
 

 

การประกวดผลงานวชิาการโรงพยาบาลปางศลิาทอง 

ประจ าปงีบประมาณ  2558 

 “งา่ยๆไดผ้ลจรงิ”  

 

ประเภทของผลงาน 

 CQI/นวัตกรรม 

 

หมวดหมูข่องงาน 

 งานรักษา/งานทางคลินิก 

 งานส่งเสริมสุขภาพ 

 งานบริการท่ัวไปและงานสนับสนุนงานบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบฟอรม์การเขียนโครงเรื่อง  CQI/นวัตกรรม 

 

1. ชื่อผลงาน : 

การพัฒนาการเฝ้าระวังอาการไม่คงท่ีหรือมีอาการทรุดลงขณะรอตรว

จ 

 

2. ค าส าคัญ: การคัดแยกประเภทและการฝ้าระวังอาการผู้ป่วย 

 

3. ชื่อหน่วยงาน : งานผู้ป่วยนอก 

 

4. สมาชกิทีม 1. นางสาวยอดขวัญ รอดกสิกรรม 

2. นางสาวศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว 

3. นางธนกมล ล  าเลิศ 

4. นางสาวมุกดา เซ็นงาม 

5. การตดิตอ่กบัทมีงาน:ระบุชื่อผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ 

น.ส.ยอดขวัญรอดกสิกรรม โทรศัพท์082-7710912 Email: 

Yodsom@hotmail.com 

 

6. เป้าหมาย:  

1. ผู้ป่วยทุกรายท่ีมีอาการ/อาการแสดงเส่ียงต่อการทรุดลงได้รับการเ

ฝ้าระวัง/ 



คัดกรองและดูแลรักษาพยาบาลและได้รับการตรวจรักษาภายใน 

15 นาที 

2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงท่ีหรือมีอาการเส่ียงต่อการเกิดอาการรุนแรงเ

ฉียบพลันได้รับดูแลก่อนที่มีอาการทรุดลงร้อยละ 100 

3. อัตราการทรุดลงขณะรอตรวจเป็น 0 

4. อัตราความพึงพอใจเพิ่มมากขึ น 

 

7. ปญัหาและสาเหตโุดยยอ่:  

 จากระบบบริการของงานผู้ป่วยนอก  

มีหน้าที่หลักในการให้บริการผู้ป่วยทุกประเภทท่ีมารับบริการท่ีงานผู้ป่วยนอ

กจึงมีผู้มารับบริการหลากหลายประเภท และมีจ านวนมาก  

หน่วยงานผู้ป่วยนอก 

มีระบบคัดกรองเบื องต้นเพ่ือคัดแยกล าดับความรุนแรงของผู้ป่วย 

โดยประเมินจากการสังเกต การซักถามอาการท่ีผู้ป่วยบอกเล่าและ 

การตรวจวัดสัญญาณชีพ ก่อนส่งตรวจกับแพทย์ 

       

 การคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วยเป็นสิ่งส าคัญท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของง

านบริการผู้ป่วยนอก   

ผู้ป่วยที่อาการคงท่ีจะได้รับการเข้ารับการตรวจรักษากับแพทย์ภายใน เวลา 

15 นาที  

ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงหรือฉุกเฉินมากต้องได้รับการดูแลรักษาทันที

เม่ือมาถึงโรงพยาบาล    การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ล่าช้า   

ผู้ป่วยอาจเกิดอาการรุนแรง  

เฉียบพลันหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่คาดหวังจนถึงขั นเสียชีวิต  

ท าให้เกิดการฟ้องร้อง  เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ น  

และท าให้ผู้มารับบริการ ไม่พึงพอใจโรงพยาบาลในการมารักษาครั งต่อไป 

8. กิจกรรมการพฒันา: 

การปรบัเปลีย่น 

1. ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการเฝ้าระวังอาการ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ  

ผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง T มากกว่า 39.5  อัตราเต้นหัวใจ >120 



ครั ง/นาที หรือ< 60 ครั ง/นาที BP>160/100 mmHgหรือ <90/60 

mmHg, FBS >300 mg%หรือ<80 mg%  

อาการวิงเวียนใจสั่นๆหวิวๆ มีเหงื่อออก ตัวเย็น   

2. จัดแยกโซนในการจัดผู้รับบริการเป็นกลุ่มๆ แยกชัดเจน เช่น 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิด 

3. ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติการดุแล เฝ้าระวังแต่ละกลุ่มผู้ป่วย 

4. ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

5. เก็บบันทึกข้อมูล 

6. 

น าปัญหาหรืออุปสรรคและข้อมูลท่ีเก็บบันทึกมาวิเคราะห์ร่วมกันหาแน

วทางพัฒนาและปรับปรุง 

7. ก าหนดและติดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ท่ีโต๊ะปฏิบัติงาน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน 

9. จัดพยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเฝ้าระวังดูแล โดย 

 9.1 ประเมินด้วยสายตาบ่อยๆ ทุก 5-10 นาที 

 9.2 ประเมินติดตามวัด V/S ทุก  15 – 30 นาที 

9.3 ติดตามส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนก่อ

นพบแพทย์ 

9.4 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษากับแพทย์ภายใน 15 

นาที 

แนวทางการปฏบิัตงิาน 

แนวทางการปฏบิัตงิา

นป ี2556 

แนวทางการปฏบิัตงิานป ี

2557 

แนวทางการปฏบิัตงิานป ี

2558 

1.ห้องบัตรเป็นสถาน

ท่ีรับผู้ป่วยท่ีมารับบริ

การทุกประเภท  

(พนักงานบัตรและพ

1.  

เพ่ิมจุดบริการคัดกรองแย

กประเภทผู้ป่วยไว้หน้าห้

องบัตร(แยกออกจากจุด

1.จุดรับบริการตรวจคัดแยก

ประเภทผู้ป่วยด าเนินการระ

บุหน้าท่ีให้ชัดเจนดังนี  

-ประเมินอาการเบื องต้นดู 



นักงานเปล) 

2.ให้ผู้มารับบริการถื

อบัตรOPD CARD 

ท่ีมีชื่อ- สกุลผู้ป่วย  

มีเลข HN เลขคิว  

อายุ 

ผู้ป่วยไปรับบริการยัง

จุดต่างๆยกเว้นแผนก

ผู้ป่วยนอกพนักงานบั

ตรถือบัตรไปให้เจ้าห

น้าที่ท่ีโต๊ะซักประวัติเ

อง 

3.พยาบาลวิชาชีพซั

กประวัติการเจ็บป่วย

ทั ง 3  โต๊ะ 

 

คัดกรอง)                               

2.   

คัดกรองแยกประเภทผู้ป่

วยโดยพยาบาลวิชาชีพ 

 3. 

คัดกรองแยกประเภทผู้ป่

วยตามอาการที่มา 

โดยบัตรควิสขีาวส าหรับ

ผู้ป่วยอาการคงที่                                                                                                                                                                                           

บัตรสีเหลอืงส าหรับผู้ป่ว

ยอาการไม่คงที่หรือฉุกเ

ฉินให้ได้รับการดูแลรักษ

าและลัดคิวตรวจภายในเ

วลาไม่เกิน  15-30  นาที  

บัตรสีแดง 

ส าหรับผู้ป่วยหนัก 

เข้าห้องฉุกเฉินทันที     

4.แจกบัตรคิวพร้อมแจ้งใ

ห้ 

ผู้ป่วยทราบว่าได้คิวที่เท่า

ใด                                               

5.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่ว

ยทราบ 

ทั งติดประกาศและแจ้งตัว

ต่อตัวเกี่ยวกับบัตรสีแต่ล

ะสี                                       

6.เดิน Round ผู้ป่วยทุก 

30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง                                    

7.ให้บริการเปลนั่งหรือน

อนตามสภาพผู้ป่วย                                     

สังเกตอาการด้วยสายตา 

เพ่ิมจุดวัดสัญญาณชีพเบื อง

ต้นเพื่อประเมินอาการแล้วจั

ดแยกและส่งผู้รับบริการไปต

ามปัญหาท่ีพบตามมาตรฐาน

การคัดแยก 

โดยเพ่ิมจุดซักประวัติผู้ป่วย

ประเภท1สีเหลืองและผู้ป่วยร

ถนั่งรถนอนท่ีต้องเฝ้าระวังอ

าการและเข้าตรวจก่อนภาย

ใน15-30นาที เพ่ือ 

จัดท่ีคอยสังเกตอาการ 

ผู้ป่วยและวัดสัญญาณชีพตา

มมาตรฐานเพ่ือป้องกันการเ

กิดภาวะฉุกเฉินระหวามรอต

รวจ 

-

ประสานและส่งต่ออาการที่แ

ผนกรับส่งต่อ 

 

เพ่ิมแบบบันทึกการส่งต่ออา

การ) 

-

สรุปผลการปฏิบัติงานก่อนล

งเวร 

2.จุดซักประวัติและรอตรวจ

ร่างกาย(โต๊ะ1 

และโต๊ะ 

2 )ระบุหน้าท่ีให้ชัดเจนดังนี  

-ซักประวัติอาการทั่วไป 

-



8.ประสานงานกับแผนก

ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งข้อมูลผู้

ป่วย   

และอธิบายให้ผู้ป่วยและ

ญาติทราบถึงความผิดปก

ติท่ีตรวจพบและแผนการ

ดูแลรักษาต่อไป 

                                    

                                    

วัดสัญญาณชีพลงบันทึกเวช

ระเบียนให้สมบูรณ์ทุกอย่าง

ตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

-

จัดล าดับการเข้าตรวจตามคิ

วและความเร่งด่วนหากมีคน

ไข้เร่งด่วนจะส่งมารอตรวจบ

ริเวณผู้ป่วยเฝ้าระวังอาการ 

-

จัดเก็บการตรวจประเมินการ

คัดแยกข้อมูลผิดพลาด 

-

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อ

งในการส่งต่อผู้ป่วย 

ออกเลขส่งต่อ 

3.  

จุดรับบริการผู้ป่วยออกจาก

ห้องตรวจ  

(โต๊ะ 3 ) 

ระบุหน้าที่ให้ชัดเจนดังนี  

-

รับผู้ป่วยออกจาห้องตรวจให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับโรคท่ีเป็น 

การปฏิบัติตัวและการมาตรว

จตามแพทย์นัด 

-

ลงทะเบียนรับผู้ป่วยนอนพัก

ในโรงพยาบาล 

-

ประเมินซักถามปัญหาข้อสง

สัยต่างๆและความพึงพอใจข



องผู้รับบริการ 

- 

เขียนและออกใบรับรองแพท

ย์ 

 

 

 

 

 

 

 

10 การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง: 

จากการจดัเกบ็ขอ้มลู:   อุบัติการณ์ความเสี่ยงแผนกผู้ป่วยนอก    ดังนี   

ข้อมลู ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 2558 

1.ผู้รับบริการทั งหมด 49,181 41,813 50,595 ยังไม่สรุ

ป 

2.ผู้ป่วยท่ีมีอาการท่ีต้องเฝ้าระวัง NA 915 976 ยังไม่สรุ

ป 

3.ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลก่อนมีอา

การทรุดลง 

201 328 365 ยังไม่สรุ

ป 

4.ผู้ป่วยท่ีมีอาการทรุดลงระหว่าง

รอตรวจโดยจนท.ไม่รู้ 

7 2 1 ยังไม่สรุ

ป 

5.ร้อยละผู้ป่วยท่ีได้รับริการปฐม

พยาบาลและได้รับการตรวจรักษ

ากับแพทย์ภายในเวลา 15 นาที  

97 

 

99 

 

100 

 

ยังไม่สรุ

ป 

 



 1. อัตราการทรุดลงขณะรอตรวจไม่มี 

 2. 

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงท่ีหรือมีอาการเส่ียงต่อการเกิดอาการรุนแรงเฉีย

บพลันได้รับการดูแลก่อนที่จะมีอาการทรุดลง 100% 

ได้รับการตรวจรักษาภายใน 15 นาที ร้อยละ 100 

 3. 

ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง(รู้ทัน)ได้รับการปฐมพยาบาลและดูแลรับการต

รวจรักษาภายใน15 นาที  100%  

       4. อัตราความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ นจากร้อยละ 79.83  เป็นร้อยละ  

87.92 

ผลลัพธท์ีไ่ด ้

ดา้นเจา้หนา้ที่ 

 1. ได้ท างานเป็นทีม  มีการประชุมค้นหา root cause 

 2. ระดมสมองค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 3. 

เช่ือมโยงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้ครอบ

คลุมมากขึ น 

 4. ได้ทดลองปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆหลากหลายเพ่ือหาจุดท่ีลงตัว 

 5.ได้ตระหนักและใส่ใจให้บริการผู้ป่วยมากขึ น 

ดา้นผูป้ว่ย 

 1. พึงพอใจมากขึ น 

 2. ไม่มีอาการทรุดลงขณะรอตรวจ 

 3. 

กรณีมีอาการทรุดลงได้รับการปฐมพยาบาลและดูแลรับการตรวจรักษาภ

ายใน 15 นาที  

 

 



 

องคก์ร 

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร 

บุคคลากรในการจะต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพ่ิมขึ นถ้าหากว่ามีผู้ป่วย

มีอาการทรุดลง 

 2.  พัฒนาระบบบริการให้ครอบคลุม 

 3.  ภาพลักษณ์การให้บริการดีขึ น 

11 โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาตอ่ไป:  

1. พัฒนาสู่เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยขณะรอตรวจ 

2. พัฒนาทักษะการดูแลแก่ จนท.ใหม่ 

12  ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ : 

1. มีขั นตอนการคัดกรองและแยกประเภทท่ีชัดแจนและเป็นกระบวนการ

มากขึ น 

2. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีโอกาสเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3. มีจุดแยกผู้ป่วยชัดเจนท าให้สามารถคัดแยกและดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


