
bleeding ก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด, สอน จนท. ทำ Pressure dressing, เน้นการทำแผลช่วงรอยพับย่นของหน้าท้อง และมี
ระบบเฝ้ าระวังหลังผ่าตัด 30 วัน  (ที่ โรงพยาบาล, ทางโทรศัพท์ , จดห มาย และฝากให้  รพ .สต. ติดตามเยี่ยม                   
หลังดำเนินการ ส่งผลใหอ้ัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ในปี 2559-2563 มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0.9, 0.57, 0, 0 และ 0 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ในปี 2559-2563 พบอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัดมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0.9, 

0.57, 0, 0 และ 0 ตามลำดับ 
• บริการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) ปี 2559-2563 พบอัตราการเตรียมความพร้อมเพื่อส่องกล้องเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 100, 100, 100, 100 เป็น 100 ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ H.Pyroli ทุกรายได้รับการรักษาครบตามเกณฑ์ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังส่องกล้อง มีการติดตามผู้ป่วยที่ส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.แม่ข่ายทุกราย และอัตราความพึงพอใจ
ต่อบริการส่องกล้องร้อยละ 100 ทุกปี 

• ปี 2557 ทำภาพพลิก-แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดภาษาพม่า-กัมพูชา ปี 2558 ทำสื่อวีดีทัศน์, แผ่นพับการ
ปฏิบัติตัวเพื่อส่องกล้องภาษาพม่า, แผ่นพับการปฏิบัติตัวเมื่อขูดมดลูกภาษาพม่า หลังใช้สื่อภาษากับผู้ป่วยต่างด้าวปี 2559-
2563 จำนวน 15, 11, 8, 3, 10 ราย ผู้ป่วยอมย้ิม พยักหน้า เข้าใจการปฏิบัติตัว  

• เดือนก.ค.63 พัฒนาระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผ่าตัดใหญ่ทางสูติ-นรีเวชกรรม โดยเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์, ประสานสูติแพทย์เรื่องการเตรียมผ่าตัด, เครื่องมือที่แพทย์ต้องการใช้, แบบฟอร์ม Doctor order sheet, 
Operative record sheet, After Action Review หลังทำผ่าตัดทุกครั้ง, ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่ม 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

72. การผ่าตัด 3.5 3.5 - พัฒนาระบบเพือ่เตรยีมความพร้อมสำหรับผ่าตัดใหญ่ทางสูติ-นรีเวชกรรม 
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนบำบัด 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ปี2559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
อัตราการบริการอาหารผู้ป่วยใน ถูกต้องตามแผนรักษาของ
แพทย ์(ถูกคน ถูกโรค ถูกชนิด) 

100% 99.99 99.96 99.98 99.98 100 

อัตราผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รับพลังงานและ
สารอาหารในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ต้องการของร่างกาย 

100% 100 100 100 100 100 

อัตราผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการ(โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไต มะเร็ง อาหารทางสายให้อาหาร)ที่ได้รับการคัด
กรองประเมินภาวะโภชนาการ 

80% 71.64 72.17 83.4 90.48 81.5 

อัตราผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการ(โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไต มะเร็ง อาหารทางสายให้อาหาร)ที่ได้รับการดูแล 
มีผลลัพธ์ดีข้ึน 

80% 38.8 31.10 67.3 75.7 85.67 

อัตราการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน 80% 12 2 4 16 48 
อัตราตัวอย่างที่พบเชื้อจากการสุ่มตรวจอาหาร ภาชนะและมือผู้
ปรุงอาหาร (จำนวนตย.ที่พบเชื้อ/จำนวนตัวอย่างที่สุ่มเพาะเชื้อ) 

0% 30 0 0 0 0 

ii. บริบท  
• อัตรากำลังประกอบด้วย โภชนากรชำนาญงาน 1 คน นักโภชนาการปฏิบัติงาน 1 คน พนักงานประกอบอาหาร 4 คน 

รับผิดชอบให้บริการอาหารผู้ป่วยทุกราย ทุกประเภทที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงเนิน ผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะ
โรค (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง,โรคไต, โรคหัวใจ, โรคเกาท์, โรคตับ, น้ำหนักน้อย, น้ำหนักเกิน หลอดเลือดสมอง 
อาหารทางสายให้อาหาร) อาหารเหลวใส เหลวข้น  จัดอาหารรับรองผู้ศึกษาดูงาน การจัดอบรม (อาหารกลางวัน, อาหารว่าง) 

กลุ่มผู้ป่วยที่การดูแลทางโภชนการมีความสำคัญต่อการฟ้ืนตัว:  
• ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า) โรคความดันโลหิตสูง ทุพโภชนาการ น้ำหนักเกิน 

และ ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายให้อาหาร 
iii. กระบวนการ 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลทางโภชนาการ  

โรคเบาหวาน คำนวณต้องการพลังงานเป็นรายบุคคล กระจายสัดส่วนของอาหารคาร์โบไฮเดรท ไขมัน 
โปรตีน รายที่มีปัญหาด้านโภขนาการ จะดูแลตามระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้าน
โภขนาการ ประเมินภาวะโภชนาการ ติดตามการบริโภค ประเมินผลลัพธ์ 

โรคความดันโลหิตสูง จำกัดอาหารโซเดียม จัดอาหารเฉพาะโรคลดเค็มรายที่มีปัญหาด้านโภขนาการ จะดูแล
ตามระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภขนาการ ประเมินภาวะโภชนาการ ติดตามการ
บริโภค ประเมินผลลัพธ์ 

โรคไต จำกัดอาหารโซเดียม คัดกรอง/ประเมินภาวะโภชนาการ จัดอาหารที่สอดคล้องกับผล
เลือด (โปรตีน โซเดียม โปรตัสเซียม ฟอสฟอรัส)ติดตามการบริโภค ประเมินผลลัพธ์  

โรคเกาท์ จำกัดอาหารงดสัตว์ปีก  และเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น ถั่วงอก เห็ด ยอดผัก    
อาห ารปั น ผสม  (Blendarized 
diet) /ผู้ป่วยทุพโภชนาการ 

จัดตามคำสั่งแพทย์ และติดตามดูแลผู้ป่วย ส่วนในผู้ป่วยทุพโภชนาการ จัดอาหารตาม
ความต้องการพลังงานสารอาหาร และเสริมอาหารทางการแพทย์ 

(1) การจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน ระบบบริการอาหาร การป้องกันความเสี่ยง: 
• พยาบาลรับคำสั่งแพทย์และสั่งอาหารผ่านโปรแกรม Hosxp นักโภชนาการจะคำนวณสารอาหาร จัดอาหารให้กับผู้ป่วยเฉพาะ

ราย โดยได้ข้อมูจากการประเมินภาวะโภชนาการ/โปรแกรม HOSxp ส่วนอาหารทางสายให้อาหาร นักโภชนาการจะปฏิบัติใน
ห้องประกอบอาหารทางสายยาง อาหารเฉพาะโรคต่างๆ เมื่อปรุงประกอบอาหารเสร็จ จะนำไปจัดและบรรจุในถาดอาหาร
ผู้ป่วยมีฝาปิดมิดชิด ติดบัตรอาหารผู้ป่วย เตียง ตึก ตรวจสอบความถูกต้องของอาหาร โรค ชื่อผู้ป่วย อีกครั้งก่อนจะนำไปจ่าย
ที่ตึกผู้ป่วยใน และมีการสอบถามรายชื่อผู้ป่วยก่อนจ่ายอาหาร 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  29 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part III-4.3 ค. 

• ให้บริการอาหารเช้าเวลา 7.00 น.อาหารกลางวัน 11.00 น อาหารเย็นเวลา 16.00 น. จัดทำเมนูอาหารล่วงหน้ า 2 เดือน      
มีการจัดระบบการตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลอาหารผู้ป่วย ตั้งแต่รับอาหารสดจากตลาด ก่อนปรุง และเมื่อปรุงเสร็จ จัดลง
ถาดอาหารผู้ป่วย ปิดฝาภาชนะมิดชิดก่อนนำไปจ่ายให้ผู้ป่วย 

• จัดทำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเริ่มตั้งแต่ ปี 2556 
ผลได้รับใบประกาศมาตรฐาน ระดับดี พัฒนาระบบการสุขาภิบาลอาหาร สุ่มตรวจอาหารปรุงสำเร็จ สารเคมีในผักสด อาหาร
สด สุขอนามัยส่วนบุคคล การจัดอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มันเค็ม 

• จัดทำสื่อวีดีโอให้ความรู้ด้านอาหารผู้ป่วยโรคไต และจัดให้มีสื่อภาพอาหารเพื่อให้ความรู้ ตามเกณฑ์ ทั้งงานโภชนาการและ
ร้านอาหารในโรงพยาบาลโดยร่วมฝ่ายเภสัชกรรมและฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค ปี2560 ได้รับรางวัลสถานประกอบ
อาหารดีเด่น ของกรมอนามัยฯ ป2ี562 รางวัล ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

• เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ การส่งอาหารทางสายให้อาหารผิดหอผู้ป่วย สาเหตุจากไม่มีระบบการแยกอาหารชัดเจน ได้จัดให้มี
ตะกร้าใสอ่าหารทางสายให้อาหาร แยกตามตามหอผู้ป่วยและมีการตรวจสอบซ้ำก่อนขึ้นตึก 

• เพื่อจัดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก จากข้อเสนอแนะจากผู้ป่วยตึกเด็กเสนอว่าอาหารควรเป็นอาหารที่เด็กรับประทานได้บาง
มื้อเป็นเมนูเผ็ด ปรับปรุงโดยจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก 

• จากพบถาดอาหารตกค้างบนตึกผู้ป่วยในมื้อเย็น (ผู้ป่วยยังไม่รับประทาน) ได้จัดให้มีกล่องสำหรับใส่ถาดอาหารมื้อเย็น        
เพื่อป้องกันสัตว์มาคุ้ยเข่ียอาหาร และความสะอาดเป็นระเบียบ 

• เพื่อจัดเตรียมภาชนะใส่อาหารให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปิดมิดชิด ปลอดภัย ลดขยะ ปี 2561 จึงได้จัดซื้อถาดแสตนเลสแบบมี
ฝาปดิ ทดแทนอาหารแบบเดิมไม่มีฝาปิด มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการบรรจุอาหารใช้ถุงพลาสติกทำให้เกิดขยะ  

(2) การคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่างละเอียดเมื่อมีข้อบ่งชี้ การวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ / โภชนบำบัด
ในกลุ่มผู้ป่วยสำคัญ:  

• คัดกรองประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนด้านอาหาร ในผู้ป่วยมะเร็ง โรคไต ผู้ป่วยเบาหวาน เริ่ม พ.ค. 2557 ถึงปัจจุบัน      
มีการติดตามในรายที่มีปัญหาการบริโภค ให้คำแนะนำเรื่องอาหารกับญาติ ขณะจ่ายอาหารเมื่อพบผู้ป่วยที่รับประทานอาหาร
ได้น้อย ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ญาติ  ให้อาหารผู้ป่วยครั้งละน้อยๆแต่บ่อยหรือเสริมอาหารทางการแพทย์,นมพร่องไขมัน, 
ผลไม้ ในรายที่แพทย์สั่งอาหารธรรมดา แต่ผู้ป่วยรับประทานได้น้อย จะสอบถามว่าต้องการเปลี่ยนอาหารหรือไม่และประสาน
พยาบาลประจำตึกเพื่อขอเปลี่ยนอาหารให้ผู้ป่วยในรายที่สามารถเปลี่ยนอาหารได้ 

• ในปี 2558 เริ่มจัดระบบการประเมินภาวะโภชนาการและการคัดกรอง ติดตามการบริโภคอาหารโดยนักโภชนาการ และผู้จ่าย
อาหารจะช่วยสังเกตผู้ป่วยขณะรับประทานอาหารหรือสังเกตถาดอาหารในรายที่รับประทานอาหารได้น้อยหรือไม่รับประทาน
อาหารที่โรงพยาบาลจัดให้  ผู้จ่ายสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านอาหาร(ได้รับการฝึกอบรม
โดยหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์) ในรายที่มีปัญหา นักโภชนาการจะทำการคัดกรองภาวะโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหา
โภชนาการให้กับผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน เกาท์ ความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีแผลกดทับที่ก้นกบ             
นักโภชนากรได้วางแผนการจัดอาหารคำนวณพลังงาน และเสริมอาหารทางสาย 200 ซีซี/มื้อ โดยให้ญาติป้อน ผลลัพธ์      
ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้หมด ค่า Cr จาก 1.70 ** 1 สับดาห์ Cr 1.24 ลดลง พร้อมให้คำแนะนำเรื่องอาหารกับญาติ ก่อน
ผู้ป่วยกลับบ้าน 

• ปี 2559 พัฒนาระบบการเบิก จ่ายอาหารผู้ป่วย ด้วยโปรแกรม HOSxP โดยร่วมกับทีมสารสนเทศและพยาบาลประจำตึก 
ผลลัพธ์ ลดระยะเวลาการคัดลอกประเภทอาหาร การเขียนบัตรอาหารเฉพาะโรค จาก 30 นาที เหลือ 3 นาที การจ่ายอาหาร
ผิดพลาดจากการเขียนบัตรผิด จาก 5 ครั้ง ปัจจุบันไม่พบ ระยะเวลาการรวบรวมรายงานอาหารผู้ป่วยจาก 3 ชั่วโมง เหลือ
ระยะเวลา 5 นาที เพื่อให้งานบริการอาหารมีประสิทธิภาพ อาหารถูกคน ถูกโรค กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงานโภชนา
ศาสตร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายอาหารและช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  

• มีระบบการประเมินภาวะโภชนาการ/คัดกรองภาวะโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการ ได้แก่  โรคไตเรื้อรัง  
โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสูงอายุมีปัญหาในการรับประทานอาหาร เพื่อให้การดูแลเป็นรายบุคคล และ
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทำ Grand round ที่ตึกผู้ป่วยใน พบ ผู้ป่วยมีปัญหาด้านทุพโภชนาการ Alb.2.6, Hct 26% นอน
ติดเตียง  ไม่สามารถสื่อสารได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับ บริเวณก้นกบเป็นหนอง BD 300 cc*4 feed =1,200 กิโล
แคลอรี่ ต้องการโปรตีน 65 กรัม/วัน ได้เพิ่มไข่ขาว 1 ฟอง เภสัชกร เสนอให้เสริม MTV ใน 1 สับดาห์ ผลลัพธ์ Alb. 3.2 
เพิ่มขึ้น ตัวอย่าง จากการคัดกรองภาวะโภชนาการ พบผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บคอ รับประทานอาหารไม่ได้ กลืนน้ำลำบาก 
ปรึกษาแพทย์ ขอให้อาหารทางสายให้อาหาร แพทย์พิจารณาเห็นด้วย สั่งอาหารทางสายให้อาหาร 300*4 Feed ผู้ป่วย
สามารถรับอาหารได้หมด 
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• ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง มีโรคเกาท์ร่วมด้วย จากการคัดกรองฯพบว่า ผล LAB Cr.3.98  BUN.50 วางแผนการจัดอาหาร 
ติดตามการบริโภค ผลลัพธ์ ค่า Cr.2.4, BUN 29 ดีขึ้นจากเดิม 

(3) การให้ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว: 
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารแก่ผู้ป่วยในรายที่ เจ้าหน้าที่คลินิก NCD / PCU และแพทย์ คลินิกอื่นๆ ส่งมาปรึกษาทุกวัน

ตามคลินิก ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม  
• ให้โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลินิกโรคไต วางแผนการดูแลร่วมกับญาติและติดตามประเมินผล  
• มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง, ต่ำ, เบาหวานที่มีแผลที่เท้าความดัน

โลหิตสูงรายใหม่,ผู้ป่วยมะเร็ง, กลุ่มหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่คลินิกประจำครอบครัว (ทุกวันจันทร์ 13.00น) คลินิกโรคไม่ติดต่อ 
(จันทร์-อังคาร-พุธ) คลินิค PCU (พฤหัส-ศุกร์) DPAC คลินิกโรคไตผู้ป่วยนอก (ทุกวันในรายที่แพทย์ส่ง) 

• ให้ความรู้ด้านอาหารลดหวาน มัน เค็ม, อาหารปลอดภัย แก่ร้านอาหารในโรงพยาบาล ประชาชนในเขตอำเภอสูงเนิน      
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มเด็กอ้วนในโรงเรียน ผู้สูงอายุ พนักงานโรงงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

• จัดทำและพัฒนา สื่อการสอน สื่อ VDO การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไต สื่อภาพพลิกอาหาร โมเดลอาหาร โดยนำเอา
ตัวอย่างอาหารจริงที่ชาวบ้านรู้จักมาจัดหมวดหมู่แล้วถ่ายรูปทำเป็นภาพพลิก เรื่องอาหารไขมันสู ง อาหารแลกเปลี่ยน, เมนู
สุขภาพ, เมนูลดเค็ม ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม และตัวอย่างน้ำตาลในอาหาร,เครื่องดื่มประเภทต่างๆ, เครื่องปรุงโซเดียมสูง 
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นสื่อการสอนที่พกพาสะดวก  

• ให้ความรู้ผู้ป่วยในโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไต แนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลลัพธ์ ก่อนเข้าโครงการ 
ผู้ป่วยไตเสื่อมมีความรู้ร้อยละ 12.0 หลังเขา้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.5 

• ให้ความรู้ผู้ป่วยในโครงการบูรณาการชาเท้าเบาหวานร่วมกับทีม NCD เรื่องความรู้เบาหวาน หลังการอบรมผู้ป่วยมีความรู้ใน
การดูแลตนเองเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 55.4 เป็น 77.6  

• ให้ความรู้ผู้ป่วยในโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งในช่วงเวลา 1 ชม.  
• ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต ในโครงการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะ 1-5 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้ถูกต้อง ต่อเนื่อง  
• ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเน้นการสาธิตอาหารเพื่อนำไปใช้ในการดูแล

สุขภาพอย่างถูกต้องและได้ผล 
(4) บทเรียนเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร: 
• ผู้ป่วยดื้อยา ผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยวัณโรค เดิมใช้ถาดอาหารที่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป มีการจัดเก็บ ล้างที่ต้องแยกและเกิดความ

เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายหากผู้ปฏิบัติงานละเลย เช่น ทิ้งเศษอาหารปนกับผู้ป่วยทั่วไป หรือเศษอาหารไม่ใส่ถุงแดง 
จึงได้เปลี่ยนเป็นกล่องไบโอโฟม  มีชื่อติดชัดเจน หลังจากรับประทานเสร็จ แนะนำให้ผู้ป่วยทิ้งในถุงขยะสีแดง 

• จากการสุ่มตรวจอาหาร ภาชนะ มือผู้ปรุง พบเชื้อในช้อนจนท ขนมหวาน ติดจากมือผู้ปรุง 1 ราย ทีมจึงได้จัดทำมาตรการการ
ทำความสะอาดช้อน งดขนมหวานที่สั่งซื้อจากตลาด เป็นจัดขนมทำเอง และจัดทำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัยทั้งงานโภชนาการและ
ร้านอาหารสวัสดิการในโรงพยาบาล ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ประสานระหว่างงานโภชนาการ, คณะกรรมการ IC, ฝ่าย
สุขาภิบาลฯ, ฝ่ายเภสัชกรรม, คณะกรรมการ ENV เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 

• สุ่มการปฏิบัติงาน ควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบอาหารในการสวมอุปกรณ์ป้องกัน ประเมินทดสอบการล้างมือให้เป็นนิสัย 
• ปี 2560 มีระบบการจัดการขยะ เนื่องจากฝ่ายสุขาฯแจ้งว่าขยะมีกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าไหลออกจากถุง ได้ ใช้ถุง 2 ชั้น เพื่อ

ป้องกันน้ำรั่วไหลออกจากถุงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลเก็บทิ้งทุกวัน เศษผัก ผลไม้ ฝ่ายสุขาฯจะนำไปทำเป็นปุ๋ยน้ำหมัก  
• ระบบการทำความสะอาด HOOD ทุกวัน ถอดล้างทุกวันศุกร์ รถเข็นอาหารล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทุกวัน โดยกำหนดให้

เป็น KPI บุคคลของบุคลากร   
• การสุ่มตรวจอาหารปรุงเสร็จ, ภาชนะ, มือผู้ประกอบอาหารโดยฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค ทุก 3 เดือน และตรวจหา

สารเคมียาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ โดยฝ่ายเภสัชกรรม ส่งงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นม, ตรวจทุก 3 เดือน ผลการตรวจไม่พบ
การปนเปื้อนแบคทีเรีย (0%) 

• การสุ่มระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการ IC (2 เดือน/ครั้ง) สุ่มให้เจ้าหน้าที่ล้างมือ ในครั้งแรกไม่
ถูกต้อง 1 ราย จึงทบทวนการล้างมือจากนั้นสุ่มอีกครั้งผ่านทุกคน และพบปัญหาการใช้น้ำยาไม่ถูกต้อง ปรับปรุงโดยติดป้าย
บอกมาตราส่วนและให้หัวหน้างานดูแลควบคุมกำกับ 
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• การสุ่มระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการ NV (2 เดือน/ครั้ง) พบเจ้าหน้าที่ไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกันด้านเสียงขณะประกอบอาหาร (เสียง HOOD) ได้แจ้งให้เห็นความสำคัญ และกำกับติดตามโดยหัวหน้า มีการประเมิน
การได้ยินทุกปี 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• ปี 2560 สถานทีป่ระกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ระดับดีมาก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
• ปี 2557 พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (การประเมินภาวะโภชนาการ

วางแผนการบริโภคอาหาร ใช้สื่อจับธงลงจาน) 
• ปี 2558-2559 พัฒนาระบบการคัดกรองประเมินภาวะโภชนาการ และการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการพัฒนาระบบการเบิก/

จ่ายอาหารผู้ป่วยใน ด้วยระบบ HOSxP ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ HACC FORUM ครั้งที่ 9และ10 
• ปี 2559 พัฒนาสื่อการสอน VDD โภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ภาวะแทรกซ้อนทางไต ได้เข้าร่วม

ประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 
• ปี 2560 ได้รับรางวัลที่ 2 ด้านระบบ: พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการปีที่  2 ในงานประกวดผลงาน

คุณภาพระดับโรงพยาบาลสูงเนิน 
• ปี 2561 พัฒนาโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

73. อาหาร
และโภชน
บำบัด 
 

3.5 L - พัฒนาระบบการดูแลด้านโภชนาการเชิงรุก มีการคัดกรอง ในผู้ป่วยโรคที่มีปัญหา
ด้านโภชนาการ ผู้ป่วยมะเร็ง ไต เบาหวาน ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ทุพโภขนาการ 
มีการติดตามการบริโภคอาหารโดยโภชนากร/นักโภชนาการในผู้ป่วยที่นอนรักษา
ตัวเพื่อให้การช่วยเหลือในรายที่มีปัญหาด้านการบริโภค 

- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะ
โภชนาการ หลังจำหน่ายออกจากรพ.เพื่อให้ผู้ป่วยมีการดูแลจัดอาหารได้สอดคล้อง
กับแผนรักษาของแพทย์และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย 

- ปี 2564 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชุม ประสานกับคลินิกโรคเรื้อรัง และรพ.สต 
เพื่อช่วยในรายที่มีปัญหาด้านโภขนาการ ญาติที่ดูแลได้เข้าใจเรื่องอาหารมาก
ขึ้น ให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนการดีขึ้น 
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III-4.3 ง/จ การดแูลผู้ปว่ยระยะสดุทา้ย/การจดัการความปวด 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
จำนวนผู้ป่วยระยะท้าย ราย 85 120 211 273 328 
อัตราผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลประคับประคอง
แบบองค์รวมตามแนวปฏิบัติ 

>80% 50.58 90.00 86.25  91.20 92.68  

จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลต่อเนื่องใน
คลินิกประคับประคองผู้ป่วยนอก 

ราย/ครั้ง NA NA 43/143 67/264 101/377 

อัตราผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลต่อเนือ่ง ในชุมชน >80% 82.35 80   67.04   75.45 80.79 
อัตราผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการรักษา/จัดการอาการ
ด้วยยามอร์ฟีน(Strong opioid) 

>50% 44.70 75.00 65.87 51.64 60.06 

จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายได้รับยามอร์ฟีนฉีดใต้ผิวหนัง
ต่อเนือ่งด้วยSyringe driverที่บ้าน 

ราย NA NA 7 27 41 

อัตราผู้ป่วยดูแลประคับประคอง เสียชีวิตใน รพ. < 40% 60.29 58.33 54.6 47.56 43.75   
อัตราผู้ป่วยดูแลประคับประคอง เสียชีวิตที่บ้าน > 60% 39.70 41.66 45.4 52.44 56.25  
อัตราความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วย >80% 98.6 89.7 92.4      94.53      94.06   

ii. บรบิท 
• โรงพยาบาลสูงเนินมีการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ มีการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative Care)ครอบคลุมผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นประธาน มีพยาบาล Palliative care Ward Nurse ครอบคลุม
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน มีตัวแทนจากทีมสหวิชาชีพเป็นคณะกรรมการ  มีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง หลักสูตร 1 เดือน เป็นเลขานุการ ปฏิบัติงานเต็มเวลา เป็น Palliative Care Nurse Manager รับ
การปรึกษา ร่วมดูแลจัดการเป็นรายกรณี และมีระบบปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีการทำงานบูรณาการกับศูนย์
ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน และดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับ
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง   

กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ รพ.ให้การดูแล: 
• ผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีการดำเนินโรคจนกระทั่งไม่สามารถรักษาหายขาดได้ เช่น ESRD, CVA, COPD, 

CHF, AIDS, Hepatic failure, ผู้สูงอายุ  
กลุ่มเป้าหมายในการจัดการความปวด: 
• กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งแผนกผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด และกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่มีความเจ็บปวด  
iii. กระบวนการ 
III-4.3 ง. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(1) การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย: 
• จัดอบรมวิชาการ และชี้แจงนโยบายService plan การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่บุคลากรของโรงพยาบาล และ

เครือข่ายรพ.สต. เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบาย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    
• ทีมดูแลประคับประคองมีการสื่อสารปัญหาความต้องการและแผนการดูแลรักษาให้ ทีมดูแลรักษา แก่ทีมพยาบาล สื่อสารใน

เวชระเบียนโดยบันทึกที่ Progress note และ แบบตอบรับการปรึกษา สื่อสารในระบบ HosXp โดยทำ POP UP ข้อความ
แจ้งเตือนเมื่อเข้าดูข้อมูลผู้ป่วย และสแกนเอกสารแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาที่ยื้อการตายในวาระสุดท้ายในPatient EMR   

• จัดประชุมFamily medicine conference case 1-2 ครั้ง/ปี แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล โดยการนำเสนอกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่เริ่ม 
วินิจฉัย ต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต  และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ป่วยทีน่ำเสนอ เช่น การจัดการอาการปวด, การให้ยาจัดการอาการในระยะท้าย 
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(2) บทเรียนเกี่ยวกับการประเมิน/รับรู้ความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย:  
• ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตามพยาธิสภาพของโรค การประเมิน

ผู้ป่วยเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการให้ครอบคลุมแบบองค์รวม ใช้แบบประเมิน PPS, ESAS, Pain scale, 2Q 9Q  
และมีการประชุมครอบครัว เพื่อประเมินการรับรู้โรคและการดำเนินโรคของผู้ป่วย และครอบครัว  รับฟัง ทำความเข้าใจ ให้
ข้อมูลที่ตรงจริง ข้อดี หากผู้ป่วยได้รับรู้และวางแผนการดูแลรักษาตนเอง เสนอทางเลือกรักษา และแนวทางการดูแล
ประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพื่อนำไปสู่การแจ้งข่าวร้าย และนำไปสู่การค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ป่วยระยะท้าย   

(3) การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างรอบด้าน (ร่างกาย จิตสังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ) และการให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ: 

• เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างรอบด้าน มีระบบการปรึกษาทีมดูแลประคับประคองเข้าไปดูแลร่วมกับทีม
รักษาหลัก ในการประเมินแบบองค์รวม วางแผนการดูแลตอบสนองความต้องการเป็นรายกรณี และประเมินซ้ำต่อเนื่องเพื่อ
ปรับแผนการดูแลให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีบริบทของปัญหาแตกต่างกัน , ในด้านร่างกายมีการ จัดการ อาการ
ไม่สุขสบายต่างๆ และมีทีมสหวิชาชีพ ได้แก่แพทย์แผนไทย และนักโภชนาการมาร่วมดูแล, ในด้านจิตใจมีการจัดมุมสงบ 
ห้องแยก หรือห้องพิเศษตามสิทธิการรักษา ที่สามารถจัดให้ได้ และอนุญาตให้ญาติอยู่เฝ้าดูแลผู้ป่วยได้ เพื่อให้ ผู้ป่วยและ
ญาติได้อยู่ใกล้ชิดกัน และมีนักจิตวิทยา เข้ามาร่วมในการดูแลด้านจิตใจ มีการจัดจัดหาสื่อ ที่ทำให้เกิดความสงบสุขทางด้าน
จิตใจ เช่น การให้ฟังเทปธรรมะ นิทานธรรมะ ดนตรีบำบัด , ในด้านจิตวิญญา มีการตอบสนองต่อความเชื่อและความ
ศรัทธาของผู้ป่วย เช่น การทำสมาธิ การทำโยเร การทำพิธีธรรมตามความเชื่อ เช่น การทำบุญ ตักบาตรถวายสังฆทาน การ
ต่อชะตาชีวิต  

• การให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการทำ Family meeting และ Advance Care Plan ให้ข้อมูล 
คำปรึกษา ทางเลือกในการดูแลรักษา โดยผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ 
ปรารถนาจะเสียชีวิตที่บ้าน มีการสนับสนุนการดูแลที่บ้าน ได้แก่ อุปกรณ์การแพทย์เช่น Syringe driver,เครื่องผลิต
ออกซิเจนสำหรับให้ยืมใช้ที่บ้าน และสนับสนุนรถส่งกลับบ้าน และให้พยาบาลประคับประคอง ไปส่งผู้ป่วยกลับไปดูแล
เสียชีวิตที่บ้าน และมีการดูแลต่อเนื่องในชุมชนโดยการเยี่ยมบ้านโดยทีมประคับประคอง และ เครือข่ายPCU/รพ.สต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

III-4.3 จ. การจัดการความปวด 
(1) การคัดกรองและการประเมินความปวด: 
• มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปวด กำหนดให้ความปวดเปน็สัญญานชีพที่ 5 โดยการคัดกรองความปวดตั้งแต่แรกรับ  
• ประเมินความปวดใช้เครื่องมือประเมินระดับความปวด 3 แบบ สำหรับผู้ป่วยสื่อสารได้ดี ใช้แบบที่ 1  numeric rating 

scales : NRS ถ้าใช้ไม่ได้  ให้ใช้แบบที่ 2 Visual descriptor scales :VDS ประเมิน โดยการถามให้ผู้ป่วยตอบ หากผู้ป่วย
สื่อสารได้จำกัด  ใช้แบบ 3 Face  pain scales : FPS โดยการถาม ให้ผู้ป่วยชี้รูปหน้า  

• ประเมินตำแหน่งที่ปวด, สาเหตุ, ลักษณะเฉพาะของอาการปวด เช่น Nociceptive Pain เป็นความปวดที่เกิดจากการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อ, Neuropathic Pain เป็นความปวดที่มักเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทและปัจจัยอื่นๆ เช่น
ปญัหาจิต-สังคม จิตวิญญาณ เช่น กรณีการปวดของโรคมะเร็ง ซึ่งทำให้บุคลากรสามารถประเมินความปวดได้ตรงกับอาการ
ปวดของผู้ป่วย และจัดการอาการได้เหมาะสมมากขึ้น 

(2) การแจ้งโอกาสที่จะเกิดความปวด และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีจัดการความปวด: 

• โรงพยาบาลมีแนวทางการให้ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการจัดการความปวดก่อนทำหัตถการ 
หรือการตรวจพิเศษ มีดังนี้   
1. กรณีผู้ป่วยผ่าตัด ทีมงานห้องผ่าตัดมีการเตรียม ผู้ป่วย โดยให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ในการประเมินอาการปวด        

และวิธีการจัดการอาการปวดหลังผ่าตัด ซึ่งช่วยลดความกังวลของผู้ป่วยและญาติ   
2. กรณีผู้ป่วยที่สามารถประเมินได้ว่าจะมีอาการปวดเฉียบพลันจากสิ่งกระตุ้น (Incident pain) เช่น การทำแผล, การทำ

Debridement ในผู้ป่วยที่มีแผลขนาดใหญ่,แผลมะเร็ง,และการขยับตัวในผู้ป่วย bone metastasis ทั้ง 2 กรณี จะมี
การแจ้งเป้าหมายของการจัดการอาการปวด,สอนผู้ป่วยประเมินระดับความปวด, ให้ข้อมูลวิธีการจัดการอาการปวดแบบ
ใช้ยาและไม่ใช้ยา, อาการข้างเคียง และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการจัดการอาการปวด 
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(3) การจัดการความปวด การเฝ้าระวังผลข้างเคียง และการจัดการความปวดในผู้ป่วยซึ่งรักษาตัวที่บ้าน: 
• การจัดการความปวด กำหนดแนวทางการประเมินและการเลือกใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด เป็นลำดับขั้นบันได 3 ระดับ

ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก มีการจัดการอาการปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) และแบบเรื้อรัง (chronic 
pain)  และมีการจัดการอาการแบบใช้ยาและแบบไม่ใช้ยา เช่น การแพทย์แผนไทย,การฝังเข็ม  ผู้ป่วยที่รักษาในรพ.จะได้รับ
การวางแผนจำหน่าย โดยปรับขนาดยาระงับปวดให้เหมาะสมกับระดับความปวด และปรับรูปแบบยาที่เหมาะสม เช่น 
Kapanol ให้ทางNG tube , Fentanyl pacth แปะผิวหนัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทีไ่ม่สามารถกลืนยาได้ และต้องการกลับไป
ดูแลให้เสียชีวิตที่บ้าน จะปรับรูปแบบเป็นยามอร์ฟีนชนิดฉีดใต้ผิวหนัง ให้ต่อเนื่อง 24-48 ชั่วโมง ด้วยเครื่องปั๊มยาอัตโนมัติ 
และเตรียมความพร้อมญาติในการดูแลที่บ้าน มีสมุดประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่ให้ยาฉีดมอร์ฟีนที่บ้าน  มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
พยาบาลประคับประคองได้ 24 ชม. สำหรับสอบ- ถาม หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติ เช่น ง่วง,นอนหลับมาก,ปวดมาก 
กินยาแล้วอาการไม่ทุเลา, และจะนัดติดตามอาการและรับยาที่คลินิกประคับประคองแผนกผู้ป่วยนอก และส่งต่อข้อมูลให้
เครือข่าย รพ.สต.       

• การเฝ้าระวังผลข้างเคียง มีการประเมินอาการผู้ป่วย และประเมินSedative Score และมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและ
ครอบครัว เกี่ยวกับวิธีการจัดการความปวด ในการใช้ยา และให้คำแนะนำผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาโดยเภสัชกร และทีมดูแลประคับประคอง จะมีการติดตามประเมินอาการต่อเนื่องตลอดการรักษา เช่นในผู้ป่วยที่ได้รับยา
มอร์ฟีน กำหนดแนวทางให้จ่ายยาระบายมะขามแขกควบคู่กัน และจะแจ้งผลข้างเคียงคืออาการท้องผูก และให้ความรู้ 
คำแนะนำ ในการจัดการอาการท้องผูก 

• การจัดการความปวดในผู้ป่วยซึ่งรักษาตัวที่บ้าน จะนัดรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก ที่คลินิกประคับประคอง ในวันพุธ ช่วง
บ่าย ความถี่ของการนัด ตามระดับPPS และระดับPain scale เพื่อประเมิน ติดตามอาการปวด อาการข้างเคียง 
ความสามารถในการกลืนยา และปรับเปลี่ยนยาจัดการอาการปวดให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมา
โรงพยาบาลได้ ให้ญาติมาบอกเล่าอาการ, ถ่ายรูป หรือคลิบวิดิโอมาให้แพทย์ดู และรับยาแทนได้ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา
ระงับปวด ทีมดูแลประคับประคอง จะมีการโทรติดตามอาการและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหากพบผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะท้าย 
กลืนยาไม่ได้ ทีมจะมีการปรับยาแก้ปวดเบื่องต้นให้หรือให้ยามอร์ฟีนฉีดใต้ผิวหนังต่อเนื่องด้วยเครื่องปั๊มยาอัติโนมัติ โดยใช้
ยาใน Stock กระเป๋าเยี่ยมบ้าน Palliative Care และนัดญาติมารับยาต่อเนื่องที่รพ. และมีทีมรพ.สต เยี่ยมบ้านเป็นระยะ
เพื่อประเมินผู้ป่วยและโทรปรึกษาทีมประคับประคอง หากพบปัญหา  เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดการความปวด 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• แนวทางการดูแลผู้ป่วยประคับประคองโรงพยาบาลสูงเนิน การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยระยะท้ายและการดูแลต่อเนื่อง 
• พัฒนาคุณภาพการเข้าถึงยามอร์ฟีน (Strong opioid) ในผู้ป่วยระยะท้าย  นวัตกรรมกระเป๋าเยี่ยมบ้าน Palliative care 

และ นวัตกรรม ชุด MO Back Home 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

74. การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

3.5 L พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative 
care) ทั้งด้านบุคลากรกระบวนการดูแล และเครือข่ายในชุมชน 

75. การจัดการความปวด 3.5 L พัฒนาระบบการบำบัดอาการเจ็บปวดในผู้ป่วย CA 
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III-4.3 ฉ. การฟืน้ฟสูภาพ 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การประเมินและได้รับการรักษาด้าน
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ภายใน 72 ชั่วโมง DN0106 (I60-I67) 

> 90% 
Thip 

benchmark 
= 88.8 

90.6 

d/c 
improve 
59 คน  

96.0 

d/c 
improve 
94 คน 

95.4 

d/c 
improve 
100 คน 

97.4 

d/c 
improve 
137 คน 

94.3 

d/c 
improve 
144 คน 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
กลางได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพโดย
นักกายภาพบำบัดใน6เดือน  

> 90 % 83.72 86.95 

 

85.29 97.56 98.01 

อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะ
กลาง ที่ได้รับการบริบาลฟิน้ฟสูภาพ
ต่อเนือ่ง กลับมาเดินได้ หรือ มีคะแนน 
Barthel index เพิ่ม > 10 คะแนน 

>70% 74.41 76.81 75.00 81.18 82.18 

 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง IMC 
ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพโดยนัก
กายภาพใน 6 เดือน  

> 71.3% 73.07 77.50 

 

70.59 71.01 98.33 

อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง IMC ที่
ได้รับการบริบาลฟิ้นฟสูภาพตอ่เนือ่ง 
กลับมาเดินได้ หรือ มีคะแนน Barthel 
index เพิ่ม > 10 คะแนน 

>50% 69.23 

 

60 50.0 

 

56.52 

 

76.67 

 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
กลางได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพในขุม
ชน โดยทีมเครือข่าย (รพ.สต.) 

>90% n/a n/a 75 
 

100 100 

อัตราผู้ป่วย COPD ได้รับการฟื้นฟู
สภาพ  

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ระดับประเทศ  
>= 60% 

72.8 77.7 83.6 81.6 63.7 

อัตราการเกิดอุบัติการณ์ทาง
กายภาพบำบัด 
- Burn 
- Falling 
- Hypoglycemia 
- อาการแย่ลง/ปวดเพิ่ม 

< 0.07 0.07 
 
0 
0 
2 
2 

0.07 
 
1 
0 
2 
2 

0.04 
 
1 
0 
1 
1 

0.05 
 
0 
0 
1 
1 

0.06 
 
1 
0 
0 
1 

ความพึงพอใจผู้รับบริการงาน
กายภาพบำบัด 

>92% 
96.0 95.6 94.8 92.7 95.8 

ii. บรบิท 
งานกายภาพบำบัด รพ.สูงเนิน  ดูแลผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ กลุ่มอาการปวด การจำกัดการเคลือ่นไหวจาก
ความเสื่อมหรือกระดูกหัก โรคระบบประสาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, การบาดเจ็บของไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วน
ปลาย  โรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ COPD 
กลุ่มผู้ป่วยทีก่ารฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญต่อการฟื้นตัว: ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอืแตก ที่ส่งกลับจากโรงพยาบาล
ศูนย์เพื่อดูแลต่อเนื่อง โดยมีการให้บริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก รวมทั้งการบริการผู้ป่วยในชุมชน 
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iii. กระบวนการ 
 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการฟืน้ฟสูภาพ  
Post stroke (IMC) - การตรวจประเมินและการวางแผนการฟื้นฟูฯ ทั้งในระหว่างนอนโรงพยาบาล และส่งต่อ

ข้อมูลแผนการฟื้นฟูฯ เมื่อกลับสู่ชุมชน 
- การติดตามกลุ่มนัดฟื้นฟูฯต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากรพ. ผ่านระบบนัด Hosxp แบบวัน

ต่อวัน และเพิ่มช่องทางการติดตาม  ผ่านระบบโทรศัพท์ และการทบทวนเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก 
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ในกลุ่ม IMC ร่วมกับทีม IMC และทีม

เครือข่าย เน้น กลุ่มติดบ้านติดเตียง กลุ่มขาดนัด  
- เสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูฯ การสังเกตอาการที่

ผิดปกติ  
- สนับสนุนสื่อแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลและทีมเครือข่าย  
- การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อปรับสิ่งแวดล้ อมให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพ  
- อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายและผู้ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในชุมชน 

(1) การประเมินและวางแผนฟื้นฟูสภาพ: 
• เพื่อให้ผู้ป่วยที่  refer back กลับมานอนรพ.เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการในช่วง 6 เดือนแรก  ทันเวลา             

และครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม งานกายภาพบำบัด ประเมินปัญหาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
ประเมินคะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และประเมินความพร้อมญาติ / ทีมชุมชน เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยและ
วางแผนให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นแบบผู้ป่วยนอก แบบ Home visit และผู้ป่วยที่ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน  และ 
จัดระบบเข้าดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ที่ Refer back เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ Stroke รายใหม่, Head injury 
และ Spinal cord injury ทำให้ ปี 2561-2563 ครอบคลุมผู้ป่วยร้อยละ 95.4, 97.4 และ 94.3  

• เพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจำหน่าย ด้วยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับที ม PCTและ
ทีมเครือข่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (บูรณาการไปกับงาน PCC,IMC )  เน้น กลุ่มติดบ้านติดเตียง ทำให้ปี 2561-2562 บริการ
ฟื้นฟูสภาพใน 6 เดือน ครอบคลุมผู้ป่วยเพิ่มจากร้อยละ 85.29, เป็นร้อยละ 97.56 ผู้ป่วยได้รับการเย่ียมฟื้นฟูสมรรถภาพรวม 
42 รายๆ ละ 1-2 ครั้ง   

• การติดตามกลุ่มนัดฟื้นฟูฯต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากรพ. ผ่านระบบนัด Hosxp แบบวันต่อวัน และเพิ่มช่องทางการติดตาม  
ผ่านระบบโทรศัพท์ และการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เพื่อนัดหมายการฟื้นฟูฯใหม่ หรือการจำหน่ายจากแผนการฟื้นฟูฯ 
ทำให้อัตราการฟื้นฟูฯต่อเนื่อง 6 เดือน ใน ปี 2562-2563 เพิ่มความครอบคลุมจากเดิมรอ้ยละ 97.56 เป็นร้อยละ 98.02  

(2) การให้บริการฟื้นฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลือผู้พิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน: 
• เพื่อลดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์เรื่องแออัด รอนาน ไม่ได้รับการรักษา ทีมทบทวนการจัดระบบบริการในสถานพยาบาล 

พบว่า ไม่ครอบคลุมการเข้าถึงและเขา้รับบริการของผู้ป่วยรายใหม่ และไม่กระจายผู้ป่วยนัดออกจากช่วงเวลาแออัด จึงปรับใช้
ระบบสารสนเทศ hosxp นัดผู้ป่วย กำหนดให้เข้ารับบริการตามคิวและรอบเวลาให้บริการที่ชัดเจน คำนวณจากภาระงาน
ย้อนหลัง และไม่เกินมาตรฐานวิชาชีพ (PT:pt ไม่เกิน 1:10 ) สำรองคิวสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ กำหนดเกณฑ์ให้บริการขั้นต่ำ 
และจัดลำดับความสำคัญการเข้ารับบริการ สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรแพทย์ คณะกรรมการด่านหน้า  

• ผู้ป่วยที่ refer back กลับมานอนรพ.เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทีม IPD ส่งปรึกษาทางโทรศัพท์ภายใน 24 ชม.หลังรับไว้นอน
รพ. หน่วยงานบันทึกรับแจ้งและเข้าดูแลทุกวันทำการ หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับทราบเคส นัดฟื้นฟูฯต่อเนื่องพร้อมวันนัด
ตรวจติดตามหลังจำหน่าย กลุ่มติดบ้านติดเตียงนัดให้บริการแบบ Home visit ร่วมกับทีมชุมชนและทีมเครือข่าย ทำให้ปี 
2561-2563 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพหลังรับไว้นอนรพ.เฉลี่ยในชั่วโมงที่ 30:13, 25:07และ 33:28   

• การติดตามกลุ่มนัดฟื้นฟูฯต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากรพ. ผ่านระบบนัด Hosxp แบบวันต่อวัน และเพิ่มช่องทางการติดตาม  
ผ่านระบบโทรศัพท์ และการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทำให้ปี 2561-2563 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้ฟื้นฟูฯต่อเนื่อง 
6 เดือนโดยนักกายภาพบำบัด ร้อยละ 85.29,97.6 และ 98.02 เมื่อจบโปรแกรมฟื้นฟูฯ ผู้ป่วย สามารถกลับมาเดินได้หรือมี
คะแนน Barthel index เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 10 คะแนน ร้อยละ 75, 85.36 และ 82.18 ตามลำดับ 
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• เพ่ือลดความพิการรุนแรง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2562 ทีมกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม
เครือข่าย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพการฟื้นตัวต่ำ เสริมพลังและให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติถึงความสำคัญจำเป็นของการทำ
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพที่ถูกต้อง อย่างเหมาะสม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อปรับ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ บาร์คู่ขนาน เตียงฝึกออกกำลังกาย เก้าอี้นั่งถ่าย (ธ.ค.61) ผู้ป่วยที่สามารถ
ทำตามคำสั่งได้ ไม่หลงลืม สนับสนุนให้นอนเตียงต่ำ ดัดแปลงอุปกรณ์กั้นเตียงจากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว 
ได้แก่ การลุกนั่ง การลุกยืน และการทำกิจวัตรประจำวัน  

• เพื่อลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เรื่อง การเกิด aspirate pneumonia ในผู้ป่วยที่ใส่สายอาหาร เมื่อกลับไปพักฟื้นในชุมชน  
ปี 2563 ทีมเข้ารับการอบรมเรื่องการประเมินและการฟื้นฟูฯภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น ปี 2563 เยี่ยมบ้านกลุ่มกลืนลำบาก
ร่วมกับนักโภชนาการ เน้นการจัดท่า การเตรียมอาหาร และการสังเกตอาการผิดปกติที่บ่งชี้ภาวะสำลักอาหาร  สนับสนุนสื่อ
ความรู้การฟื้นฟูฯภาวะกลืนลำบากแก่ผู้ดูแล ปี 2564 เสนอการพัฒนาศักยภาพทีมชุมชน ระดับรพ.สต. เพื่อต่อยอดการดูแล
เมื่อกลับสู่ชุมชนต่อไป 

• เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในชุมชน  ได้จัดทำแนวทางการ ฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง (เม.ย.62), อบรมพัฒนาศักยภาพ ให้กับภาคีเครือข่าย ได้แก่ อสม, Care giver, จิตอาสา ปีละ 1 ครั้ง เน้น
เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และสิทธิประโยชน์คนพิการ (เม.ย-พ.ค 62)  

• เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ปี 2561 ปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในพื้นที่โดยยึดฐานข้อมูลจาก
พมจ.นครราชสีมา ปี 2562 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายทุกรพ.สต. เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ และการฟื้นฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น ปี 2563 ประสานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหัวทะเล เพื่อจัดบริการส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการฟรี  

(3) การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ: 
• งานกายภาพบำบัด ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจประเมินและสั่งการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาลสูงเนิน ผ่าน

ระบบส่งต่อ และระบบ 1-Stop service ทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งปรึกษาโรคที่แนวทางการรักษาโรค CPG ระบุว่าควรได้รับ
การฟื้นฟูสภาพ เช่น Stroke, COPD, DM Foot นักกายภาพบำบัดจะทำการซักประวัติ ตรวจประเมินร่างกายเพื่อหาปัญหา
ทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วย วางแผนการรักษา บันทึกหลักฐานการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานเวชระเบียน  

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 

• การบริการ one stop service แบบเหลื่อมเวลา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และลดความแออัด ผู้รับบริการกายภาพบำบัด
แบบผู้ป่วยนอก 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

76. การฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย
ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของผู้ป่วย 
ผู้ป่วยและญาติมีส่วน
ร่วมในการวางแผน มี
การวัดผลในเวลาที่
เหมาะสม 

3 L  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 เสนอเพิ่มวันนอนรพ.ในกลุ่ม IMC ที่คะแนน BI <75 หรือมี multiple 
impairment จากเดิมปี 63 เฉลี่ยได้ฟื้นฟูฯ 2.4 วัน เป็น 5 วัน เพื่อเพิ่ม
ความถี่การฟื้นฟูฯ และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ  

 ขยายบริการลงสู่ชุมชน โดยเปิดบริการกายภาพบำบัด ใน คลินิกหมอ
ครอบครัว รพ.สต.กุดจิก เมืองเก่า โค้งยาง  
- พัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในคลินิกผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง

พร้อมทีม แพทย์ เน้นกิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อเพื่อลดความ
เสี่ยงพลัดตกหกล้มในกลุ่มปวดเข่า และกลุ่มเคยล้ม 
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III-4.3 ช. การดแูลผูป้่วยโรคไตเรื้อรงั 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรายงาน: ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่สำคัญ (การดูแลผู้ป่วยไตวาย
ระยะสุดท้าย) โดยให้มีการประเมิน วางแผนฟื้นฟูสภาพให้สอดคล้องกับสภาวะของผู้ป่วย ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเอง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
อัตราการดูแลตัวเองของผู้ป่วยและญาติที่ล้างไตทางช่อง
ท้องดูแลตัวเองได้ 

>80% 100  100  100 100 100 

Peritonitis rate (Episodes/yr.) <0.5 0 0 0.07 0.17  0 
Exit site infection rate (Episodes/yr.) <0.24 0 0 0 0 0 
Percentage of 1-year PD patient survival ≥ 90% 100 100 78.57 86.66 100 
Percentage of 1-year PD technique survival ≥ 85% 100 100 100 100 85.71 

ii. บรบิท 
• โรงพยาบาลสูงเนินมีการให้บริการการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis : CAPD) โดยเริ่มมีการเปิดให้บริการ เป็นหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 
รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ (CKD : Chronic Kidney Disease) จัดกิจกรรมชะลอไตเสื่อมบูรณาการร่วมกับ
แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย โดยมี PD nurse นักโภชนากร เภสัชกร แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ร่วมเป็นทีม
บริการเพื่อการให้การบริการและดูแลได้ครอบคลุมทุกปัญหา 

ผู้ให้บริการ PD Nurse:  
• ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) หลังสูตร          

4 เดือน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม จัดการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้ให้บริการ แพทย์ผู้รับผิดชอบคลินิก CAPD :  
• ผ่านการอบรมจากอายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา  
สถานที่ให้บริการ CAPD Clinic :  
• ผ่านการประเมินจากคุณภาพหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง (หน่วยบริการใหม่) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2560 จาก สปสช. และเริ่ม

ให้บริการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 เดิมให้บริการที่ตึกสมเด็จย่าชั้น 3 แต่พบปัญหาในการไปรับบริการของผู้ป่วย จึงปรับเปลี่ยน
มาใช้ห้องตรวจ7 ที่ OPD เพื่อความสะดวกของผู้ปว่ย 
 

iii. กระบวนการ  
(1) การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน:  
• การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)  
• การเตรียมเข้ารับบริการ การให้ข้อมูลการดูแลตนเองเกี่ยวกับเรื่องการชะลอไตเสื่อมในคลินิก กระบวนการ การประเมินสภาพ

ผู้ป่วยตามเกณฑ์เมื่อต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต  โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการต่างๆ  โดยเริ่ม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต เมื่อผู้ป่วยมีอัตราการกรองของไต ระยะที่ 4 (eGFR <30 ml/min/1.73m2) เข้า
รับบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยให้บริการ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ผู้รับบริการ 110 ราย มีสหสาขาวิชาชีพ
ร่วมกับแพทย์ที่ได้รับการอบรม จากอายุรแพทย์โรคไต และส่งต่อให้แก่ โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้เลือก
วิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม และรับการส่งต่อกลับในรายที่ผู้ป่วยเลือกการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตทางช่อง
ท้อง (CAPD) โดยจัดระบบบริการ ในวันพฤหัสที่ 1 ของเดือน เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 5 ราย ปัจจุบันคงเหลือมีผู้ป่วย 12 ราย 
เพื่อเข้าสู่การดูแลต่อเนื่อง ตั้งแต่ การสอนผู้ป่วยตาม CAPD Training Program  การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมินผล
การล้างไตทางช่องท้อง  กระบวนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง เช่น CAPD Retraining Program, Home visit /Call 
visit, การนัดตรวจที่ CAPD clinic ทุก 1-3 เดือน เพื่อรับยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้าน รวมถึงการให้คำแนะนำใน
การเปลี่ยนแผนการรักษาไปเป็น HD การผ่าตัดเปลี่ยนไตและการรักษาแบบประคับประคอง  
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• ผลการดำเนินงาน CAPD เริ่มให้บริการเมื่อ มิถุนายน 2560 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 5 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ปัจจุบันใน
ปีงบประมาณ 2564 มีผู้ รับบริการทั้ งหมด 12 ราย โดยผู้ป่ วยและครอบครัว สามารถดูแลตัวเองได้ดี  แต่ยังพบ
ภาวะแทรกซ้อน คือ Peritonitis โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วย คือ การติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย Peritonitis, การ Re-
Trainning ผู้ป่วยและญาติ ทุก 3 เดือน 

(2) การปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: 
• โรงพยาบาลสูงเนินไม่ได้เปิดให้บริการการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• มีผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตทางหน้าท้อง (CAPD) ได้รับคำแนะนำและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม จากโภชนากร

ทุกรายเมื่อเข้าโปรแกรม Trainning ได้คำแนะนำเฉพาะรายจากแพทย์ขณะตรวจ และพยาบาลประจำคลินิกก่อนกลับบ้าน 
• มีการส่งต่อผู้ป่วย ESRD ที่เข้าเกณฑ์ ไปคลิกนิกไตแข็งแรง รพ. นครราชสีมา เพื่อทำ RRT 5 ราย 
• ผลจากดำเนินการ คลินิกCKD ได้มีการแนะนำผู้ป่วย ESRDที่ไม่พร้อมจะทำ CAPD พบว่าผู้ป่วย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ลดบริโภคอาหารเค็ม ผู้ป่วยมีค่า eGFR เพิ่มข้ึนจากระยะที่ 4 เป็นระยะที ่3 จำนวน 5 ราย 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

77. การดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 

3 L  พัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อม มีการให้ความรู้ผู้ป่วยในคลินิก และ
ประเมินผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย 
- มีการส่งต่อผู้ป่วยที ่ERSD เพื่อรับการทำ RRT ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
- พัฒนา คลินิก CAPD ให้ได้มาตรฐาน 
- ติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย Peritonitis , การ Re-Trainninผู้ป่วย

และญาติ ทุก3 เดือน 
- พัฒนาเครือข่ายครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยCAPD 
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III-5 การใหข้้อมูลและเสริมพลงัแกผู่้ปว่ย/ครอบครัว 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
อัตราผู้ป่วยStrokeที่ฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเดินได้
หรือBathrel indexเพิ่มขึ้น ≥10คะแนน 

>50% 73.1 77.5 70. 71.0 98.3 

อัตราผู้ป่วยStrokeกลุ่มIMCที่ฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมา
เดินได้หรือBathrel indexเพิ่มขึ้น ≥10คะแนน 

>50% 69.2 60.0 50.0 56.5 76.7 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความ
ดันโลหิตได้ดี  

>50% 41.52 40.48 69.29 58.86 54.87 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ≥40% 33.63 46.26 27.28 35.57 31.12 
ผู้ป่วยทีขึ้นทะเบียนที่คลินิกอดสุรา สมัครใจและ
สามารถหยุดดื่มสุราใน 1ปี 

>10% 10.2 10.24 9.91 13.2 12.64 

จำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.39ต่อ
แสนประชากร 

8.77 
(7ราย) 

8.75 
(7ราย) 

14.95 
(12ราย) 

9.77 
(8ราย) 

9.72 
(8ราย) 

อัตราการทานยาARV สม่ำเสมอต่อเนื่องของผู้ป่วยที่
ขึ้นทะเบียน 

>95% 97.56 99.40 99.42 99.0 99.06 

อัตราตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุน้อย(15-19ปี) <10% 22.83 20.2 13.83 14.29 4.88 
หญิงตั้งครรภ GDM  ฉีดยาอินซุลินถูกต้อง 100% 100 80.00 83.33 100 87.50 
หญิงตั้งครรภGDMควบคุมHbA1Cได้ด ี(4.3-6.1%) 100% NA 67.74 17.39 47.37 75.00 
ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500กรัม  ไม่เกิน 

ร้อยละ 7 
9.02 9.87 3.83 3.54 5.67 

อัตราเช็ดตัวลดไข้ถูกต้องในเด็ก Febrile convulsion 100% 100 100 100 100 100 
อัตรามารดาหลังคลอดประคบเต้านมถูกต้อง (IPD) 100% 99.72 100 100 91.27 94.72 
อัตราcaregiverให้อาหารทางสายยางถูกต้อง (IPD) 100% 100 100 100 100 100 
ร้อยละเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (GDD) มี 
พัฒนาการดีขึ้น 6600%%  NNAA  NNAA  NNAA  4499..2299  9933..7755  
 

ii. บรบิท 
• โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ประจำอำเภอ ให้บริการระดับทุติยภูมิ มีประชาชนที่มีความต้องการการให้ข้อมูลดูแลส่งเสริม

สุขภาพ ได้แก่หญิงตั้งครรภ์ เด็กตั้งแต่แรกเกิดและเด็กตามกลุ่มวัย ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค NCD กลุ่มโรคเรื้อรัง Long 
term care, intermediate care, กลุ่ม Palliative care ผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้พิการ จำเป็นต้องให้ข้อมูลและเสริมพลังให้
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือเสริมพลังผู้ดูแลให้ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องที่บ้าน ผู้ที่ต้องให้ความรู้
และเสริมพลังการดูแลสุขภาพ พบว่าเป็นผู้ป่วย ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้แก่ผู้ที่ประเมิน ADL 0-4 คะแนนหรือBarthel index<75คะแนน ผู้พิการติดเตียง

ต้องการให้ช่วยเหลือทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ใช้ต่อที่บ้าน ได้แก่ ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ Home O2 มีสายหรือท่อ

ใส่ร่างกาย ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์พ่นยา ฉีดยาเบาหวาน ล้างไต  
3. ผู้ป่วยที่ต้องการเสริมพลังใจ อารมณ์ ได้แก่ ผู้ป่วยใช้สารเสพติด สุรา ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ซึมเศร้า 
4. ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดผู้ดูแล ทารกและผู้ป่วยเด็กเล็ก ดูแลตนเองได้น้อย  
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคNCD ให้ความรู้ดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการให้ข้อมูลและเสริมพลังมีความสำคัญ:  
• ผู้ป่วย IMC (Stroke,TBI,spinal cord injury) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังHT, DM, Asthma , COPD,DM foot, CKD, มะเร็ง ผู้ป่วยทาน

ยา ARV, warfarin ผู้ป่วยโรคติดต่อTB ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ผู้ติดสุรา-สารเสพติด หญิงตั้งครรภ์เป็นเบาหวาน หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น 
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ลักษณะประชากร/ผู้รับบริการที่มีผลต่อการให้ข้อมูลและเสริมพลัง:  
1. ผู้ป่วยที่ดูแลตนเองได้ปกติ สามารถรับข้อมูลความรู้การเสริมพลังได้ด้วยตนเอง  
2. ผู้ที่ดูแลตนเองได้น้อยหรือไม่ได้ ต้องอาศัยญาติ/ผู้ดูแล ช่วยเหลือทำให้ ดังนั้นการเสริมพลัง เจ้าหน้าที่จะต้องแนะนำและ

สอนผู้แล  
3. ผู้ป่วยที่ขาดผู้ดูแล อยู่คนเดียว หรือผู้ดูแลไม่มีประสิทธิภาพ เช่นเป็นผู้สูงอายุ เป็นเด็ก เป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือติดสุรา-สารเสพ

ติด การเสริมพลังต้องใช้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมาช่วย ได้แก่ รพสต. อาสาสมัครต่างๆในชุมชน เทศบาล อบต.เข้ามา 
ช่วยเหลือการดูแล 

iii. กระบวนการ 
• กำหนดให้มีการประเมินค้นหาความต้องการการเสริมพลังเพื่อดแูลตนเอง ตั้งแต่แรกรับไว้ 
• กำหนดผู้ป่วยที่ต้องเสริมพลัง ได้แก่กลุ่มโรคที่ระบุตามเกณฑ์ ผู้ป่วยADLกลุ่ม 3 เกณฑ์ขาด caregiver/มีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มปกติแต่ Poor control หรือ Poor compliance 
• ทีมพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สาธิต ฝึกสอนทักษะให้caregiverเพื่อดูแล ผู้ป่วย ประจำวัน การให้อาหาร 

ช่วยจัดท่า การเคลื่อนไหว สุขอนามัยบุคคล การดูแลท่อ - สายอุปกรณ์ ประเมินซ้ำจนทำได้ถูกต้อง 
• กำหนดบทบาทสหวิชาชีพ สอนทักษะ ดังนี้  นักกายภาพสอนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ปอด ทางเดินหายใจ ,เภสัชกรสอนเรื่องยา 

การใช้อุปกรณ์พ่นยา ฉีดยาเบาหวาน นักจิตวิทยาประเมินและช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ นักโภชนาการให้ความรู้-คำปรึกษา
เรื่องอาหารเฉพาะโรค 

• ปรับปรุงการประสานข้อมูลระหว่างสหวิชาชีพ  เรื่องการประเมินความรู้หรือทักษะหลังจากได้เสริมพลังไปแล้ว เช่น หลังจาก 
เภสัชกรสอนการฉีดยาด้วยปากกายาเบาหวาน  พยาบาลประเมินซ้ำการฉีดยา จนสามารถทำได้ถูกต้อง หรือประเมินการ    
พ่นยาเมื่อพบปัญหาผู้ป่วยทำไม่ได้ ให้แจ้งเภสัชกรเยี่ยมซ้ำว่าอาจสอนญาติกดยาให้ หรือสอนใช้ spacer ช่วยพ่นยา 

• จัดทำคู่มือการดูแล ผู้ป่วย IMC, ระบบconsult ทีม COC เพื่อร่วมช่วยเหลือค้นหา caregiver-แหล่งชุมชนมาร่วม รับวางแผน
การดูแลกรณีขาดผู้ดูแล จัด Meeting หรือ grand round เพื่อปรึกษาแผนการดูแลผู้ป่วยไม่มีญาติ 

• มีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยหลังจำหน่าย ทาง Thai COC เพื่อให้ทีมชุมชน หรือ Manager ติดตามการปฏิบัติดูแล ประเมินผล
ต่อเนือ่งที่บ้าน  ตอบคืนข้อมูลทางระบบ 

• การเสริมพลังในคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ , คลินิก ANC, คลินิกวัณโรค, ยาARV, warfarin คลินิก โรค
ไตวาย โดยจัดบุคลากรสหวิชาชีพให้คำแนะนำ คำปรึกษาขณะมารับบริการ และมีแนวทาง consult สหวิชาชีพ กรณีต้องให้
ความรู้แนะนำเพิ่มเติม 

 

ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการใหข้้อมลูและเสริมพลงั  
DM  - จัดกลุ่มระดับน้ำตาลตามปิงปองสี จะส่งพบ case manager,โภชนากร แนะนำราย

กลุ่ม/บุคคลกรณีปิงปองสี ส้ม แดง มีแนวทางส่งcosultแพทย์อายุรกรรมกรณี poor 
control 

- ปรับปรุงให้มีการประเมินผู้ป่วยกลุ่มฉีดยาเบาหวานที่ NCD โดยเภสัชกร ทบทวนdose 
วิธีฉีด การเก็บยา อาการแสดง hypoglycemia ขณะรับยา 

COPD - ผู้ป่วยในมีระบบพยาบาลประเมิน ติดตามการพ่นยา  พร้อมสอนการใช้ที่ถูกต้อง หาก
พบปัญหาพ่นไม่ได้ ใหc้onsultเภสัชกรสอนซ้ำหรือช่วยเหลือการใช้ spacer หรือเสนอ
แพทย์ปรับรูปแบบยาพ่น 

ผู้ป่วย Palliative care กลุ่มCA - มีระบบconsult ทีม Palliative care ,PC nurse เข้ามาร่วมเยี่ยมใน IPD ช่วยประเมิน
ความต้องการ ทักษะความพร้อมของผู้ป่วยและ caregiver ได้แก่ การใช้ยามอร์ฟีน
บำบัดการปวดที่ถูกต้องปลอดภัย ร่วมกับครอบครัวทำadvance care plan เรียนรู้
และเตรียมพร้อมเรื่องการดำเนินของโรค พร้อมเยี่ยมบ้านช่วยเหลือการจัดการดูแล  
จัดUnitผู้ป่วยที่บ้าน ให้เหมาะสม เปิดช่องทางปรึกษาทางโทรศัพท์ 24 ชม. 

ผู้ป่วย Palliative care กลุ่ม
CAPD 

- จัดบริการคลินิดCAPDประเมินสอนทักษะให้ถูกต้อง  และPD nurse เยี่ยมบ้านติดตาม
แนะนำการปฏิบัติดูแลที่บ้านเปิดช่องทางปรึกษาทางโทรศัพท์ 24 ชม.มีระบบconsult 
ทีม PD nurse  เข้ามาร่วมเยี่ยมใน IPD ร่วมวางแผนแก้ไขหากเกิดปัญหาการดูแล 
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ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กดิคณุภาพของการใหข้้อมลูและเสริมพลงั  
Febrile convulsion - จดทำแนวทาง CPG,standing order ทำCQIที่แผนกเด็ก จัดทำสือแนวทางการเช็ดตัว

ลดไข้ที่ถูกต้อง ติดตาม KPI เด็กชักซ้ำ 
ผู้ป่วยทีม่ีสายให้อาหารเหลว,BD - วางแผนจำหน่ายร่วมกับญาติ  ค้นหา caregiver กำหนดกิจกรรมการสอนการเรียน

feed BD, ยา น้ำ โดยพยาบาลสอนตัวต่อตัว สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง บันทึกในเวช
ระเบียนและส่งต่อข้อมูลให้ผู้สอนคนต่อไป ประเมินซ้ำ   

 

(1) การประเมิน การวางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู:้ 
• ทีมดูแลจะประเมินปัญหาตั้งแต่แรกรับ ตามเกณฑ์ผู้ป่วยที่ต้องวางแผนจำหน่าย กำหนดหัวข้อที่ต้องฝึกให้สามารถทำได้ก่อน

กลับบ้าน สอนและประเมินจนทำได้ หัวข้อกิจกรรมได้แก่ ฉีดยาเบาหวาน, พ่นยา, ให้อาหารและยา น้ำทางสายยาง, การดูด
เสมหะ, การพลิกตัว, การอาบน้ำบนเตียง,การcare สายสวนปัสสาวะ, การทานยาวัณโรค การทานยา ARV 

• กลุ่มผู้ป่วยที่สหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมกำหนดแผนการสอนทักษะ ได้แก่เภสัชกรสอนปากกาฉีดยาเบาหวาน สอนการพ่นยา ,
แนะนำผู้ป่วยกำหนดเวลาทานยา ARV นักกายภาพสอนการฝึกกล้ามเนื้อ-ฝึกการเคลื่อนไหว การใช้กายอุปกรณ์, นักวิชาการ
สาธารณสุขให้ความรู้ DOT ยา TB 

• พบปัญหาทีมดูแลผู้ป่วยขาดแนวทางกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินทักษะไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้นในปี 2564 
จึงมีการกำหนดหัวข้อการสอน หัวข้อการประเมิน จัดทำสื่อการสอนให้เห็นภาพชัดเจน ให้ทีมดูแลผู้ป่วยใช้ในการสอนญาติ
ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 

(2) การให้ข้อมูลที่จำเป็น การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม: 
• คลินิก NCD นักกายภาพบำบัดจัดการสอนผู้ป่วย DM เรื่องการตรวจเท้า การดูแลเท้า การลงน้ำหนักเท้า การใช้รองเท้า 

support ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า  
• ทบทวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน พบผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน ้ำตาลได้ต่ำกว่าเป้าหมายสาเหตุจาก ความเข้าใจและข้อจำกัด   

วิถีชีวิตประจำวัน เช่น กินยาไม่ตรงเวลาเพราะทำงานเป็นกะเวลา กินอาหารปรุง    
• สำเร็จ case manager DM ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และนักโภชนาการ แนะนำจัดโมเดลอาหาร สาธิต  
• อาหารแลกเปลี่ยน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายและนำไปปรับเปลี่ยน.ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน 
• มีการสอนมารดาหลังคลอด เรืองการดูแลตนเองหลังคลอด การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การเพิ่มน้ำนมด้วยการ 

ประคบและเสนอสมุนไพรปลุกธาต ใช้ตามความสมัครใจ 
• ที่คลินิกโรคหอบหืด ให้คำแนะนำผู้ป่วย COPD, Asthma ส่งเสริม ให้เลิกบุหรี่ กำจัดฝุ่น ควันในบ้านเพื่อลด     

สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หอบกำเริบ  และประเมินฝึกพ่นยาให้ถูกต้อง  
(3) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ และคำปรึกษา: 
• กำหนดให้ประเมินสมรรถนะแรกรับผู้ป่วยที่พบปัญหา จิตใจ อารมณ์ สังคม  มีแนวทางให้consult นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษา 

วางแผนช่วยเหลือบรรเทา ประสานแพทย์การรักษาให้ยา ประสานกับแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชหากเกินศักยภาพ และ
ประสาน Family meeting ตามความจำเป็น 

• ผู้ป่วยที่พบปัญหา Suicidal idea มีระบบConsult พยาบาลจิตเวชทุกราย และจะต้องได้รับการบำบัดจนกว่า คะแนน 2Q 
8Q 9Q จะลดลงในระดับที่ปลอดภัยจึงจะจำหน่ายกลับบ้าน 

• ผู้ป่วยCAPD มีพยาบาล PD ร่วมกับ careger ดูแลผู้ป่วยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ  ติดตามเย่ียมบ้านให้กำลังใจ 
(4) การร่วมกันกำหนดแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมผู้ให้บริการกับผู้ป่วย/ครอบครัว: 
• ผู้ป่วยที่ต้องฉีดอินซูลินที่บ้าน เป็นกลุ่มมีข้อจำกัด ดังนี้ ผุ้สูงอายุหรือมีปัญหาสายตา การรับรู้ ทีมดูแลร่วมกับ care giver 

จัดเตรียมอุปกรณ์สอนวิธีใช้ เช่นปากกาฉีด สำลีแอลกอฮอล์ SMBG หรือประสาน อสมและเจ้าหน้าที่ รพสต. ในชุมชน 
ช่วยเหลือ 

• ผู้ป่วย Palliative ที่เข้าสู่ระยะสุดท้าย ทีม PC จะเข้าดูแลให้ข้อมูลและประเมินความต้องการ ความเชื่อ วัฒนธรรมเปิดโอกาส
ให้พระมาสวดข้างเตียงหรือเปิดเทปธรรมมะ  ตอบสนองการเลือกสถานที่เสียชีวิตช่วยเหลือการกลับบ้าน 

(5) การจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว ให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง: 
• มีการให้สุขศึกษารายกลุ่มในคลินิกเฉพาะโรคDM, HT, COPD, wafarin, ARV, คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดย สหสาขา

วิชาชีพ 
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• มีการเสริมพลัง ส่งเสริมกำลังใจผู้ป่วยคลินิกสารเสพติด คลินิกอดสุรา 
• แผนก IPD เสริมทักษะโดยทีมดูแล ในเรื่องกิจกรรมพยาบาล และสหวิชาชีพสอนทักษะการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน 
(6) การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้และเสริมพลัง: 
• มีการประเมินรายบุคคล ในมารดาหลังคลอดให้นมลูกอย่างถูกต้อง  ดูแลเต้านมถูกต้อง,ประเมินผู้ดูแลเช็ดตัวลดไข้ถกูต้อง 
• การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้และเสริมพลัง พบปัญหาขาดแนวทางกับการติดตามประเมินที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง  

และการประสานเชื่อมโยงให้ทีมผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องนำมาวางแผนต่อเนื่อง 
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การกำหนดแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยทีมผู้ป่วย Palliative อัตราการได้รับการดูแล Advance care plan > 90%

ตั้งแต่ปี 2560-2563 ความพึงพอใจอยู่ ในระดับสูง ในปี 2559 - 2563 ร้อยละ 98.6, 89.7, 92.4, 94.53 และ 94.06 
ตามลำดับ 

• ผู้ป่วยติดสุรา ข้ึนทะเบียนสมัครใจสามารถหยุดดื่มสุราภายใน1 ปี >10% และมีแนวโน้มสำเร็จ ปี 2559-2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.2, 10.24, 9.91 13.2, 12.64 ตามลำดับ  

• อัตราหญิงตั้งครรภ์ควบคุม HbA1C ได้ดีมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ภาวะแทรกซ้อนของมารดา ทารก ลดลง 
v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
78. การให้ข้อมูลและ

เสริมพลัง 
3 L - พัฒนาแนวทางกำหนดกิจกรรม แผนการสอน การหัวข้อในการประเมิน

ทักษะ กลุ่มผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง, คาสายสวนปัสสาวะให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

- ติดตามกำหนดตัวชี้วัดผลลัพท์กระบวนการให้ความรู้ เสริมพลัง ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่หลากหลาย และให้ครอบคลุมกลุ่มสำคัญ 
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III-6 การดแูลต่อเนือ่ง 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
อัตราผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะส่งต่อใน STEMI/STROKE/Trauma 0 3 1 0 0 1 
อัตราผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะส่งต่อในทารกแรกเกิดวิกฤติ 0 0 0 0 0 0 

  อัตราโรคหลอดเหลือดสมอง(Fast tract)ได้รับการส่งต่อภายใน30นาที  >80% 73.25    70.21 71.15 63.25 67.64 
อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที (DIDO) 80% 0 22.22 0 16.67 30.00 
จำนวนครั้งความไม่พร้อมใช้ของรถ Refer  0 0 1 0 0 0 
อัตราการเย่ียมผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน DM Foot > 80% 100 66.66 100 33.33 25 
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ (Post Stroke)
ได้รับการฟื้นฟูจากกายภาพหลังจำหน่ายภายใน 6 เดือน 

> 90% 83.72 86.95 85.29 97.56 98.02 

อัตราผู้ป่วย palliative ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ในชุมชน >80% 82.35 80.00  67.04   75.45 80.79 
 

ii. บรบิท 
• โรงพยาบาลสูงเนินจัดตั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการดูแลต่อเนื่อง (COC) โดยมี Care Manager เป็นพยาบาลวิชาชีพ       

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการดูแล ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่จำหน่ายจาก IPD, ผู้ป่วยที่มารับบริการที่OPD, NCD, PCU,
กายภาพและแพทย์แผนไทย รวมถึงผู้ป่วยที่พบในชุมชนโดยจนท.ทีมชุมชน ประสานรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งมาจาก
หน่วยงานอื่นเช่น รพ.มหาราช รพ.เทพรัตน์ รพ.จิตเวชฯ ให้กับจนท.ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
อำเภอ เพื่อให้บริการการดูแลรักษาเบื้องต้น การพยาบาลที่บ้าน การสร้างเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การเฝ้าระวัง
ติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ/การฟื้นฟูสภาพ/การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย/การดูแลผู้ป่วยระยาว เพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายการดูแลต่อเนื่องที่ครอบคลุมในพื้นที่   

ระดับการให้บริการ:   
• ทุติยภูมิ  F1 
ลักษณะหน่วยบริการในเครือข่าย:  
• ทัง้หมด 11 ตำบล มีรพ.สต 15 แห่ง มี PCC 2 แห่ง (กุดจิก-เมืองเก่า-โค้งยาง และสูงเนิน) 
ตัวอย่างโรคที่การดูแลต่อเนื่องมีความสำคัญต่อประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย: 
• โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (CVA) โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน หญิงหลังคลอดที่มีภาวะสี่ยง

สูง (GDM, PIH) มารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์ โรคถุงลมปอดโป่งพอง (COPD) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of Life Care) และผู้ป่วย 
Alcohol withdrawal syndrome (AWS) ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) โรคหลอดเลือดหัวใจ 

iii. กระบวนการ 
ตัวอย่างโรค (proxy diease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กิดคณุภาพของการดแูลตอ่เนื่อง  

Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma - มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เกินสักยภาพ,ระบบ Fast track กับโรงพยาบาลศูนย์ 
มหาราช, เทพรัตน์ฯ 
- มีรถ refer พร้อมอุปกรณ์ในการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- มีระบบการส่งดูแลต่อเนื่อง ในชุมชน ใช้ระบบ Thai COC 

DM, HT, COPD, astma, AWS, TB 
End of life 

- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- มีระบบการส่งดูแลต่อเนื่อง ในชุมชน ใช้ระบบ Thai COC  

GDM, PIH, Pretrem  - ประเมินปัญหาและความต้องการการดูแลต่อเนื่อง 
- ระบบcosult อายุรแพทย์ กุมารแพทย์  
- ประสานแผนการรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- Fast track ตามแนวทางของ MCH จังหวัด นครราชสีมา  
- ส่งต่อ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ ผ่านระบบ Thai COC  
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ตัวอย่างโรค (proxy diease) การปฏบิัตทิี่ทำใหเ้กิดคณุภาพของการดแูลตอ่เนื่อง  

Dengue Fever ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก, 
Preterm, Sick NBB, 

- มีระบบการส่งต่อเมื่อเกินศักยภาพไปโรงพยาบาลศูนย์ โดยติดต่อผ่านระบบ Refer 
มีการนำส่งโดยพยาบาลวิชาชีพ มีการประสานกับหน่วยรับ refer ก่อนออก
เดินทาง มีการ check list เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
- Dengue Fever มีระบบ การดูแลใช้ Guide line และ Standing Orderเพื่อได้มี

การดูแลอย่างประสิทธิภาพบูรณาการกับทีมสสจ.และมีการปรับปรุงต่อเนื่องและมี
ระบบติดตามกรณี 

1. จำหน่ายให้ออกไปนัดติตตามโดยออกไปนัด2ใบ ใบแรกให้คนไข้                  
ใบที2่ (เขียนเบอร์โทรศัพท์ของญาติ) ให้จุดOPDเพื่อตดิตามคนไข้มาตามนัด 

2. กรณีส่งต่อมีระบบติดต่อทาง Line Dengue Korat เพื่อทีมสสจ.รับรู้ข้อมูล
และแพทย์และช่วยดูแลรักษาร่วมกันและมีการติดตามเยื่ยมทุกราย ที่ส่งต่อ 

- Neonatal jaundice มีระบบ การดูแลใช้ Guide line และ Standing Order      
มีการติดตามนัดตามเกณท์ ติดตามเยี่ยมโดย PCU ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน 
Kermicterus มีการส่งต่อชุมชน มีระบบการเย่ียบ้าน ผ่านระบบ Thai COC 
- Neonatal Sepsis มีระบบ การดูแลใช้ Guide line และ Standing Order   
- การติดตามนัดตามเกณท์ ติดตามเยี่ยมโดย PCUกรณีส่งต่อมีระบบติดต่อทาง  

Line Dengue Korat เพื่อทีมสสจ.รับรู้ข้อมูลและแพทย์และช่วยดูแลรักษาร่วมกัน 
- การส่งต่อชุมชน มีระบบการเย่ียบ้าน ผ่านระบบ Thai COC และมีการตอบกลับ 

เมื่อได้รับการเยี่ยมแล้ว 

 

(1) การระบุกลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องใช้ขั้นตอนจำหน่ายและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ: 
• เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อทันเวลาและปลอดภัย ได้มีการกำหนดกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องส่งต่อเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ STEMI 

Multiple trauma ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทารกแรกเกิดวิกฤติ COVID-19 มีการกำหนดแนวทางการส่งต่อ ได้แก่       
มีช่องทาง consult case ทาง Line application ก่อนการตัดสินใจส่งต่อและการดูแลรักษาที่ต้องให้ที่รพช.ก่อนการส่งต่อ 
เช่นการให้ยา Streptokinase, ใส่ ICD ในcase Multiple trauma. มีการเตรียมยานพาหนะในการนำส่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ของพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลระหว่างการส่งต่อ การประสานงานก่อนส่งต่อ ผลลัพธ์ จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงระหว่าง
ส่งต่อ ป ี2559-2563 เท่ากับ 3,1,0,0,1 ราย ตามลำดับ 

• เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการต่อเนื่อง ทีมนำ PCT ได้กำหนดเกณฑ์กลุ่มผู้ป่วยสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ 
ผู้ป่วยติดเตียง มีอุปกรณ์ติดตัว และ PALIATIVE CARE  

(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสื่อสาร: 
• เพื่อความปลอดภัยในการดูและขณะส่งต่อ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ มีระบบการจัดตารางมอบหมายเวรส่งต่อ ทั้งในกลุ่มพนักงาน

ขับรถ และพยาบาล และกำหนดเรื่องมาตรการเรื่องความปลอดภัย ในกลุ่มโรค ดังนี้  
- STEMI มีการกำหนดรถพยาบาลที่มี Telemedicine ที่ใช้ในการส่งต่อและประสานกับรพ.มหาราช และติด AED กับ

ผู้ป่วยไว้ตลอดเวลา มีพยาบาลที่ได้รับการอบรมดูแลขณะส่งต่อ ประสานข้อมูลกับแพทย์มหาราชเป็นระยะผ่าน line 
group STEMI  พบมีผู้ป่วยอาการทรุดลง 2 ราย ใน ปี 2559-2560 เนื่องจาก การเตรียมผู้ป่วยขณะ refer ไม่พร้อม 
ไม่ได้ติด AED ก่อนขึ้นรถและขณะอยู่บนรถ จึงได้กำหนดให้ case STEMI ทุกราย ต้องติด AED ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย
ในห้องฉุกเฉิน และระหว่าง refer จนถึงรพ.มหาราช ผลลัพธ์ 2561-2563 ไม่มีผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะ refer  

- ผู้ป่วย multiple trauma มีระบบ consult Doctor trauma รพ.มหาราชทุกรายและกำหนด การ Fast Ultrasound
ทุกราย กำหนดเกณฑ์การใส่ ICD ในรายที่ไม่รู้สึกตัว และต้องทำ CPR ทุกราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย มีการ
ประสานข้อมูล ไปยังศูนย์ refer ก่อน refer ทุกครั้ง ผลพบว่าในปี 2563 มีผู้ป่วย อาการทรุดลงขณะrefer 1 ราย 
เป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค ที่มีระดับความรุนแรงสูง โดยประเมินจาก Revised Trauma score < 5 ซึ่งมีโอกาส
อาการทรุดลงและเสียชีวิตขณะ ส่งต่อได้  

- ผู้ป่วย COVID-19 มีการกำหนดแนวทางชัดเจนในการส่งต่อร่วมกับ รพ.มหาราช โดยต้องเตรียมแคปซูลในการนำส่ง 
และเตรียมความพร้อมพยาบาลนำส่ง  ผลลัพธ์ มีการ refer case COVID-19 ในระลอกแรก 1 ราย 
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- ผู้ป่วยเด็กแรกเกิดวิกฤติ  มีระบบ consult แพทย์เวรกุมารเวช รพ.แม่ข่าย ตามช่องทาง Fast track กำหนดตรวจสอบ
ตาม check list ประสานงานส่งต่อ แจ้งเวลาก่อนออกเดินทาง ,ระหว่างเดินทางและก่อนเข้าเขตโรงพยาบาลมหาราช  
เพื่อเตรียมกุมารแพทย์ไว้รอรับเมื่อไปถึง กำหนดให้มีพยาบาลห้องคลอดเป็นผู้ refer และต้อง refer by Transport 
Incubator เท่านั้น ผลลัพธ์ ตั้งแต่ ปี 2559-2563 มี case refer และได้รับการ Transport Incubator ทุกราย มีพบ
ประเด็น เรื่องการใส่ ET-Tube พบ one lung ในปี 2562 1 ราย และ ปี 2563 1 ราย ได้กำหนดแนวทาง ตรวจสอบ 
ET-Tube และการประเมินฟัง lung หลังใส่  ET tube และ ก่อน refer ทุกครั้ง และในปี  2562  พบ ET-tube 
obstruction 1 ราย ได้กำหนดให้มีการ suction ก่อนใส่ ET tube วัดระดับ O2 Sat ทุกราย  

 (3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่ใช้ในการส่งต่อ: 
• เพื่อเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ให้พร้อมต่อการ refer  มีการจัดระบบดังนี้ 
- มีการมอบหมาย พขร. รับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบความพร้อมของรถ Refer และอุปกรณ์ภายในรถทุกวัน 
- พนักงานขับรถผ่านการอบรมในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่  100 %  
- จัดเวรหลัก 2 คน ต่อ 1 เวร และมีเวรเสริม เป็น on call ในเวลาฉุกเฉิน หรือภาระงานเกินอีก 1 เวร 
- ระบบการเรียกรถ Refer สามารถตอบสนองได้ภายในเวลา 5 นาที จัดตารางเวร on call เสริม การเรียกรถ ต้องมา

ทันเวลา ผลลัพธ์ ปี 2563 มี 1 ครั้งที่มาไม่ทันเวลา สาเหตุจาก การมอบหมายหน้าที่เวรสำรองไม่ชัดกรณีที่ เวรหลักไป 
refer แล้วยังไม่กลับมา ส่งผลให้ refer ผู้ป่วย Fast track ล่าช้า จึงได้กำหนด แนวทางในการตาม พขร.เวรสำรอง    

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายการเวชภัณฑ์ได้แก่ IV fluid และอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนรถ REFER ตาม
มาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน โดย EMT ตรวจสอบทุกวัน 2 ครั้ง เวรเช้า /เวรบ่าย พบว่าอากาศในรถค่อนข้างร้อน มี
โอกาสที่อุปกรณ์และ IV เสื่อมสภาพได้ง่าย จึงปรับให้มีการเก็บอุปกรณ์และรายการยาไว้ที่ ER เป็นชุดกระเป๋า Refer  

- การเตรียมเรื่องเวชภัณฑ์ ฉุกเฉิน กรณี refer มีการกำหนดรายการยาฉุกเฉินตามมาตรฐาน สพฉ.และตรวจสอบร่วมกับ
เภสัชกร ทุกครั้งที่มีการใช้ยา 

(4) ระบบนัดหมายเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ระบบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหลังจำหน่าย: 
• ในกลุ่มผู้ป่วย TB, STROKE  จะพิจารณาการนัดหมายโดยแพทย ์ 
• ในกลุ่มโรคเรื้อรัง มีการออกใบนัดการรักษาต่อเนื่อง และระบุสาเหตุการนัดหมายพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อสอบถามได้ หากไม่มาตามนัดมีติดตามทางจดหมาย โดยการประสานงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่  
• กำหนดวันนัดในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดรายใหม่ ไม่เกิน 20 วัน เพื่อประเมินการใช้ยาฉีดและติดตามอาการ รวมทั้งมี

หมายเลขติดต่อได้ตลอดเวลาแจ้งในใบนัดหากมีข้อสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ  
• กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเสี่ยงต่อการเกิดแผลลุกลาม นัดติดตาม 7 วัน เพื่อประเมินผลและความรุนแรงของแผล  
• ในกลุ่มนัด Consult แพทย์เฉพาะทาง มีเกณฑ์ในการนัด และกำหนดตาราง และข้อตกลงในการ ในการนัด เพื่อให้

ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก และสอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย 
• มีระบบการกระจายการนัดเพื่อลดความแออัด ได้แก่ กำหนดตาราง จำนวนการนัด การนัดเหลื่อมเวลา 
• ในคลินิกพิเศษ จะมีการกำหนดวันนัดบริการ และเป็นระบบ ONE STOP SERVICE 
• ในการให้คำปรึกษา ในกลุ่ม PALLIATIVE จะมีกลุ่ม LINE ที่สามารถให้คำปรึกษาตลอดเวลา 

 

(5) ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพ่ือความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วย (รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริการที่ให้การดูแลต่อเนื่อง) และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ: 

• เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตามดูแลผู้ป่วย รพ.มีเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องระดับอำเภอ ใน รพ.สต.15 แห่ง คลินิก    
PCC 2 ต.สูงเนิน 2 แห่ง เพือประสานส่งต่อการดูแลผู้ป่วย รวม 17 เครือข่าย โดยเปิดให้บริการการดูแล ตรวจรักษาผู้ปวย 
DM HT โดยมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให้การดูแลได้มาตรฐาน ประสานเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ในกลุ่ม
ผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง ให้พื้นที่รับทราบและติดตามเยี่ยม พร้อมส่งข้อูลตอบกลับมาให้โรงพยาบาลเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดูแล  
ผ่านโปรแกรม Thai COC  

• สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มกัลยานมิตร ต.สูงเนิน โดย
กระบวนการรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย (Healt literacy) ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดลสมาชิก กลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าใจ และตัดสินใจ เลือกการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยอาศัยการสนับสนุนและสร้างพลังโดยกลุ่ม  
จนสามารควบบบคุมระดับน้ำตาล ลดและหยุดการใช้ยาได้และสามารถถ่ายทอดและขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 
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• มีเครือข่าย อสม.ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน ร่วมในทีมเยี่ยมบ้าน ช่วยประสานติดตามผู้ป่วยขาดนัด หรือ
นำส่งยาให้ที่บ้าน ในสถานการณ์ COVID -19 

• ในสถานการณ์ COVID -19 อสม.มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น เฝ้าระวังในชุมชน และติดตามประเมิน
กลุ่ม Home Qualantine และมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กลุ่ม local Qualantine 

(6) การสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยแก่หน่วยบริการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการดูแลต่อเนื่อง: 
• มีเกณฑ์การส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องชัดเจน ทั้งในระบบเครือข่าย รพ.สต.ระดับ รพ.แม่ข่าย และสื่อสารผู้ปฏิบัติ ทราบ 
• มีระบบการลงข้อมูลสื่อสารข้อมูลผู้ป่วย ข้อบ่งชี้ในการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละราย ผ่านโปรแกรม online Thai COC เพื่อให้

ผู้รับผิดชอบติดตามเยี่ยม และลงผลตอบกลับการเย่ียม 
• มีระบบการทำงานเป็นเครือข่าย สื่อสารผ่านกลุ่ม LINE ในการส่งต่อข้อมูลกลุ่มโรคสำคัญที่ Admit และต้องการการดูแล

ต่อเนื่อง ประสานงานทาง LINE COC หรือโทรศัพท์  ใน Case จำเป็นเร่งด่วน หรือต้องดูแลใกล้ชิด ใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น 
เตียง  เครื่องผลิต ออกซิเจน การให้ยาระงับความเจ็บปวดต่อเนื่อง ในผู้ป่วย Palliative Care ประสานกับ อปท. กรณีขาด 
Care Giver โดยให้ชุมชนมีส่วนช่วยสนับสนุน อุปกรณ์ หรือ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่นผู้พิการ 

(7) การทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง: 
• จัดทำ Conference ในกลุ่มโรคสำคัญที่ต้องดูแลต่อเนื่อง และทบทวน Chart ร่วมกันระหว่าง IPD OPD ER LR ติดตาม

เยี่ยม โดย สหสาขา โดยเน้น IMC เพือให้ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ฟื้นสภาพโดยเร็ว สามารถกลับไปดำเนินชีวิต
ได้ตามปกติ 

• มีการทบทวนเวชระเบียน พบว่า ไม่ลงผลการเยี่ยม ทำให้ไม่มีข้อมูลในการดูแลต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาล จึงออกแบบให้มี
ระบบการบันทึกผลการเยี่ยมบ้าน ลงในระบบ HOSxP เพื่อสื่อสารการดูแลที่ต่อเนื่อง  

(8) การติดตามผลการดูแลต่อเนื่องและนำผลการตดิตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบรกิาร: 
• มีระบบการติดตามการดูแลต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขา Tracer เป็น Case Manager ในกลุ่มผู้ป่วย COPD, ASTHMA, 

TB, STROKE, IMC, DM  
• ติดตามเยียมบ้าน ประเมินผลการตอบกลับข้อมูลการเยี่ยม รวมทั้งติดตามการมาตรวจตามนัด ประเมินปัญหาที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย สรุปผลการดูแล ใน คปสอ ทุก ๆ เดือน โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นเพิเศษ เช่น DM Foot, DHF, 
TB รายใหม่ หรือผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา GDM, IMC  

• จากการจัดระบบคลินิก palliative เดือนละ 2 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน บางรายมีปัญหายาหมดก่อนวันนัด 
การปรับยาเพื่อ ควบคุมอาการปวด จึงได้ปรับให้มีคลินิกทุกวันพุธ โดยทีมแพทย์ และพยาบาล ประจำคลินิก 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• ระบบการส่งต่อเย่ียมบ้านร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

79. การดูแลต่อเนื่อง 3 L 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน COC ชัดเจน  
2. พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลการดูแลต่อเนื่องและการ

วิเคราะห์ เพือ่นนำไปปรับปรุงระบบ ระหว่างทีม COC 
และการรักษาในโรงพยาบาล ผ่านการบันทึกข้อมูลการ
เยียมใน HOSxP  

 

 


