III – 4 การดูแลผู้ป่วย
III- 4.1 การดูแลผู้ป่วยทัว่ ไป
III – 4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้ บริการทีม่ คี วามเสี่ ยงสู ง
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ : ถูกต้อง รวดเร็ ว ปลอดภัย พึงพอใจ
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2553 2554 2555
อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
< 0.3/1000 วันนอน 0.16 0.40 0.42
อัตราการตกเลือดหลังคลอด
<5%
3.25 0.60 2.0
อัตราการเกิดแผลกดทับ/พันวันนอนรวม
< 1%
N/A 0.37 0.84
(กลุ่มเสี่ ยง)
อัตราการเสี ยชีวติ โดยไม่ได้คาดหมาย
0 ราย
N/A N/A N/A
อัตราผูป้ ่ วยลื่นล้ม/ตกเตียง

0 ราย

4

3

2

2556 2557
0.58 0.63
1.17 0.35
0.87 0.91
1

2

1

0

บริบท:
ทีมผูใ้ ห้บริ การมีความมัน่ ใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงทีปลอดภัยเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการให้การดูแล :
1. กลุ่มผูป้ ่ วยเด็กและผูป้ ่ วยสู งอายุ
2. กลุ่มผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ยและกลุ่มผูป้ ่ วยที่ขาดคนดูแล
3. กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน
4. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ ยง
5. กลุ่มผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น /ภาวะวิกฤติ
6. กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
7. กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้ อ
กระบวนการ:
การดูแลทัว่ ไป
บทเรี ยนเกี่ยวกับการมอบหมายความรับผิดชอบให้ ผ้ ูทมี่ ีคุณสมบัติเหมาะสม
 Asthma มีการจัดตั้งคลินิก Asthma มีแพทย์ที่ประจา ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน มีพยาบาล
ผูด้ ูแลคลินิกที่ผา่ นการอบรม มีทกั ษะการประเมินผูป้ ่ วยในเรื่ อง ACT Score , CAT Score และทา
Spirometry 2 คน และยังมี นักกายภาพบาบัด เภสัชกรเป็ นผูร้ ่ วมดูแลผูป้ ่ วย
 โรคเบาหวาน มีการจัดตั้งคลินิก DM มีพยาบาลที่ผา่ นการอบรม Case Manager 1 คน

 ผูป้ ่ วยผ่าตัดตาต้อกระจก คลินิกจักษุเฉพาะ จักษุแพทย์ พยาบาลที่ผา่ นการอบรมเวชปฏิบตั ิทางตา
ทาให้ผปู้ ่ วย Blinding Cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เป้ าหมาย 80% ขึ้นไป
 ผูป้ ่ วยในมีแพทย์ และทีมพยาบาลประจา 24 ชัว่ โมง มีการจัดทีมแพทย์ให้บริ การเป็ นแพทย์เวร และ
แพทย์ผตู ้ รวจผูป้ ่ วยประจาตึก หมุนเวียนสลับกันไปทุก 2 สัปดาห์
 จัดทา CPG ในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ ยงสู งเช่น Acute MI, Stroke,

เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการรักษา

อย่างรวดเร็ วเหมาะสม ครอบคลุม ปลอดภัย
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดสิ่ งแวดล้ อมทีป่ ลอดภัย สะดวกสบาย เป็ นส่ วนตัว เอือ้ ต่ อการดูแลทีม่ ีคุณภาพ:
กลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสู งอายุ :
 กลุ่มผูป้ ่ วยเด็ก < 14 ปี Admit จะจัดให้อยูท่ ี่ตึกสงฆ์ จัดเตียงให้มีไม้ก้ นั เตียงเพื่อป้ องกันการตกเตียง
 OPD มี จัดพื้นที่สาหรับผูร้ ับบริ การรถเข็น ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ ที่จอดรถ ส้วมที่ถูกหลัก
สุ ขาภิบาล ราวจับสาหรับ และให้บริ การตรวจในผูท้ ี่อยูบ่ นรถนัง่ และรถนอนก่อนเพื่อให้เกิดความ
สะดวกเอื้อต่อการดูแลผูป้ ่ วย
 กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรง/ภาวะวิกฤติ : ผูป้ ่ วยนอกให้รับบริ การตรวจที่หอ้ งฉุกเฉิ นทุกรายตาม
Criteria ผูป้ ่ วยในจัดให้อยูใ่ นโซนใกล้ Nurse ‘s Station ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์การแพทย์ได้
สะดวกและมี O2 Pipeline ในบางครั้งมีผปู ้ ่ วยที่อาการรุ นแรงหลายคนทาให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอ และ
จาเป็ นต้องมีเตียงแทรกเมื่อมีการ ทาหัตถการทาให้นาอุปกรณ์ที่จาเป็ นเข้าใช้งานลาบากเนื่องจาก
ติดเตียงแทรกและของใช้ส่วนตัวของผูป้ ่ วยและญาติ เช่นพัดลม สายไฟ ฯลฯ จึงกาลังดาเนินการ
 ผูป้ ่ วยกลุ่มการติดเชื้ อ เช่น วัณโรค อีสุกอีใส มือเท้าปาก สงสัยไข้หวัดนกหรื อไข้หวัดใหญ่
ที่จาเป็ นต้องแยกโรค จุดบริ การผูป้ ่ วยนอก / ห้องฉุกเฉิน เมื่อพบผูป้ ่ วยจะให้ปิดหน้ากากอนามัย
ทันที และจัดแยกโซนสาหรับการตรวจโดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยใน มีหอ้ ง แยกโรคเป็ น Negative
Pressure 1 ห้อง ห้องแยกโรคธรรมดา(เตียงสามัญ) 1 ห้อง ห้องแยกโรค(ห้องพิเศษ) 1 ห้อง แต่
ในบางครั้งห้องแยกโรคไม่เพียงพอหากมีความจาเป็ นจะจัดห้องพิเศษห้องอื่นเป็ นห้องแยกโรค
 กลุ่มผูป้ ่ วยภูมิคุม้ กันต่า เช่น โรคมะเร็ งเม็ดเลือด , หรื อผูป้ ่ วยติดเชื้ อ HIV จะจัดให้ผปู้ ่ วยเข้าพักห้อง
แยกโรค หรื อหากไม่เพียงพอจะใช้หอ้ งพิเศษเป็ นห้องแยกให้ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะโรคมะเร็ งเม็ดเลือด
ที่มีภูมิตา้ นทานต่าทุกราย
บทเรี ยนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ให้ แก่ ผ้ ูป่วย
 มีการป้ องกันการตกเตียงในผูส้ ู งอายุ และเด็ก จัดให้มีการยกที่ก้ นั เตียงและให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วยและ
ญาติ อุบตั ิการณ์การตกเตียง 2557 = 0

 ผูป้ ่ วยเด็ก Pneumonia ให้ on injection plug หลังจากนั้น 5 วันพบแผลจากการถูกกดขนาด 0.1 cm
x 2 รอย พบว่าปิ ดพลาสเตอร์ ที่เข็มไม่ได้มีวสั ดุรองระหว่างเข็ม และตัว injection plug กับผิวหนัง
จึงเกิดการกดผิวหนัง และหลังจากที่ on injection plug ไม่ได้เปิ ดผ้าที่พนั รอบไว้ออกดู พร้อมทั้ง
ไม่ได้เปลี่ยน injection plug ตามแนวทางที่กาหนด จึงมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดให้มี
วัสดุรองรับ injection plug และผิวหนัง กาหนดให้มีการเปิ ดผ้าที่พนั ไว้และเปลี่ยน injection plug
ทุก 96 ชัว่ โมง
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการกับภาวะแทรกซ้ อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุ กเฉิน
 ผูป้ ่ วยชายไทย ใส่ TT Tube มีการเช็ดตัวตอนในตอนเช้าขณะพลิกตะแคงตัว TT Tube หลุดแล้ว
เกิดการหดเกร็ งของท่อหลอดลมที่ใส่ TT Tube ไม่สามารถใส่ ใหม่ได้ O2 Saturation ลดลง และ
คลาได้ Subcutaneous Emphysema แพทย์ตดั สิ นใจใส่ ET Tube แล้วส่ งต่อโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์
จากการทบทวนขณะเช็ดตัวผูป้ ่ วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่สาคัญให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลทุกราย และ
มีการเตรี ยมอุปกรณ์ TT Tube ให้พร้อมใช้ทุกเบอร์
 ผูป้ ่ วยชายไทยอายุประมาณ 71 ปี นอนโรงพยาบาลด้วย COPD with AE ทา EKG วันแรก NSR
No ST- T change ได้รับยา Dexa iv Berodual NB , O2 Therapy และช่วยเหลือตัวเองได้มาโดย
ตลอด จนเช้ามืดวันที่ 7 ของการนอนโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยมีการเกร็ งทั้งตัว ตาค้าง 3 นาที ปั สสาวะ
ราด หายใจ Air hunger ทา EKG ผล ST elevation II III aVFทา CPR 15 นาที ET Tube No
7.5 Adrenaline 1 amp iv x 3 dose แพทย์คุยกับญาติ ให้การรักษา supportive เสี ยชีวติ วินิจฉัย
Ac MI
จากการทบทวน ให้มีการนา Early Warning Sign มาช่วยในการ detect และมีการจัดเตรี ยมชุด
Fast track เป็ น package มีสิ่งจาเป็ นเช่น ชุดเวชระเบียนที่จาเป็ นสาหรับ refer, ชุดเจาะ lab , ยาฯลฯ
บทเรียนในการตอบสนองต่ อความต้ องการด้ านอารมณ์ และจิตสั งคม : เชื่อมจากผลการประเมิน เช่ น ไม่ มี
ญาติมารับกลับบ้ าน ก้าวร้ าว
 ผูป้ ่ วย Ischemic Stroke มีภาวะ Hemiplegia E4M6V5 เป็ นผูป้ ่ วยที่ถูกภรรยาทอดทิ้งอาศัยเช่าบ้าน
อยูใ่ น กทม. เมื่อเจ็บป่ วยจึงส่ งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิ ทธิ โดยมีเพื่อนบ้านข้างห้องเช่า
เป็ นผูน้ ามาส่ ง มีการติดต่อพี่สาว /น้องชาย ของผูป้ ่ วยแต่ไม่มีผใู ้ ดรับผูป้ ่ วยไปดูแลในระยะแรกผูป้ ่ วย
มีอาการสับสน และเรี ยกร้องความสนใจจากเรี ยกเจ้าหน้าที่เกือบตลอดเวลา หลังจากนั้นมีอาการ
ซึ มเศร้า มีความต้องการครอบครัวอยากออกสู่ โลกภายนอก ทางเจ้าหน้าที่ผปู ้ ่ วยในได้มีการติดต่อ
พี่สาวเพื่อให้ได้พดู คุยกับผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์ ติดต่อผูเ้ ป็ นน้องชายได้มาเยีย่ มผูป้ ่ วย 1 ครั้ง
เมื่อเวลาผ่านไปเกือบปี อาการสับสนหรื อเรี ยกร้องความสนใจเริ่ มหายไปผูป้ ่ วยรู ้ตวั เองดีมากขึ้น
พูดคุยรู ้เรื่ องมากขึ้น มีการประสานงานศูนย์ประชาวดีดูแลต่อเนื่อง

บทเรี ยนในการสื่ อสารและแลกเปลีย่ นข้ อมูลในทีมการดูแลผู้ป่วย:
 มีการสื่ อสารข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยจากปรึ กษารายโรค, Bedsid round ร่ วมกันระหว่างแพทย์และ
พยาบาลเป็ นประจาทุกวันหรื อ เมื่อพบอาการผิดปกติ
 แพทย์สื่อสารข้อมูลผ่าน Progress note ที่เป็ นบันทึกที่ทุกวิชาชีพสามารถ บันทึกความก้าวหน้าของ
การดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกัน
 เภสัชกรสื่ อสารกับแพทย์ในเรื่ องยาบางรายการโดยหากเร่ งด่วนจะประสานด้วยตนเองหรื อทาง
โทรศัพท์ หากไม่เร่ งด่วนเภสัชกรจะ บันทึกไว้ใน Progress Note ของแพทย์
 โภชนาการจะได้รับข้อมูลประเภทอาหารของผูป้ ่ วยจากใบบันทึกยอดอาหารโดยดูที่บนั ทึกคาสั่ง
แพทย์และเขียนส่ งทุกเวรดึกและเมื่อหากพบว่าไม่ตรงกับที่เตียงผูป้ ่ วยจะถามพยาบาลเพื่อยืนยัน
ข้อมูล
และในมื้อต่อไปทางโภชนาการจะสอบถามในผูป้ ่ วยที่รับใหม่ และในรายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการอาหาร
 กายภาพ จะสื่ อสารใบบันทึกของกายภาพ
 ทันตกรรม จะสื่ อสารโดยบันทึก Progress note , Doctor Order ‘s Sheet , OPD card
การดูแลผู้ป่วยและการให้ บริ การทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง
 ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู ง ได้แก่, ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ shock, ผูป้ ่ วยที่สับสนหรื อไม่รู้สึกตัว ผูป้ ่ วยที่ได้รับ
บาดเจ็บหลายอวัยวะ, ผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสู ติกรรม
รุ นแรง เช่น Severe PIH , PPH , GDM , หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ, ผล
การวิเคราะห์บริ การที่มีความเสี่ ยงสู ง ได้แก่ การช่วยฟื้ นคืนชีพ การใช้เครื่ องผูกยึด การเจาะคอ
เจาะปอด การใช้เครื่ องมือที่ซบั ซ้อน เช่น Ventilator การช่วยคลอดหัตถการ Acute MI, หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด

บทเรี ยนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ ทมี่ ีความเสี่ ยงสู ง :
 การดูแลผูป้ ่ วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่ ต้องติดตามอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ ผูป้ ่ วย
ปลอดภัย และได้รับการดูแล การเฝ้ าระวังและการติดตามที่เหมาะสม
 มีแนวทางการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย ตามระดับความรุ นแรงของสภาวะความเจ็บป่ วย และแนวทาง
การดูแล ตามระดับความรุ นแรง เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

 มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการช่วยชีวติ เช่น รถ Emergency ที่มีการตรวจสอบความพร้อมใช้
งานทุกเวร ทุกวัน
มีรถEmergency ที่ประกอบไปด้วยยาที่จาเป็ นในการช่วยชี วติ มีเครื่ อง
Defibrillator มี V/S monitor
 มีการนาแนวทาง Active Management in 3 rd stage of Labour มาใช้ในการช่วยทาคลอดรก เพื่อลด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด
 แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง มีการซ้อม
แผน การดาเนิ นงานเช่น การช่วยฟื้ นคืนชีพ อุบตั ิเหตุหมู่ แผนอัคคีภยั เป็ นต้น
 ผูป้ ่ วย DM , CKD ,HT นอนโรงพยาบาลด้วย Hyperkalemia มีการรักษาด้วย RI 10 unit +
50%glucose iv drip , 7.5% NaHCO3 50 ml iv หลังให้ยาประมาณ 2 ชัว่ โมงผูป้ ่ วยมีอาการใจสั่น
เหงื่อออกตัวเย็น DTX 45 mg% รายงานแพทย์ให้ 50% glucose iv และเจาะ DTX ซ้ าอีก 1
ชัว่ โมง = 114 mg% ทุเลาใจสั่นไม่มีเหงื่อออกตัวเย็น จากเหตุการณ์น้ ี ได้มีการเฝ้ าระวังอาการ
น้ าตาลในเลือดต่าจากการรักษาด้วย RI 10 unit + 50%glucose iv drip ในครั้งต่อไป
 มีการนาข้อมูล Update CPR ตาม Guideline ของ AHA มาพัฒนาความรู ้และทักษะเรื่ องการช่วย
ฟื้ นคืนชีพ ในลักษณะของประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ผสมผสานไปกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
หน่วยงานโดยให้ ER ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูงในเรื่ องนี้เป็ นแกนนา
 มีการจัดทา CPG การดูแลกลุ่มผูป้ ่ วย Acute MI และมีการทบทวน CPG ร่ วมกับฝึ กอบรมบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานทุกปี เพื่อให้รับทราบและปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน จัดให้บุคลากรได้รับการอบรม
ฟื้ นฟูความรู ้และทักษะในเรื่ องการอ่าน EKG, การรักษา Acute MI มีการใช้ใบคัดกรอง Acute MI
มีการตรวจ Trop-T มีระบบการส่ งต่อ Acute MI

บทเรียนเกี่ยวกับการทาหัตถการทีม่ ีความเสี่ ยง:(ระบุสิ่งแวดล้อม สถานที่ เครื่ องมือ บุคลากร ที่ให้ความ
มัน่ ใจในความปลอดภัยสาหรับแต่ละหัตถการที่มีความเสี่ ยง)
 กาหนดการทาหัตถการต่อไปนี้เฉพาะในห้องผ่าตัด ได้แก่ ผ่าตัดตาต้อกระจก การทาหมัน การทา
แผลขนาดใหญ่ , การทาแผล Burn ที่มีความลึกระดับ second degree , การล้วงรก การขูดมดลูก
(ทาในห้องคลอด) , การผ่าตัดเล็ก การเย็บแผล ผ่าฝี การ Debridgementทาในห้องฉุกเฉิน , การ
เจาะปอด , ICD ,เจาะท้อง เจาะหลัง เจาะเข่า ทาในหน่วยงาน
 การผ่าตัดตาต้อกระจกมีทีมนาโดยจักษุแพทย์และพยาบาลที่ผา่ นการฝึ กอบรม มีเครื่ องมือเพียงพอ
หากมีกรณี Infection จะทาเป็ นรายสุ ดท้าย หากมีการทาหมันจะทาเป็ นรายสุ ดท้าย

 การล้วงรก
โดยแพทย์พยาบาลห้องคลอดเป็ นผูช้ ่วยทาหัตถการ การขูดมดลูกทาโดยแพทย์มี
พยาบาลห้องคลอด และพยาบาลผูป้ ่ วยในเป็ นผูช้ ่วยทาหัตถการ พยาบาลดมยาเป็ นผูใ้ ห้ยา Pre med
ระหว่างทาหัตถการประเมินอาการต่อเนื่อง
 การทาหัตถการต่างๆ ในห้องฉุ กเฉิ น การเจาะอวัยวะต่าง ๆ แพทย์เป็ นผูท้ าเองโดยมีพยาบาล
เตรี ยมอุปกรณ์และช่วยเหลือ กรณี ผา่ ตัดเล็ก ผ่าฝี Debridgementแพทย์จะพิจารณาทาหัตถการเองใน
ผูป้ ่ วยบางรายที่มีความซับซ้อน
 การเจาะปอด ICD ,เจาะท้อง เจาะหลัง เจาะเข่าตามหน่วยงานแพทย์เป็ นผูท้ าหัตถการข้างเตียงโดย
พยาบาลเตรี ยมอุปกรณ์และเป็ นผูช้ ่วยในการทาหัตถการ
- จากการทบทวนพบว่าเคยมีการเจาะปอดผิดข้าง จึงหาสาเหตุและแนวทางปฏิบตั ิโดยให้ดู
ฟิ ล์มที่เตียงก่อนทาหัตถการซ้ าอีกครั้ง
- จากการทบทวนพบว่ามีภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax หลังเจาะปอด และมีการดูฟิล์ม
หลังเจาะปอดล่าช้า หลังพบให้ on O2 mask ,monitor O2 Sat ,Observe การหายใจ ผูป้ ่ วย
ไม่มีอาการผิดปกติ จึงมีแนวทางให้แพทย์ดูฟิล์มทุกครั้งหลังเจาะปอดทันที ที่ได้รับฟิ ล์ม
และยังไม่มีเหตุการณ์เกิดซ้ า
บทเรี ยนเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอาการผู้ป่วย เพือ่ แก้ ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษา
 การพัฒนาเกณฑ์การจาแนกประเภทผูป้ ่ วย และมีการประเมินซ้ าเป็ นระยะ และรายงานแพทย์เมื่อ
พบข้อบ่งชี้ตอ้ งเปลี่ยนประเภทผูป้ ่ วยไปในระดับที่รุนแรงกว่า
 ผูป้ ่ วยเจ็บแน่นหน้าอก ได้รับการตรวจ EKG ภายใน 10 นาที ติดตามผล Trop I , CK – MB ที่
ER ครั้งแรกผลปกติ มีการ admit เพื่อสังเกตอาการ , monitor EKG ประเมิน EKG และ Trop I ,
CK-MB ซ้ าหากพบว่า EKG ผิดปกติ หรื อผล Lab มีค่าสู งขึ้นจะปรับแผนการรักษาโดยอาจจะ
พิจารณาให้ยา หรื อส่ งต่อโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 ผูป้ ่ วย Shock มีแนวทางการประเมินภาวะ Shock โดยสังเกตอาการแสดงของภาวะ shock การ
เปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว ,วัด V/S ทุก 15 นาทีหรื อครึ่ งชัว่ โมงตามแผนการรักษา Keep BP
≥ 90/60 mmHg ,ติดตามบันทึก urine out put<0.5 ml/kg/hr รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาแผนการ
รักษาต่อไป
บทเรียนเกี่ยวกับ rapid response system เมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุ ดลง : Early warning
 เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเข้าใกล้ภาวะวิกฤติ พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยสามารถรายงานแพทย์
เวรได้ทนั ที ตลอด 24 ชม. มีการกาหนด Early Warning Sign ของผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่ไว้ที่หอ

ผูป้ ่ วยมีระบบแพทย์ second call

เพื่อให้การช่วยเหลือแพทย์เวร เมื่อมีเหตุการณ์วกิ ฤติตอ้ งใช้

แพทย์มากกว่า 1 คน
Early Warning Sign ของผู้ป่วยเด็ก
Early Warning Sign ของผู้ป่วยผู้ใหญ่
- อายุ >1 หายใจ > 40 อายุ <1 หายใจ > 60
- อัตราการเต้นของหัวใจ <40 หรื อ>130
ครั้ง/นาที
ครั้งต่อนาที
- เด็ก < 8 ปี ชีพจร < 80 หรื อ > 160 ครั้ง/นาที
- ความดัน systolic <90 mmHg
- เด็ก > 8 ปี ชีพจร < 60 หรื อ > 140 ครั้ง/นาที
- อัตราการหายใจ <8 หรื อ>28 ครั้งต่อนาที
- ความดัน systolic เด็ก 1-10 ปี < 70 mmHg +
- O2 saturation <90% ทั้งที่ให้ออกซิ เจน
(อายุเป็ นปี + 2)
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว
- หายใจเร็ วผิดปกติ, ปลายจมูกบาน, Chest wall
- ปริ มาณปัสสาวะ <50 มล.ใน 4 ชัว่ โมง
Retraction, Grunting
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว, ซึม,
ชัก, กระสับกระส่ าย
- คลาชีพจรที่ปลายมือ-ปลายเท้าไม่ชดั เจน, เขียว,
SpO2<95%

บทเรียนเกี่ยวกับการติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้ มของเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ เพือ่ นามาปรับปรุ ง
 การทา Dead case conference และทบทวนเหตุการณ์สาคัญต่างๆ
 มีการจัดทาบันทึกความเสี่ ยงในหน่วยงาน และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล
ที่เป็ นปัจจุบนั นาข้อมูลมาสรุ ปและวิเคราะห์ทุกเดือน และจัดทาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยง
 ในกรณี ที่อุบตั ิการณ์ในระดับ E-I จะมีการทา Root caused analysis เพื่อหาสาเหตุ แนวทางการ
 แก้ไข และป้ องกันการเกิดซ้ า
 ความเสี่ ยงที่ได้รับการรายงานและยังเป็ นปั ญหา ได้แก่ medication error การติดเชื้ อ เช่น การ
 ติดเชื้ อระบบทางเดินปั สสาวะในผูป้ ่ วยที่ใส่ สายสวนปั สสาวะ
 ความเสี่ ยงที่มีความรุ นแรงระดับ E หรื อระดับ 3 ขึ้นไปแจ้งหัวหน้างานและผูอ้ านวยการรับทราบ
ภายใน 24 ชัว่ โมง มีการทบทวนในระดับหน่วยงาน

ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยสงสัย ผูป้ ่ วย Acute MI เพื่อทาระบบ Fast Track
 พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อทาระบบ Fast Track
 พัฒนาแนวทางการจาแนกประเภทผูป้ ่ วยและการเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน
Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
79 การดูแลทัว่ ไป
3.0  ประเมินและปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
เป็ นระบบ
 จัดทา WI หรื อ CQI ครอบคลุมในโรคที่สาคัญ
80 การดูแลและบริ การที่มีความเสี่ ยงสู ง 3.0  ทบทวนการดูแลในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ ยงสู ง
 มีระบบงานที่ดีและการประสานงานที่ดีกบั องค์กร
อื่นด้านการขอปรึ กษา การส่ งต่อ และการ
ตอบสนองเมื่อผูป้ ่ วย มีอาการทรุ ดลง
 ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดูแลผูป้ ่ วยที่มีความ
เสี่ ยงสู งที่สาคัญ

III-4.3 ก.การระงับความรู้ สึก
ประเด็นคุณภาพ : ความเสี่ ยง ความปลอดภัย
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย 2553

อุบตั ิการณ์ใส่ ท่อช่วยหายใจลาบาก

0

ร้อยละของผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดได้รับการ
ประเมินปั ญหาและเตรี ยมความพร้อมก่อนรับ
บริ การทางวิสัญญี
อัตราผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ภายใน 24 ชม.หลังผ่าตัด/ให้ยา
ระงับความรู้สึก
ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการเยีย่ ม

ภายหลังได้รับ
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บริ การทางวิสัญญี
จานวนอุบตั ิการณ์การเกิด Aspiration
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จานวนอุบตั ิการณ์การเกิดการให้ยาระงับความรู ้สึก
ผูป้ ่ วยผิดคน
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บริบท :
 ให้บริ การระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยที่มารับการผ่าตัด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนให้บริ การระงับความรู ้สึกทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ภายในเวลาราชการ โดยมี
วิสัญญีพยาบาลเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้การดูแลผูป้ ่ วยตั้งแต่ระยะก่อนให้ยาระงับความรู ้สึก ขณะให้ยา
ระงับความรู ้สึก ระยะพักฟื้ นหลังให้ยาระงับความรู ้สึกและติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยภายหลังให้ยาระงับ
ความรู้สึกใน 24 – 72 ชม. มีบุคลากรด้านวิสัญญีวทิ ยา วิสัญญีพยาบาล1 คน สู ตินารี แพทย์ 1 คน
และพยาบาลวิชาชีพที่ผา่ นการอบรม ACLS 1 คนใช้วิธีให้ยาระงับความรู้สึกในแบบ General
Anesthesia
กลุ่มผู้ป่วยทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง:
 ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยสู งอายุ ผูป้ ่ วยภาวะอ้วน และผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัวและมีภาวะแทรกซ้อน
บทเรี ยนในการประเมินความเสี่ ยง การวางแผน การปรึกษาผู้เชี่ ยวชาญ เพือ่ การระงับความรู้ สึกทีป่ ลอดภัย
 ประเมินผูป้ ่ วย Case Elective ก่อนผ่าตัดทุกราย กรณี Case Emergency เยีย่ มประเมินในห้องผ่าตัด
ผลการเยีย่ มประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด 100 % และไม่พบอุบตั ิการณ์ ในผูป้ ่ วยที่ให้การระงับ
ความรู้สึก
 พบปั ญหาในผูป้ ่ วยสู ติกรรมมีช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างสู ติแพทย์และวิสัญญีแพทย์
1. พบผูป้ ่ วยหลังคลอดปกติ 4 ชม. สู ติแพทย์ SET ผ่าตัดทาหมัน ผูป้ ่ วยมีภาวะชีพจรช้า (5060 ครั้ง/นาที) จากภาวะพร่ องน้ าและเลือด รายงานสู ติแพทย์เพิม่ ปริ มาณสารน้ า ตรวจคลื่น
หัวใจ (EKG) เลื่อนเวลาทาการผ่าตัด เมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะ stable ผลการผ่าตัดไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนผูป้ ่ วยปลอดภัย
2. ตรวจเยีย่ มก่อนผ่าตัดและประเมิน Mallampatiทุกราย เนื่องจากมีวสิ ัญญีพยาบาล 1 คน
เพื่อเตรี ยมทีมให้ยาระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป (GA)ดังนี้
- วิสัญญีพยาบาลเตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ในการใส่ ท่อช่วยหายใจ , รถดม
ยาสลบเตรี ยมยาให้การระงับความรู้สึกและเฝ้ าระวังสัญญาณชีพพร้อม Monitoring
- สู ติแพทย์ช่วยใส่ ETT ก่อนจะล้างมือ และใส่ ชุด Sterile

 ปี พ.ศ. 2555 พบผูป้ ่ วยอ้วนคอสั้นใส่ ท่อหายใจ ลาบากเสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อน สู ติแพทย์ใช้วธิ ี
Rapid sequence induction and cricoid pressure techniquce ขอความช่วยเหลือโดยมีพยาบาล
วิชาชีพจากห้องคลอดมาช่วย 1 คน ใส่ ท่อช่วยหายใจได้สาเร็ จไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ่ วย
สามารถรับการผ่าตัดได้ตามกาหนดและปลอดภัยจากการระงับความรู ้สึก
บทเรี ยนในการใช้ เตรียมความพร้ อม และให้ ผ้ ูป่วยมีส่วนร่ วม
1. ก่อนผ่าตัดผูป้ ่ วยทุกรายได้รับความรู ้ คาแนะนาและข้อมูลที่จาเป็ นแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ในเรื่ องการ
เตรี ยมตัวก่อนผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้ผปู ้ ่ วยได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือก
วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก
2. ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการเตรี ยมพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจก่อนการระงับความรู ้สึก
3. ในกรณี ที่มีการให้ยาระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็กเล็ก เด็กจะมีความหวาดกลัวเมื่อมาห้องผ่าตัด ทา
ให้การให้ยาระงับความรู ้สึกไม่ราบรื่ น เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองสามารถเข้ามาอยูใ่ กล้ชิดกับเด็กได้
ภายในห้องผ่าตัด เพื่อลดความหวาดกลัวและอยูเ่ ป็ นเพื่อนจนเด็กหลับ จึงให้ผปู ้ กครองออกจากห้อง
ผ่าตัดได้ และเมื่อทาการผ่าตัดเสร็ จสิ้ นให้ผปู ้ กครองเข้ามาอยูเ่ ป็ นเพื่อนเด็กในห้องผ่าตัด ระยะพัก
ฟื้ นเพื่อมิให้เด็กเกิดความหวาดกลัวเมื่อฟื้ นจาการให้ยาระงับความรู ้สึก
ทาให้การให้ยาระงับ
ความรู ้สึกมีความราบรื่ นมากขึ้น
บทเรี ยนในการใช้ กระบวนการระงับความรู้ สึกทีร่ าบรื่นและปลอดภัย
 มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อม มีวสิ ัญญีพยาบาลเฝ้ า
ระวังสัญญาณชีพตลอดเวลาทุก 3-5 นาที พบปั ญหาระหว่างให้ยาระงับความรู ้สึก เช่น ความดัน
โลหิ ตตก ชีพจรเร็ วหรื อช้ากว่าปกติ ซึ่ งสามารถช่วยกันแก้ไขปั ญหาให้สัญญาณชีพเข้าสู่ ภาวะปกติ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
บทเรี ยนเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/ฟื้ นฟูทกั ษะของบุคคลทีท่ าหน้ าที่ระงับความรู้ สึก
 วิสัญญีพยาบาลอบรมฟื้ นฟูวิชาการทุกปี ปี ละ 5 วันของราชวิทยาลัยวิสัญญี/ และมีการฟื้ นฟูทกั ษะ
วิสัญญีในผูป้ ่ วยผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาล ปี 2555-2556 จานวน 49 ราย
 มีการอบรมฟื้ นฟูการช่วยฟื้ นคืนชีพทุกปี
บทเรี ยนในการเฝ้ าติดตามผู้ป่วยระหว่ างระงับความรู้ สึกและพักฟื้ น
 ก่อนผ่าตัดให้ขอ้ มูลและลงบันทึกในแบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก , ดูแลผูป้ ่ วยในระยะพัก
ฟื้ น และการบันทึกเวชระเบียนที่กาหนดและการดูแลผูป้ ่ วยในระยะพักฟื้ น ตามมาตรฐานของราช
วิทยาลัย
 ประเมินผูป้ ่ วยก่อนส่ งกลับหอผูป้ ่ วยโดยใช้ PAR Score และสื่ อสารข้อมูลการดูแล การเฝ้ าระวัง

บทเรี ยนและข้ อจากัดในการปฏิบัติตามคาแนะนาของราชวิทยาลัย (เครื่องมือ วัสดุ ยา)
 ตรวจสอบเครื่ องดมยาสลบ เครื่ องมือเฝ้ าระวังต่าง ๆ Emergency cart อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ใน
การให้บริ การวิสัญญีตามมาตรฐานราชวิทยาลัย
 มีแนวทางในการจัดเก็บ การใช้ และการเบิกยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายต่าง ๆ
 มีการควบคุมการใช้ยาร่ วมทีมเภสัช
บทเรี ยนเกี่ยวกับการดูแลการใช้ deep sedation
 ไม่ใช้เทคนิคdeep sedation เนื่องจากไม่มีวสิ ัญญีแพทย์
อุบัติการณ์ เหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ และการปรับปรุ งที่เกิดขึน้
 การทาผ่าตัดทางสู ติกรรม คือ การทาหมันหญิงหลังคลอด ใช้วธิ ีการให้ยาระงับความรู้สึกแบบชนิด
ทัว่ ไป โดยวิธีฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดา (TIVA) เนื่ องจากการทาหมันหญิงเป็ นการผ่าตัดแบบ
Minor operation ใช้เวลาทาประมาณ10-20 นาที ยาที่ใช้คือ Ketamine ผลของ Ketamine ต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือดจะกระตุน้ ให้หลัง่ Catecholamine ที่สะสมไว้ในร่ างกาย ทาให้มีผลเพิ่ม
Sympathetic tone คือ Tachycardia , Hypertentionแต่ในทางปฎิบตั ิพบว่ามีการเกิด Bradycardiaกับ
Hypotentionโดยพบภาวะ Bradycardia 1 ราย ในปี พ.ศ. 2552 และพบภาวะ Hypotention 1 รายในปี
พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยงั พบรายงานภาวะ Cardiac arrest ในโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดทาหมันหญิง
หลังคลอด โดยใช้ Ketamine วิสัญญีพยาบาลได้ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น จึงทาการทบทวน
ความรู้เรื่ องยา Ketamine พบว่าโดยตัวของ Ketamine มีผลกดการบีบตัวของหัวใจเรี ยกว่า “Negative
Inotropic Effect ” จึงมีผลตรงกันข้ามกับอันดับแรก โดยปกติคนทัว่ ไปจะมีผลกระตุน้ หัวใจที่
เด่นชัดกว่า จึงไม่เห็นผลของการบีบตัวของหัวใจ ผูป้ ่ วยบางรายที่เห็นผล “Negative Inotropic
Effect ” ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่ใช้ Catecholamine ในร่ างกายมากจนเกินไปหรื อหมดแล้วได้แก่ ผูป้ ่ วย
Prolong shock, Sepsis , ผูป้ ่ วยที่คลอดบุตรทางช่องคลอด และมีภาวะพร่ องน้ าพร้องเลือด จาก
ความรู ้น้ ีวสิ ัญญีพยาบาลจึงทาการปรับปรุ ง
 เรื่ องการเตรี ยมผูป้ ่ วยทาหมันหญิงหลังคลอด โดยให้สูติแพทย์ Set ทาผ่าตัดได้หลังจากคลอดปกติ
แล้วอย่างน้อย 12 ชม.ร่ วมกับการให้สารน้ าอย่างเพียงพอ เนื่องจากผูป้ ่ วยหลังคลอดต้องงดน้ าและ
อาหารอย่างน้อย 6 ชม. ทั้งนี้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการพักผ่อนและสภาพร่ างกายได้ปรับตัวสู่ ภาวะ
ใกล้เคียงปกติ ก่อนได้รับการระงับความรู ้สึก จากการดาเนิ นการดังกล่าว ทาให้ไม่พบภาวะ
Hypotention และภาวะ Bradycardia
 ได้รับการสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการระงับความรู ้สึก เช่น เครื่ องดมยาสลบที่
มี Ventilator พร้อม Circuit ต่างๆ , Monitoring และอุปกรณ์ช่วยฟื้ นคืนชีพอื่นๆ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
บริ การทางวิสัญญีที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ผลการพัฒนางานทีส่ าคัญ
 แนวทางในการประเมินผูป้ ่ วยก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อค้นหาความเสี่ ยง / ภาวะแทรกซ้อนและวาง
แผนการให้ยาระงับความรู้สึก
 แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยในระยะพักฟื้ นและส่ งต่อผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วย
 แนวทางการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดในผูป้ ่ วยนอกและลงนามยินยอมก่อนผ่าตัด
 แบบประเมินผูป้ ่ วยสหสาขาวิชาชีพและตรวจสอบข้อมูลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

มาตรฐาน
81.การระงับ
ความรู้สึก

Score
3.0

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
1. ปรับปรุ งโครงสร้างห้องพักฟื้ นก่อนส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วย
2. จัดสรรบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสู ตรวิสัญญีพยาบาล เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3. จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ทางวิสัญญี ในส่ วนที่ขาดหรื อชารุ ด
4. จัดหน่วยให้บริ การคาแนะนาก่อนทาการผ่าตัดและเตรี ยม
ความพร้อมก่อนผ่าตัด
5. pain Management ในงานวิสัญญี
6. พัฒนาการบันทึก PACU Score

III.4.3 ข.การผ่ าตัดทัว่ ไป
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงสาคัญ : ความปลอดภัย
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555
1.จานวนอุบตั ิการณ์ผา่ ตัดผิดคน /ผิดข้าง/ผิดตาแหน่ง
0
0
0
0
2.จานวนการเลื่อน/งดผ่าตัดจากการเตรี ยมความพร้อมก่อน
0
0
0
0
ผ่าตัด
3.อัตราการเกิดแผลผ่าตัดติดเชื้อ
- clean wound
0%
0% 0% 0%
- clean Contaminated wound
0%
0% 0% 0%

2556
0
0

2557
0
0

0%

0%
0

1ราย
(0.67%)

4.จานวนครั้งของการมีสิ่งของหรื ออุปกรณ์/เครื่ องมือ
ตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด

0

0

0

0

0

0

5.จานวนครั้งของการเกิดการบาดเจ็บ/อันตราย
จากการจัดท่า

0

0

0

0

0

0

บริบท :
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชุมแสงมี ห้องผ่าตัด 1 ห้องให้บริ การผ่าตัดตาในช่วง 12.00-16.00 น.ทุกวัน
โดยบริ การผ่าตัดต้อกระจกในบ่ายวันจันทร์ -พฤหัสบดี และผ่าตัดต้อเนื้ อ และโรคทางตาอื่นๆในวันศุกร์หรื อ
ก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ CASE ผ่าตัดทาหมัน จะทาหลังจากผ่าตัดตาเสร็ จ ให้บริ การผ่าตัดทาหมันอย่าง
เดียว เนื่ องจากห้องผ่าตัดตา ต้องการความสะอาดของห้องและบาดแผลที่มีและการปนเปื้ อนน้อยที่สุด
บทเรี ยนในการประเมินผู้ป่วย การประเมินความเสี่ ยง การวางแผนการผ่าตัด การปรึกษาผู้เชี่ ยวชาญ

 การวางแผนการผ่าตัดจะมีการเตรี ยมคนไข้ก่อนผ่าตัด มีการซักประวัติ แจกผ่าพับเอกสารการทา
หมันในปี 2556 มีการการประเมินและเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด100 % ครบถ้วน แต่พบ
อุบตั ิการณ์การติดเชื้ อที่แผลผ่าตัด 1 รายทาให้มีการวางแผนหาข้อมูลทบทวนกระบวนการอีกครั้ง
ในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดทาหมันกับแพทย์

บทเรี ยนในการอธิบายข้ อมูลให้ ผ้ ปู ่ วย/ครอบครัว และการให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
 ผูป้ ่ วยทาหมันหญิงไม่มีความเข้าใจเรื่ องการทาหมันสามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้จึงได้มีการให้ขอ้ มูล
ผูป้ ่ วยเพื่อรับทราบ การทาหมันมีโอกาสเชื่ อมต่อของท่อนาไข่1000/3 (1000คนมีโอกาสตั้งครรภ์ 3
คน)
 ผูป้ ่ วยผ่าตัดทาหมันทุกรายได้รับการอธิ บายข้อมูลการผ่าตัดและคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนและ
หลังผ่าตัด มีการแจ้งปั ญหาให้แพทย์ทราบ และวางแนวทางการให้คาแนะนาการผ่าตัดทาหมันเรา
ทาอะไรให้ การดูแลตนเองหลังผ่าตัด ทบทวนพูดคุยซักถามประสานกับแพทย์ ตาแหน่งที่ตดั ท่อนา
ไข่ ผูกท่อนาไข่ดว้ ย PLAIN NO.0 ตัดท่อนาไข่และจี้ดว้ ยไฟฟ้ า
บทเรียนในการเตรียมความพร้ อมผู้ป่วยก่ อนผ่ าตัด
 ผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัดแล้ว ยังกลัวที่จะผ่าตัดบางคนร้องไห้ทีมผ่าตัดทบทวนปั ญหาได้จดั บุคลากรไป
อบรมสร้างความเข้าใจเรื่ องการเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดการดูแลเรื่ องความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัด
 พบการดูแลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดมีความพร้อม 100 % การดูแลหลังผ่าตัดราบรื่ นไม่มีภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด
บทเรียนในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้ าง ผิดตาแหน่ ง
 Sign in เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดระบุ ตรงตัว ตรงคน ตรงตาแหน่งผ่าตัดและตรวจเช็คก่อนดมยา
 Time out ช่วยให้การผ่าตัดไม่เสี ยเวลา เพราะบางครั้งแพทย์ลงมีดใต้สะดือสู งไปทั้งที่คนไข้คลอดได้
3วันแล้วจึงต้องเปิ ดแผลกว้าง จึงเห็นประโยชน์ของTIME OUTการผ่าตัดทาหมัน SCRUB NURSE
จะพูดให้แพทย์ทราบว่าคนไข้ G อะไร คลอดเมื่อไร เวลาอะไรผลการปฏิบตั ิที่ผา่ นมา การผ่าตัดทา
หมันง่ายขึ้น รวดเร็ วขึ้น
บทเรียนในการจัดสิ่ งแวดล้อมและระบบงานของห้ องผ่าตัด

 ระบบโครงสร้างกายภาพในห้องผ่าตัดไม่เป็ น One way ได้ขอปรับปรุ งการเคลื่อนย้ายโดยการตีเส้น
แบ่งเขต case ผ่าตัดสะอาด ผ่าตัดเป็ นลาดับแรก caseสกปรกผ่าตัดเป็ นอันดับสุ ดท้าย
 สับเปลี่ยนเวลาในการเคลื่อนย้ายของสะอาดและของสกปรก ของติดเชื้ อ ใช้ระบบClosed system
หลังผ่าตัดจะมีการพักห้องเช็ดทาความสะอาดด้วย Alcohol 70% ทุกครั้งหลังเสร็ จ CASE
บทเรียนในเรื่องแผลผ่าตัดหมันหญิงติดเชื้อในปี 2556
 เดือนพ.ค.2556 มีแผลผ่าตัดหมันหญิง ติดเชื้ อ 1 ราย ในปี 2556 เปิ ดแผลมีDISCHARGE สี เหลืองขุ่น
ไหลซึม ระดับ SKIN จึงได้วเิ คราะห์ ทบทวนการแก้ไข
1) เน้นให้ทีมผ่าตัดปฏิบตั ิตามหลัก standard precaution อย่างเคร่ งครัด โดยเน้นเรื่ อง สถานที่ ,
บุคลากร , การตรวจ Check เครื่ องมือ Sterile , น้ ายา
2) ทีมผ่าตัดที่เข้าช่วยผ่าตัดต้องเป็ นไปตามระบบ Sterile Technique
3) เฝ้ าระวัง Pt. ที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ
 ผลลัพธ์ผา่ ตัด TR ยัง ไม่พบอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัด
บทเรียนเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ จากบันทึกการผ่าตัด
 มีการบันทึกแยกส่ วนกันระหว่าง วิสัญญี และพยาบาลผ่าตัด เพราะเกิดความซ้ าซ้อนในการบันทึก
ในใบ ANASTHETIC RECORD ผลลัพธ์ คือ มีกระบวนกรพยาบาลที่เป็ นหลักฐานในการดูแล
ผูป้ ่ วยเห็นได้ชดั เจนเป็ นสัดส่ วนในส่ วนของการพยาบาลวิสัญญีและ SCRUB NURSE
บทเรี ยนเกี่ยวกับการดูแลหลังผ่ าตัดและการติดตามภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่ าตัด
 จากการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการทาผ่าตัด ผลลัพธ์ 0 % ปี 57
บทเรียนเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัด
 ในปี 2556 พบแผลผ่าตัดTR ติดเชื้ อ 1 ราย จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า บุคลากรปฏิบตั ิไม่ครบ
ตามหลัก Sterilr technique(เนื่องจากใช้เจ้าหน้าที่จากที่อื่นช่วยแทน) จึงมีการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัดดังนี้
1) เน้นให้ทีมผ่าตัดปฏิบตั ิตามหลัก standard precaution อย่างเคร่ งครัด โดยเน้นเรื่ อง สถานที่ ,
บุคลากร , การตรวจ Check เครื่ องมือ Sterile , น้ ายา
2) ทีมผ่าตัดที่เข้าช่วยผ่าตัดต้องไม่ละเมิดหลักSterile Technique เฝ้ าระวังPt. ที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้ อ

3) เพิ่มเทคนิคการ Scrub ผิวหนัง ด้วย POVIDINE SCRUB ฟอกทาความสะอาดให้เอี่ยมทุกครั้ง
อย่างน้อย 5 นาทีการควักขี้ไคลที่ติดตามขอบสะดือและฟอกสะดือให้สะอาดนามาปรับปรุ ง
4) พัฒนาสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิในห้องผ่าตัด
5) ผลหลังการดาเนิ นการ แผลผ่าตัดTR ไม่มีการติดเชื้อ
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
1. แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด TR
2. แบบบันทึกการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด
3. แบบบันทึกการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดแยกตามหัตถการเช่น ทาหมันหญิงหลังคลอด /การผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้อง
4. แนวทางการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาหลังผ่าตัดผูป้ ่ วยผ่าตัดแบบ OPD case ก่อนลงนามยินยอมผ่าตัด
มาตรฐาน
82.การผ่าตัด

score

ประเด็นในแผนการพัฒนา1-2ปี ข้ างหน้ า

3

1. ปรับปรุ งโครงสร้างกายภาพภายในห้องผ่าตัดให้
เป็ นระบบOne way
2. จัดทาCPG ในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดในหัตถการที่ทา
บ่อยและพบปั ญหาในการดูแล
3. ปรับปรุ งห้องผ่าตัดเพิ่ม 1 ห้อง(ห้องผ่าตัดตา)รอการ
ขยับขยายตึกและย้ายห้อง
4. คัดเลือกบุคลากรพยาบาล scrub nurse 3 คนเพื่อ
รองรับการผ่าตัด ดูงานภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ

III.4.3 ข.การผ่าตัดตา
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงสาคัญ : ความปลอดภัย
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

1.จานวนอุบตั ิการณ์ผา่ ตัดตาผิดข้าง

0

0

0

1

0

0

2.จานวนการเลื่อน/งดผ่าตัดจากการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนผ่าตัด

0

0

0

0

0

0

3.อัตราการเกิดแผลผ่าตัดตาติดเชื้ อ

0

0

0

0

0

0

บริบท :
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชุมแสงมี ห้องผ่าตัด 1 ห้องให้บริ การผ่าตัดตาในช่วง 12.00-16.00 น.ทุกวันโดย
บริ การผ่าตัดต้อกระจกในบ่ายวันจันทร์ -พฤหัสบดี และผ่าตัดต้อเนื้อ และโรคทางตาอื่นๆในวันศุกร์ หรื อก่อน
วันหยุดนักขัตฤกษ์
บทเรียนในการประเมินผู้ป่วย การประเมินความเสี่ ยง การวางแผนการผ่าตัด การปรึกษาผู้เชี่ ยวชาญ
 ผูป้ ่ วยผ่าตัดต้อกระจกต้องได้รับการตรวจสุ ขภาพก่ อนผ่าตัดทุกรายและมีการประเมินความเสี่ ยง
เช่นผูป้ ่ วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด ให้ปรึ กษาแพทย์ผดู ้ ูแลว่าสามารถหยุดยาก่อนผ่าตัด 7 วัน
ได้หรื อไม่
 ปี

2557 มี ผูป้ ่ วยนัดผ่าตัดต้อกระจกกับโรงพยาบาลชุ มแสง แต่ ไปรั ก ษาโรคหัวใจและใส่

เครื่ องกระตุน้ หัวใจมาก่อนผ่าตัด 2 สัปดาห์ จึงเลื่อนการผ่าตัดและให้ผปู ้ ่ วยไปตามนัดโรคหัวใจเพื่อ
ปรึ กษาแพทย์ว่าสามารถผ่าตัดตาได้หรื อไม่ แพทย์ผดู ้ ูแลบอกสามารถผ่าตัดได้ จึงทาการผ่าตัดให้
ผูป้ ่ วย และไม่พบภาวะแทรกซ้อน

บทเรียนในการอธิบายข้ อมูลให้ ผ้ ปู ่ วย/ครอบครัว และการให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ

 แพทย์จะเตรี ยมผูป้ ่ วยและญาติต้ งั แต่วนั ตรวจเพื่อนัดผ่าตัด โดยแพทย์จะอธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด หลังผ่าตัดจนถึง 1 เดื อน ความเสี่ ยงและภาวะแทรกซ้อน พร้อมกับแจกแผ่น
พับการปฏิบตั ิตวั ก่อนผ่าตัด แพทย์จะให้ผปู ้ ่ วย และญาติมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการผ่าตัดเช่น
ให้ผปู ้ ่ วยเลือกว่าจะผ่าตัดตาข้างไหนก่อน
บทเรียนในการเตรียมความพร้ อมผู้ป่วยก่ อนผ่ าตัด
 การเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยตั้งแต่ก่อน Admit ที่ OPD ตา มีการประเมินผูป้ ่ วยตามแบบบันทึกการ
พยาบาล ปี 2557 มีการเลื่อนนัดผ่าตัด จาก DTX >200 mg%
บทเรียนในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้ าง ผิดตาแหน่ ง
 ปี 2555 มีอุบตั ิการณ์ผา่ ตัดเนื้ อผิดข้าง แพทย์เขียนผ่าตัดต้อเนื้ อข้างซ้าย แต่ผปู ้ ่ วยบอกพยาบาลผูป้ ่ วย
ในว่าผ่าตัดข้างขวาพยาบาลจึงหยอดยาชาและ Marker ตาขวาเมื่อมาห้องผ่าตัดพยาบาลไม่ได้ Check
ว่าแพทย์สั่งผ่าตาข้างใด แต่แพทย์มาพบเมื่อเขียน Order เนื่องจากผูป้ ่ วยเป็ นต้อเนื้ อทั้งสองข้าง จึงมี
ผลกระทบไม่รุนแรง ทีมดูแลผูป้ ่ วยจึงจัดทาแนวทางระบุตวั ผูป้ ่ วย การตรวจสอบซ้ า ผลยังไม่พบการ
ทาหัตการตาผิดข้าง
 ปี 2557 พบอุบตั ิการณ์ เตรี ยมเลนส์ ผิดเบอร์ แต่มีการตรวจพบก่อนที่จะใส่ ผปู ้ ่ วย เนื่ องจากปฏิ บตั ิ
ตามแนวทางการใส่ เลนส์ผปู ้ ่ วย
บทเรียนในการจัดสิ่ งแวดล้อมและระบบงานของห้ องผ่าตัด
 ระบบโครงสร้างกายภาพในห้องผ่าตัดไม่เป็ น One way ได้ขอปรับปรุ งการเคลื่อนย้ายโดยการตีเส้น
แบ่งเขต case ผ่าตัดสะอาด ผ่าตัดเป็ นลาดับแรก caseสกปรกผ่าตัดเป็ นอันดับสุ ดท้าย
 สับเปลี่ยนเวลาในการเคลื่อนย้ายของสะอาดและของสกปรก ของติดเชื้ อ ใช้ระบบClosed system
หลังผ่าตัดจะมีการพักห้องเช็ดทาความสะอาดด้วย Alcohol 70% ทุกครั้งหลังเสร็ จ CASE
บทเรียนเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์ จากบันทึกการผ่าตัด
 ที ม การออกแบบบัน ทึ ก ทางการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่า ตัด ต้อ กระจก,ต้อ เนื้ อ และผ่า ตัด ทางตาอื่ น ๆ
ประกอบด้วยข้อมุลการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่ OPD ตาก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด สามารถ
ใช้เป็ น Check list ในการดุแลผูป้ ่ วยได้ครอบคลุม
บทเรียนเกีย่ วกับการดูแลหลังผ่ าตัดและการติดตามภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่ าตัด

 หลังผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาพบภาวะ เลนส์ตาเคลื่อน 1 ราย แล้วส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพ
สู ง กว่ า แล้ว จึ ง ได้มี ก ารทบทวนแนวทางการดู แ ลผู ้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด เปลี่ ย นเลนส์ ต า ไม่ พ บ
อุบตั ิการณ์ซ้ า
บทเรียนเกีย่ วกับการเฝ้ าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัด
 มีแนวทางเฝ้ าระวังภาวะอักเสบ ปวด ให้พบก่อนวันนัด
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
1. แบบบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดต้อกระจก,ต้อเนื้อและผ่าตัดทางตาอื่นๆ
2. ปรับปรุ งใบ Informed consent

มาตรฐาน
82.การผ่าตัด

score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา1-2ปี ข้ างหน้ า
1. ปรับปรุ งโครงสร้างกายภาพภายในห้องผ่าตัดให้เป็ นระบบ
One way
2. จัดทาCPG ในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดในหัตถการที่ทาบ่อยและพบ
ปัญหาในการดูแล
3. ปรับปรุ งห้องผ่าตัดเพิ่ม 1 ห้อง(ห้องผ่าตัดตา)รอการขยับขยายตึก
และย้ายห้อง
4. คัดเลือกบุคลากรพยาบาล scrub nurse 3 คนเพื่อรองรับการผ่าตัด
ดูงานภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ

III-4.3 ค. อาหารและโภชนบาบัด
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

1. อัตราผูร้ ับบริ การได้รับอาหารตรงตามเวลา

100%

N/A

N/A

100

100

100

2. อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

90%

N/A

N/A

82

93

94

3. อัตราของผูไ้ ด้รับบริ การอาหารถูกคน ถูกโรค

100%

N/A

N/A

100

100

100

4. อัตราอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน

100%

N/A

N/A

100

100

100

5. การให้บริ การอาหารตรงตามคาสั่งแพทย์

100%

N/A

N/A

100

100

100

บริบท
งานโภชนาการโรงพยาบาลชุมแสง มีโภชนากร 2 คน ทาหน้าที่ดูแลการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
ตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ ถูกคน ถูกโรค สะอาด ปลอดภัย บริ การตรงตามเวลา และเป็ นที่
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
กระบวนการ
บทเรี ยนเกี่ยวกับระบบบริ การอาหารเพื่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
(เมนู เวลา การสั่ ง การตรวจสอบ การติดตาม)
1. การจัดทารายการอาหาร
 มีการจัดทาเมนู อาหารให้เหมาะสมตามโรคและคาสั่งแพทย์ เช่ น อาหารอ่อน อาหารธรรมดาและ
อาหารเฉพาะโรค ได้แก่อาหารโรคเบาหวาน โรคความดันสู ง อาหารโรคไตเสื่ อม อาหารทางสาย
ให้อาหาร มีการจัดเมนูชูสุขภาพสัปดาห์ละ1 ครั้ง หมุนเวียนรายการอาหารทุกเดือน
2. การกาหนดเวลาการให้ บริการ กาหนดการสั่งอาหารจากตึกผูป้ ่ วยและเวลาการบริ การอาหารผูป้ ่ วย
- มือ้ เช้ า กาหนดการสัง่ อาหาร 06.00-06.30 น. เวลาการบริ การอาหาร 07.30-08.00 น.
- มือ้ เทีย่ ง กาหนดการสั่งอาหาร 08.30-10.30 น. เวลาการบริ การอาหาร 11.00 – 12.00 น.
- มือ้ เย็น กาหนดการสัง่ อาหาร 13.00-15.00 น. เวลาการบริ การอาหาร 16.00-17.00 น.
3. ระบบการสั่ งอาหาร
 แพทย์ที่ทาการรักษาผูป้ ่ วย เป็ นผูก้ าหนดประเภทของอาหารผูป้ ่ วยในแต่ละรายโดยบันทึกไว้ในคาสั่ง
การรักษา พยาบาลผูร้ ับผิดชอบจะบันทึกลงใบเบิกอาหาร ทุกเวรดึกแล้วส่ งให้กบั งานโภชนาการใน
ตอนเช้าเพื่อดาเนินการจัดอาหารให้ผปู ้ ่ วยต่อไป
4. ระบบการตรวจสอบ
 ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร โดยหน่วยงานเภสัชกรรม สานักงานสาธารสุ ขจังหวัด ทุก 6 เดือน

 ตรวจสอบการปนเปื้ อนในภาชนะอาหาร โดยงานสุ ขาภิบาล โรงพยาบาลชุมแสง ทุก 6 เดือนผลไม่พบ
การปนเปื้ อนในภาชนะอาหาร
 ตรวจสอบการแจกอาหารถูกคน ถูกโรค โดยโภชนากรโดยตรวจสอบจาก ชื่ อคนไข้และประเภท
อาหารที่ติดกับภาชนะใส่ อาหารก่อนส่ งอาหารหากพบข้อมูลไม่ตรงกับใบเบิกอาหารให้ตรวจสอบกับ
พยาบาลก่อนแจกอาหาร
5. การประเมินติดตามการบริการและแก้ ไขปรับปรุ ง
 ผลการประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจร้ อยละ 93 พบว่า ไม่พอใจ รายการอาหาร
รสชาติอาหาร ปรับปรุ งโดย พัฒนารู ปแบบรายการอาหารหมุนเวียนทุกเดือน
บทเรียนเกีย่ วกับการจัดอาหารทีม่ ีคุณค่ าทางโภชนาการ
 งานโภชนาการดาเนิ นการวิเคราะห์ คานวณพลังงานในสารอาหารให้เหมาะสม และสมดุลกับความ
ต้องการพื้นฐาน และภาวะโภชนาการตามโรคของผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้รับอาหารตามแผนการรักษาของ
แพทย์ เช่ น ผูป้ ่ วยมีแผล กาหนดพลังงานมาตรฐาน 1,800 กิ โลแคลอรี่ และมีการเพิ่มอาหารประเภท
โปรตีนและวิตามินซี เช่นเพิม่ ไข่ขาว และอาหารที่มีวติ ามินซี
 ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังมีการกาหนดพลังงานตามน้ าหนักส่ วนสู งระยะของโรคที่เป็ นอยู่เพื่อที่จะกาหนด
พลังงานและโปรตีน และต้องจากัดเกลือ เกลือแร่ ดว้ ย
บทเรียนเกีย่ วกับการคัดกรองภาวะโภชนาการเบือ้ งต้ น
 จากการทบทวนพบว่า ขาดการประเมิ นภาวะโภชนาการอย่างเป็ นรู ปธรรม ปรับปรุ งโดยการจัดทา
ประเมินภาวะโภชนาการ และวางแนวทางร่ วมกันกับหอผูป้ ่ วย เมื่อประเมินพบว่าผูป้ ่ วยมีภาวะทุ พ
โภชนาการ หรื อ โภชนาการเกิน จึงดาเนินการปรับอาหารให้สอดคล้องกับภาวะโรค
บทเรียนเกีย่ วกับการวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/โภชนบาบัดในกลุ่มผู้ป่วยสาคัญ
 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลตามกระบวนการโภชนบาบัดจากการประเมิ นภาวะโภชนาการ ระบุปัญหา
ประมาณจ านวนแคลอรี ที่ เ หมาะสมกับ สภาวะของโรค น าผลการวิ เ คราะห์ ม าก าหนดในใบสั่ ง
ปฏิบตั ิงาน โดยอาหารเฉพาะโรคเบาหวาน มีการจากัดแป้ งและน้ าตาล พร้อมให้คาแนะนาผูป้ ่ วยราย
ใหม่ และผูป้ ่ วยที่มีน้ าตาลสู ง/น้ าตาลต่า พัฒนา ปรับปรุ งสื่ อการสอน กิจกรรมสาธิ ตเพื่อให้ผปู้ ่ วยและ
ญาติมีความเข้าใจและตระหนักในสาคัญเรื่ องการควบคุมอาหารมากขึ้น
 กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง จากกระบวนการการประเมินภาวะโภชนาการ ระบุปัญหา คานวณ
แคลอรี ที่เหมาะสมกับโรค จากัดปริ มาณเครื่ องปรุ งที่มีโซเดียม มีการชัง่ ตวงเครื่ องปรุ ง อย่างเข้มงวด
ให้คาปรึ กษาเรื่ องการรับประทานอาหารลดเค็ม ที่เหมาะสมกับภาวะของร่ างกาย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยนาไป
ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง

 กลุ่มผู้ป่วยอาหารทางสายให้ อาหาร จัดทาอาหารทางสายให้มีปริ มาณ และคุณค่าทางโภชนาการ ตาม
คาสั่งแพทย์ โดยการคานวณ การคัดเลือกวัตถุดิบ การชัง่ ตวง ที่ตรงตามสู ตรอาหาร และจัดให้มีการ
สอน และสาธิ ตวิธีการทาอาหารทางสายให้อาหารกับญาติผปู ้ ่ วย สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
บทเรียนเกีย่ วกับสุ ขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ ส่ งมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร
 งานโภชนาการ โรงพยาบาลชุ มแสง ผ่านการประเมิ นด้านสุ ขาภิ บาลอาหารในโรงพยาบาล อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานระดับดี มาก ครบ 30 ข้อ และได้นาหลักสุ ขาภิบาลอาหารมากาหนดเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 การเลือกซื้ อวัตถุ ดิบ มีคณะกรรมการจัดซื้ อ/ตรวจรั บอาหารทุกวันโดยคัดเลื อกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และสุ่ มตรวจหาสารปนเปื้ อนทุก 3 เดื อน ผลการประเมินไม่พบการปนเปื้ อน มีแนวทางการทาความ
สะอาด/คัดแยกวัตถุดิบ เพื่อกาจัดและลดการปนเปื้ อนเชื้ อโรค จัดเก็บวัตถุดิบสดพวกเนื้ อสัตว์ ผัก ใน
ตูเ้ ย็นที่มีอุณหภูมิตามเกณฑ์ที่กาหนดคืออุณหภูมิเนื้อสัตว์เก็บไว้ที่อุณหภูมิ0-2องศาเซลเซี ยส ผักผลไม้
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ7องศาเซลเซี ยส วัตถุดิบที่เป็ นของแห้งสาเร็ จรู ปซื้ อวันต่อวัน
 การจัดเตรียมและการประกอบอาหาร กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ โดยมีใบสั่ง
งาน สาหรับจัดเตรี ยมอาหารและประกอบอาหารแต่ละประเภท แยกเป็ นอาหารอ่อน อาหารธรรมดา
อาหารเฉพาะโรค ให้สะอาด ถูกต้อง โดยมีโภชนากรกากับดูแล
 การจั ด เตรี ย มและการประกอบอาหารทางสายให้ อ าหาร ก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติ กระบวนการ
ทาอาหารปั่ นผสม เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี การเตรี ยมวัตถุ ดิบ การชั่ง ตวง ตามใบสั่งงาน ตามสู ตร
อาหารต่างๆ และปฏิบตั ิงานในห้องประกอบอาหารทางสายให้อาหาร เปลี่ยนการระบุรายละเอียดบน
ถุงอาหารทางสายให้อาหาร จากการเขียนด้วยปากกาเคมี เป็ นการพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์
 การกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปรุ ง มีการตรวจร่ างกายเจ้าหน้าที่ปีละ 1 ครั้ง ผลการตรวจร่ างกาย
เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่พบผูท้ ี่เป็ นโรคติดต่อ
 การเฝ้ าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ มีการแบ่งพื้นที่การจัดอาหารปรุ งสุ กลงในภาชนะที่
สะอาด แล้วลาเลี ยงใส่ รถส่ งอาหารที่มีการปกปิ ด จัดให้มีแนวทางการล้างภาชนะ และอุปกรณ์ตาม
หลักสุ ขาภิบาลอาหาร มีการเก็บภาชนะแต่ละประเภทอย่างเป็ นสัดส่ วน
 การจัดการกับอาหารและภาชนะผู้ป่วยติดเชื้อ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามหลัก IC ผูป้ ่ วยติดเชื้ อได้ใช้
ภาชนะประเภทใช้แล้วทิ้ง ส่ วนการเก็บเศษอาหารให้มีภาชนะที่ มีฝาปิ ดรองรั บ และมี ผูม้ าเก็บเศษ
อาหารทุกวัน
 การรวบรวมขยะและการจัดการนา้ เสี ย มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะเปี ยก ขยะแห้ง ขยะ

รี ไซเคิล แยกทิ้งให้ถูกต้อง ลงในภาชนะที่ที่มีฝาปิ ดมิดชิ ด และทาความสะอาดทุกวัน การจัดการน้ า
เสี ย มีบ่อดักไขมัน และมีการตักไขมันทุก 3 วัน
 การทาความสะอาดโรงเรื อนและการควบคุมแมลงและพาหะนาโรค มีมุง้ ลวดติดตั้งทั้งโรงประกอบ
อาหาร มีการทา 5 ส.ทุกวัน 15 นาทีก่อนเลิกงาน และทา Big cleaning ในทุกวันที่ 15 ของเดือน
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ
1. โภชนบาบัดกับผูป้ ่ วยและญาติในคลินิกโรคเบาหวาน
2. พัฒนาสื่ อการสอนโรคไตเสื่ อมเรื้ อรัง
มาตรฐาน

Score

82.อาหารและโภชนบาบัด

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
1. พั ฒ นากระบวนการคั ด กรองปั ญหา
โภชนาการในผูป้ ่ วยเฉพาะโรค
2. พัฒ นาการสั่ ง อาหารจากตึ ก ผู ้ป่ วยทาง
ระบบ Local LAN

3

III-4.3 ง/จ การดูแลผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย/การบาบัดอาการเจ็บปวด
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ: เพิ่มคุณภาพชีวติ ลดความทุกข์ทรมาน
ข้ อมลข้ อมูล/ตัวชี้วดั
1. ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายได้รับการดูแล
แบบ Palliative care

เป้าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

มากกว่า
80 %

N/A

N/A

67

90.5

95

2. ญาติหรื อผูด้ ูแลผูป้ ่ วยมีความรู้และ
มีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่ วย

มากกว่า
80 %

N/A

N/A

N/A

90.5

95

3. อัต ราความพึ ง พอใจของผู้ป่ วย
มะเร็ งและผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย และ
ครอบครัว

มากกว่า
80 %

N/A

N/A

N/A

85.5

95

บริบท:

 โรงพยาบาลชุมแสงเห็นความสาคัญในความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย โดยส่ งบุคลากรเข้าร่ วม
การอบรมและ จัดทีมดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองและผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายดูแลแบบองค์รวม โดย
ยึดถือความเชื่อด้านศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยและครอบครัว
โดยมีผปู ้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถเผชิญและผ่านพ้นช่วงเวลาสุ ดท้าย
ของชี วิตอย่างสงบ ด้วยศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และมุ่งเน้นให้ผปู ้ ่ วยสามารถใช้ชีวิตช่ วงเวลา
วิกฤติกบั ผูป้ ่ วยที่ป่วยหนัก และจากไปได้อย่างสงบ
ผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
 หมายถึ งบุ คคลทุ ก วัย ที่ มีโรคที่ คุก คามต่อชี วิตบุ คคลที่ อยู่ใ นระยะสุ ดท้ายของโรคหรื อแพทย์ล ง
ความเห็นว่าหมดทางรักษาบุคคลที่รับรู ้วา่ ตนเองกาลังจะตายหรื ออยูใ่ นระยะสุ ดท้ายของชีวติ
กลุ่มผู้ป่วยระยะสุ ดท้ ายที่ รพ.ให้ การดูแล:
 กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
กลุ่มเป้าหมายในการบาบัดอาการเจ็บปวด:
 กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย และในหน่วยงานผูป้ ่ วยนอก อุบตั ิเหตุ –ฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยคลอด ผ่าตัด
กายภาพ
กระบวนการ:
บทเรียนเกีย่ วกับการสร้ างความตระหนักในความต้ องการของผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
 โรงพยาบาลชุมแสงเริ่ มดาเนิ นการกิจกรรมดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย ปี 2555
และมีการอบรมทีมผูด้ ูแลเป็ นพยาบาลที่ผา่ นการอบรมการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายการดาเนินกิจกรร
มเป็ นการดูแลการเจ็บป่ วยทางกาย ร่ วมกับ การดูแลทางด้านจิตวิญญาณ
 จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายและประสานแนวทางการดูแลให้กบั หน่วยงานที่รับผูป้ ่ วย
โดยยึดหลักผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางประเมินความพร้อมผูป้ ่ วยและญาติตดั สิ นใจวิธีการดูแลให้ผปู้ ่ วย
มีสิทธิที่จะเลือกการรักษาและการตายหากกผูป้ ่ วยและญาติทีมผูด้ ูแลใช้ กระบวนการดูแลของ Dead
and Dying และ Palliative Performance Scale
 มี ก ารจั ด อบรม พัฒ นาศัก ยภาพให้ ก ั บ ที ม ผู ้ดู แ ลผู ้ป่ วยระยะสุ ดท้ า ย ครอบคลุ ม เครื อข่ า ย
บริ การสุ ขภาพ

บทเรี ย นเกี่ ย วกั บ การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ป่ วยอย่ า งรอบด้ า น (ร่ า งกาย จิ ต สั ง คม อารมณ์
จิตวิญญาณ)
 มีการจัดการความเจ็บปวดโดยใช้ pain score ประเมินจากความรุ นแรง ระดับ 1 – 10
 การประเมินความเครี ยดของผูป้ ่ วยและญาติการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้อยูใ่ กล้ชิดในวาระสุ ดท้
ายมีกระบวนการให้คาปรึ กษา
 ในผู้ป่ วยที่ Admitเปิ ดโอกาสให้ ญ าติ ไ ด้ ดู แ ลผู ้ป่ วยอย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดเวลาจัด สิ่ งแวดล้ อ ม
ให้เหมาะสม
 ในกรณี ที่ไม่ย้อื ชีวิตดูแลอานวยความสะดวกด้านสถานที่ให้อยูใ่ นมุมสงบหรื ออนุญาตเข้าห้องพิเศษ
ประเมินความต้องการและภาวการณ์รับรู ้ของญาติและผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้มีการวางแผนร่ วมกันในการจั
ดการสิ่ งสุ ดท้ายของชีวติ เอื้อให้ประกอบกรรมตามความเชื่ อทางศาสนาเช่นการให้ผปู ้ ่ วยถวายสังฆท
านเช่นการตักบาตรให้พระภิกษุมาเยีย่ ม ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางชมรมจริ ยธรรม
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก ระยะลุ ก ลามไปที่ ปอด ไม่ ท ราบระยะการเจ็บ ป่ วยของตนเองจึ ง ให้
คาปรึ กษากับญาติถึงความจาเป็ นในการรับรู ้ ขอ้ มูลในการเจ็บป่ วยของตนเอง ญาติมีความร่ วมกัน
ในการที่จะบอกข้อมูลการเจ็บป่ วยกับผูป้ ่ วยเอง สุ ดท้ายผูป้ ่ วยมีภาวะความดันโลหิ ตต่าให้ยากระตุน้
แรงดันเลือด ได้ให้คาปรึ กษากับญาติอีกครั้งในเรื่ องทางเลือกการรักษาต่อไปสุ ดท้ายผูป้ ่ วยได้จาก
ไปอย่างสงบ
 ในผูป้ ่ วยที่ มี ความประสงค์ขอเสี ย ชี วิตที่ บา้ นวางแผนการดู แลร่ วมกับ ครอบครั ว มี การประเมิ น
สภาพประสานข้อมูลร่ วมกับ รพสต ดูแลสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น การทาแผล การใช้ออกซิ เจน และการ
ทาอาหาร ทาให้ญาติมีความพึงพอใจ
การบาบัดอาการเจ็บปวด
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินอาการเจ็บปวด
 การประเมินความเจ็บปวดด้วย pain score ใช้เครื่ องมือวัดความรุ นแรงของความปวด การใช้ยา
ระงับการเจ็บปวด เดิ มแผนการใช้ยาหลากหลายเมื่ อปวด องค์กรแพทย์ได้กาหนดใช้หลักการ
WHO Analgesic ladder 1990 ในโรงพยาบาล / และอนุญาตให้ญาติมารับยา Morphine แทนได้
ในกรณี ที่ขอกลับเสี ยชีวติ ที่บา้ น

บทเรียนเกีย่ วกับการบาบัดรักษาอาการเจ็บปวดในโรงพยาบาล
 ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในระยะลุกลามไปช่องท้องมีอาการปวดท้อง Pain Score 8-10 คะแนน แพทย์
ผูร้ ักษาให้ Morphine เมื่อมีอาการปวดแต่ตอ้ งห่ างกันทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ผปู ้ ่ วยมีอาการปวด
ประมาณทุก 2 ชั่วโมง จึ ง มี ก ารจัดการอบรมให้ความรู ้ กบั เจ้า หน้าที่ ใ นเรื่ องการบริ หารยา
Morphine เพื่อจัดการความเจ็บปวด ผูป้ ่ วยจึงได้รับการตอบสนองในการลดความเจ็บปวดตาม
ความต้องการและจากไปอย่างสงบ
 การดูแลบาบัดอาการปวดในโรงพยาบาลในหน่วยงาน ผูป้ ่ วยนอก อุบตั ิเหตุฉุกฉิ น สู ติกรรม ผูป้ ่ วย
ใน กายภาพ เมื่อมีการใช้ยาหรื อการบาบัดมีการประเมินซ้ า
บทเรียนเกีย่ วกับการบาบัดรักษาอาการเจ็บปวดซึ่งผู้ป่วยรักษาตัวทีบ่ ้ าน
 กรณี ผปู้ ่ วยได้รับยารับประทานเพื่อระงับปวด Morphine กลับบ้าน และติดตามการใช้ยาและอาการ
ของผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน ติดต่อกับญาติเป็ นระยะพบว่าใช้ยาถูกต้อง สามารถควบคุมความปวดได้
มาตรฐาน
84. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย

Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
3
 พัฒนาแนวทางการดูแลให้ครอบคลุมในกลุ่ม
ผู ้ป่ วยเรื้ อรั ง การ ประสานงานเครื อข่ า ย
บริ การ ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลต่อเนื่องในพื้นที่
 ในผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย จัดทากิ จกรรมแสง
สว่างทางใจ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ อย่างสงบ

85. การบาบัดอาการเจ็บปวด

3

 ทบทวนแนวทางการบาบัดอาการปวด โดย
พัฒ นาให้ เ หมาะสมกับ การบริ ก าร จัด ท า
แนวทางการดุ แ ลภายในโรงพยาบาลและ
สถานบริ การในในเครื อข่าย

III – 4.3 ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ: วางแผน ฟื้ นฟูสภาพ อย่างเหมาะสม
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
อัต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากการท า
กายภาพบาบัด
ร้อยละผูป้ ่ วยที่มี Pain Score < 2
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับ
การเยีย่ มบ้านเพื่อฟื้ นฟูสภาพโดยญาติและผูป้ ่ วย
สามารถทากายภาพบาบัดเบื้องต้นได้

เป้าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

0

N/A

N/A

N/A

2

1

≥ 80 %

N/A

N/A

N/A

90

93.4

80%

N/A

N/A

90%

90%

97%

บริบท:
 โรงพยาบาลชุมแสงให้บริ การด้าน ส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู ทั้งในหน่วยบริ การและในชุมชน
กลุ่มผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่ อการฟื้ นตัว:
 ผูป้ ่ วยระบบประสาท โดยผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุ มแสงส่ วนใหญ่เป็ นโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรื อแตก ซึ่ งเป็ นโรคที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการฟื้ นฟูให้รวดเร็ วที่สุดตั้งแต่ผปู ้ ่ วย
ยังได้รับการรักษาไว้ในโรงพยาบาล เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค เช่ น กล้ามเนื้ อลีบ แผล
กดทับ เป็ นต้น โดยการให้การฟื้ นฟูจะมีการให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน รวมทั้งการฟื้ นฟู

ผูป้ ่ วยในชุมชนด้วย
 ผูป้ ่ วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ เช่น ผูป้ ่ วยโรคปวดหลัง ปวดเข่าซึ่ งจะได้รับการรักษาฟื้ นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
 ผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ เช่น Asthma COPD จะได้รับการฟื้ นฟูท้ งั ในหน่วยบริ การและในชุมชน
กระบวนการ:
 เป็ นการทางานแบบสหวิชาชี พ โดยเริ่ มตั้งแต่ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาจนสิ้ นสุ ดกระบวนการทั้งใน
หน่วยบริ การและในชุมชน
บทเรียนเกีย่ วกับการเข้ าถึง การขยายความครอบคลุมในการให้ บริการฟื้ นฟูสภาพ
 มีการขยายการฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยในชุ มชน โดยได้รับความร่ วมมือจาก เจ้าหน้าที่เทศบาล และรพ.สต. ใน
การออกเยีย่ มบ้านเพื่อดูแลผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการโดยทีมจะสอน และให้คาแนะนาแก่ อสม.และญาติ ทา
ให้ผปู้ ่ วยและผูพ้ ิการได้รับบริ การอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
บทเรียนในการประเมินและวางแผนการให้ บริการฟื้ นฟูสภาพ
 แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบาบัด และญาติจะร่ วมกันวางแผนการฟื้ นฟู สภาพตั้งแต่ผปู ้ ่ วยรับ
ไว้ในโรงพยาบาล
 นักกายภาพบาบัด เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และญาติจะวางแผนการรักษาร่ วมกัน เมื่อผูป้ ่ วยกลับสู่
ชุมชน
บทเรียนในการให้ บริการฟื้ นฟูสภาพ
 ผูป้ ่ วยระบบประสาทที่ได้รับการฟื้ นฟูในปี งบประมาณ 2557ทั้งผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอกและในชุ มชน
ได้รับการรักษาฟื้ นฟู 97% โดยมีคุณภาพชีวติ ดี ขึ้น63%และคงเดิม 37%
 ผูป้ ่ วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อที่ได้รับการฟื้ นฟูในปี งบประมาณ 2557 มีอาการดี ข้ ึน 93%จาก
แบบประเมิน pain scale โดยวัดผลที่ pain scale ≤2
 ผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจเช่น Asthma COPD สามารถปฎิบตั ิตนเองได้หลังเข้ารับการสอนฟื้ นฟู
ร้อยละ 100
บทเรียนเกีย่ วกับการช่ วยเหลือผู้พกิ ารและฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยในชุ มชน
 ผูพ้ ิการจะได้รับการฟื้ นฟูท้ งั ในหน่ วยบริ การและนอกหน่ วยบริ การ ซึ่ งผูพ้ ิการส่ วนใหญ่จะเป็ นผู ้
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยจะได้รับการเยี่ยมบ้านปี ละ 1 ครั้งโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สตและ อสม.เมื่อ
พบว่าผูพ้ ิการรายใดมีปัญหาที่ตอ้ งได้รับการฟื้ นฟูหรื อจาเป็ นต้องได้รับกายอุปกรณ์จะประสานมายัง

โรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาฟื้ นฟูและจัดสรรกายอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
1. การสร้างเครื อข่ายแกนนาการฟื้ นฟูสภาพในชุมชน
2. การฟื้ นฟูสภาพเฉพาะรายในชุมชน

มาตรฐาน
86.การฟื้ นฟูสภาพ

Score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 พัฒ นาระบบการฟื้ นฟู ส ภาพ เช่ น ระบบส่ งต่ อ
กระบวนการค้นหาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหว
รวมถึ งกระบวนการดู แ ลรั กษาให้มี ประสิ ทธิ ภ าพ
ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ วั ด ผ ล ลั พ ธ์ ใ น ด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้ชดั เจนมากขึ้น
 สร้างเครื อข่าย อสม.เชี่ ยวชาญด้านกายภาพบาบัดให้
มีความเข้มแข็งและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น

