II-2 การกากับดูแลวิชาชีพ
II-2.1 การกากับดูแลวิชาชีพด้ านการพยาบาลโรงพยาบาลชุมแสง
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ: คุณภาพชีวติ ปลอดภัย ประสิ ทธิภาพ มาตรฐานและจริ ยธรรม
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2553 2554 2555
1. ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล
80%
108.8 95.92 110.64
1.1 อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรพยาบาล
72.46 71.76 75.29
1.2 ความพึงพอใจในการทางาน ของบุคลากรทางการ >ร้อยละ80
พยาบาล(เฉลี่ย)
1.3 ความผูกพันขององค์กรพยาบาล
ระดับดี(>3.8)
N/A N/A N/A
- ข้าราชการ
N/A N/A N/A
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1.3 พยาบาลประเมินสมรรถนะ ผ่านเกณฑ์
1.3.1 สมรรถนะหลัก
>80%
N/A N/A N/A
- ระดับชานาญการ
N/A N/A N/A
- ระดับปฏิบตั ิการ
1.3.2 สมรรถนะวิชาชีพ
ระดับ3
N/A N/A N/A
- งานผูป้ ่ วยใน (ชานาญการ,ปฏิบตั ิการ)
N/A N/A N/A
- งานผูป้ ่ วยนอก (ชานาญการ)
N/A N/A N/A
- งานฝากครรภ์(ชานาญการ,ปฏิบตั ิการ)
N/A N/A N/A
- งานสูติกรรม(ชานาญการ,ปฏิบตั ิการ)
N/A N/A N/A
-งานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น(ชานาญการ,ปฏิบตั ิการ)
NA/ N/A NA
- งานจักษุ(OPD,OR)
N/A N/A N/A
- งานห้องผ่าตัดและวิสญ
ั ญี
20%
N/A N/A N/A
1.3.3 ประสบการณ์ 0 -3 ปี
80%
N/A N/A N/A
1.3.4 ประสบการณ์ >3 ปี
1.4 ผลผลิตทางการพยาบาล
90-110%
N/A 88
85
- OPD (ทัว่ ไป)
90-110%
N/A 53
71
- OPD (VIP) เปิ ดบริ การเฉพาะครึ่ งวันเช้า
90-110%
N/A 157
143
- OPD (จักษุ) เปิ ดบริ การเฉพาะครึ่ งวันเช้า
80-85%
N/A 25
18
- OR (จักษุ)ผ่าตัดครึ่ งวันบ่าย
80-85%
N/A 1
3
- OR (ทัว่ ไป)
90-110%
N/A 179
114
- ER
80-85%
N/A 110
115
- LR+ANC
90-110%
N/A 151
129
- WARD

2556

2557(ต.ค.56 -ก.ค.57)

92.51
76.92

107.78
77.72

N/A
N/A

ระดับปานกลาง(3.63)
ระดับปานกลาง(3.35)

N/A
N/A

88.46
100

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.50
87.50

ระดับ3.3 , 2.5
ระดับ3.0
ระดับ2.7 , 2.0
ระดับ3.2 , 2.3
ระดับ3.3 , 2.3
ระดับ3.6 , 4.0
ระดับ4.4
12.96
87.04

109
64
167
36
1
142
109
145

129
62
144
31
1
116
91
148

2. การใช้ กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐาน
การพยาบาล
2.1 งานผูป้ ่ วยนอก
2.2 งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
2.3 งานฝากครรภ์
2.4 งานห้องคลอด
2.5 งานห้องผ่าตัดและวิสญ
ั ญี
2.6 งานผูป้ ่ วยใน
3. ความปลอดภัย
3.1 บุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3.2 Admin Error
- ผูป้ ่ วยใน
3.3 จานวนผูป้ ่ วยเลื่อนล้ม/ ตกเตียง
3.4 อัตราการติดเชื้อ CAUTI
3.5 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.6 อัตราการติดเชื้อSSI (clean wound)
3.7 อัตราการติดเชื้อแผลฝี เย็บ
3.8อัตราการติดเชื้อบริ เวณที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
3.9 อัตราการเกิดแผลกดทับ
3.10 อุบตั ิการณ์การให้เลือดผิด
3.11 จานวนการเลื่อนหลุดของ ET –Tube
3.12 อุบตั ิการณ์ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
-การแพ้ยาซ้ า
-การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด
-การรักษาผิดคน(เจาะเลือด , X-Rays)
-อัตราความผิดพลาดในการให้ยา High Alert Drug
(ระดับE-I)

ร้อยละ 80

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

50.40
89.46
70.25
78.50
80.00
37.86

ร้อยละ 90

92.80

95.60

98.35

92.25

83.86

2.95
0 ราย
4
<0.6/1000วันนอน 1.17
<0.3/1000วันนอน 0.16
0ครั้ง
N/A
<1%
0
<0.3/1000วันนอน 0.07
<1/1000วันนอน N/A
0 ครั้ง
0
0 ครั้ง
0

2.67
3
0
0.40
2.1
2.1
0.15
0.37
0
0

0.84
2
0.6
0.42
0
0.9
0.13
0.84
0
0

1.21
1
0.51
0.58
0.01
1.4
0.37
0.87
0
1

2.70
0
0.86
0.63
0
0
0.53
0.91
0
2

ราย
ราย
ราย
ราย

0
N/A
N/A
1

2
240
N/A
1

3
188
N/A
0

1
40
4
1

<3ครั้ง/1000วันนอน

0
N/A
N/A
N/A

4. ด้ านประสิทธิภาพ
4.1 การได้รับข้อมูลและการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับบริ การ
- ผูป้ ่ วยเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย การดูแลตนเอง
และการเฝ้ าระวังอาการผิดปกติที่ควรระวัง
- ผูป้ ่ วยนอก
- ผูป้ ่ วยใน
4.2 ร้อยละของผูป้ ่ วย Asthma ได้รับความรู ้วธิ ีการพ่น
ยา และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง โดยมีความ สามารถใน
การดูแลตนเองเมื่อโรคกาเริ บ
4.3 อัตราผูป้ ่ วย COPD Readmit ภายใน 28 วันโดย
ไม่ได้วางแผน
4.4 จานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ Readmit ภายใน 28 วัน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ90

87.70
86.77
N/A

82.33
83.88
N/A

80.96
78.27
N/A

80.25
70.50
84.87

86.00
79.00
100

ร้อยละ 3

0.16

0.22

0.38

0.26

0.39

ร้อยละ3

0.02

0

0.08

0.10

0.13

0.7

0.53

0.63

0.05

0.02

2.63

1.66

2.49

3.62

3.23

90.00
87.00

86.00
91.00

89.00
92.00

90.00
91.00

94.71
90.50

ความสามารถในการดูแลตนเอง
1. ผูป้ ่ วยกลับมารักษาซ้ าภายใน 48 ชัว่ โมง ด้วย < 3%
อาการรุ นแรง สาเหตุจากไม่รู้วธิ ีเฝ้ าระวัง
2. อัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ด้วยโรค < 3%
เดิมจากสาเหตุความไม่รู้วธิ ีปฏิบตั ิตามการรักษา
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อบริ การพยาบาล
- งานผูป้ ่ วยนอก
- งานผูป้ ่ วยใน

≥ร้อยละ 90
≥ร้อยละ 90

บริบท :
กลุ่มการพยาบาลเป็ นองค์กรวิชาชีพขึ้นตรงกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมแสง
มีหวั หน้าพยาบาลเป็ น
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และมีคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้างานจานวน 8 คน เป็ น
กรรมการ
จานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบตั ิที่กลุ่มการพยาบาล :
ประกอบด้วย :
 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ
39 คน
 พกส.+ลูกจ้าง
15 คน
 เวชกิจฉุ กเฉิ น
ข้าราชการ
2 คน
 พนักงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้
22 คน
 พนักงานอื่นๆ
18 คน
รวม 97 คน
หน่ วยงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของทีก่ ลุ่มการพยาบาล
1. งานผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป / เปิ ดบริ การนอกเวลา เวลา 16.30 - 20.30น.
2. งานผูป้ ่ วยนอก (คลินิกจักษุ)เปิ ดบริ การเฉพาะครึ่ งวันเช้า
3. งานผูป้ ่ วยนอก (คลินิกVIP.) เปิ ดบริ การเฉพาะครึ่ งวันเช้า
4. งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ - ฉุกเฉิน
5. งานผูป้ ่ วยฝากครรภ์ งานผูป้ ่ วยก่อนคลอด คลอด และหลังคลอด
6. งานผูป้ ่ วยผ่าตัดทัว่ ไป และผ่าตัดตา (เปิ ดผ่าตัดตาครึ่ งวันบ่าย)
7. งานส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น เปิ ดบริ การเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
8. งานผูป้ ่ วยใน 2 ตึก
9. งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
10. งานประกันสุ ขภาพ
นอกจากนั้น พยาบาลของกลุ่มการพยาบาลยังรับผิดชอบร่ วม ในงานคลินิกAsthma ร่ วมในงาน
คลินิกDM (ในงานคลินิกไต) และรับผิดชอบงานEMS ศูนย์ส่งต่อ ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ งาน
หน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ งานออกรับบริ จาคโลหิ ตของสภากาชาดงานพิทกั ษ์สิทธิ
สตรี และเด็ก(OSCC) งานชันสู ตรพลิกศพและคดี งานชมรมจริ ยธรรมของรพชุมแสง การจัดซื้ อและ
ระบบคลังการแพทย์ของรพ.ชุมแสง

รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.ชุ มแสง
กระบวนการ:
การบริหารการพยาบาล
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการทีมผู้บริหาร :
กลุ่มการพยาบาลบริ หารงานในรู ปขององค์กรพยาบาล
โดยคณะกรรมการขององค์กรพยาบาลมาจาก
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และควบคุมกากับงาน การบริ การ
คุณภาพการพยาบาล :
 ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เพียงพอ ทั้งด้านการบริ หารการพยาบาล และด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล
 ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลมีการประชุมประสานงานทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงาน เพื่อสื่ อสารข้อมูล
จากระดับบริ หารสู่ ระดับปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
 ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลทุกระดับใช้เกณฑ์ของสานักการพยาบาล มีการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของ
แต่ละหน่วย
 ในปี 2557-2559 มีแผนส่ งบุคลากรระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ที่ยงั ไม่เคยได้รับการอบรม เข้าอบรม
หลักสู ตรเฉพาะทางการบริ หารทางการพยาบาลและผูผ้ า่ นการอบรม 3-5 ปี ได้รับการฟื้ นฟู
 ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลทุกระดับ
เป็ นคณะกรรมการบริ หารงานต่างๆของโรงพยาบาล เช่น
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริ หารงานโรงพยาบาล คณะกรรมการHRD คณะกรรมการ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล(เป็ นแกนนางานIC.) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความขัดแย้ง คณะกรรมการPCT คณะกรรมการเภสัชกรรม คณะกรรมการ5ส.
ของโรงพยาบาล (เป็ นแกนนางาน5ส.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (เป็ นQRT.ของ
รพ.) คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
จากการดาเนินงานที่ผา่ นมา การพัฒนาระบบบริ การให้สอดคล้องกับปั ญหา รวมทั้งการดาเนิ นการควบคุม
คุณภาพการพยาบาล พบว่าความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ปี 2554 –ปี 2557
 ผูป้ ่ วยนอก 86.00 % , 89.00 % ,90.00 % , 94.71 %
 ผูป้ ่ วยใน 91.00 % , 92.00 % , 91.00 % , 90.50 %
 แต่ยงั พบข้อร้องเรี ยนพฤติกรรมบริ การของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2555 =15ราย ปี 2256 =5ราย ปี
2557 = 9 ราย ซึ่ งพบว่าในที่OPDและER เพิ่มมากขึ้น

บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในหน่ วยงานทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง
หรือขาดแคลนบุคลากร :
 ระบบการบริ หารงานใช้ระบบคณะกรรมการ
โดยมีหวั หน้าพยาบาล และหัวหน้างาน เป็ น
คณะกรรมการ การบริ หารอัตรากาลัง พิจารณาจัดให้เหมาะสมเป็ นปั จจุบนั ตามภาระงาน โดยให้
หน่วยงานสามารถบริ หารอัตรากาลังได้ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด ให้เพียงพอ เพื่อจัดบริ การ
พยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
 มีแนวทางในการบริ หารจัดการอัตรากาลังในภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิ น หัวหน้างานและหัวหน้า
เวร สามารถดาเนิ นงานตามแนวทางที่กาหนด
หน่ วยงานทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง :
ได้วเิ คราะห์อตั รากาลังของหน่วยต่างๆที่มีความเสี่ ยงสู ง ดังนี้
1. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เวรเช้าเดิมพยาบาลวิชาชีพ 4คน เพิม่ เป็ น 5คน เพื่อรองรับการออกรับEMS
และการ Refer คนไข้ วันหยุดราชการเดิม 3 คน เพิ่มเป็ น 4 คน เวรบ่ายเดิม 3 คน เพิ่มเป็ น 4
คน เวรดึกเดิม 1คน เพิ่มเป็ น 2 คน เพื่อให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยได้รวดเร็ วและปลอดภัย
และรองรับระบบ EMS และสามารถขอเสริ มกาลังคนได้ โดยยึดเกณฑ์ดงั นี้
 ER เวรนอกเวลาราชการ (เวรบ่ าย-ดึก) และวันหยุดราชการ
กรณี มีจานวนคนไข้มากหรื อต้องการความช่วยเหลือเร่ งด่วน/ฉุกเฉิน ให้เรี ยกเสริ ม
ลาดับ1 เจ้าหน้าที่เวรก่อน ( 1. LR 2. WARD)
ลาดับ2 เวร Refer มาเสริ ม
ลาดับ3 เสริ มจากบ้านพัก(เมื่อเข้าเกณฑ์แผนอุบตั ิเหตุหมู่)
 การจัดตั้งศูนย์ ส่งต่ อ มีระบบการจัดอัตรากาลังส่ งต่อผูป้ ่ วยตลอด 24 ชัว่ โมง และสาหรับ
ในผูป้ ่ วยวิกฤต, ผูป้ ่ วยใส่ ท่อช่วยหายใจใช้พยาบาล 2 คน , ไปต่างจังหวัดในยามวิกาลใช้
พยาบาล 2 คนเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่ขณะส่ งต่อ
- ในเวลาราชการ กาหนดให้ ER เป็ นผูส้ ่ งต่อ กรณี ตอ้ งใช้พยาบาล 2 คน พยาบาล
ประจาหน่วย ไปส่ งต่อร่ วมกับ ER
- นอกเวลาราชการ ให้ ER เป็ นศูนย์ประสาน มีการจัดตารางเวรReferในปัจจุบนั
พบว่ามีการ Refer คนไข้มีจานวนมากขึ้น จึงจัดเสริ มเวรRefer มือ2 เพิ่มในตาราง
เวร Refer และให้ER สามารถตามเวร On Call มือ3 และมือ4 เพิ่มได้ ในกรณี ที่มือ

1 และมือ2ไปRefer ยังไม่กลับ หรื อมี Refer ซ้อนกัน ซึ่ งพยาบาลที่Refer มาจาก
หน่วยงานของกลุ่มการพยาบาลทั้งหมด
- ยกเว้น พยาบาลที่อายุ 50ปี ขึ้นไป ไม่ตอ้ งอยูเ่ วรRefer
 มีศูนย์ EMS ที่งานER. โดยมีเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุ กเฉิ น / พยาบาลER เป็ นผูอ้ อกรับเหตุและ
เป็ นผูป้ ระสานงานหน่วยกูช้ ี พ/อพปร. ออกรับเหตุ ผลลัพธ์ผรู้ ับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้รับการปฐมพยาบาล และการดูแลนาส่ งโรงพยาบาลระยะ10 กิโลเมตร Response time
ไม่เกิน 10 นาที ในปี 2555 ร้อยละ 71.73 ปี 2556 ร้อยละ 78.38 และปี 2557(ต.ค.56ก.ค.57)
ร้อยละ 86.11
2. งานสู ติกรรม(งานฝากครรภ์ งานห้ องคลอด งานหลังคลอด) เวรเช้าวันทาการ เดิมมีพยาบาล
วิชาชีพ3 คน เพิ่มวันจันทร์ -วันพุธ เป็ น4 คน เนื่ องจากเป็ นวันที่มีผรู ้ ับบริ การนัดมาเช้าและบ่าย
สาหรับวันหยุดราชการและเวรบ่าย-เวรดึก มีพยาบาลวิชาชีพ 1คนซึ่งยังต้องใช้พยาบาลวิชาชีพ จาก
ER มาช่วยเมื่อมีการคลอดทุกครั้ง หรื อต้องการความช่วยเหลือ (ซึ่ งห้องER. กับ LR. อยูต่ ิดกันมี
ประตูปิดเปิ ดถึงกันได้ ) และสามารถขอเสริ มกาลังคนได้ โดยยึดเกณฑ์ดงั นี้ :
 ผูร้ ับบริ การ ANC มากกว่า 30 คน ให้เสริ มอัตรากาลัง 4 ชัว่ โมง
 (กรณี นอกเวลาราชการ) ผูป้ ่ วยคลอด Active Phase มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ราย พร้อมกัน
หรื อมีภาวะแทรกซ้อน และภาวะวิกฤตตามเจ้าหน้าที่เสริ มได้ 1 คน ตามความเหมาะสม
3. งานห้ องผ่าตัด
3.1 งานห้ องผ่าตัดทั่วไป
ปั จจุบนั ทาผ่าตัดหมันหญิง หมันชาย มีวสิ ัญญีพยาบาล 1 คน พยาบาล 1คน ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ 1 คน และกรณี ตอ้ งใช้พยาบาลเพิม่ เป็ นพยาบาลจาก ER เข้ามาช่วย
3.2 งานห้ องผ่าตัดตา
ทาผ่าตัดตาต้อกระจก ต้อเนื้ อ หนังตาตก ฯลฯ มีพยาบาล 2-3 คน ผูช้ ่วยเหลือคนไข้1คน
ผลลัพธ์ผปู ้ ่ วยปลอดภัย ไม่พบภาวะติดเชื้ อหลังผ่าตัดปี 2557 มีแผนส่ งพยาบาลอบรม
หลักสู ตรพยาบาลวิสัญญี และส่ งพยาบาลศึกษาดูงานผ่าตัดที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์หรื อ
โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง
4. งานผู้ป่วยใน เวรเช้าเดิมพยาบาล WARD1 4 คน เพิ่มเป็ น 5 คน WARD2 3 คน เพิ่มเป็ น 4 คน
เพื่อรองรับคนไข้ที่เพิม่ มากขึ้นและสามารถขอเสริ มกาลังคนได้ โดยยึดเกณฑ์ดงั นี้ :
 ผูป้ ่ วยมากกว่าหรื อเท่ากับ 30 รายให้ตามได้ 1คน(ตามNA. แต่ถา้ RN.พร้อมจะเป็ น RN.)

 คนไข้ On Bird 2 รายขึ้นไป ให้ตามได้1คน (ตามNA. แต่ถา้ RN.พร้อมจะเป็ น RN.)
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลผูร้ ับบริ การอย่างเพียงพอตามภาระงานในแต่ละเวร
5. งานผู้ป่วยนอก
 ในเวลา มีผมู้ ารับบริ การวันละประมาณ 250 - 260 ราย ทาให้แพทย์ไม่สามารถตรวจได้หมด
ภายในเวลาราชการ ได้มีการจัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบตั ิ 1คน มาช่วยแพทย์ตรวจโรคเบื้องต้น
 นอกเวลา เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30น. เพื่อเปิ ดช่องทางบริ การ
ในกลุ่มผูป้ ่ วยตรวจโรคทัว่ ไปและลดการตรวจโรคทัว่ ไปที่ER ทาให้งานบริ การด้านฉุ กเฉินได้
รวดเร็ วขึ้น สามารถแก้ปัญหาผูป้ ่ วยรอตรวจนานที่ ER ได้
การเสริมอัตรากาลัง โดยยึดเกณฑ์ ดังนี้:
- เสริ มทดแทนเวลามีประชุม มีการลาต่างๆ ให้เต็มกรอบอัตรากาลัง
- เสริ มทดแทนที่ไปทางานคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิก Asthma/COPD คลินิกโรคไต
หมายเหตุ: ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้ประสานระหว่างหัวหน้างานก่อน กรณี ยงั หาไม่ได้
ให้แจ้งมาที่หวั หน้าพยาบาล
 จากผลการดาเนิ นงานไม่พบข้อร้องเรี ยนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยตามมาตรฐาน แต่พบข้อร้องเรี ยน
จากพฤติกรรมบริ การส่ วนบุคคล ปี 2554 = 16ราย ปี 2555 = 7ราย ปี 2556 = 7ราย ปี 2557 =
8ราย
หน่ วยงานที่ขาดแคลนบุคลากร
สรุ ปผู้บริ หารได้ จัดการบริ หารปัญหาการขาดแคลนกาลังคน ดังนี้
1. มีการจัดอัตรากาลัง โดยนาระบบจาแนกผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์ภาระงาน กาหนดให้มีการเพิ่มลด
อัตรากาลังได้ เมื่อมีภาระงานเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามอัตราที่เหมาะสม มีผนู ้ ิเทศทางการพยาบาล
ติดตามกากับดูแล ได้แก่ หัวหน้างานและหัวหน้าเวรขณะมีปัญหาในการขึ้นปฏิบตั ิงาน
2.
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแพทย์ ซึ่ งมี งานส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น งาน
จักษุ และมีการส่ งอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากร
3. มีแนวทางการจัดกาลังเสริ มและเตรี ยมสถานที่ เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่น
เกิด
อุบตั ิเหตุหมู่ ,เกิดอุทกภัย, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
4. ระยะยาวมีนกั เรี ยนทุนพยาบาลของรพ.ชุมแสงที่จะจบเดือนมีนาคม2557 จานวน5 คน, จบเดือน
มีนาคม2558 จานวน3 คน, จะจบเดือนมีนาคม2560 จานวน3 คน
5. มีการประเมินอัตรากาลัง ตามความต้องการและภาระงานของหน่วยงานในแต่ละปี กรณี ที่มี
พยาบาลจบใหม่มาเพิ่ม โดยให้ตามความขาดแคลนและจาเป็ นของหน่วยงานก่อน

6. มีการจัดระบบการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่
- การจัดทีม CPR เนื่องจากบางหน่วยงานหรื อบางช่วงเวลาในหน่วยงานอาจมีกาลังไม่ครบ
ทีม ซึ่ งอัตรากาลังอย่างน้อยควรมี 3คน เพื่อเกิดประสิ ทธิ ภาพในการช่วยฟื้ นคืนชีพ จึงได้
จัดอบรมฟื้ นฟู และซ้อมแผนอุบตั ิเหตุหมู่ทุกปี มีการจัดทาคู่มือ CPR ของกลุ่มการพยาบาล
กาหนดบทบาท และทบทวนอุปกรณ์ในรถฉุ กเฉิ นประจาหน่วยงานให้คล้ายกันมากที่สุด
มีการจัดระบบช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่อยูใ่ กล้เคียงกันสามารถเรี ยกขอความช่วยเหลือ
ได้รวดเร็ วและใช้สัญญาณกริ่ งขอความช่วยเหลือ
พบว่า หลังการพัฒนา ทุกหน่วยงาน
ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด ทีมมีประสิ ทธิ ภาพ ยังไม่พบอุบตั ิการณ์
- งานสู ติกรรม โดยเฉพาะเวรเช้า(นอกเวลา) /บ่าย/ ดึก มีพยาบาลขึ้นเวร 1 คน กรณี ที่มีคลอด
หรื อมีวกิ ฤตต้องการความช่วยเหลือ จัดระบบการประสานงานดังนี้ ลาดับ1 ER ลาดับ2
WARD ลาดับ3 เวรRefer
- งานWARD 2 (ตึกสงฆ์)เวรเช้า(นอกเวลา )/เวรบ่าย /ดึก มีพยาบาลขึ้นเวร 2 คน กรณี มี
วิกฤตต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งประสานงาน ลาดับ1 WARD1 ,ลาดับ2 ER ,ลาดับ 3
เวรRefer
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรมวิชาชี พ :
ทุกหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล มีระบบกากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานใหม่ โดยมีการ
ปฐมนิเทศ ระบบงานต่างๆในหน่วยงาน โดยให้ปฏิบตั ิงานเวรเช้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ สาหรับงานสู ติ
กรรม ต้องมีการฝึ กทักษะการทาคลอดกากับโดยพยาบาลอาวุโสที่มีประสบการณ์เป็ นพี่เลี้ยง มีการประเมิน
ความพร้อมในการปฏิบตั ิ เมื่อผ่านการประเมินจึงจัดขึ้นเวร ในปี 2553-2557มีพยาบาลใหม่ 16 คน เวชกิจ
ฉุ กเฉิ นใหม่ 2 คน พยาบาลรับย้ายมาจากที่อื่น 3 คน ผ่านการประเมินโดยหัวหน้างานตามลาดับ
การกากับดูแลมาตรฐานและจริ ยธรรม
มอบหมายให้หวั หน้างาน ติดตามการปฏิบตั ิตามคูม่ ือ
ระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานวิชาชีพ และกาหนดให้พยาบาลทุกคน ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการประเมินธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาล ในปี 2557 พบว่า
พยาบาลที่เป็ นข้าราชการผ่านเกณฑ์ 77.55% ไม่ผา่ นเกณฑ์ 22.45% พยาบาลพกส.และลูกจ้างผ่านเกณฑ์
83.33%ไม่ผา่ นเกณฑ์ 16.67% สาหรับการประเมินพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาล
กาลังจะประเมินในปี 2558 เพื่อนามาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป
บทเรียนเกี่ยวกับการนิเทศงานการกากับดูแลปฏิบัติการทางการพยาบาล :
 ระบบการติดตามการกากับดูแลทางการพยาบาลกาหนดแนวทางการกากับนิเทศ
มีการนิเทศงาน/กากับการดูแล ในเวลาราชการโดยหัวหน้างานและรองหัวหน้างานส่ วนนอกเวลาได้
สร้างระบบนิเทศงานให้กบั หัวหน้าเวรแต่ละงานเป็ นผูด้ ูแล
กรณี มีปัญหาให้โทรปรึ กษาหัวหน้างาน
หรื อรองหัวหน้างานก่อน และรายงานหัวหน้าพยาบาล ซึ่ งจากการนิเทศงาน พบปั ญหา ดังนี้

1. นิเทศงานทางการบริ หาร
1.1 ด้านบุคลากร จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงาน และสามารถเสริ ม
อัตรากาลังได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ด้านเครื่ องมือ พบว่า ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ เช่น Bird Respirator เครื่ องSuction เนื่องจาก
มีผปู ้ ่ วยส่ งต่อกลับมาให้ดูแลต่อเนื่องมากขึ้น จึงมีแผนในการจัดซื้ อเครื่ องเพิ่มขึ้น และได้ขอ
ยืมจากโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่ องมือตามเกณฑ์ มีการ
ให้ศูนย์วศิ วกรรมความปลอดภัยมาสอบเทียบเครื่ องมือสาคัญทุกปี มีการกากับให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
1.3 การประสานงานเรื่ องการ Referเนื่องจากมีผปู ้ ่ วยส่ งต่อทั้งในและนอกเวลาราชการจานวนมาก
ทาให้ขาดแคลนบุคลากรพยาบาลที่จะReferคนไข้
จึงได้มีการทบทวนเรื่ องระบบ
ประสานงานการRefer ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ มีการจัดให้มีการRefer มือ2 สารองไว้
ทุกเวร
2. นิเทศโดยการทบทวนเวชระเบียน
พบว่า การวางแผนจาหน่ายยังขาดการวางแผนร่ วมกันระหว่างทีมเภสัชกร
กายภาพ และ
โภชนากร
จึงได้ทบทวนร่ วมกันวางแนวทางวางแผนจาหน่าย กาหนดใช้แบบฟอร์ มร่ วมกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องไม่ชดั เจน และไม่สอดคล้อง จึงได้มี
การพัฒนาการลงบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ MRA
3. การนิเทศทางคลินิก
3.1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริ การในกลุ่มFast tract (Stroke , STEMI) พบว่าผูป้ ่ วยได้
รับการวินิจฉัยหรื อการรักษาล่าช้า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากแพทย์เวรมีประสบการณ์ และ
แนวทางการรักษาต่างกัน พยาบาลมีทกั ษะในการประเมินและดูแลผูป้ ่ วยต่างกัน ความพร้อม
ของทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยและการส่ งต่อ จึงได้มีการใช้Clinical pathway มาใช้เป็ น
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับผูป้ ่ วยจนถึงส่ งต่อ
มีการพัฒนาพยาบาลในการอ่าน
แปลผลEKG และมีความพร้อมCPR
3.2 การลดระยะเวลารอคอยผูป้ ่ วยนอกพบว่ามีผปู ้ ่ วยมารับบริ การนอกเวลาเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเดิม
จะตรวจรักษาที่ER. เมื่อมีผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นมา ทาให้ผมู ้ ารับบริ การโรคทัว่ ไปรอนานจึงได้เพิ่ม
การเปิ ดบริ การนอกเวลาราชการ(16.30-20.30น.)ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
3.3 การคัดกรองผูป้ ่ วยที่ER / OPD พบว่ามีการส่ งผูป้ ่ วยกลับไปกลับมาระหว่างที่OPDกับER จึง
ได้จดั ทาแนวทางCriteria คัดแยกประเภทผูป้ ่ วยระหว่างER และ OPD และการคัดกรองผูป้ ่ วย
ประเภทผูป้ ่ วย E U N ยังไม่เหมาะสมต่อการประเมิน จึงได้ปรับใช้แนวทางการการประเมิน
ผูป้ ่ วยของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น แบ่งเป็ น 5 ประเภท

3.4 Pain Management
พบว่า ยังขาดการจัดการดูแลความเจ็บปวดในผูป้ ่ วยจึงมีการจัดทา
แบบฟอร์ มประเมินความเจ็บปวดผูป้ ่ วย(Pain Score) ในผูป้ ่ วยIPD/ER/OR/LR
3.5 MEWS พบว่าบุคลากรขาดประสบการณ์ เรื่ องการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย มี
การพัฒนาทักษะโดยใช้ Warning signs / MEWs
3.6 งานผูป้ ่ วยในยังไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้
เช่น การควบคุมการให้สารน้ าตาม
แผนการรักษา ปรับปรุ งโดยการตรวจการได้รับสารน้ าโดยเภสัช , การติดเชื้อทางเดิน
ปั สสาวะ ขาดการประเมินความจาเป็ นการใส่ สายสวน ทบทวนร่ วมกับแพทย์ บางรายใช้
วิธีการสวนปล่อย อัตราการเกิดBed Sore เพิ่มขึ้น ทบทวนการพลิกตะแคงตัวโดยทาร่ วมกับ
ญาติ ภาวะโภชนาการ และมีการตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเตียงลม การบริ หารยายังพบ
การคลาดเคลื่อนทางยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการผิดพลาดจากการอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก จาก
การย่ออักษรของยา จากชื่อยาคล้ายๆกันและขาดการตรวจสอบซ้ า เชื่อมโยง LASA Drug
และย่อสากล และตรวจซ้ าก่อนให้ยา
3.7 มีการบันทึกการพยาบาลไม่สอดคล้อง และไม่ครอบคลุม Clinical Risk ของผูป้ ่ วย
พัฒนาโดยมีการเพิม่ ทักษะเจ้าหน้าที่ ได้ส่งไปอบรมการบันทึกทางการพยาบาล และ
มีการทบทวนลงบันทึก
บทเรี ยนเกี่ยวกับการส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาคุณภาพในทุกหน่วยงาน โดยมี หัวหน้างานเป็ นแกนนาที่สาคัญในการพัฒนา มี
หัวหน้าพยาบาลเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาร่ วมกันและมีการเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ คุณภาพต่างๆ
ของโรงพยาบาลได้แก่ ทีมนาHA. ทีมQRT ทีมPCT. ทีม IC. ทีมHRD ทีมIM ทีมENV ทีมRM
 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เช่น การป้ องกันการติดเชื้ อในเจ้าหน้าที่และผูป้ ่ วย การป้ องกันPhebritis
การติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ การป้ องกันการเกิดแผลกดทับ การป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้อแผลผ่าตัด การดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้ อต่างๆ เช่นTB. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก ฯลฯ
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย และการจัดการความเจ็บปวด(pain scor)
 มีการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และได้แนวทางการการปฏิบตั ิ เช่น ผูป้ ่ วยตกเลือดหลังคลอด
การดูแลผูค้ ลอดที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์การติดเชื้อแผลฝี เย็บ
การดูแลผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน/กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(STEMI)การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)
การดูแล
ระหว่างส่ งต่อการบริ หารยาที่มีความเสี่ ยงสู ง การติดต่อสื่ อสารในการดูแลผูป้ ่ วย ( SBAR )
 มีการพัฒนาแบบบันทึก เช่น
- งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน (MI BOX SET) เพื่อลดขั้นตอนและใช้เป็ นแนวทางเดียวกัน

- งานห้องคลอด (แบบประเมินความเสี่ ยงผูร้ ับบริ การ) /การประเมินสมรรถนะของผูค้ ลอด เพื่อ
ค้นหาความเสี่ ยงและใช้เป็ นข้อมูลวางแผนการพยาบาล
- งานห้องผ่าตัด (แบบบันทึกผูป้ ่ วยแบบสหวิชาชีพ) เพื่อประเมินความปลอดภัย ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด– หลังผ่าตัด ออกแบบบันทึกการพยาบาล เพื่อความคลอบคลุมการใช้กระบวนการ
พยาบาลในผูป้ ่ วยผ่าตัด
 มีการนา 12 กิจกรรมทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยและค้นหาความเสี่ ยงด้านคลินิกและวางแผน ได้แก่
1) ทบทวนUnplan Dead จาก Vertigo (MI) ที่ ER ผลลัพธ์แนวทางการประเมิน Pre arrest
sign
2) ทบทวนการดูแลและการรับส่ งต่อผูป้ ่ วยStroke / STEMI และเพิ่มทักษะการแปลผล EKG
3) ทบทวนผูค้ ลอด No ANC พบTwin หลังทบทวนได้ แนวทางการดูแลผูค้ ลอด No ANC
4) ทบทวนการพัฒนาระบบการป้ องกันการติดเชื้ อที่แผลฝี เย็บ
5) ผูป้ ่ วยนอกนาอุบตั ิการณ์การระบุตวั ผิดคน กาหนดบ่งชี้คือ
- ถามชื่อ นามสกุล ผูป้ ่ วยก่อนซักประวัติ
- เข้าห้องตรวจแพทย์ถามชื่อ นามสกุลซ้ า
6) ทบทวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนการผ่าตาต้อกระจก
7) ทบทวนแผลติดเชื้อจากการผ่าตัดทาหมัน
8) ทบทวนกาการติดเชื้อหลอดเลือดดาส่ วนปลาย
9) ทบทวนติดเชื้อทางเดินผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะ
10) ทบทวนติดเชื้อทางเดินผูป้ ่ วยดื้อยา
บทเรียนเกี่ยวกับการส่ งเสริมการใช้ กระบวนการพยาบาล :
 กลุ่มการพยาบาลกาหนดให้ทุกหน่วยงานใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยให้ครอบคลุม
มีการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล โดยหัวหน้างานตรวจสอบจากการสังเกต ขณะรับส่ ง
เวร ขณะดูแลผูป้ ่ วย และบันทึกทางการพยาบาล Audit เวชระเบียน มีการกาหนดการประเมิน
กระบวน การพยาบาล ได้แก่ Acute MI, Stroke, DM, Asthma, COPD, Cataract, HT, CA ,
TB , HIV ,Head Injury, Appendicitis, ผูค้ ลอดเสี่ ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด (PPH), หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง และที่ภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกาหนด, การดูแลเด็กแรกเกิด
หลังคลอดที่มีภาวะ Hyperbililubin, Gastroenteritis , ไข้เลือดออก, ปอดบวม และหอบหื ด
ผลลัพธ์ การใช้กระบวน การพยาบาลในภาพรวมในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 67.75
บทเรียนเกี่ยวกับการส่ งเสริมการตัดสิ นใจทางคลินิกและการใช้ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม :
ส่ งเสริ มการตัดสิ นใจ โดยเน้นในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่น

1. MI. , Stroke โดยเพิ่มช่องทางด่วนในหน่วยงานอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น พยาบาลให้การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม
นี้ตาม CPG ที่กาหนด โดยสามารถทาEKGอ่านและแปลผลเบื้องต้นได้ก่อนพบแพทย์ มีการ
รายงานแพทย์ทางLine และมีแนวทางการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ Warning Sign
2. ในผูค้ ลอดที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการตกเลือด มีการให้การพยาบาลแบบActive Management พบว่า
อัตราการตกเลือดลดลงจากปี 2555 ,2556 , 2557 ร้อยละ2 , 1.17, 0.42 งานการฝากครรภ์มีการคัด
กรองหญิงตั้งครรภ์ ไม่พบการเกิดความเสี่ ยง
3. การพัฒนาทักษะพยาบาลในการช่วยแพทย์ส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น สามารถลด
อัตราการส่ งต่อเพื่อการวินิจฉัย
4. งานผูป้ ่ วยในใช้แนวทางการMonitor กลุ่มยาHAD เพื่อเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์ Early
detection
5. ประเมินBPซ้ าในรายHypertention ก่อนส่ งผ่าตัดตา เพื่อลดความเสี่ ยงในการผ่าตัด
บทเรี ยนเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบุคลากรทีอ่ ยู่ระหว่ างการฝึ กอบรมหรือมีคุณวุฒิต่ากว่ าเกณฑ์
พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ ดังนี้ เรื่ อง CPR การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ขอบเขตงานประจาหน่วย การประสานงาน หน้าที่ความรับผิดชอบประจาเวร 5ส.ระบบคุณภาพ QA /
HA และจัดให้ฝึกปฏิบตั ิงานทุกหน่วยของกลุ่มการพยาบาล หน่วยงานละ 1 สัปดาห์ เพื่อเรี ยนรู้ระบบงาน
และฝึ กปฏิบตั ิในหน่วยงานที่กาหนด 1 เดือน โดยมีการจัดตารางเวรพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เป็ นพี่
เลี้ยง โดยประเมินสมรรถนะเป็ นระยะๆ จนกว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะแต่ละหน่วย
สาหรับพยาบาลที่มีประสบการณ์และย้ายมาปฏิบตั ิงานโรงพยาบาลชุมแสง
จะได้รับการปฐมนิเทศใช้
ระยะเวลาหน่วยงานละ 3 วัน และฝึ กปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานที่กาหนด 4 สัปดาห์ ยกเว้นห้องคลอดจะใช้
เวลาการฝึ กปฏิบตั ิ 3-6 เดือน หรื อจนกว่าจะผ่านการประเมินจากหัวหน้างาน
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการส่ งเสริมการวิจัย
 จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย(CPG) และดาเนินตามแนวทางที่กาหนดไว้ และฝึ กพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
เช่น การช่วยฟื้ นคืนชีพ(CPR.) การใช้เครื่ องDefebritator. การอ่านค่าEKG
 ส่ งเสริ มให้เกิดการใช้บรรยากาศวิชาการในหน่วยงาน เช่น ส่ งเสริ มมีการจัดการความรู ้ (KM)การจัดการ
ความรู้การบริ หารการพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยใน , การพัฒนารู ปแบบการดูแลประคับประคอง , การพัฒนา
รู ปแบบการผ่าตัดตาต้อกระจกแบบไร้รอยต่อ , การจัดการความรู ้รูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยสมองฝ่ อ(SCJD)
 หญิงตั้งครรภ์เจาะDTX ด้วยตนเองที่บา้ น เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
 การดูแลผูป้ ่ วยStroke มีการทบทวนCase พบว่าการเข้าถึงล่าช้า ได้ทาการMapping ในกลุ่มเสี่ ยง 40
รายและกลุ่มโรคเดิมป้ องกันกลับเป็ นซ้ า หน่วยงานER จัดทา FAST TRACK BOX SET ขึ้นเพื่อเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยให้รวดเร็ วและลดขั้นตอน ทาให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัย ขยายโอกาสการเข้าถึง และ
งานผูป้ ่ วยในนาใช้แนวทางเดียวกัน

 ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กร/หน่วยงานนอก เช่น มหกรรมคุณภาพระดับจังหวัด
การพัฒนางานService Plan ระดับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระหว่างรพช.
ผลงานที่ผ่านมา:
 งานผู้ป่วยใน
One Package Delivery (การจัดอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้อย่างเร่ งด่วน กรณี ใส่ ET.
Tube ไว้ในกล่องเดียวกัน) IV.สี รุ้งและมาตรฐานการให้สารน้ า(การติดสติ๊กเกอร์ สีที่Set IV.fluidและ
Injection plug ตามสี ประจาวันแต่ละวันและเปลี่ยนSetทุก 96 ชัว่ โมง , “ Happy Hand“ (การเย็บถุงมือ
สาหรับคลุมมือเด็กในกรณี ที่ On InJection plug / ให้สารน้ า เพื่อป้ องกันการหลุด , การพัฒนารู ปแบบ
การบริ หารจัดการการใช้ยา Enoxaparin Sodium ในผูป้ ่ วยใน ,แนวทางปฏิบตั ิการส่ งชิ้นเนื้ อของแผนก
ผูป้ ่ วยใน
 IC ลดการใช้น้ ายาที่ไม่จาเป็ น เพื่อลดต้นทุนรักษาสภาพแวดล้อม และลดภาวะแทรกซ้อน , จัดวาง
ระบบ Ambu Center เพียงพอพร้อมใช้ , ลดการ Re-Sterile (การยืดอายุเครื่ องปราศจากเชื้อ)
 งานอุบัติเหตุ-ฉุ กเฉิน เก้าอี้หอบแสนสุ ข, แผลหายได้ดว้ ยมือเรา , พัฒนาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย, พัฒนา
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ(FAST TRACT BOX SET) , CPR Success
, Rape Kit ชุดตรวจ พร้อมใช้
 งานสู ติกรรม Cold Pack ลดบวมของแผลฝี เย็บ , ถุงอุ่นไอรัก (ถุงพลาสติกป้ องกันภาวะอุณหภูมิทารก
ต่า) , กล่องชุดคลอด Delivery (ชุดเตรี ยมพร้อมเมื่อขณะ Refer ) , Active Management มาใช้ในการ
ป้ องกันการตกเลือดหลังคลอด
 งานส่ องกล้อง การป้ องกันการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าขณะรอส่ องกล้อง
 งานผ่าตัดการป้ องกันแผลติดเชื้อจากการผ่าตัด, การบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดโดยวิธีธรรมชาติ
ปฏิบัติการทางการพยาบาล
ผลการศึกษาเกีย่ วกับการใช้ กระบวนการพยาบาล :
จากการทบทวนการใช้กระบวนการพยาบาลจากการบันทึกเวชระเบียนในภาพรวมคิดเป็ น ร้อยละ
67.75 การใช้กระบวนการพยาบาลในแต่ละหน่วยงานมีผลการประเมินดังนี้ งานผูป้ ่ วยนอก พบว่า มีการ
บันทึกตามกระบวนการพยาบาลมีความสมบูรณ์ในการใช้กระบวนการพยาบาลร้อยละ 50.40
งาน
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉินมีความสมบูรณ์ในการใช้กระบวนการพยาบาลร้อยละ89.46 งานฝากครรภ์มีความ
สมบูรณ์ในการใช้กระบวนการพยาบาลร้อยละ70.25
งานห้องคลอดมีความสมบูรณ์ในการใช้
กระบวนการพยาบาลร้อยละ78.50
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีมีความสมบูรณ์ใน การใช้กระบวนการ
พยาบาลร้อยละ80.00
งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในมีความสมบูรณ์ในการใช้ กระบวนการพยาบาลร้อยละ
37.86
พบว่าการบันทึกไม่ครบทุกขั้นตอน มีการใช้กระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน แต่บางครั้งไม่
สอดคล้องกัน ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และขาดการประเมินซ้ า
จากข้อมูลการประเมิน

ดังกล่าวคณะกรรมการบริ หารพยาบาล ได้มีการวางแผนการกากับติดตามการใช้กระบวนการพยาบาลที่หน้า
งานโดยหัวหน้างานและรองหัวหน้างานเป็ นพี่เลี้ยงในการแนะนาการใช้กระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน
อย่างครอบคลุม
แนวทางการพัฒนา
 กาหนดนโยบายการบันทึกโดยการใช้กระบวนการพยาบาล
 กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
 กาหนดการออกแบบการบันทึก/แบบฟอร์ ม/วิธีการการติดตามประเมิน
ผลการศึกษาเกีย่ วกับสิ ทธิผ้ ปู ่ วยและจริยธรรมวิชาชี พ :
 ทุกหน่วยงานให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโดยเคารพสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยตามคาประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย 10 ประการ
และยึดหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมวิชาชีพของสภาการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลมีการติดประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยทุกจุดบริ การผูป้ ่ วย เช่น งานผูป้ ่ วยนอก, งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ,
งานห้องคลอด , งานผูป้ ่ วยใน และเน้นประเด็นสิ ทธิ ที่จะรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและ
เข้าใจชัดเจนเพื่อให้สามารถตัดสิ นใจในการยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอม ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุ ขภาพปฏิบตั ิต่อตน ผูป้ ่ วยในมีการให้ขอ้ มูลก่อนเข้าพักรักษาตัว และมีการจัดทาคู่มือต่างๆ
เพื่อรองรับในเรื่ องสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย เช่น การขอข้อมูล/ประวัติผปู ้ ่ วย, สิ ทธิ การรักษาพยาบาล, สิ ทธิ
ในการรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตวั มีการให้บริ การผูป้ ่ วยอย่างเสมอภาค
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้การดูแลตามรุ นแรงของโรคและเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยเลือกหรื อขอเปลี่ยน
แพทย์ผรู้ ักษาได้ผลการประเมินคะแนน
ความพึงพอใจผูร้ ับบริ การผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
มากกว่าร้อยละ 90
 มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ ผลลัพธ์ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ แต่ยงั มี
ข้อร้องเรี ยนเรื่ องพฤติกรรมการบริ การ
ผลการศึกษาเกีย่ วกับการใช้ ข้อมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชี พ
 มีการนาหลักวิชาการทันสมัยใหม่ๆมาใช้ในการดูแลโดยนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์แนว
ใหม่มาปรับใช้ในการให้บริ การหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ ยง เพื่อลดการ Re-visit และลด
ค่าใช้จ่ายของหญิงตั้งครรภ์ในการเดินทางมารับการตรวจ
การดูแลผูค้ ลอดนา
Active
management มาใช้ในการป้ องกันการตกเลือดหลังคลอด
การดูแลหญิงคลอดที่มีแผลฝี เย็บ
โดยเน้น Aseptic technique รวมทั้งมีการระบุวนั เปิ ดและหมดอายุของน้ ายาที่ชดั เจน ผลทาให้

อัตราการติดเชื้ อแผลฝี เย็บลดลง ปี 2554 = 2.1 % , ปี 2555 = 0.88 % , ปี 2556 =1.38% (COI
เรื่ องการติดเชื้ อแผลฝี เย็บ), ปี 2557=0
 ในปี 2556 มีการติดเชื้ อที่แผลผ่าตัดทาหมัน 1 Case ได้มีการทาCQI ทบทวนหาสาเหตุการติด
เชื้อและทบทวนกระบวนการล้างมือจากการใช้ Hibiscrub มาเป็ นPovidine scrub ทบทวน
ขั้นตอนการเตรี ยมเครื่ องมือก่อนผ่าตัด-ขณะผ่าตัด-หลังผ่าตัด การใช้เทคนิคSterile การให้
ข้อมูลผูป้ ่ วยในการดูแลหลังผ่าตัด พบว่า ในปี 2557 ยังไม่เกิดการติดเชื้อ
 พบว่าผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการCPR มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในปี 2554 = 11 คน ปี 2555 = 33 คน ปี
2556 = 23 คน ปี 2557(ต.ค.-มี.ค.) =19 คน จึงมีแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุ งระบบ CPR
เพื่อให้การปฏิบตั ิทาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ผูป้ ่ วยปลอดภัย ซึ่ งอยูใ่ นช่วงกาลังพัฒนา
 พบว่าในปี 2557 มีผปู ้ ่ วยรับกลับจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และพบว่ามีการติดเชื้ อดื้อ
ยา 15 ราย จึงมีการนามาตรฐานการดูแลตามหลักการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อดื้อยามาใช้ในตึก
ผูป้ ่ วยใน โดยติดสติ๊กเกอร์ ที่ Chart , kardex การแยกอุปกรณ์เครื่ องมือของใช้ไว้ประจาเตียง
และวิธีการปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยติดไว้ที่บริ เวณเตรี ยมยา
หลังจากปฏิบตั ิตามแนวทางประมาณ 6
เดือน ยังไม่พบรายงานการติดเชื้ อดื้อยาในโรงพยาบาลชุมแสงและกาลังปรับปรุ งพัฒนาระบบ
ต่อไป

ผลการศึกษาเกีย่ วกับการดูแลทีเ่ ป็ นองค์ รวม สอดคล้ องกับภาวะสุ ขภาพ วิถีชีวติ และบริบท
ทางสั งคม
 มีการดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายในผูป้ ่ วยใน
 มีการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหวิชาชีพ ได้แก่
- หญิงตั้งครรภ์ มีแพทย์ให้การดูแลด้านการรักษา มีพยาบาลให้การดูแลด้านการพยาบาล มี
เภสัชกรดูแลให้คาปรึ กษาเรื่ องการใช้ยา และ เจ้าหน้าที่ทนั ตกรรมตรวจสุ ขภาพช่องปาก
- คนไข้เบาหวาน มีแพทย์ดูแลด้านการรักษา มีพยาบาลให้การดูแลด้านการพยาบาล มีเภสัช
กรดูแลให้คาปรึ กษาเรื่ องการใช้ยา และมีโภชนากรให้คาปรึ กษาด้านอาหาร
- คนไข้ Asthma มีแพทย์ดูแลด้านการรักษา มีพยาบาลให้การดูแลด้านการพยาบาล มีเภสัช
กรดูแลให้คาปรึ กษาเรื่ องการใช้ยาและมีนกั กายภาพบาบัดให้คาปรึ กษาด้านออกกาลังปอด
 มีการวางแผนการดูแลติดตามเยีย่ มบ้านต่อเนื่องร่ วมกับทีมสุ ขภาพโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ตลอดจนผูร้ ับบริ การ/ครอบครัวมีการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังชุมชน ในรายที่คนไข้
โรคเรื้ อรัง งานแม่และเด็ก และโรคที่ตอ้ งติดตามเยีย่ ม คนไข้ที่ช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ย ผูพ้ ิการ มี

การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ สาย N-G Tube ให้ที่บา้ นและมีการให้ยมื อุปกรณ์ที่จาเป็ นเช่น
ออกซิ เจน ที่นอนลมช่วยลดความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วยลดภาระของญาติและเสริ มศักยภาพของ
ญาติในการดูแลผูป้ ่ วย(care giver)
 งานแม่และเด็กให้ครอบครัวมามีส่วนร่ วมในการดูแลตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงดูแลเด็ก 0-5 ปี ผลลัพธ์
ญาติผปู้ ่ วยมีความพึงพอใจร้อยละ 94.71
ปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางให้ สอดคล้ องกับค่ านิยม:
 ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางโดย
1) จัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยเป็ น One Stop Service ในคลินิกเฉพาะโรค
2) จัดการเลื่อนเวลา การปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ในผูป้ ่ วยนอกเพื่อการคัดกรองที่ทนั เวลาโดยขึ้น
ปฏิบตั ิงานเวลา 8.00 น. และจัดพยาบาล/เจ้าหน้าที่ในการคัดกรองหน้าห้องบัตร
3) มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม Sensitive ต่างๆเช่นผูป้ ่ วย HIV , ผูป้ ่ วยถูก Rape, ผูป้ ่ วย
OSCC โดยจัดบริ การ ให้มีการระบบการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
 ทางานกันเป็ นทีมโดย
1) สร้างเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานความดันโลหิ ตสู งAsthma
COPD
2) สร้างเครื อข่ายการดูแลกูช้ ีพผูป้ ่ วย ในภาวะฉุ กเฉิ น
3) สร้างเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้ อ HIV และจิตเวช
4) สร้างเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังและผูพ้ ิการที่บา้ น
5) สร้างเครื อข่ายการคัดกรองผูป้ ่ วยตาต้อกระจก
6) สร้างเครื อข่ายการการดูแลงานแม่และเด็ก
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
การพัฒนาการบริหารการพยาบาล
 มีการบริ หารจัดอัตรากาลังทั้งภาคปกติและสารองในภาวะขาดแคลนการจัดอัตรากาลังเสริ ม การจัด
พยาบาลผูป้ ่ วยส่ งต่อ
 การพัฒนาคุณภาพระบบการพยาบาลตามมาตรฐานสานักการพยาบาล
การพัฒนาการปฏิบัติการการพยาบาล
 การพัฒนาการพยาบาลผูป้ ่ วยเสี่ ยงสู งตาม 4 สาขา ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สู ติกรรมและกุมารเวช
 พัฒนาระบบบริ การและศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานความดันโลหิตที่มีความเสี่ ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนโรคไตวายเรื้ อรั้ง โรคAsthma /COPDการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต

 มีการนาวิชาการใหม่ๆมาใช้ เช่นการฝากครรภ์คุณภาพ, การดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้าย,การดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
 มีการทางานร่ วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยได้แก่ คลินิกANC
คลินิก DM
คลินิก
Asthma/COPD
 พัฒนาให้มีการดูแลผูป้ ่ วยแบบครบวงจร เช่น เปิ ดคลินิก VIP. คลินิกจักษุ คลินิก ANC คลินิกสู ติ
กรรม(ให้บริ การตั้งแต่ฝากครรภ์ ก่อนคลอด คลอด หลังคลอด)
 มีการติดตามเยีย่ มบ้านโดยสหวิชาชีพในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง Asthma/COPD
 พัฒนาการให้คาแนะนาและปรึ กษาในกลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรัง และแจกเอกสารแผ่นพับเช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสู ง ไขมันในเลือดสู ง หอบหื ด โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคเกาท์ โรคปวดหลังฯลฯ
 เพิม่ ศักยภาพพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในคลินิกจักษุ คลินิกส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น โดยส่ ง
พยาบาลอบรมเฉพาะทางจักษุ และเฉพาะทางส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น
 มีการบูรณาการระบบงานแม่และเด็กครบวงจร(ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 2
ครั้งต่อเนื่ อง)

มาตรฐาน

ระบบการบริ หารการพยาบาล

Score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
- การบริ หารอัตรากาลังตามภาระงาน
- การนิเทศทางการพยาบาล
- การทบทวนการประเมินการปฏิบตั ิตามกระบวนการ
พยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- พัฒนาระบบการประสานงานในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานให้ลงถึงผูป้ ฏิบตั ิ
- ผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้างานทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตร
เฉพาะทางการบริ หารการพยาบาลและได้รับการอบรม
ฟื้ นฟูทุก 3-5 ปี
- การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง 4 เดือน ด้านการดูแล
ทารกแรกเกิด ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นด้านเวชปฏิบตั ิ

-

ปฏิบตั ิการทางการพยาบาล

3

-

(การรักษาพยาบาลเบื้องต้น) ด้านการควบคุมการติด
เชื้อ
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง 1 ปี ด้านวิสญ
ั ญีพยาบาล
การพัฒนาบุคลากรงานห้องผ่าตัดระยะสั้น
พัฒนาการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร
ทางการพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาเครื่ องมือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่
การบริ การประทับใจ
พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพรู ปแบบเครื อข่ายบริ การที่
เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ตามService plan
พัฒนามาตรฐานการพยาบาลในกลุ่มโรคที่จาเป็ นและ
ที่พบบ่อยให้ครบถ้วน
พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล
พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
นาผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุ งแก้ไขเชิงระบบอย่างความต่อเนื่อง

