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III-1 การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล 

ประสิทธภิาพ 
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        โรงพยาบาลปางศิลาทองเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30เตียง 

หน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินตั้งอยู่ติดกับหน่วยงานผู้ป่วยนอก ห้องยา 

และอยู่ห่างจากจุดรบั-ส่งผู้ป่วยประมาณ 10เมตร ให้บริการผูป้่วยทุกประเภท 

ในเวลาราชการ และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

และผู้ป่วยคลอดตลอด 24 ชั่วโมง  เปดิให้บริการคลินิกพิเศษ ในวันราชการ 

ได้แก่  คลินิกเบาหวาน,ความดันโลหิตสงู,ไตเสื่อมเรื้อรัง ,COPD Asthma 

คลินิกสุขภาพจิต คลนิิกยาเสพติด คลินิก 

ARV ,กายภาพบ าบัด,แพทย์แผนไทย,ผู้สูงอายุ,วัณโรค  

จัดให้ห้องยาและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

เปิดบริการนอกเวลาราชการถึง 20.30น.ทุกวัน 

กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหาในการเข้าถึง: 

- กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, 

โรคความดันโลหติสงู, จิตเวช 

- กลุ่มผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  Acute MI ,Stroke, SEPSIS 

- กลุ่มด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยระยะประคับประคอง 

- กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ OSCC 

iii. กระบวนการ 

ตวัอยา่งโรค (proxy 

disease) 

การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการเขา้ถงึ

และเขา้รบับรกิาร 

1.ผู้ป่วย HT,DM ผู้ป่วย HT,DM มีจ านวนมาก 

จึงมีการกระจายและส่งต่อผู้ป่วยท่ีสามารถคว

บคุมระดับความดันโลหิตและน้ าตาลในเลือด

ได้ ให้ไปรับยาที่ 
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รพ.สต.ในเครือข่ายโดยมีการปรึกษาผ่านทา

งเครื่องมอืสื่อสาร (Line group), 

ปรับระบบการนัดแยกตามระบบหมู่บ้าน 

2.SEPSIS -ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ SEPSIS 

มีการน าเครื่องมือ SIRS 

มาใช้ในทุกหน่วยงาน 

ให้ได้รับการค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกมากขึ้น

เพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงที 

3.ผู้ป่วย DM (รายใหม่, 

HbA1C >8), ผู้สูงอายุ 

อายุ > 65ปี 

และมีโรคร่วมปอดเรือ้รัง

, 

บุคคลากรทางสาธารณสุ

ข, ผู้ป่วย HIV 

และแรงงานต่างด้าว 

เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 

จึงคัดกรองเบือ้งต้นดว้ยการท า Chest X-ray 

ประจ าป ี

4.ผู้ป่วยคลินิกพิเศษที่มา

ตามนัด 

จะค้น OPD card  และส่งตรวจ  Lab 

ล่วงหน้า 

เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ 

5.ผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉิ

น 

มีระบบ ขอความช่วยเหลือ EMS 

ในเครือข่าย ตลอด 24 

ชม.มีการคัดกรองภาวะฉุกเฉินโดยจัดจุดคัด

แยกผู้ป่วย (Triage) โดยใช้ ESI ของ สพฉ. 

6.ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องกา มีช่องทางด่วนและปรับสถานที่ให้เหมาะสมกั
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รเคลื่อนไหว บการให้บริการ 

7. ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถมารับยาได้ 

มีระบบการประสานงานระหว่างภาคเีครือข่า

ยสุขภาพในการให้บริการยาแก่ผู้ป่วยที่บ้าน 

8. ผู้ป่วย Palliative Care มีการรับข้อมูลมาจาก รพ.แม่ข่าย 

เพื่อให้มีการจดัเตรียมความพรอ้มด้านสถาน

ที่และเครื่องมือซึ่งจะได้รับการดูแลโดยทีมสห

วิชาชีพตามมาตรฐาน 

 

(1) การตอบสนองปญัหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน: 

ได้มีการขจัดอุปสรรคทั้งทางกายภาพ ภาษา และวัฒนธรรม 

1. ให้บริการผู้ป่วยคลินิก HT,DM กระจายและส่งผู้ป่วยรับยาที่ 

รพ.สต.ในรายที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและน้ าตาลในเลือดไ

ด้ดี 

2.

 ปรับระบบการนัดตรวจติดตามแยกตามระบบหมู่บ้านเพื่อลดปญัหาการ

ไม่มีรถโดยสารเพือ่มารับบริการ 

3. รับเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา 

เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารของกลุ่มชาวเขา 

4. มีการน าระบบการคดัแยกแบบ ESI มาใช้ที่จุดคัดแยกและในห้องฉุกเฉิน 

5. จัดให้มีระบบการเยี่ยมบ้าน โดยสหวิชาชพี 

เพื่อลดปัญหาการขาดนัดและให้ความรู้แก่ Care giver ในการดูแลผู้ป่วย 

6. กลุ่มจิตเวช มีการปรบัระบบในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเช่น ความดันโลหิตสูง, 

เบาหวาน ให้เข้ารับบริการได้ทั้งสองคลินิกในครั้งน้ัน 

7. ปรับระบบการดูแลผูป้่วย OSCC 
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โดยการเพิ่มช่องทางด่วนในการให้บริการและดูแลแบบ one stop service 

(2) การประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งผู้ป่วยมา: 

 กลุ่มผู้ป่วย Palliative care 

จะมีการประสานงานจากศูนย์คณารักษ์เรื่องแผนการรักษาต่อเนื่อง 

(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม: 

บทเรียนจากการทบทวนความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 กลุ่มผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการคล้ายหัวใจขาดเลือดและหัวใจขาดเลือด(ACS) :

พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มาด้วยอาการที่ไม่ตรงกับอาการของหัวใจขาดเลือดท าใ

ห้การประเมินผิดพลาด ท าให้เกิดการดูแลท่ีล่าช้า 

เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษาที่ทันเวลา  

1. ท ากิจกรรมทบทวนร่วมกับเพิ่มกลุ่มอาการและกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงต่

อการเกิดAcute MI  

2. มีการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้จากจุดคัดแยกด้านหน้า 

ให้เข้ารับบริการไดท้ันทีท่ีสงสัย 

3. มีการอบรมความรู้เรือ่งเกี่ยวกับอาการเตือนท่ีส าคัญของโรคหัวใจขาดเ

ลือดให้แก่ เจ้าหน้าท่ี รพ, เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ ,ครู, 

อสม.,เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในเครือข่าย 

 กลุ่มผู้ป่วยท่ีมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) :พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีควา

มล่าช้าในการมารับการรักษาให้ทัน Golden period 

1. ให้ความรู้เรือ่ง 

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

และความดันโลหิตสงูที่มารับบริการในคลินิก 

และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเน้นย้ าการให้ความรู้เพิม่มากขึ้นในผู้ป่

วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 

2. มีการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มน้ีจากจุดคัดแยกด้านหน้า 

ให้เข้ารับบริการไดท้ันทีท่ีสงสัย 
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3. ให้ความรู้เรือ่งอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองแก่เจ้าหน้าท่ี รพ , 

เจ้าหน้าท่ีระบบ EMS, คร,ู อสม., เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขในเครือข่าย 

4. ปรับระบบการประเมนิอาการที่ต้องเฝ้าระวังภาวะ Stroke ใน OPD, ER 

การช่วยเหลือเบื้องตน้และส่งต่อที่ทันเวลา  

5. จากผลการทบทวนยังพบปัญหาการเข้าถึงล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลื

อดสมองจากการขาดความรู้เรื่องสัญญาณเตือนส าคัญที่ควรรีบมาพบแ

พทย์ แต่มีแนวโน้มการเข้าถึงที่รวดเรว็ขึน้จากเดิม 

 กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(SEPSIS): 

พบผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการด าเนินโรครวดเร็วและรุนแรงท าให้ผู้ป่วยมีอาการเปลี่

ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

1. จัดท า CPG การดูแลผู้ป่วย SEPSIS เบือ้งต้นให้แก่ 

รพ.สต.ในเครือข่าย 

2. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

และรพ.สต.ในเครือข่ายเรื่องการประเมนิผู้ป่วยที่สงสัย 

โดยใช้เครื่องมือ SIRS และ SOS score 

3. มีการประสานงานและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ในการดูแลผู้ป่

วยเบื้องต้นก่อนการส่งต่อ 

4. จัดช่องทางด่วนในการรับผู้ป่วยจากรพ.สต. 

(4) การดูแลเบื้องต้นและส่งต่อ ส าหรับผู้ปว่ยท่ีไม่สามารถให้การรักษาได้: 

 เพิ่มศักยภาพของเจา้หน้าท่ีในการดูแลและให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย 

STEMI ก่อนและระหว่างน าส่งรพ.ก าแพงเพชร 

 การเตรียมความพร้อมความรู้  ทักษะที่จ าเป็น เช่น ฟื้นฟู CPR  ครบ 

100%, การดูแลรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วย Multiple injury ที่เหมาะสม  

 การเตรียมความพร้อมของเครือ่งมือ  อุปกรณ์ 

มีการตรวจสอบความพร้อมและการใช้ได้ทุกเวร ,รถฉุกเฉินทุกเช้า 

โดยพยาบาล ER 
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 มีแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นและการดูแลขณะส่งต่อที่ชัดเจน  

มีการติดตามอย่างตอ่เน่ือง โดยการทบทวนใน case กลุ่มเป้าหมาย  

 การประสานงานกับหน่วยที่รับผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ  ได้แก่ ระบบ Fast 

tract ในผู้ป่วย AMI, Stroke 

หรือการประสานทางโทรศัพท์ส่งผลให้ผูป้่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้

อง ทันเวลา ลดการสญูเสียชีวิต 

(5) การรับผู้ป่วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ: 

 ไม่มี 

(6) การให้ข้อมูลและการขอ informed consent: 

 ในปี 59 จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่า ผู้ป่วย Non resuscitate 

ที่ปฏิเสธการรักษา 

การช่วยฟื้นคืนชีพไม่ได้ระบุรายละเอียดการปฏิเสธที่ชัดเจนเช่น 

ปฏิเสธการส่งต่อ, การช่วยฟื้นคืนชีพ, การไม่ให้ยากระตุ้นหัวใจ, 

การส่งต่อ, การให้ยา จึงได้ปรับแบบฟอรม์ inform consent 

เพื่อให้ความเข้าใจทีต่รงกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 ในปี 60  มีการปรับใบ  Inform consent แยกมาเป็นเฉพาะแผนก เช่น 

นรีเวช  และทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการน า Inform consent 

มาใช้โดยการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของแต่ละแผนก 

และให้ครอบคลุมตามกฎหมาย 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 พัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วย Acute MI, Stroke, SEPSIS 

 พัฒนาระบบบริการปฐมภมูิในการส่งต่อผูป้่วย Stroke, STEMI,SEPSIS 

 ปรับปรุงแบบฟอรม์ informed consent แยกรายแผนก 

 การคัดแยกผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องเฝ้าระวัง 

ได้รับการตรวจประเมินเร่งด่วน 
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 การน าระบบการคัดแยกแบบ ESI 

มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้การเข้าถึงบรกิารที่รวดเร็วขึ้น 

 มีการสั่ง Lab ล่วงหน้าในผู้ป่วยในที่มีการนัดเพื่อติดตามอาการ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Scor

e 

DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

63. การเข้าถึงบริ

การที่จ าเป็นและบ

ริการเร่งด่วน 

3 L  ก าหนดการให้บริการเร่งด่วนให้คร

อบคลุมในทุกกลุ่มโรคที่กลุ่มเสี่ยง 

 เพิ่มการประชาสัมพนัธ์และให้ความ

รู้ 

สัญญาณอันตรายเบื้องต้นของกลุ่มโ

รคที่มีความเสี่ยงสูง 

 กระจายการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเ

รื้อรังครอบคลุมทุกรพ.สต. 

 เพิ่มความรู้ในการดูแลผู้ป่วย Acute 

MI ,Stroke ใน อสม., 

EMS,ครู,เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในเค

รือข่าย 

 กระตุ้นและสนับสนุน 

ให้มีการออกบริการการแพทย์ฉุกเฉิ

นให้ครบทุกเครือข่าย 

 มีการใช้แผนท่ีในหน่วยกู้ชีพประกอ

บการเฝ้าระวงัผู้ป่วยท่ีอยู่ในพื้นที่รับ

ผิดชอบที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอ

ดเลือดสมองและหัวใจเพื่อให้มีการเ

ข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น 

64. กระบวนการรั 3 L  OPD  
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บผู้ป่วย 

การให้ข้อมูล และ 

informed 

consent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการคัดกรองผู้ป่วยอย่างชัดเจ

น 

 IPD  มีการแบ่งแยกประเภทและ 

zone 

ผู้ป่วยเพื่อการรักษาเข้าถึงอย่างรวดเ

ร็ว 

 ปรับปรุงกระบวนการการรับผู้ป่วยอ

ย่างเป็นระบบเพื่อใหผ้ลลัพธ์การดูแ

ลผู้ป่วยดีขึ้น 

 มีแผนการน าระบบจดัเรียงคิวอัตโน

มัติในแผนกผู้ป่วยนอก 

 เตรียมความพร้อมดา้นอาคารสถาน

ที่  เจ้าหน้าท่ี  อุปกรณ์เครื่องมอื  

ในการรับผู้ป่วยวิกฤตไว้ในโรงพยา

บาล 

 มีการประเมินและปรบัปรุงกระบวนก

ารและแบบฟอร์มการให้ข้อมูลอย่างเ

ป็นธรรมก่อให้เกิดความมั่นใจความ

ร่วมมือในการปฏิบัตทิี่ถูกต้องในผู้ป่

วยและญาติ 

 ติดตามความสมบรูณ์ทางการบันทึก

ข้อมูล 

เพิ่มการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลใ

ห้ครบทุกวิชาชีพ 

 


