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III-4 การดูแลผู้ป่วย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา 

ประสิทธิผล ประสิทธภิาพ คนเป็นศูนย์กลาง ต่อเนื่อง 

ตวัชีว้ดั เปา้หมา

ย 
2557 2558 2559 256

0 

2561 2562(ต.

ค.61-

มี.ค.62) 

จ านวนผู้ป่วยที่พลั

ดตกหกล้มและบาด

เจ็บ 

ราย 0 0 0 1 1 0 

จ านวนผู้ป่วยที่เกิด

แผลกดทับตั้งแต่ระ

ดับ 2 ขึ้นไป 

<10:10

0 

วันนอน 

9.47 15.5

0 

 

9.34 9.2

9 

6.55 5.96 

อัตราการตกเลือดห

ลังคลอด 
< 5% 2.75 2.36 2.22 4.7

6 

2.19 0 

อัตราการเกิด Birth 

asphyxia 

ในทารกแรกเกิด 

< 25ต่อ 

1000 

34.2

4 

15.7

4 

37.0

3 

19.

05 

76.9

2 

0 

อัตราการเสียชีวิตโ

ดยไม่ได้คาดหมาย 

ราย 0 1 6 2 1 1 

ii. บรบิท  

             มีการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

กายภาพบ าบัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ พฒันาดูแลตามแนวทาง 

:iii. กระบวนการ 

III-4.1 การดูแลท่ัวไป 
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ตัวอย่างโรค (proxy 

disease) 

การปฏิบัติที่ท าให้เกิดคุณภาพของการดแูลท่ัวไ

ป 

1.กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อดื้

อยา 

- ร่วมกับ ทีม IC ในการท า WI 

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

- 

มีการประสานข้อมูลจากรพ.แม่ข่ายเพื่อเตรียมคว

ามพร้อมในการรับผูป้่วย 

- 

แจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกั

นการติดเชื้อและปฏบิัติตามแนวทางทีไ่ด้ก าหนด

ไว้โดยทีม IC 

- เมือ่ผู้ป่วยกลับบ้าน 

มีการประสานกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตรับ

ผิดชอบ 

2.NCD  - มีการจัดตั้งคลินิกแยกตามวัน 

มีพยาบาลผู้ดูแลคลินิกที่ผ่านการอบรม 

- มีการประสานงานระหว่างรพ.สต ในการดูแล 

และให้ค าปรึกษาเรื่องการรักษาผ่านทางไลน์แอ

พพลิเคชั่น 

3.กลุ่มโรคความเสี่ยง

สูงเช่น ACS, 

Stroke, SEPSIS 

- 

การจัดท าแนวทางปฏิบัติการรักษาเพื่อให้การรัก

ษาที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย 
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(1) การมอบความรับผิดชอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

การดูแลตามหลักปฏบิัติซึ่งเป็นท่ียอมรับ: 

 กลุ่มผู้ป่วย NCD มีการจัดตัง้คลินิก มีพยาบาลผู้ดูแลคลินิกที่ผ่านการอบรม 

มีทักษะการดูแลผู้ป่วยและประเมินภาวะแทรกซ้อนโดยดูแลร่วมกับทีมสหวิ

ชาชีพ 

 จากการทบทวนการดูแลทารกแรกเกิดเรื่องการ NCPR 

พบว่าทักษะความช านาญของพยาบาลห้องฉุกเฉินยังไม่เพียงพอ 

จึงได้มีการทบทวนทักษะการท า NCPR ทุกปี และท า On the job training 

NCPR ทุก 6 เดือน 

 กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วย Long term care  

มีพยาบาลผู้ดูแลคลินิกที่ผ่านการอบรมเรื่องทักษะการดูแลผู้ป่วยร่วมกับที

มสหวิชาชีพ 

 จัดท า CPG ในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูงเช่น Acute MI, Stroke, SEPSIS 

มีการจัดอบรมความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าโดยเน้นการปฏิ

บัติตามแนวทางที่ก าหนด 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเรว็เหมาะสม ครอบคลมุ ปลอดภัย 

(2) การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตอ่การดูแลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 

ค านึงถึงศักดิ์ศรี เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย ป้องกันอันตราย/สิ่งรบกวน: 

 แผนกผู้ป่วยนอกมีการจัดพื้นที่ส าหรับผู้รบับริการรถเข็น 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่จอดรถ ห้องน้ าผู้พิการและผู้สูงอายุ   

และให้บริการตรวจในผู้ที่อยู่บนรถน่ัง 

และรถนอนก่อนเพื่อให้เกิดความสะดวกเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 

 ห้องฉุกเฉิน  มีพื้นที่คับแคบ ได้ปรับขยายห้องให้กว้างขึ้น 

และจัดโซนให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย 

 ห้องรอคลอดและหลงัคลอด 

ได้มีการขยายและปรับโซนห้องแยกกันระหว่างห้องรอคลอดและหลังคลอ

ดเพื่อให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วนในการดูแลผู้คลอดแต่ละประเภท 

 ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจมีการคัดแยกที่จุดคัดแ
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ยกด้านหน้า แยกพื้นที่ท่ีให้บริการออกจากผู้ป่วยทั่วไปเป็นพื้นที่เปิดโล่ง 

และให้บริการแบบ One stop service  มีห้องส าหรับเก็บเสมหะ 

เพื่อส่งตรวจ AFB โดยเฉพาะเมื่อพบผู้ปว่ยท่ีมีประวัติสงสัยวัณโรค 

จะให้ปิดหน้ากากอนามัยทันที 

 ตึกผู้ป่วยในได้มีการจัดมุมส าหรับญาติได้นั่งพกัรับประทานอาหาร 

และจัดมุมส าหรับการเรียนรู้มีห้องแยกโรคเป็น Negative pressure 1 หอ้ง  

ปี 2561 ไดจ้ัดท าห้องแยกโรคเพิ่มจ านวน 2 ห้อง ส าหรับผู้ปว่ยท่ีติดเชื้อ 

contact precaution  

 ห้องน้ าส าหรับผู้ป่วยมีราวจับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและประคองตัว 

และมีกริ่งเรียกเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

(3) การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวกิฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน: 

 จากการทบทวนการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Birth asphyxia 

จะมีกริ่งเรียกเจ้าหนา้ที่ห้อง ER เพื่อให้การช่วยเหลือทารก 

และมีการฝึกทักษะการ NCPR ปีละ 1 ครัง้ และท า On the job training 6 

เดือน/ครั้ง ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีห้อง ER 

ผ่านการอบรมและสามารถให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้ทุกคน 

 จากการทบทวน การดุแลผู้ป่วย case resuscitation ในตึกผู้ป่วยในพบปัญหา  

การใส่ท่อช่วยหายใจและการเตรียม CPR ล่าช้าเพราะขาดความช านาญ 

จึงไดจ้ัดให้มีการซ้อมเตรียมอุปกรณ์  การ CPR 

และแนวทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 

ท าให้เจ้าหน้ามีความพร้อมในการดูแลผูป้่วยมากขึ้น 

 จัดให้มีแผนการเรียกอัตราก าลังส ารองในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 

กรณีกู้ชีวิตซ้อน กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู ่

กรณีเกิดภาวะวิกฤตห้องคลอดและซักซ้อมทีมให้ทราบบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย 

พบว่าเจ้าหน้าท่ีทราบบทบาทของตัวเองเมื่อเกิดภาวะวิกฤตต่างๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดได้เมื่อเกิดเหตุการณจ์ริง 

(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครัวในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย: 
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 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย End of life พบว่า 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษาโดยเน้นเฉพาะปัญหาทางกาย  

จึงมีการจดัสิ่งแวดลอ้มโดยให้ผู้ป่วยและญาติให้อยู่ในห้องพิเศษท่ีเตรียมไ

ว้และให้ค าปรึกษาแก่ญาติส าหรับอาการที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ 

มีการสอบถามความต้องการและอ านวยความสะดวกในสิ่งที่ผู้ป่วยและญา

ติต้องการมผีลท าให้ผู้ป่วยมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตและญาติเกิด

ความพึงพอใจ 

 จากการทบทวนผู้ป่วยฆ่าตัวตาย เกิดจากมีปัญหาการดื่มสรุา 

มีปัญหาด้านการสื่อสารกับญาติเกิดอารมณ์ชั่ววูบ 

มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการดูแลชว่ยเหลือการ

ดูแลรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลและให้การปรึกษารายบุคคลทุกรายโดย

พยาบาลท่ีผ่านการอบรมด้านจิตเวช  มีการวางแผนจ าหน่าย 

โดยการประเมินภาวะซึมเศร้าและภาวะเสีย่งต่อการฆ่าตัวตายก่อนกลับบ้า

นทุกราย พร้อมนัดประเมินตดิตามอาการหลังจ าหน่าย 14 วัน 

ซึง่ถ้าประเมินแล้วพบผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตัวตายซ้ าจะมีการติ

ดตามเยี่ยมบ้านและนัดติดตามอาการอีก 7 วัน ผลพบว่า 

ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายท่ีได้รับการดูแลก่อนจ าหน่ายและมาตามนัด  

อัตราการพยายามฆ่าตัวตายท าร้ายตนเองซ้ าเป็น 0 ส่วนอีก 1 

รายฆ่าตัวตายส าเร็จเกิดจากปัญหาทางจติไม่ได้รับการรักษา 

ติดตามไม่ได้ ไมม่าตามนัด 

 จากการทบทวนผู้ป่วยที่ต้องรับยาทางเส้นเลือดด าต่อเนื่องและจ าเป็นต้อง

นอนโรงพยาบาลนาน พบผู้ป่วยมีภาวะซมึเศร้า จากเรื่องอาการของโรค 

การดูแลของญาติ และสูญเสียรายได้ระหว่างนอนโรงพยาบาล 

จึงได้จัดทีมจิตเวชรว่มประเมินภาวะซึมเศร้าและให้ค าปรึกษาเพื่อคลายคว

ามวิตกกังวลของผู้ปว่ยและญาติ 

(5) 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดแูลผู้ป่วยภายในทีมเพื่อความต่อเนื่อ

งในการดูแล: 

  การทบทวนพบความผิดพลาดการรับ Order 

แพทย์ทางโทรศัพท์ในตึกผู้ป่วยใน จึงได้วางแนวทางการโดยการทวน 
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Order และเปิดเสียงโทรศัพท์ ให้เพื่อนร่วมงานได้ยินและรับทราบค าสั่ง 

ท าให้เกิดความผิดพลาดลดลง 

 แพทย์สื่อสารข้อมูลผ่าน Progress note 

ที่เป็นการบันทึกที่ทุกวิชาชีพสามารถบันทึกความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่

วยร่วมกัน 

 มีการบันทึกรายละเอียดการดูแลผู้ป่วยของทีมสหวิชาชีพ 

ผ่านแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ 

 ทันตกรรม จะสื่อสารโดยบันทึก Progress note , Doctor order sheet , 

OPD card 

 พยาบาลมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้ 

SBARกับแพทย์และพยาบาลตึกผู้ป่วยใน การใช้ข้อมูลเฉพาะโรคเช่น 

SOS Score ,GCS Score เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 

 การประสานงานระหว่างหน่วยงานบริการ 

จะใช้แบบประสานงานเพื่อความถูกต้อง 

ครบถ้วนในการดูแลผู้ป่วยและลดการรอคอย 

III-4.2 การดูแลและบริการที่มีความเสี่ยงสงู 

ตวัอยา่งโรค (proxy 

disease) 

การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลและบ

รกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู  

1.STEMI  - มีการดูแลผู้ป่วยตามCPG ACS  

- ถ้าวินิจฉัยเป็นSTEMI ให้การดูแลตาม WI 

การให้ยา SK  

- ในการส่งต่อรพ.แมข่่ายมีพยาบาลดูแล 2 คน 

พร้อมมีการประสานงานกับรพ.แม่ข่ายเมื่อมีอาก

ารเปลี่ยนแปลงขณะน าส่ง 

2.SEPSIS - มีการน าเครื่องมือ SIRS,SOS Score มาใช้ 

เพื่อความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติ
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ดเชื้อในกระแสเลือด 

- เพิ่มการตรวจ Blood lactate 

เพื่อฃ่วยในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง

ของโรค 

- มีการดูแลผู้ป่วยตามCPG SEPSIS 

- มีการตรวจประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทุก 15 

นาทีโดยใช้ Patient monitor 

เพื่อลดการผิดพลาดของการประเมินและเปลี่ยน

แปลง 

3. HI - จัดอบรมเรื่อง 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกปี 

- 

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศี

รษะ รวมถึง 

แนวทางการส่งต่อในผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปล

ง 

- จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

 

(1) 

การวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยและบริการที่มีความเสี่ยงสู

ง: 

 การดูแลผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่ต้องติดตามอาการเปลี่ยนแปลงตามระ

ยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และได้รับการดูแล 

การเฝ้าระวงัและการติดตามที่เหมาะสมโดยการจัดซื้อ Patient monitor 

มาช่วยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการประเมินซ้ า 

 มีแนวทางการจ าแนกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของสภาวะความเจ็บป่ว

ย และแนวทางการดูแลตามระดับความรนุแรง 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
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 มีเครื่องมือ อุปกรณท์ี่จ าเป็นในการช่วยชีวิต เช่นรถ Emergency 

ที่มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเวร  มีการจัดกล่องยา Emergency 

ที่สามารถน ามาใช้ได้ในทุกหน่วยบริการ 

 มีแนวทางการ Active Management in third stage of labour 

และเพิ่มแบบประเมินการเฝ้าระวงัและการดูแลภาวะ PPH 

มาใช้ในการช่วยท าคลอด เพื่อลดภาวะตกเลือดหลังคลอด 

 จากการทบทวนผู้ป่วยที่มีปัญหา ได้มีการปรับปรุง CPG 

ในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ SEPSIS, ACS, Stroke,  HI 

ให้มีความทันสมัยตาม National Guideline ในการรักษา 

 อุบัติการณ์การคลอดไหล่ติดขัด 

จึงได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติการคลอดติดไหล่โดยการทบทวนวิชาการได้

แก่ การสอนการอัลตร้าซาวด์โดยแพทย์ผู้ช านาญกว่า  

การดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยง  การท าคลอดท่ายาก  

และมีการประสานงานกับ ANC เรื่องการควบคุมอาหารในหญิงตั้งครรภ์ 

ที่มีแนวโน้มจะคลอดทารกท่ีมีภาวะ Macrosomia 

เพื่อลดการเกิดปัญหาการคลอดติดขัด 

(2) การฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง 

และการน ามาปฏิบัต:ิ 

 มีการน าข้อมูล Update ACLS ตาม Guideline ของ AHA 

มาพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพในลักษณะของประชุมวิ

ชาการและการทดสอบเชิงปฏิบัติการหลงัการประชุมวิชาการ   

ผสมผสานไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยให้ ER 

เป็นแกนน าซึ่งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทุก 1ปี 

 มีการจัดท า CPG การดูแลกลุ่มผู้ป่วย ACS และมีการทบทวน CPG 

ร่วมกับฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกปี เพื่อให้รับทราบ 

และปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกัน 

จัดให้บุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะในเรื่องการอ่าน 

EKG,การรักษา ACS มีการใช้ใบคัดกรอง ACS มีระบบการส่งต่อ ACS 
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 มีการฝึกทักษะการ NCPR ปีละ 1 ครั้ง และท า On the job training 6 

เดือน/ครั้ง ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีห้องER 

ผ่านการอบรมและสามารถให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้ทุกคน 

(3) การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง: 

 การท า ARM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล LR ท า 

ได้มีการจัดท าแนวทางการประเมินและการดูแลเมื่อท า ARM 

แพทย์รับทราบแนวทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ 

ยังไม่พบอุบัติการณ์หรือภาวะแทรกซ้อนจากการท า ARM 

 การใส่ ET tubeในเด็กแรกเกิดและการบีบ Ambu bag 

มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติทุกปี 

พบว่ายังไม่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะปอดแตก  

 การใส่ท่อช่วยหายใจ 

พบปัญหาการเตรียมเครื่องมอืและการแบ่งหน้าท่ีท าให้เกิดความไม่พร้อมใ

ช้ของอุปกรณ์ 

จึงได้ทบทวนในหน่วยงานเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินทุกเวร 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจและเพิ่มการท าผังหน้าท่ีและอุปกรณ์

ช่วยชีวิตไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือในการ CPR 

(4) การเฝ้าระวงัการเปลี่ยนแปลงอาการผู้ป่วย 

เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษา: 

 พัฒนาเกณฑ์การจ าแนกประเภทผู้ป่วย มกีารประเมินซ้ าเป็นระยะ 

และรายงานแพทย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ทีต่้องเปลี่ยนแปลงประเภทผูป้่วยไปในระ

ดับที่รุนแรงกว่า 

 มีแนวทางการประเมนิภาวะ Shock 

โดยสังเกตอาการแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว,วัด V/S ทุก 15 

นาที 

หรือครึ่งชั่วโมงตามแผนการรักษาและรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาแผนกา

รรักษาต่อไป 
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 ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ SEPSIS เมื่อประเมินแล้วพบ SOS Score ≥4 

จะมีการประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที จนสัญญาณชีพคงที่ อย่างน้อย 

4 ครั้ง 

 ผู้ป่วย HI  ที่ต้องนอนโรงพยาบาล 

มีการจัดท าแนวทางการดูแลและประเมินซ้ า 

เมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลงมีการรายงานแพทย์ทันที 

(5) 

การตอบสนองและความช่วยเหลือเมือ่ผู้ปว่ยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแ

ปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (rapid response system): 

 เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเข้าใกล้ภาวะวิกฤติ 

พยาบาลประจ าหอผูป้่วยสามารถรายงานแพทย์เวรได้ทันที ตลอด 24 ชม. 

มีการก าหนด Early Warning Sign ของผูป้่วยเด็กและผู้ใหญ่ไว้ที่หอผู้ป่วย 

มีระบบแพทย์ Second call เพื่อให้การช่วยเหลือแพทย์เวร 

เมื่อมเีหตุการณ์วิกฤติต้องใช้แพทย์มากกว่า 1 คน 

(6) การติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

เพื่อน ามาปรับปรุง: 

 การท า Dead case conference และทบทวนเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 

 มีการจัดท าบันทึกความเสี่ยงในหน่วยงาน 

และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

น าข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ทุกเดอืน 

และจัดท าแนวทางปฏิบัติเพือ่ป้องกันความเสี่ยง 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 การเพิ่มทักษะ CPR/NCPR 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วย Acute MI เพื่อท าระบบ Fast 

Track 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ท าระบบ Fast 
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Track 

 พัฒนาแนวทางการจ าแนกประเภทผู้ป่วย 

และการเฝ้าระวงัอาการเปลี่ยนแปลง 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ 

 มีการใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยทางเลือก 

เพื่อลดการใช้ยาแก้ปวดของผู้ป่วย 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย NCD 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยฝากครรภท์ี่มีภาวะซีดในเครือข่ายปางศิลา

ทอง 

 พัฒนาแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะแบบสมเหตุสมผลในบาดแผลสด 

 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เชน่ Pneumonia, urinary tract 

infection, Dog bite 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

69. การดูแล

ทั่วไป 
3 L  อัตราการใช ้antibiotic 

อย่างเหมาะสม 

 การท างานเป็นทีม  มีแนวทางที่ชัดเจน 

 ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

ดูแล 

70. การดูแล

และบริการ

ที่มีความเสี่ย

งสูง 

3 L  ความพร้อมของเครือ่งมือและทีมสุขภา

พ 

 แนวทางปฏิบัติ  

ประเมินและทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับ
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ปรุง 

 เกบ็ข้อมูลน ามาวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อ

วางแผนการดูแล 

 

 

 

 

 

 


