III-1 การเข้ าถึงและเข้ ารับบริการ
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ: ถูกต้ อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ความครอบคลุม
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ OPD
< 3ชม. N/A N/A
N/A
2.60
ระยะเวลาตอบสนองต่อการเรี ยกใช้ EMS
ภายใน 10 นาที
ผูป้ ่ วย STEMI Fast track ได้รับการดูแล

2557(ก.ค.)
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ส่ งตัวภายใน 30 นาที
ผูป้ ่ วย STROKE Fast track ได้รับการ
ดูแลส่ งตัวภายใน 30 นาที
บริบท:
 โรงพยาบาลชุมแสง จัดบริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไปทุกประเภท มีแพทย์เฉพาะทาง สาขาจักษุ มีระบบ
คัดกรองผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุหรื อผูป้ ่ วยเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นที่หอ้ งอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น มีคลินิกพิเศษ ได้แก่ โรคตา
เบาหวาน หอบหื ด ถุงลมโป่ งพอง คลินิกโรคติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ คลินิกวัณโรค แยกจากแผนกผูป้ ่ วย
นอก ซึ่ งช่วยในการเข้าถึงบริ การได้ง่าย โดยคานึงถึงประเภทของผูร้ ับบริ การ ลดขั้นตอนบริ การ เช่น
ระบบ One Stop service ในคลินิก COPD ASTHMA TB ARV มีระบบเตือนก่อนถึงวันนัด เพื่อให้มี
ความสะดวกในการเข้าถึงบริ การได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย และ ครอบคลุม
กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการเข้าถึง:
 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคฉุ กเฉิ นได้แก่ ผูป้ ่ วย Acute MI, Acute stroke, head injury
 กลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุกลุ่มแม่และเด็ก
 กลุ่มผูป้ ่ วยที่ดอ้ ยโอกาสทางสังคม เช่น ผูท้ ี่มีความพิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผูป้ ่ วย
ที่ขาดผูด้ ูแล และผูป้ ่ วยจิตเวช
 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อ ได้แก่ ผูป้ ่ วย วัณโรค ไข้เลือดออก และ เอดส์

 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ได้แก่ ผูป้ ่ วยDM , HT, COPD
กระบวนการ:
โรคทีส่ ะท้ อนคุณภาพของการเข้ าถึงและการเข้ ารับบริการ (ระบุรายละเอียดใน clinical tracer highlight):
 ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมามีผปู ้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมารับบริ การล่าช้า มาด้วยแขนขา
อ่อนแรง พูดไม่ชดั รับการรักษาที่คลินิกแพทย์แห่งหนึ่ง ให้การรักษาฉี ดยาแล้วกลับบ้าน ผูป้ ่ วยอาการ
ไม่ดีข้ ึนเข้ารับยาที่ รพสต.ในวันที่ 2 ยังไม่ทุเลา ผูป้ ่ วยมารับบริ การในวันที่ 3 ทาให้การดูแลผูป้ ่ วยล่าช้า
 การดูแลแบบทางด่วนสาหรับผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองอุดตัน ( Fast track for Stroke )
o จากสถิติของ โรงพยาบาลชุมแสงพบว่าที่แผนกผูป้ ่ วยนอก มีผปู ้ ่ วยในปี พ.ศ.2556 เป็ น
โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด 69 ราย เป็ นผูป้ ่ วย Fast track Stroke 16 ราย จากการทบทวน
สาเหตุของการเกิดโรคจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆพบว่า มีปัจจัยเรื่ องโรคเรื้ อรัง ความดันโลหิ ตสู ง 50
ราย ไขมันในเลือดสู ง 10 ราย และเบาหวาน 5 รายและไม่มีโรคประจาตัว 4 ราย
o จากการทบทวนพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลายขั้นตอนและแนวทางการรักษาต่างกัน
ทักษะในการประเมินและดูแลผูป้ ่ วยต่างกัน ตลอดจนการส่ งต่อ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยได้รับการ
วินิจฉัยหรื อการรักษาล่าช้า จึงได้ปรับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยให้มี รวดเร็ ว ถูกต้อง มีการใช้
Clinical pathway มาใช้ดาเนิ นการ และอบรมฟื้ นฟูทกั ษะเจ้าหน้าที่เรื่ องการอ่าน การแปลผล
EKG มี Flow chart fast track ติดให้เห็นอย่างชัดเจน
การปรับปรุ งการเข้ าถึงในช่ วง 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา:
 พัฒนาการประสานชุมชนในการคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง CVD Risk จัดทาทะเบียนและMapping จัดทา
ป้ ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่ องโรคและอาการเตือนที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล ติด Sticker ที่ OPD card
และติดที่สมุดโรคประจาตัวผูป้ ่ วย ประชาสัมพันธ์เบอร์ โทร ER 056-283450 เบอร์ EMS 1669 ในกรณี
ที่ระยะทางเกิน 10 KM.ให้ชุมชนหรื อญาติมีส่วนร่ วมนาส่ ง และนัดหมายจุดรับส่ งผูป้ ่ วย

 จัดพยาบาลคัดกรองที่หน้าห้องOPD และมีเจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการฝึ กทักษะ ทาหน้าที่จาแนกผูป้ ่ วยตาม
เกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 มีหน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นให้บริ การครอบคลุมการบริ การผูป้ ่ วยทุกประเภทที่สามารถออกรับเหตุ
ได้ภายใน 10 นาที
 จัดสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ และคนชรา เช่น ทางลาด ราวเกาะเดิน ห้องสุ ขา สัญลักษณ์เตือนทางต่าง

ระดับ กริ่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
 จัดบริ การทางด่วนและให้การช่วยเหลือโดยจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลื อผูพ้ ิการ เช่น Walker ไม้เท้า ใน
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
 จัดระบบริ การ One Stop Service ได้แก่ ANC ASTHMA COPD TB ARV
 กลุ่ มผูป้ ่ วยที่มีอุปสรรคด้านภาษา สื่ อสารทาความเข้าใจกับญาติหรื อเพื่อนบ้านที่ มาด้วย โดยให้ญาติ
อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยแทน ทาให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถสื่ อสารและให้การดูแลผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนจากการทบทวนความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยฉุ กเฉิน:
 จากข้อมูลในการออกปฏิบตั ิงานของระบบบริ การ การแพทย์ฉุกเฉิ นตั้งแต่รับแจ้ง จนถึงที่เกิดเหตุภายใน
10 นาที (ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร) ปี 2557 ( ต.ค.-ก.ค. ) มีผรู ้ ับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทั้งหมด
611 ราย สามารถออกรับบริ การการแพทย์ได้ภายใน 10 นาที ในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จานวน
436 ราย สามารถออกให้บริ การได้ทนั เวลา 10 นาที จานวน 375 ราย คิดเป็ นร้อยละ 86.01
บทเรียนในการดูแลเบือ้ งต้ นและส่ งต่ อ สาหรับผู้ป่วยทีไ่ ม่ สามารถให้ การรักษาได้
 จากการทบทวนผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ในระหว่างนาส่ งจานวน 1ราย เป็ นผูป้ ่ วย Fracture Pelvis c Fracture
Femur ที่มีพยาบาลนาส่ ง โดยพยาบาลที่นาส่ งเป็ นพยาบาลจบใหม่ ได้มีการทบทวนแนวทางในการส่ ง
ต่อผูป้ ่ วย โดยจัดให้มีการอบรมความรู ้ สมรรถนะขณะส่ งต่อ แก่พยาบาลจบใหม่ ใช้หลักวิธีพี่สอนน้อง
และได้มีการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องมือในรถ Ambulance กาหนดอัตรากาลังพยาบาลตามสภาพผูป้ ่ วย
การพัฒนาแบบบันทึกการดูแลผูป้ ่ วยขณะส่ งต่อ

และติดตามประเมินผล

ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งส่ งต่อทุกราย

หน่วยงานเจ้าของผูป้ ่ วยทาหน้าที่ประสานส่ งต่อ โดยประสานแจ้งข้อมูลให้หน่วยรับส่ งต่อทราบ จัด
พยาบาลดูแลขณะส่ งต่อ 1-2 คนตามระดับความรุ นแรงของอาการผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่หอ้ งฉุกเฉินเป็ นศูนย์
รับ Refer กลับ มีหน้าที่ในการประสานการส่ งต่อระหว่างหน่วยงานกับโรงพยาบาลปลายทาง ตาม
เกณฑ์รับกลับภายใน 48 ชัว่ โมงหลังประสาน
 ข้อมูลสะท้อนกลับพบข้อบกพร่ องเรื่ องการประเมินความเหมาะสมในการดูแลขณะส่ งต่อจาก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มีการปรับปรุ งแบบบันทึกการดูแลก่อนและขณะส่ งต่อให้สมบูรณ์
เพื่อให้เป็ นแนวทางในการประเมินและดูแลบันทึกปั ญหาที่เกิด นาข้อมูลมาทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย
 การติดตามผลการส่ งต่อผูป้ ่ วยสู ติกรรมตั้งแต่ ปี 2554 ถึง ปี 2557 จานวน 119,127,104,66 (ก.ค.57) ราย
โรคที่ส่งต่อเป็ นอันดับหนึ่งได้แก่ Previous C/S อันดับสอง ได้แก่ CPD อันดับสามได้แก่ ท่าก้น พบว่า

สามารถติดตามได้ 38%,56.25%,41.02%,64% ผลการวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่รับการส่ งต่อเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน ทีมมีแผนการพัฒนาการติดตามผลการส่ งต่อให้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
บทเรี ยนในการรับผู้ป่วยเข้ าในหน่ วยบริการวิกฤติหรือหน่ วยบริการพิเศษ :
โรงพยาบาลไม่มีหน่วยบริ การวิกฤติ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลและการขอ informed consent:
 ผลการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก พบว่า หัตถการบางอย่าง ไม่มีการทา informed consentได้แก่
ทันตกรรม ทีมดูแลผูป้ ่ วยจึงได้จดั ทารู ปแบบใบ informed consent ของงานทันตกรรม
 ผลการทบทวนเวชระเบียนของ หัตถการผ่าตัดตาใช้แบบฟอร์ ม informed consent เหมือนของผูป้ ่ วยใน
พบประเด็นไม่ครอบคลุมรายละเอียดข้อแนะนาปฏิบตั ิเฉพาะโรค จึงปรับแบบฟอร์ มให้ครอบคลุม
 ในการรับผูป้ ่ วยไว้นอนโรงพยาบาล มีระบบการให้ขอ้ มูลในแต่ละหน่วย โดยงานผูป้ ่ วยนอกทวนถาม
การรับรู้ของผูป้ ่ วยในการให้ขอ้ มูลของแพทย์ และบันทึกลงในแบบบันทึก แพทย์หรื อพยาบาลประจา
ตึกให้ขอ้ มูลการรักษาต่างๆ โดยบอกเหตุผล ทางเลือก ข้อดีขอ้ เสี ย ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาล ก่อนให้ผปู ้ ่ วยและญาติ ลงนามแสดงความยินยอมให้การรักษา

ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสปสช.
 กรณี ทาหัตถการมีการให้ขอ้ มูลและลงนามยินยอมทุกครั้ง โดยข้อมูลที่ให้ครอบคลุมเรื่ องเหตุผล ความ
จาเป็ นของการทาหัตถการ วิธีการทา ชนิดของยาระงับความรู ้สึกและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 มีการให้ขอ้ มูลตามความรับผิดชอบ

แพทย์ให้ความรู้เรื่ อง การวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษา

พยาบาลให้ความรู้เรื่ องการดูแล การปฏิบตั ิตน วิสัญญีพยาบาลให้ความรู้เรื่ องการให้ยาระงับความรู้สึก
และยาระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 พัฒนาระบบ Fast Track ในการดูแลผูป้ ่ วย MI และ Acute Stroke
 พัฒนาระบบการส่ งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต
 ใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยในการส่ งต่อครอบคลุมทุกหน่วย
 จัดตั้งระบบ one stop service คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกANC คลินิกAsthma/COPD คลินิก HIV
คลินิก TB
 จัดทาแนวทางการทาคลอดติดไหล่ และแบบประเมินภาวะเสี่ ยงการคลอดติดไหล่

 จัดทาแนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วยที่กลุ่มเสี่ ยง
 ปรับปรุ งแบบฟอร์ม informed consent

มาตรฐาน
71 การเข้าถึงบริ การที่จาเป็ น
และบริ การเร่ งด่วน
72 กระบวนการส่ งต่อผูป้ ่ วย

73 การให้ขอ้ มูลและ
informed consent

Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
3
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย MI&Strokeแบบเครื อข่ายเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริ การที่จาเป็ นอย่างเหมาะสม
3
 พัฒนาการใช้โปรแกรม Thai Refer ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
 การใช้ lean เพื่อปรับปรุ งกระบวนการรับผูป้ ่ วย,บริ หารเตียงใน
หน่วยวิกฤตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3
 ประเมินผลการปฏิบตั ิและการปรับปรุ งข้อมูลอย่างเป็ นระบบ

