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Service Profile 
ทีมพัฒนาคลินิกบริการ ( Patient Care Teams) 

โรงพยาบาลพรหมพิราม 
1. บริบท(Context)  
หน้าท่ีและเป้าหมาย 

1) ก ากับดูแลหน่วยงานทางคลินิก ในกระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสนับสนุน ส่งเสรมิสถานบริการ
เครือข่ายในการพัฒนาระบบการรกัษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

2) ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ทางคลินิก โดยมผีู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ลด และป้องกันความเสี่ยงทางคลินิกท่ี
ส าคัญ  

3) ก าหนดนโยบายการดูแลรักษาและพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพในผู้รับบริการ  
4) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคณุภาพภายใตม้าตรฐานวิชาชีพ  เน้นการท างานเป็นทีมสห

วิชาชีพ  
5) ติดตามตัวช้ีวัด ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  

ความมุ่งหมาย ( Purpose ) 
           พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้มคีุณภาพ ภายใตม้าตรฐานวิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง มีความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ 
ขอบเขตการให้บริการ  
           ผู้มารับบริการในรพ.พรหมพิราม และประชาชนในเขตอ าเภอพรหมพริาม 
ศักยภาพ ข้อจ ากัด 

1) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
1.1 ศักยภาพ : มีความพร้อมของทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์  เทคนิคการแพทย์  

แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ พยาบาลเฉพาะทาง (เวชปฏิบัติทั่วไปและการรักษาโรคเบื้องต้น สุขภาพจิตและ
จิตเวช  เวชปฏิบัติทางตา เวชปฏบิัติฉุกเฉิน การดูแลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี) 
แพทย์ฝังเข็ม มีความเข้าใจ และตัง้ใจท่ีจะพัฒนางานคุณภาพในโรงพยาบาล  
ทันตกรรมเฉพาะทาง แพทย์แผนไทยเฉพาะ 

1.2 ข้อจ ากัด : มีบุคลากรแต่ขาดการพฒันาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสม เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษ 
ต่าง ได้แก่การตรวจ Spirometer  

2) ด้านเครื่องมือ 
2.1 ศักยภาพ : สามารถบรหิารทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 ข้อจ ากัด : ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ๆ และเครื่องมือที่ช ารุด 

3) ด้านเทคโนโลย ี
3.1 ศักยภาพ : มีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในกระบวนการดูแลผูป้่วย 
3.2 ข้อจ ากัด : ขาดการน าข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ และสังเคราะหใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 



Service Profile PCT โรงพยาบาลพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หน้า - 2 - 
 

- ทรัพยากร 
 เครื่องมือ 

เคร่ืองมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 
EKG มีจ านวน 3 จุด ในหน่วยบริการผูป้่วย ได้แก่ งานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มี

วิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษา พร้อมระบุผูร้ับผดิชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการ
ดูแลรักษาเครื่องมือ นอกจากน้ียังมีเครื่องตรวจคลื่นหัวใจใน รพ.สต.ที่เป็นเครือข่ายหลัก จ านวน  5  
แห่ง   

Defibrillator   มีจ านวน  2 จุด ได้แก่  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  งานผู้ป่วยใน มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกเวร  
มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบผุู้รับผิดชอบและมกีารประสานงานกับแผนกซ่อม
บ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

Infusion pump มีจ านวน 3 จุด ได้แก่ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  งานผู้ป่วยใน และงานหอ้งคลอด มีวิธีการใช้และวิธี
บ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบผุูร้ับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแล
รักษาเครื่องมือ 

Transport  monitor  
EKG 

มีจ านวน 2  เครื่อง  ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  และผูป้่วยใน มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษา
เครื่องมือ พร้อมระบุผูร้ับผดิชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

Pulse  oximeter 
 

มีจ านวน 7 จุด ในหน่วยบริการผูป้่วย  ได้แก่ งานผู้ป่วยใน งานผู้ปว่ยนอก  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  งาน
กายภาพบ าบัด คลินิกวัณโรค คลนิิกหอบหืด และทีมเยี่ยมบ้าน มีวธิีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมอื 
พร้อมระบผุู้รับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

รถส่งต่อผู้ป่วย 
 

-มีรถส่งต่อผูป้่วยจ านวน 3 คัน  มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ   มีการตรวจสอบความพร้อม
งานทุกวัน และประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครือ่งมือ 
-มีอุปกรณ์ ดังนี ้เครื่อง Suction, Pulse  oximeter , เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ( AED  ) , Ambu  bag  

รถ Emergency  พร้อม
อุปกรณ์,ยา 

มีจ านวน 6 จุด ในหน่วยบริการผูป้่วย  ได้แก่ งานผู้ป่วยใน งานผู้ปว่ยนอก  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน   งาน
ห้องคลอด    งานห้องผ่าตัด และงานแพทย์แผนไทย มีการตรวจสอบความพร้อมใช้  

เครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา 

มีจ านวน  2 เครื่อง มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและมีการ
ประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

เครื่องวัดความดันลูกตา มีจ านวน  1  เครื่อง  ในคลินิกเบาหวาน มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรกัษาเครื่องมือ 

ชุดเครื่องตรวจหู คอ 
จมูก 

มีจ านวน 3 จุด ในหน่วยบริการผูป้่วย  ได้แก่ งานผู้ป่วยใน งานผู้ปว่ยนอก  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มี
วิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบผุู้รับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารงุ
ในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

เครื่องจี้ไฟฟ้า มีจ านวน  1  เครื่อง ในหน่วยงานห้องผ่าตัดมีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรกัษาเครื่องมือ พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรกัษาเครื่องมือหน่วยที่ต้องการใช้
งานสามารถยืมใช้ร่วมกันได ้

เครื่องUltrasound มีจ านวน  2  เครื่อง ในงานฝากครรภ์ และห้องคลอด มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อม
ระบุผูร้ับผดิชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดแูลรักษาเครื่องมือหน่วยที่ต้องการ
ใช้งานสามารถยืมใช้ร่วมกันได ้
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เคร่ืองมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 
เครื่องUltrasound 
Combination Unit 

มีจ านวน  1  เครื่อง ในงานกายภาพบ าบัดสามารถรักษาผู้ป่วยท่ีมปีญัหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ผู้ป่วยทางระบบประสาทสามารถให้บริการผู้ป่วย 2 รายในเวลาเดียวกันได้ 

Hydrocollatorพร้อม
แผ่นประคบร้อน บรรจุ 
12 แผ่น 

มีจ านวน 1 เครื่อง ในงานกายภาพบ าบัด ใช้ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการเมื่อยล้า กล้ามเนื้อเกร็งจากการ
ออกก าลังกาย ภาวะที่มีการหดสั้นของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการรักษาโดยใช้ความร้อนช้ืน สามารถ
ช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและคลายกลา้มเนื้อได้ 

เครื่อง Sonopuls 
Ultrasound 

มีจ านวน 1 เครื่อง เป็นอุปกรณ์ในงานกายภาพบ าบัดโดยอาศยัคลื่นเสียง ในการช่วยเร่งกระบวนการ
ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เพิ่มความยืดหยุ่นได ้

เครื่อง TractionEltrac  มีจ านวน 1 เครื่อง เป็นอุปกรณเ์พือ่ใช้ในการบ าบัดโรคเกีย่วกับหมอนรองกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ
หลัง และกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูก และกระดูกคอ ลดความเสี่ยงจากการกดทับของกระดูก
สันหลัง และต้นคอ 

 บุคลากร 
วิชาชีพ / หน่วยงาน จ านวน 

- แพทย ์ 9 
- ทันตแพทย์ 6 

- เภสัชกร 6 
- นักกายภาพบ าบัด 2 
- นักโภชนาการ 1 

- แพทย์แผนไทย 5 
- พยาบาลวิชาชีพ (จ าแนกตามความสามารถเฉพาะทาง)  

1.APN สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. 1 
2.พยาบาลเวชปฏิบตั ิ 13 
3.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรพยาบาลผูจ้ัดการรายกรณ ี 1 
4.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิทางตา 1 

5.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 1 
6.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 1 
7.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 

8.พยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรการพยาบาลผู้สูงอาย ุ 1 

- พยาบาลวิชาชีพ (จ าแนกตามหน่วยงาน) จ านวน 54 คน 

1. กลุ่มงานการพยาบาล 2 

2. งานผู้ป่วยนอก 15 
3. งานผู้ป่วยใน 12 
4. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 12 

6. งานห้องคลอด 5 
7. งานผ่าตัดและวิสญัญีพยาบาล 1 



Service Profile PCT โรงพยาบาลพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หน้า - 4 - 
 

วิชาชีพ / หน่วยงาน จ านวน 

8. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 1 

9.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 4 

10.กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 
ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)  
- ผู้รับผลงานภายใน 

ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 
หน่วยงานบริการ -การก าหนดนโยบาย มาตรฐานการรักษาและการประสานงานระหวา่งวิชาชีพ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ทีมคร่อมสายงาน 
 

-การเช่ือมโยงข้อมูลทางดา้นคลินกิการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกนัเพื่อการจัดบริการที่ดี มี
มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ 

องค์กรแพทย์ 
 

-ตรวจเยีย่มผู้ป่วยร่วมกันระหว่างวชิาชีพท่ีเกี่ยวข้องวางแผนในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของ
ผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม 
-ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อค้นหาเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ และมีการปรับปรุงแนวทางในการ
ดูแลรักษาใหม้ีคุณภาพมากข้ึน 
-มีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยท่ีเปน็มาตรฐานเดียวกัน 

องค์กรพยาบาล 
 

-ท างานเชื่อมโยงกับทีมสหวิชาชีพ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
-ร่วมจัดท าแนวทางการดแูลผู้ป่วย ตามโรคเข็มมุ่งของโรงพยาบาล สะท้อนปัญหาการดูแลที่เกดิขึ้น 
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลใหม้ีประสิทธิภาพ 
-ร่วมกับทีมสุขภาพทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อค้นหาเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ และมีการ
ปรับปรุงแนวทางในการให้การพยาบาลที่มีคณุภาพมากขึ้น 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยรายโรคตอบสนองนโยบายService planเขตบริการสุขภาพ/กระทรวง
สาธารณสุข 

เภสัชกร -ติดตามและก าหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยาทุกด้าน 
-เป็นผู้ประสานงานการเรยีนรู้ ใหทุ้กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และตระหนักในการใช้ยาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุและเกิดความปลอดภัย 
- ประสานงานระหว่างโรงพยาบาล และเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

ทันตกรรม -ให้ค าปรึกษาและการดูแลผูป้่วยทางคลินิกในด้านทันตกรรม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
กายภาพบ าบัด 
 

-มีการดูแล ประเมินผู้ป่วยร่วมกันระหว่างวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการดูแล แกไ้ขปัญหา
ต่างๆด้านสุขภาพร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้่วยท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ 

แพทย์แผนไทย -บูรณาการการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการดูแล แก้ไขปญัหา
ต่างๆด้านสุขภาพร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้่วยท่ีมีปัญหา หรือต้องการรักษาโดยใช้แพทย์
ทางเลือก 

โภชนากร -มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกันระหว่างวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการดูแล แก้ไขปัญหา
ต่างๆด้านสุขภาพร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้่วยท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ หรือกลุม่โรคที่ต้องใช้
การแก้ปัญหาด้านโภชนาการร่วมด้วย 
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ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 
ชันสูตร / รังส ี
 

-การให้ค าปรึกษาและการก ากับตดิตามใหม้ีการเก็บสิ่งส่งตรวจการายงานผลภาพรังสีที่มคีุณภาพ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-มีการรายงานผลการตรวจที่ถูกตอ้งรวดเร็ว 

สุขภาพจิตและจติเวช /
งานยาเสพตดิ 

-มีการดูแล ประเมินผู้ป่วยร่วมกันระหว่างวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการดูแล แกไ้ขปัญหา
ต่างๆด้านสุขภาพร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้่วยท่ีมีปัญหาด้านจติใจ มีปัญหาจากการสารเสพติด 

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง -มีการดูแล ประเมินผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนในการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลและในชุมชน 
-มีการประสานงานข้อมลูผู้ป่วยเพือ่การดูแลต่อเนื่อง 
-มีการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ป่วยส าคญั เช่น ผู้ป่วยเรื้อรังตดิบ้านตดิ
เตียง ผู้ป่วยท่ีต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะสดุท้าย ผู้พิการ  

- ผู้รับผลงานภายนอก 
ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 

หน่วยราชการ/องค์กร -มีการประสานงานการสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์และทีมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสุขภาพ 
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขในเขตอ าเภอ
พรหมพิราม 

-มาตรฐานการรักษาพยาบาล 
-มีการประสานงานเพื่อการเช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย เช่น ฟื้นฟูทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ(CPR) ฟื้นฟูด้านวิชาการการ
ดูแลผูป้่วยรายโรคทีส่ าคญั ฯลฯ 

อาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชน/จิตอาสา 

- มีการสนับสนุนด้านวิชาการและทักษะที่จ าเป็น รวมทั้งการประสานงานท่ีดีเพื่อการดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชน 

- ผู้รับบริการ 
ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการทั่วไป -ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภยั  มีความพึงพอใจในการบริการ 
-มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงพอ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสะดวก เป็นกันเอง 
และมีกริิยาวาจาสุภาพ ให้การดูแลรักษาอย่างมมีาตรฐาน ปลอดภัย 

ผู้ป่วยโรควิกฤติฉุกเฉิน 
( ACS , Sepsis , Stroke 
,Head Injury ) 

-สามารถการเข้าถึงบริการที่รวดเรว็ มีบริการ EMS ที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานท่ีดีในการ
ให้บริการ และหน่วยบริการในชุมชนสามารถให้การดูแลเบื้องต้นและมีการส่งต่อที่ปลอดภัย 
-มีการประเมิน ให้การรักษาท่ีรวดเร็วได้มาตรฐาน โดยทีมรักษาพยาบาลที่มีความสามารถ 
-มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันเวลา ไมเ่กิด
ภาวะแทรกซ้อนเพิม่ขึ้น มีความพร้อมในด้านการส่งต่อที่ปลอดภัย 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
( DM , HT , COPD , 
Asthma , Stroke ) 

-สามารถเข้าถึงบริการที่มมีาตรฐาน ได้สะดวกท้ังในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขใน
ชุมชน 
-ได้รับบริการที่มมีาตรฐานจากทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาเพื่อใหโ้รค/อาการทุเลา ไมเ่กิด
ภาวะแทรกซ้อน 
-ได้รับค าแนะน า ความรู้ แนวทางเพื่อให้สามารถดูแลและสร้างเสรมิสุขภาพตนเองได้ 

ผู้ป่วยโรคติดต่อ 
( TB , DHF , HIV ) 

-สามารถเข้าถึงบริการที่มมีาตรฐาน ได้สะดวกท้ังในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขใน
ชุมชน 



Service Profile PCT โรงพยาบาลพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หน้า - 6 - 
 

ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 
-ได้รับบริการที่มมีาตรฐานจากทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาเพื่อใหโ้รค/อาการทุเลา ไมเ่กิด
ภาวะแทรกซ้อน 
-ได้รับค าแนะน า ความรู้ แนวทาง เพื่อให้สามารถดูแลและสร้างเสรมิสุขภาพตนเองได ้
-ได้รับค าแนะน า/ความรู้การป้องกนัและการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือของโรค 

ผู้ป่วยกลุม่มารดาและ
ทารก 

-สามารถเข้าถึงบริการไดส้ะดวกทัง้ในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน  
-ได้รับบริการที่มมีาตรฐานจากทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาเพื่อใหป้ลอดภัย ไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อน และหากเกดิภาวะแทรกซ้อน ไดร้ับการดูแล และสง่ต่ออย่างเหมาะสม  
-ได้รับค าแนะน าเพื่อให้สามารถดแูลและสรา้งเสริมสุขภาพตนเองได้ 

ผู้รับบริการในชุมชน -ได้รับการคัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกดิโรค และความรู้ ค าแนะน าสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันการเกดิโรค ไดร้ับการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกันการเกิดโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อน 
- ได้รับค าแนะน า ความรู้ แนวทางเพื่อให้สามารถดูแลและสร้างเสรมิสุขภาพตนเองได้ 
- ได้รับข้อมลูและการควบคมุ ป้องกันโรคระบาด อุบัติใหม่ทันเวลา  

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 
ข้อมูล หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
ข้อมูลทั่วไป 

จ านวนผู้ป่วยนอก ครั้ง  110,781 122,792 117,726 132,915 67,725 
จ านวนผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อวัน (268วัน) คน 413 458 439 496 564 
จ านวนผู้ป่วยในรวม   คน 4,137 3,386 3,251 3,688 1,642 
จ านวนวันนอน  วัน 13,908 11,979 11,969 12,436 5,496 
อัตราการครองเตียง(คิดที่ 30เตยีง) - 127.01 109.40 107.10 111.25 101.78 
วันนอนเฉลี่ย วัน 3.36 3.54 3.68 3.49 3.35 
จ านวนผู้ป่วยใน (IPD) คน 3,561 2,996 3,213 3,274 1,448 
จ านวนวันนอน (IPD)  วัน 12,411 110,14 12,348 11,432 5,005 
จ านวนผู้ป่วยแผนกห้องคลอด   คน 576 525 435 409 92.69 
จ านวนวันนอน (ห้องคลอด)  วัน 1,497 1,223 966 1,008 3.46 
จ านวนผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉนิ  ครั้ง 32,005 31,873 32,164 30,378 15,142 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. คน 35 39 36 42 42 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.-IPD คน 31 34 34 33 27 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.-ER คน 4 5 2 9 15 

ข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะโรค 
- DM คน 3,232 3,672 3,955 4,076 5,188 
- DM คลินิกรพ. คน 553 635 780 1,113 1,003 
- HT คน 5,393 6636 7973 7794 7,989 
- HT คลินิก รพ. คน 1,095 1307 1450 1,067 1,121 
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ข้อมูล หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

ข้อมูลทั่วไป 
- CKD คน NA 1,362 1,696 1,914 1,287 
- COPD รพ. คน 350 440 503 554 465 
- Asthmaคลินิก รพ. คน 250 290 310 320 307 
- ACS  คน 43 38 18 18 7 
- Stroke  คน 129 138 114 168 97 
- Head Injury  คน 274 316 411 384 31 
- Sepsis  คน 218 258 264 328 96 
- TB  คน 68 69 68 62 40 
- Aids  คน 224 238 280 280 312 
- DHF (ตามปี พ.ศ.) คน 108 14 53 37 11 
- Birth Asphyxia  คน 1 5 2 0 1 
- PPH  คน 2 1 2 1 1 
- TAP  คน 104 31 89 56 37 
- จิตเวช (โรคจิต) คน 471 506 558 599 632 
- Warfarin คน 57 88 119 126 121 
- OSCC คน 25 21 17 18 12 

 โรคของผู้ป่วยนอกท่ีมีความส าคญั  5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Hypertension Hypertension Hypertension Hypertension Hypertension 
2 Hyperlipidaemia Diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus DM 
3 Diabetes mellitus Hyperlipidaemia Hyperlipidaemia Hyperlipidaemia Dyspepsia 
4 Dizziness  Dyspepsia โรคลมปลายปัตคาดขา Dizziness  Common Cold 
5 Dyspepsia Dizziness  Dyspepsia ลมปลายปัตฆาตขา COPD 

แหล่งข้อมูลข้อมูลรายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก จากฐานขอ้มูลโปรแกรมบริการ 

 อันดับโรคแรกที่มาด้วยภาวะฉุกเฉนิ แผนกอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน(ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Hypertension Hypertension Hypertension Hypertension Dyspepsia 
2 COPD COPD COPD COPD  c  AE Hypertension 
3 Bronchitis Bronchitis Hyperglycemia stroke DM 
4 DM  Hyperglycemia Convulsion Hypoglycemia Common Cold 
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5 Stroke Hypoglycemia Bronchitis Trauma Acute Gastritis 
แหล่งข้อมูล:ทะเบียนผู้รับบริการ  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

 โรคของผู้ป่วยใน ที่มีความส าคญั   5  อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Diarrhea Diarrhea UTI Diarrhea Diarrhea 
2 COPD UTI COPD UTI Sodium 

Deficiency 
3 Pneumonia Pneumonia Sepsis Electrolyte and 

acid-base 
imbalance 

CHF 

4 CHF COPD Pneumonia Fever of unknown 
origin 

DM 

5 DF-DHF Sepsis DM Pneumonia, 
unspecified 

UTI 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลราย  ICD_10  ผู้ป่วยใน (โรคหลัก)  

 โรคส่งต่อของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 CHF UTI Sepsis Fever, unspecified Sepsis 
2 Sepsis Sepsis Fever , 

unspecified 
Sepsis, 
unspecified 

Pneumonia 

3 Pneumonia Hypoglycemia UGIH UTI Fever , 
unspecified 

4 UTI Bacterial Infection UTI Cellulitis UGIH 
5 AGE COPD CHF Bacterial infection Hypo K 

 สาเหตุการตายผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560)  

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 CA CA CA Sepsis Pneumonia 
2 Sepsis Sepsis Sepsis CA Sepsis 
3 Pneumonia Stroke COPD Cardiac arrest CA 
4 CHF Pneumonia Pneumonia Pneumonia Cirrhosis of Liver 
5 HIV TB, CRF CRF CRF CRF 
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แหล่งข้อมูล  ข้อมูลราย  ICD_10  ผู้ป่วยใน (โรคหลัก) 

 สาเหตุการตายงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหตุ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Hemothrorax,Blunt 

trauma    
Sudden  cardiac  
arrest 

cardiac  arrest Respiratory  
failure 

Other ill-defined 
and unspecified 

causes of 
mortality 

2 Sudden  cardiac  
arrest 

- - Sudden Cardiac 
arrest   

Haemothorax 

3 CA  - - Head injury Unattended 
death 

4 - - - CA liver (NR) Multiple injuries 
of head 

5 - - - Septic shock Septicaemia 
แหล่งข้อมูล:ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 โรคของผู้ป่วยส่งต่อ แผนกผูป้่วยนอก ท่ีมีความส าคญั 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหตุ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Senile 

cataract 
Senile cataract Senile cataract Cataract, Cataract 

2 Stroke Cataract Cataract Localized 
swelling, mass 
and lump, 
unspecified 

Localized 
swelling, mass 
and lump 

3 Cataract Unspecified lump in 
breast 

DM Senile cataract HT 

4 Septicemia Local swelling, mass 
and lump,  

Local swelling, mass 
and lump,  

Abdominal pain DM retinopathy 

5 Abdominal 
pain 

Hyperyension Unspecified lump in 
breast 

DM Gastrointestinal 
hemorrhage 

ที่มา : ข้อมูลรายงาน 10 อันดับโรคที่ส่งต่อผู้ป่วยนอก จากฐานข้อมลูโปรแกรมบริการ 

 โรคของผู้ป่วยส่งต่อ แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน ที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2556-2560) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
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(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 กระดูกหักจากอุบัติเหตุ

ต่างๆ 
Septicemia กระดูกหักจาก

อุบัติเหตตุ่างๆ 
กระดูกหักจาก
อุบัติเหตตุ่างๆ 

Stroke 

2 stroke กระดูกหักจาก
อุบัติเหตตุ่างๆ 

stroke Stroke Gastrointestinal 
hemorrhage 

3 Septicemia stroke Sepsis Head injury Head injury 
4 Abdominal pain Abdominal pain Head injury Sepsis Coma 
5 Head injury Head injury Abdominal pain Abd.   pain Sepsis 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลส่งต่อ  

 โรคของงานผู้คลอด ที่มีความส าคญั   5  อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2552-2556) 

ล าดั
บ 

โรค/สาเหต ุ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 
1 Meconium stain 

amniotic fluid 
Preterm Labour Preterm Labour Preterm Labour Meconium stain 

amniotic fluid 
2 PROM PROM PROM PROM Preterm Labour 
3 Preterm Labour Meconium stain 

amniotic fluid 
Meconium stain 
amniotic fluid 

Meconium stain 
amniotic fluid 

Anemia 

4 Prolong  second  
stage 

Prolong  second  
stage 

Prolong  second  
stage 

Anemia PROM 

5 Anemia Prolong  first  
stage 

Prolong  first  
stage 

Prolong  first  
stage 

Prolong  first  
stage 

 โรคส าคัญ 5 อันดับแรกในการใช้บริการ EMS  (ปีงบประมาณ 2554-2556) 

ล าดับ 
โรค/สาเหต ุ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1 Trauma Trauma Trauma กลุ่ม Trauma กลุ่ม Trauma 
2 DM DM DM Hypoglycemia Hypoglycemia 
3 Alteration  of  

Conscious 
Sepsis  Sepsis  Sepsis Alteration  of  

Conscious 
4 Sepsis  Stroke Stroke Stroke Sepsis 
5 Stroke Alteration  of  

Conscious 
Alteration  of  
Conscious 

Alteration  of  
Conscious 

Stroke 

แหล่งข้อมูล: ทะเบียน EMS งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  
1. ผู้รับบริการได้รับการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย และพึงพอใจมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
2.ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ  ได้รับการฝึกทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
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จุดเน้น 
: พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย ตามปญัหาบริบทพ้ืนท่ีและเข็มมุ่งโรงพยาบาล ได้แก ่

- การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้น  DM , HT ,  COPD  ,  Asthma , CKD 

- การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคตดิต่อ เน้น  DHF , TB , HIV 

- การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉยีบพลัน เน้น   ACS , Head injury , Sepsis ,  Stroke  

- พัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเดก็ เน้น PPH ,  Birth   Asphyxia , Teenage pregnancy 
ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ  

โรค ความเสี่ยง แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
โรคเฉยีบพลัน 
( ACS ,Head Injury 
,Sepsis ,Stroke) 

- การประเมินผดิพลาด ล่าช้า  
- Miss Diagnosis   
- การดูแลรักษาล่าช้า 
-การส่งต่อที่ล่าช้า 
-ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการส่ง
ต่อ 
-เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด 
- อุปกรณ์ที่ส าคญัในการดูแลผู้ป่วย ไม่พร้อม
ใช้ 
- บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ
ดูแลผูป้่วย 

- ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบตั ิ
 ( CPG ) ในแต่ละโรค ACS ,Head Injury ,Sepsis 
,Stroke 
-ทบทวนดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ โดยการ
ติดตามตัวช้ีวัดรายโรคและการทบทวนจากเวช
ระเบียน 
- การให้ความรู้และฝึกทักษะบุคลากรในการดูแล
รักษาผู้ป่วย 
- การตรวจสอบอุปกรณส์ าคญัในการดูแลผู้ป่วยให้
พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

โรคเรื้อรัง  
( DM ,Asthma 
,COPD,HT, CKD) 

-การไมไ่ดร้ับการคดักรองโรค/
ภาวะแทรกซ้อน 
-การไมไ่ดร้ับการสร้างเสรมิสุขภาพ 
-เกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องเข้ารับการรักษา
เพิ่มเตมิ/ รับไว้นอน/ส่งต่อ 
-การไมไ่ดร้ับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน 

- ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบตั ิ
 ( CPG ) ในแต่ละโรค DM ,Asthma ,COPD,HT, 
CKD 
-ทบทวนดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ โดยการ
ติดตามตัวช้ีวัดรายโรคและการทบทวนจากเวช
ระเบียน 

โรคตดิต่อ 
( TB, DHF ,HIV) 

-การไมไ่ดร้ับการคดักรองโรค/
ภาวะแทรกซ้อน 
-การไมไ่ดร้ับการสร้างเสรมิสุขภาพ 
-เกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องเข้ารับการรักษา
เพิ่มเตมิ/ รับไว้นอน/ส่งต่อ 
-มีการแพร่กระจายเชื้อของโรค จากปัญหา
การควบคุมการระบาดที่ลา่ช้า ไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
-เกิดผู้ป่วยรายใหม่จากการสัมผัสโรคจาก
กลุ่มผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 

- ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบตั ิ
 ( CPG ) ในแต่ละโรค TB, DHF  
-ทบทวนดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ โดยการ
ติดตามตัวช้ีวัดรายโรคและการทบทวนจากเวช
ระเบียน 

โรคมารดาทารก 
( Birth Asphyxia ,PPH 

-หญิงตั้งครรภ์ไมไ่ดร้ับการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ ์

- ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบตั ิ
 ( CPG ) ในแต่ละโรค Birth Asphyxia ,PPH ,TAP 



Service Profile PCT โรงพยาบาลพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หน้า - 12 - 
 

โรค ความเสี่ยง แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
,TAP) -การประเมินผดิพลาด ล่าช้าในระยะก่อน

คลอด ขณะคลอด หลังคลอด 
-การวินิจฉัยผดิพลาด 
-การดูแลทีล่่าช้าในระยะก่อนคลอด ขณะ
คลอด หลังคลอด 
-การส่งต่อล่าช้า 
-ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการส่ง
ต่อ 
-เสียชีวิตโดยไม่คาดคิดของมารดา/ทารก 
- การตั้งครรภ์ซ้ า ในกลุ่มผู้คลอด TAP 

-ทบทวนดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ โดยการ
ติดตามตัวช้ีวัดรายโรคและการทบทวนจากเวช
ระเบียน 

ประเด็นการสร้างเสรมิ
สุขภาพในกลุ่มเสีย่งและ
ประชาชนท่ัวไป 

-การไมไ่ดร้ับการคดักรองโรคเรื้อรงั 
-การไมไ่ดร้ับการสร้างเสรมิสุขภาพจาก
หน่วยงานในชุมชน 

-ทบทวนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหนว่ยงานหรือทีม
ผู้ดูแลรายโรคในการทบทวนการดแูลผู้ป่วยหรือการ
รายงานความเสี่ยงทางคลินิกในกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

ประเด็นการสร้างเสรมิ
สุขภาพในกลุ่มป่วย 

-การไมไ่ดร้ับการคดักรองโรค/
ภาวะแทรกซ้อน 
-การไมไ่ดร้ับการสร้างเสรมิสุขภาพ 
-เกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องเข้ารับการรักษา
เพิ่มเตมิ/ รับไว้นอน/ส่งต่อ 
* ผู้ป่วย HT เกิด Stroke 
* ผู้ป่วย DM เกิด Hypoglycemia 
,Hyperglycemia , แผลที่เท้า , DR 
* ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกดิภาวะแทรกซ้อนจาก 
ACS, Stroke , CKD 
*ผู้ป่วย COPD เกิด Acute Exacerbate 
*ผู้ป่วย Asthma เกิด Acute Asthmatic 
attack 
* ผู้ป่วย Stroke เกิด Stroke ซ้ า, ไม่ได้รับ
ฟื้นฟูสภาพภายใน 6 เดือน 

-ทบทวนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหนว่ยงานหรือทีม
ผู้ดูแลรายโรคในการทบทวนการดแูลผู้ป่วยหรือการ
รายงานความเสี่ยงทางคลินิกในกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

ประเด็นความปลอดภยั
จาก SIMPLE และ
นโยบายดา้นความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาล 
9  ด้าน 

-การระบตุัวบุคคลผิดพลาด 
-การประเมินและการดูแลล่าช้าในผู้ป่วย
วิกฤติ 
-การส่งต่อทีล่่าช้า ไม่ปลอดภัย 

-ทบทวนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหนว่ยงานหรือทีม
ผู้ดูแลรายโรคในการทบทวนการดแูลผู้ป่วยหรือการ
รายงานความเสี่ยงทางคลินิกในกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

 Specific  clinical  Risks 
Specific  clinical  Risks Critical point 
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Specific  clinical  Risks Critical point 
- Hypoglycemia 
 
 
- Hyperglycemic coma 
- DKA  
- HHS 
 
- DM foot 

- ตรวจ DTX < 60 mg% ร่วมกับมีหรือไม่มีอาการ 
- Neuroglycopenicsymtoms ซึม หมดสติ ปวดศีรษะ พูดไม่ชัด หลงๆลมืๆ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง และชัก 
- ตรวจ DTX high or > 600 mg% 
- serum glucose > 250 mg% ส าหรับ DKA,หายใจหอบลึก.หายใจมีกลิ่นKetone 
- serum glucose > 600 mg% ส าหรับ HHS ร่วมกับมีอาการดังตอ่ไปนี้ 
- Adrenergic overactivityมีอาการเหง่ือออก อ่อนเพลีย ใจสั่น มือสั่น กระสับกระส่าย 
- มีแผลตดิเช้ือ,มีกลิ่นเหม็น, มีอาการชา 

- Stoke 
- Malignant HT 
- Encephalopathy 

- ระดับความรู้สึกตัวลดลง, ปากเบี้ยว, พูดไม่ชัด,น้ าลายไหลมมุปาก,แขนขาข้างใดข้างหนึ่ง
อ่อนแรง, อาการทางสมองอื่นๆ,อาการชาครึ่งซีก, 
- BP > 180/120 mmHg ร่วมกับมี papilledema, retinal hemorrhage  

- Acute exacerbation  
- Respiratory failure 
 

- tachypnea, dyspnea, lungs = wheezing,poor air 
- desaturation  
- อาการซึม เวียนศีรษะ หมดสติ ชัก  
-ตรวจพบวามีอาการเขียวบรเิวณรมิฝปากและปลายมือปลายเทา(central and peripheral 
cyanosis)  
-  use accessory muscle,retraction 

- Asthmatic attack  
- Respiratory failure 
 

- tachypnea, dyspnea, lungs = wheezing,poor air 
- desaturation  
- อาการซึม เวียนศีรษะ หมดสติ ชัก  
- ตรวจพบวามีอาการเขียวบริเวณริมฝปากและปลายมือปลายเทา(central and 
peripheral cyanosis) 
-  use accessory muscle,retraction 

Cardiogenic shock 
Acute cardiac arrest 

- BP < 90/60 mmHg, 
- มีอาการแสดงของภาวะ shock ได้แก่ ซึม ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว 
- pulmonary edema,CHF 
- ระบบหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น  

major bleeding 
volume overload 
Hypovolemic shock 
 

- มีภาวะเลือดออกรุนแรง ได้แก่ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายด า ถ่ายเป็นเลือด 
- มีอาการแสดงของ shock ได้แก ่ซึม ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ า BP < 80/50 
ในเด็กเล็ก < 5 ปี , BP <90/60ในเด็กเล็ก > 5 ปี 
- หายใจเหนื่อยหอบจากมี Plural effusion ในระยะ Leakage 
- หายใจเหนื่อยหอบจากภาวะน้ าเกิน Pulmonary edema 
- มีการเปลีย่นแปลงของค่า Hctเพิ่มขึ้นจาก Leakage หรือลดลงจาก Acute blood loss 
โดยค่า Hct เปลี่ยนแปลงจากเดมิเพิ่มขึ้น หรือลดลง 3 % 
- ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 cc/kg/hr 

- Seizure - ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมลง กระสับกระส่าย 
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Specific  clinical  Risks Critical point 
- Brain herniation 
- Alteration of consciousness 
- ICH 
- brain hypoxia 

- ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง มีไข้ ชักเกร็งแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง 
- BP shoot, pulse ช้า, conscious change, pupil ไม่เท่ากัน 
- raccoon eye, otorrhea ,CSF rhinorrhea 

 - Septic shock 
 - Respiratory failure 
 - Arrest 
 - End organ damage 
 

- BT > 38°C หรือ BT < 36°C  
- Heart rate (HR) > 90 ครั้งต่อนาที 
- RR > 20 ครั้งต่อนาที หรือ arterial carbon dioxide tension (PaCO2) < 32 mm Hg 
- WBC >  12,000 /µL หรือ < 4000 /µL       
- หรือมี band forms > 10% 
- BP < 90/60 mmHg 
- urine ออกน้อยกว่า 0.5 cc/Kg/hr 
- altered mental status, ค่า serum creatinine เพิ่มขึ้น, DIC 
- ไม่ตอบสนองการให้ fluid เมื่อให้อย่างเพียงพอแล้ว 

- Respiratory failure 
- Relapse 

- ไข้ต่ า ไอเรื้อรัง น้ าหนักลด 
- ผล sputum AFB positive 
- tachypnea, dyspnea 

-Rebleeding 
- Bed sore 
- Aspiration pneumonia 

- ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมลง กระสับกระส่าย 
- ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง ชักเกร็งแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงลงมากกว่าเดิม 
- พบแผลส่วนบริเวณของร่างกายที่การกดทับนาน 
- ไข้ ไอ เสมหะเปลี่ยนสี หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอกเวลาไอ 

Hypothermia 
Respiratory distress 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolic disturbance 
 
 
 
 
 
Birth Asphyxia 

-core temperature < 36.5 oC หรือ skin temperature < 36 oC 
-RR 60-80/min with irregular respiration 
-Inspiratory retractions 
-Grunting and flaring some rales 
-Acrocyanosis 
-Apnea(กลั้นหายใจเกิน 20 วินาที หัวใจเต้นช้าลง เขียว) 
-desaturation < 92% 
-Abnormal Breath sound เช่นอาจพบ crepitation 
น้ าตาลในเลือดต่ า เช่น ซึม เขียว มือเท้าสั่นระรัว(jitteriness) DTX < 40 mg% 
ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า  เช่น มอืเท้าสั่นกระตุก ก าลังกลา้มเนื้อเพิม่ขึ้น   รีเฟล็กซ์ไว 
Serum Calcium< 7.5 mg/dl 
ภาวะโซเดียมในเลือดต่ า เช่น น้ าหนักเพ่ิมขึ้น  โดยไม่มีอาการบวม   ปัสสาวะออกน้อย 
Na<125    
ภาวะโซเดียมในเลือดสูง  เช่น  น้ าหนักลด  ความดันโลหิตต่ า  ปัสสาวะออกน้อย และความ
ถ่วงจ าเพาะสูงขึ้น Na>150 
ภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด Apgar score ต่ ากว่า 6 หรือ 7 ที่ 1 นาที และ5 นาที 
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Specific  clinical  Risks Critical point 
 มักต้องช่วยหายใจนานเกิน 2-3 นาที 
 Kernicterus 
 
 
 
 
 
 

-สังเกตเห็นเหลืองภายใน  24  ช่ัวโมงแรกหลังคลอด 
-ค่า  indirect  bilirubin  เกิน  15  มก./มล.ในเด็กเกิดก่อนก าหนดหรือ                                   
เกิน 12 มก./ดล.  ในเด็กเกิดครบก าหนด 
-ค่า  direct  bilirubin  เกิน  1  มก./ดล. 
-มีความผดิปกติอย่างอ่ืนร่วมด้วย   ได้แก่  ซึม  ไม่ดดูนม  อาเจียน  ร้องเสียงแหลม  ไมม่ีแรง  
ไม่มี  Moro  reflex  มักจะมีอาการกระสับกระส่าย  กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง  หลังแอ่น  และชัก   
-Bilirubin  ในเลือดสูงขึ้นเกิน  5  มก./ดล./24 ช่ัวโมง 

seizure 
Respiratory distress(failure) 
cardiac arrest 

-HR < 100 
-Cyanosis 
-Desaturation 

hypovolemic shock -ซีด ผิวหนังเย็น ปัสสาวะสีเขม้ ชีพจรเร็ว(HR>100) 
-ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลย(urine output< 0.5 CC/kg/hr)  
-กระวนกระวาย สะลึมสะลือหรือหมดสติ ความดันโลหิตต่ า(BP<90/60 mmHg) 

Abortion 
LBW 
Septic criminal abortion 
social problem 

-มีเลือดออกทางช่องคลอด , อายคุรรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห ์
-ผอม แห้ง ดูล าตัวยาว ท้องแฟบ ผิวหนังแห้งลอก ,มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2500 กรัม 
-เส้นรอบวงท้องเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10 มม. ในระยะ 2 สัปดาห ์

Infection 
Bleeding 
Nerve damage 
Trauma 
Subcutaneous emphysema 

Cellulitis ผิวหนัง รอบICD บวมแดงร้อน 
เลือดออกบรเิวณรอบแผลICD 
คล าได้ลักษณะ Subcutaneous emphysema ใต้ผิวหนัง 

 

Infection 
Brain herniation 
Paresis 

มีไข้ต าแหน่งที่ท ามี ปวด บวม แดง ร้อน,CSF มWีBC , proteinสูง sugarต่ า 
Tachycardia, hypotension 
Weak ขาท้ังสองข้าง 

แพ้เลือด มีไข้,หนาวสั่น 
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2. กระบวนการส าคญั (Key Processes) 

Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care
�

•                       

•           EMS-          

•                    Fasttrack

•                       

•        ACS, Stroke 

,Sepsis , Head injury

• Early warning signs

• TropT,EKG -ACS

•CBC -Sepsis

•Sepsis ,ACS ,Stroke

• DM, HT ,DHF,COPD

•DM,  COPD , stroke

•              

•Emergency response

•DM,HT,DHF,Sepsis,COPD

Chest pain , Head Injury , Sepsis , 

DHF ,Alcohol Withdrawal

•

•inform consent

• clinical risk    

•     refer

•              

•Exit nurse
•       

•Discharge plan

•HHC/          
�

CPG  15       

 
 

กระบวนการหลัก สิ่งที่คาดหวัง ความเสีย่งส าคญั ตัวช้ีวัด 
การเข้าถึงบริการ - ผู้ป่วยไดร้ับการเข้าถึงบริการที่

จ าเป็นได้อย่างเหมาะสม 
-ผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินได้รับการ
ดูแลรักษาท่ีรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
-ผู้ป่วยท่ีเกินขีดความสามารถ
ได้รับการส่งต่อ 
-ผู้ป่วยและญาติ ไดร้ับข้อมูลจาก
การให้บริการอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

- ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่
จ าเป็นล่าช้า 
- ผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน
ได้รับการช่วยเหลือล่าช้า 
- ผู้ป่วยท่ีเกินขีด
ความสามารถไม่ได้รับการ
ส่งต่อ 
- ญาติและผู้ป่วยไมไ่ด้รบั
ข้อมูลการรักษาจากผู้
ให้บริการ 

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ที่แผนก
ผู้ป่วยนอก 
- ร้อยละผู้ป่วยท่ีมีภาวะวิกฤติ
ได้รับการช่วยเหลือภายใน 4 
นาที 
- ร้อยละผู้ป่วยโรควิกฤติได้รับ
การส่งต่อทันเวลา (ACS,Stroke) 
 

การประเมินสภาพผู้ป่วย -ผู้ป่วยไดร้ับการประเมินความ
ต้องการและปญัหาสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 

-การไดร้ับการประเมิน
สภาพไม่ครบถ้วน  ลา่ช้า 
-การประเมินผู้ป่วยไมค่รบ
องค์รวม 

-ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มโรค ACS 
,Stroke,Head injury ไดร้ับการ
ประเมินสภาพถูกต้อง รวดเร็ว 

การวางแผนการดูแลผู้ป่วย -ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลระหว่างรับ
การรักษาในโรงพยาบาลโดย
ทีมสหวิชาชีพ 

- ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับการดูแล
จากทีมสหวิชาชีพ 

-ร้อยละของการดูแลตาม CPG 
ในกลุ่มโรคส าคญั 

การวางแผนจ าหน่าย -ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับการ
เตรียมความพร้อมและฝึกทักษะ

- ผู้ป่วย/ครอบครัวขาด
ความรู้ ความเข้าใจและ

-ร้อยละผู้ป่วย Re-admit 
ภายใน 28 วัน 
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กระบวนการหลัก สิ่งที่คาดหวัง ความเสีย่งส าคญั ตัวช้ีวัด 
การดูแลตนเองภายหลังจ าหนา่ย ทักษะในการดูแลตนเอง 

การดูแลผู้ป่วย 
-การดูแลผู้ป่วยท่ัวไป 
-การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความ
เสี่ยงสูง 

-ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลอย่างมี
มาตรฐาน โดยทีมสหวิชาชีพ 
-ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงไดร้ับการ
ดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

-ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน
ขณะนอน รพ. 
-ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแล
ล่าช้า 
 

-อุบัติการณเ์สียชีวิตโดยไม่
คาดคิด 
-ร้อยละผู้ป่วยในกลุม่Acute 
(Stroke.AcuteMI,Sepsis,Head 
injury)ได้รับการดูแลตาม
แนวทางปฏิบัต ิ
-อัตราการเกดิ Birth asphyxia 

การให้ข้อมูลและเสรมิพลัง
แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

-ผู้ป่วยและครอบครัวสมารถดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 

-ผู้ป่วยและครอบครัวขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

-อัตราการ Re-admitภายใน 28 
วันในผู้ป่วย CVA,DM ,COPD 
,Asthma  

การดูแลต่อเนื่อง -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีต้องดูแล
ต่อเนื่อง ได้รับการส่งต่อข้อมลู
การดูแลไปยังสถานบริการใกล้
บ้าน 

-ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับการดูแล
ต่อเนื่อง ขาดผู้ดูแล 

-ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ
การส่งต่อข้อมลูการดูแลต่อเนื่อง
ไปรพ.สต.ใกล้บ้าน 

 
 
 
3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
3.1 ตัวช้ีวัดตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย  
3.2 ตัวช้ีวัดการดูแลผู้ป่วยในกลุม่โรคส าคญัและอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก 
3.3 ตัวช้ีวัด การสร้างเสริมสุขภาพ 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        ตัวชี้วัดภาพรวมทางคลินิก 

1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่แผนก
ผู้ป่วยนอก 

< 80 นาที 69.49 72.99 72.87 67.39 61.68 

2 ระยะเวลารอคอยท่ี ER < 10 นาที 18.45 15.24 12.15 11.55 10.36 

3 ร้อยละการออกให้บริการ EMS 
ภายใน 5 นาที 

100% 92.68 94.44 92.68 77.59 65.95 

4 ร้อยละผู้ป่วยท่ีมภีาวะวิกฤตไิดร้ับ
การช่วยเหลือภายใน 4 นาที 

100% 100 100 100 100 100 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        5 อัตราการ Re-Visit ที่ ER ภายใน 
48 ช่ัวโมง 

< 3 % 1.53 1.29 1.24 0.97 
 

6 อัตราการ Re Admit ภายใน 28
วัน 

< 2 % 2.05 1.76 1.2 0.51 1.10 

7 อุบัติการณเ์สยีชีวิตโดยไมค่าดคดิ 0 ราย 3 2 4 3 1 

8 อัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย
ที่รับไว้นอน 

0 0 0.16 0.07 0.72 0.48 

9 อุบัติการณ์การตกเตียง พลดัตก
หกล้ม 

0 1 1 2 2 3 

10 ร้อยละการเสียชีวิตที่แผนกผู้ป่วย
ใน 

0 0.87 1.13 1.06 1.01 1.86 

11 ร้อยละการเสียชีวิตที่แผนก
อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 

0 0.01 0.02 0.01 0.03 0.10  

12 ร้อยละผู้ป่วยในและครอบครัว
ได้รับข้อมลูการรักษาจากผู้
ให้บริการ (จากใบ Informed 
consent  ) 

> 80 % 86.42 81.11 63.33 66.89 74.66 

13 อัตราความสมบรูณ์ของการบันทึก
ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรค
(History+ Physical exam 
ของสปสช.) 

> 80 % 72.56 76.11 74.17 55.67 71.85 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Bed 
ridden) ได้รับการส่งต่อข้อมลู
การดูแลต่อเนื่องไปสถานีอนามัย
ใกล้บ้าน 

> 80 % 47.99 35.92 56.86 74.14 89.17 

ตัวช้ีวัดการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคญั 

Sepsis 

15 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis CAS - 
admit 

< 5 % 0.7 0.38 0.37 0.52 0 

16 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis HAS - 
admit 

< 5 % 2.86 4.65 7.58 2.38 25.76 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        17 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis CAS –  
refer 

< 30 % 46.6 42.02 30 31.94 28.16 

18 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis HAS- 
refer 

< 40 % 64.6 62.63 63.82 65.45 43.3 

19 ร้อยละผู้ป่วย Sepsis  ได้รับการ
ประเมินสภาพถูกต้อง รวดเร็ว 

100% 93.7 100 98.69 98.61 100 

20 อัตราการเจาะH/C จ านวน 2 
Specimen  พร้อมกัน 

100% 100 99.51 93.94 99.4 100 

21 อัตราการเปิด IV 2 ข้าง Load 
ประมาณ 3,000 cc 

100% 93.69 100 93.51 94.51 100 

22 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis CAS - 
admit 

< 5 % 0.7 0.38 0.37 0.52 0 

Stroke 

23 ร้อยละผู้ป่วย Strokeได้รับการ
ประเมินสภาพถูกต้อง  

> 80 % 97.76 97.51 95.73 98.35  69.38 

24 ร้อยละผู้ป่วย Strokeได้รับการ
ดูแลตามแนวทางปฏิบัต ิ

100% 97.16 96.72 93.69 94.37 95.91 

25 อัตราผู้ป่วย Strokeไดร้ับการส่ง
ต่อทันเวลา 

> 10 % 11.36 18.12 28.98 42.16 45.24 

26 ร้อยละการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

100% 100 100 100 100  100 

27 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

100 100 83.33 98.56 100 100 

 Acute  Coronary Syndrome 

28 ร้อยละผู้ป่วย Acute  Coronary 
Syndrome   ไดร้ับการดูแล
รักษาตามแนวทางปฏิบตั ิ

> 80  67.55 90.56 70.83 78.13  87.88 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        29 ร้อยละผู้ป่วย Acute  Coronary 
Syndrome   ไดร้ับการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน10 นาที 

> 80 % 78.2 100 75 71.87 90 

30 ร้อยละผู้ป่วยAcute  Coronary 
Syndrome ได้รับยาภายใน 10 
นาที 

> 80 
60.7 81.67 68.75 80 83.33 

31 อัตราผู้ป่วย Acute  Coronary 
Syndrome   ไดร้ับการส่งต่อ
ภายใน 30 นาที  

> 80 51.85 90 71.43 62.5 90 

32 อัตราป่วยตายด้วย ACS ไม่เกินร้อยละ 
28 (ต่อแสน
ประชากร) 

23.26 23.96 41.58 44.97 6.92 

Head injury 

33 ร้อยละผู้ป่วย Head injury ไดร้ับ
การประเมินสภาพถูกต้อง รวดเร็ว 

> 80 % 95.18 96.67 99.25 98.8  100 

34 อัตราผู้ป่วย Head Injury กลับมา
รักษาซ้ าภายใน 48 ช่ัวโมงด้วย
อาการทางสมองที่เลวลง 

< 5 0.73 0 0 0.26  0 

35 อัตราผู้ป่วย Head injury ที่ 
Admit แล้วมีอาการทางสมองเลว
ลง ภายใน 24 ช่ัวโมง 

0 0 0 0 0 0  

36 อัตราผู้ป่วย Head Injury ระดับ 
Mild,Moderate Injury เสยีชีวิต
โดยไม่คาดคิด 

0 0.36 0 0 0.26 0 

DM 

37 อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

≥ 80% NA NA 60.82 84.89 59.78 

38 อัตราการคดักรองกลุม่เสีย่ง
เบาหวาน - อ าเภอพรหมพริาม 

> 80 % 91.19 94.42 85.13 77 78.50 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        39 อัตราการเกิด DM  รายใหม ่ต่อ
แสนประชากร 

< 149 102.63 268.13 199.68 406 403.56 

40 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุ
ระดับน้ าตาลไดด้ี (70 –130 
mg% ) 

≥ 40% 48.12 51.83 46.75 53.3 47.83 

41 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลไดด้ี (HbA1C < 7 ) 

≥ 40% 36.54 36.61 38.01 53.28 44.49 

42 อัตราการเกิด Hypoglycemia < 3 % 0.47 4.15 4.17 3.85 1.21  

43 อัตราการเกิด Hyperglycemia < 3 % 0.73 8.4 1.66 3.56  1.39 

44 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับ
บริการตรวจจอประสาทตา  

> 60% 61.26 61.49 55.88 66 40.36 

45 ร้อยละผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจเท้า
ด้วยตรวจเท้าอย่างละเอียด
ประจ าป ี 

> 60% 71.35 62.88 50.97 49.36 41.07 

46 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการ
ตรวจ  micro albuminuria  
ประจ าป ี 

> 90% 68.04 53.64 56.94 46.54 45.97 

47 ร้อยละผู้ป่วย DM ที่ได้มาตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

> 60% 69.25 61.79 50.37 63.13 58.49 

48 Readmission - DM < 5 % 8.28 4.38 11.11 1.16 1.20 

HT 

49 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงที่
มี BP< 140/90 mmHg 

> 80% 81.94 84.21 81.16 84.02 83.35 

50 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงที่
มBีP >180/110mmH 

< 10% 9.46 7.44 7.05 6.67 0.14 

51 
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
เข้ารับการรักษาตามนัด 

> 80 % 91.57 90.04 90.89 90.83 90.67 

52 Readmission – HT < 5 % 0 0 0 0 0 

53 อัตราผู้ป่วย HT ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน CVA รายใหม ่

< 5% 3.11 2.09 0.18 1.23 0.13 

COPD 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        54 อัตรา Re visit ของผู้ป่วย COPD 
ภายใน 48 ช่ัวโมง 

< 5 % 7.5 0.75 1.93 1.89 7.0 

55 อัตราการเกิด Acute  
exacerbate  

< 20 % 37.95 23.59 26.93 30.75 12.71 

56 อัตรา Total  control > 20 % 12.25 16.13 16.94 14.18 19.60 

57 Readmission - COPD < 5 % 21.48 10.34 7.38 10.23 9.09 

Asthma 

58 
อัตรา Re visit ของผู้ป่วย 
Asthmaภายใน 48 ช่ัวโมง 

< 5 % 3.89 8.15 1.77 0 6.36 

59 
อัตราการเกิดAcute  Asthmatic  
Attack 

< 20 % 31.21 28.47 20.14 23.5 10.45 

60 อัตรา Total  control > 40 % 27.28 28.09 27.52 29.75 23.30 

61 Readmission - Asthma < 5 % 5.41 10.53 0 0 0 

DHF 

62 จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย DHF 0 0 0 0 0 0 

63 อัตราป่วย DHF ต่อแสนประชากร ไม่เกิน
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง5ป ี

112.86 20.58 41.1 60.06 12.70 

TB 

64 อัตราการขาดยาวณัโรคเสมหะ
บวก 

<3 % 0 0 0 0 2.5 

65 อัตราความส าเร็จของการรักษา
วัณโรค 

> 85 % 74.35 65.12 77.63 81.08 85.63 

66 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณ
โรค 

<10 % 15.38 18.6 17.5 16.59 11.75 

HIV 

67 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส ์ < 5% 4.24 4.15 3.43 2.07 1.57 

68 อัตราการไดร้ับยาตา้นไวรสัใน
ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าเกณฑ์การรับยา 

> 95 % 100 100 100 100 100 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        69 อัตราผูต้ิดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
ได้รับการตรวจ CD4 

100% 99.46 99.04 100 100 100 

70 อัตราการติดเชื้อฉวยโอกาสของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส 

< 5 % 2.59 2.75 0.98 0.17 100 

CKD 

71 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

> 65 % NA NA NA 59.79 67.75 

72 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่
ได้รับการค้นหาและคดักรองโรค
ไตเรื้อรัง 

NA NA 53.62 60.91 87.89 13.71 

73 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
3 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และความรู้เรื่องอาหารโดยทีมสห
วิชาชีพ 

NA NA NA 37.24 94.2 ระหว่าง
ด าเนินการ 

MCH 

74 อัตราการตกเลือดหลังคลอด < 2 % 0.93 0.51 1.4 0.71 1.56 

75 อัตราตายมารดา  <18 : แสน 
การเกิดมีชีพ 

0 0 0 0 0 

76 อัตราตายทารก <15 : 1,000 
การเกิดมีชีพ 

0 5.1 0 0 0 

77 อัตราการฝากครรภค์รั้งแรกอายุ
ครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์

> 50 % 
61.38 61.14 58.49 47.58 41.48 

78 อัตรามารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 
ปี คลอดบุตร 

< 10 % 
27.23 34.18 28.16 25.17 NA 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15 - 19 ปี 

< 42 % 
26.76 31.63 26.05 23.02 17.37 

79 อัตราการขาดออกซิเจนของทารก
ขณะคลอด 

ไม่เกิน 
30:1,000 
การเกิดมีชีพ 

4.69 25.51 14.08 0 0 

ตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุม่วัย (HPH) 

80 อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอาย ุ
3 ปี 

≤ 50 63.4 52.93 53.69 43.95 ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

        81 อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอาย ุ
12 ปี 

≤ 50 48.3 40.3 36.5 34.45 ระหว่าง
ด าเนินการ 

82 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
ฟันดีไม่มผีุ (cavity free) 

ร้อยละ 52 
ขึ้นไป 

NA NA 84.7 90.02 ระหว่าง
ด าเนินการ 

83 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ปี 

ร้อยละ 51 
ขึ้นไป 

NA 45.14 40.21 46.97 ระหว่าง
ด าเนินการ 

84 ร้อยละของเด็กวัยเรยีน สูงดสีม
ส่วน    

ร้อยละ 66 
ขึ้นไป 

NA 61.12 58.39 61.49 ระหว่าง
ด าเนินการ 

85 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

> 85 99.3 99.72 99.29 96.77 99.36 

86 อัตราการกลับมาเป็นซ้ าในกลุม่
อาการไหล่ตดิ (Frozen 
shoulder) หลังการรักษาครบ
คอร์ส 1 เดือน 

น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

NA 41.89 27.5 13.9 12.8 

87 อัตราการลดอาการชาปลายมือ
ปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวานหลัง
ได้รับการสอนสุขศึกษาและสาธิต
การแช่เท้าด้วยสมุนไพรในรายที่
รับการรักษาครบ 3 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

NA NA 47.39 64.82 68.70 

 
 
 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิน้แล้ว 

 การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคส าคัญ 
 

1.  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
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Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care
� 

                           

         -        -     

                 

          Hypo-

hyperglycemia
        Lab        

                 
Clinic : CPG DM

Admit : Care Map

Ward 

            

IPD/ Clinic 

HHC

          

         

Program clinic 

-                 

-                    

             

-                 

--        

-                  

                  

                      

  

                

 
 
กิจกรรมการพัฒนา : 

1) ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานท้ังระบบ 
2) ใช้ CPG DM ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
3) ประเมินความรูเ้จ้าหน้าท่ี  , จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่ในโรงพยาบาลและ รพ.สต., PCU  เครือข่าย 
4) สนับสนุน ส่งเสรมิและ ติดตามระบบการดูแลผู้ป่วย DM  ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐาน ร่วมกับทีมสห

วิชาชีพ เชื่อมโยงการดูแลผูป้่วยเบาหวานระหว่างหน่วยงาน 
5) ทีม PCT เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลผู้ป่วย DM 
6) ทบทวนการดูแลผู้ป่วย ค้นหาความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย DM   
7) ติดตามตัวช้ีวัดทุก 1- 3 เดือน 
8) ทบทวนเวชระเบียนผูป้่วยเบาหวาน ,ทบทวนการดูแลผูป้่วยจากอุบตัิการณ์ส าคญั 
9) การค้นหาผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมกับสถานบริการเครือข่าย (โครงการตา ช่องปาก ไตเท้าสญัจร)โดย

ทีมสหวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 
10) จัดท าระเบียบปฏบิัติ การดูแลหญงิตั้งครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยงต่อเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ขึ้น (เอกสารคณุภาพเลขท่ี 

FM:WI:020-0) ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลาการงานฝากครรภ์ในเครือขา่ย 
11) จัดอบรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป การตรวจคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในขณะตั้งครรภ์

ให้กับบุคลาการงานฝากครรภ์ในเครือข่าย 
12) จัดกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ เช่น งานมหกรรมเบาหวาน , การอบรมจติอาสาในการดูแลผู้ปว่ยเบาหวาน 
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13) สนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการใช้ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งมีการท าวิจัย เพื่อน ามาวางแผน
และพัฒนาระบบ 

14) หน่วยบริการมีการจดักิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 
 

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care
�

       HT                

      -        -     

                 

          warning 

signs : Stroke

        Lab        

FBS , U/A 

,Lipid,BUN,Cr,Uric acid
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กิจกรรมการพัฒนา 

1) ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหติสูงทั้งระบบ  ตั้งแต่การคดักรองประชากรกลุ่มเป้าในแต่และ รพ.สต.
เครือข่าย  และการส่งต่อผู้ป่วยท่ีสงสัยให้แพทย์พิจารณาเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ และไดร้ับการดูแลตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

2) ประเมินความรูเ้จ้าหน้าท่ี จดัอบรมให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลและ รพ.สต.,PCU   เครือข่าย 
3) มี CPG ในการดูแลผู้ป่วย HT 
4) รณรงค์การดูแลผู้ป่วย HT  ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล  
5) ทีม PCT เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลผู้ป่วย HT 
6) ทบทวนการค้นหาความเสี่ยงและการป้องกันในผู้ป่วย  
7) ติดตามตัวช้ีวัดทุกเดือน 
8) ทบทวนเวชระเบียนผูป้่วย HT, Strokeและทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากอุบัติการณ์ส าคญั 

 
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Head Injury 

กิจกรรมพัฒนา 
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1) ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ปว่ยท่ีได้รับบาดเจบ็ท่ีศีรษะ(CPG)เดิม  โดยทีม PCT  ร่วมกับองค์กรแพทย์  ได้ปรับปรุง
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รบับาดเจ็บที่ศรีษะกลุม่ Mild  Head  Injury  กรณีผู้ป่วยท่ีเมาสุราตอ้งให้ผู้ป่วยนอน 
ร.พ. ทุกรายเพื่อ Observe อาการอย่างใกล้ชิด 

2) การติดตามอาการผู้ป่วย( Mild  Head  Injury )ท่ีกลับบ้านโดยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินบันทึกข้อมลูผูป้่วยและโทรศัพท์
ติดตามอาการผู้ป่วยทุกวันในเวรเช้า    

3) ปรับปรุงแผ่นพับการให้ค าแนะน าผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะกรณกีลับบ้านให้อ่านเข้าใจง่าย 
4) กรณผีู้ป่วยหรือญาตไิม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล เน้นการให้ค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยอย่าง ใกล้ชิดใน  48  ช่ัวโมง 
5) ประชาสมัพันธ์ระบบ EMS (หมายเลขโทรศัพท์ 1669) ให้กับผู้ป่วยและญาติ ในกรณผีู้ป่วยมี  อาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

สามารถออกรับได้ทันที 
 

4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ACS 
       กิจกรรมพัฒนา 
Pre-hospital 

1.พัฒนาการเข้าถึงบริการด้วยระบบEMS ผ่านสายด่วน 1669 โดยการขยายผลการวิจัยโปรแกรมการบริหารการเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไปสู่ภาคประชาชนในรพ.สต.เครือข่าย ท่ีหา่งไกลจากโรงพยาบาลพรหมพริามเพิ่มอีก 1แห่ง 
2.พัฒนาเครือข่ายการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพรหมพิราม ให้
ช่วยประชาสัมพันธ์เกีย่วกับกลุ่มอาการฉุกเฉินโดยเฉพาะอาการเจ็บแน่นหน้าอกให้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่าสายด่วน 
1669    

 In-hospital 
 

1. ทบทวนการประเมินและการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย ACS ตามแบบเฝ้าระวังChest Pain ซึ่งก าหนด Criteria 
For EKG เพื่อคัดกรองให้ครอบคลมุกลุ่มทีไ่ม่ได้มาด้วยอาการ Chest  Pain  

2. พัฒนาบุคลากรให้ข้ารับการอบรมหน่วยงานภายนอกเรื่องการแปลผล EKG เบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคนืชีพ 2015 และน า
ความรู้มาถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงาน    

3. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผูป้่วยACS โดยเฉพาะการให้ยา Streptokinase แก่พยาบาลวิชาชีพใหม่ โดยการให้ความรู้
เป็นรายบุคคลจากพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน   

5. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจติเวช 
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กิจกรรมการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิความร่วมมือการรักษาด้วยยาจิตเวช 

จากการให้บริการในคลินิกจติเวช พบปัญหาผู้ป่วยไมร่่วมมือในการรกัษาด้วยยา ทีมบริการได้พัฒนาคณุภาพ โดยใช้ 
กระบวนการ P-D-C-A ส่งเสรมิความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ใหค้วามรู้เสรมิพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลผูป้่วย ด้วยกิจกรรม
สุขภาพจิตศึกษา การให้ค าปรึกษา เรื่องโรคจติเวช รายบุคคล และผา่นกระบวนการกลุ่ม ใช้สื่อการสอน แผ่นพับ และ
โปสเตอร์ ฝึกทักษะการดูแลตนเองเรื่องยา โดยการสาธติวิธีจัดยาใหผู้้ป่วยเห็นขั้นตอนการปฏิบตัิ และให้ผู้ป่วยทดลองปฏบิัติ
จริง 

 
 
 
 

 อุบัติการณค์วามเสี่ยงและการทบทวนทางคลินิก 
- ข้อมูลความเสี่ยงทางคลินิก 

ระดับความเสี่ยง ปี 2559 ปี 2560 

ระดับ E  25 19 

ระดับ F  9 8 

ระดับ G  0 1 

ระดับ H  3 1 

ระดับ I  3 1 

รวมระดับ E-I  40 30 

High Volume ปี 2559 High Risk ปี 2559 

1. การส่งต่อผู้ป่วย 
2. การดูแลผู้ป่วย 
3. การระบุตัวผู้ป่วย 
4. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
 

1. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ : ผู้ป่วย Plan จ าหน่าย เกิด Cardiac 
arrest Death 
2. การดูแลผู้ป่วย : รพ.สต.แจ้งออกรับผู้ป่วย หายใจหอบ 
ผู้ป่วย Death ที่รพ.สต. 
3. การดูแลผู้ป่วย : ผู้ป่วยทรุดลง ระหว่างการดูแลที่ PCU จาก
การประเมินล่าช้าและการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน 
4. การดูแลผู้ป่วย : หญิงตั้งครรภ์ชักเกร็ง EMS ออกรับ 
5. การดูแลผู้ป่วย : การคัดกรองผู้ป่วยวิกฤติที่ OPD ผู้ป่วย 
SPO2 drop 

High Volume ปี 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) High Risk ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1. การดูแลผู้ป่วย 
2. การส่งต่อผู้ป่วย 
3. การระบุตัวผู้ป่วย 
  

1. การดูแลผู้ป่วย : Unplan Death 
2. การดูแลผู้ป่วย : Unplan Tube /Arrest ขณะรับบริการ
แพทย์แผนไทย 
3. การดูแลผู้ป่วย : การประเมินล่าช้า เกิด Stroke ขณะรับไว้
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นอน  
4. การดูแลผู้ป่วย : การดูแลผู้คลอด ในระยะคลอดต้อง Refer 
5. การส่งต่อที่ไม่ปลอดภัย : ออกซิเจนและเครื่องมือบนรถ 
Refer ไม่พร้อมใช้ 

 
 
 
 

- การทบทวนความเสี่ยงระดับ G- I ( จากความเสี่ยงเชิงรับ ) 
ปี 2558 :  

ระดับ I 10 
อุบัติการณ์ 

1.Pt มาตรวจที่ OPD ปวดกลางหน้าอกเวลาหายใจเข้าออก นอนพักไม่ได้ เหนื่อยมากข้ึน แพทย์ตรวจ
เป็น Dyspepsia ให้กลับบ้าน ไม่ได้ EKG รุ่งขึ้น Revisit แน่นหน้าอกมา หยุดหายใจ CPR และ Dead 

2.Visit ที1่ Dx Pharyngitis 18.00น. Revisit 21.00 น. Dead 

3.Pt รับเหตุจาก 1669 มารพ.แพทย์ตรวจแล้วให้กลับบ้านได้ Pt มีการทรุดลงกลับมาER Arrest วัด
V/S ไม่ได ้Dead 
4.รพ.สต. Consult ER case Pt วัดความดันไมไ่ด ้จับชีพไม่ได้ ER แนะน าให้ท า CPR  ER ออกรับเหตุ 
Pt Dead 
5.ผู้ป่วย COPD ออกจาก IPD พบผู้ป่วย arrest บริเวณที่จอดรถ  CPR refer รพศ. และ death ที่ รพ
ศ. 
6.ผู้ป่วย COPD plan จ าหน่าย เกดิภาวะ Cardiac arrest  CPR และ death 

7.Pt แน่นหน้าอก หมดสต ิญาติน าส่งรพ.สต.วังมะดา่นๆ น าส่งรพ.พพร.โดยไมไ่ด้ประสานER ก่อน Pt 
เสียชีวิตขณะน าส่ง 
8.Pt ขอนอนรพ.ด้วย Acute diarrea เกิดภาวะ Cardiac arrest ตอ้ง CPR และ Dead 

9.เรียก 1669รับเหตPุt ไม่รูส้ึกตัว ทีมEMS ช่วยCPR ที่จุดเกิดเหตุ สง่ตัวมารพ.ท่ี ER CPR  ต่อ Pt 
dead ญาตติิดใจการรักษา 
10.Case STEMI Delay Refer EKG ผิดปกติจากER แต่ไม่ refer ส่ง admit IPD Pt dead หลังrefer 
ไปรพ.พุทธ 

ระดับ H 2
อุบัติการณ์ 

1.BA Pt ทารกแรกคลอด ต้องให้ O2 แล้วใส่ ET tube Refer รพ.พุทธ 

1.OPD ส่งPt มา IPD Ptมีอาการผดิปกติของปอดร่วมกับหายใจหอบเหนื่อย ส่งไป ER On ET Tube 
Refer รพ.พุทธ 

 

ปี 2559 : 
ระดับ 

I 
 

3 
อุบัติการณ์ 

 

1.Pt Dx AF neumonia แพทย์สั่ง D/C รอกลับบ้าน Pt หยุดหายใจ CPR Dead 

1.รับ Ptรพ.สต. O2 sat drop 73% แจ้งศูนย์กู้ภัยออกรับเหตุ รอนาน Pt Arrest CPR Dead 

1.Pt มาER ถูกส่งตัวมาจุดคดักรอง OPD และส่งต่อมา PCU Pt มีอาการแย่ลง BP drop ส่งกลับไป 
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ER Pt dead ขณะรอ Refer 

ระดับ 
H 
 
 
 

4 
อุบัติการณ์ 

 
 
 

2.หญิงตั้งครรภ์ GA 35wk ANCคลินิกแพทย์ เกิดชักเกร็งไม่รูส้ึกตัวที่บ้าน EMSมารพ.ใส่ ET tube 
Refer รพ.พุทธ 
1.OPD คัดกรอง Pt O2 71% PR 136 รอเข้าตรวจแพทยโ์ดยไมไ่ดส้่งไป ER แพทย์ OPD ส่ง Refer 
Pt O2 mask bag 
1.O2บนรถ EMS หมดขณะ Refer Pt ETT 

1.IPD Refer Pt ไปพุทธ รถEMS เจอหน้าER พบว่าน้ าเกลือไม่ไหล RR 40 /min On O2 calular  
ปี 2560 

ระดับ 
I 

1 
อุบัติการณ์ 

1.Pt Refer กลับจากรพ.พุทธ สวนหัวใจ arrest ในห้องน้ า IPD CPRแล้วญาติ NR ไม่ขอให้ Referไป
รพ.พุทธ Dead 

ระดับ 
H 

1 
อุบัติการณ์ 

1.Pt BP 150/90 P 100 T 37C นอนพักรอนวดเกิดปวดหัวมาก หมดสติ ประสาน IPD CPR 
เครื่องมือช่วยชีวิตไม่พร้อมใช้ Refer รพ.พุทธ 

ระดับ 
G 

1 
อุบัติการณ์ 

1.แพทย์ Admit Pt 1.00น. HT urgency Obs. Neurosign  9.37น.มีอาการ Stroke ต้อง Refer รพ.
พุทธ 

 
1. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ I 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพรหมพิราม 

1. ประเด็นความเสี่ยง 

“ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้ป่วยชาย HN 450054983 อายุ 60 ปี  UD : HT, CVA มาตรวจที่ ER V/S 130/70 , P=98 , 

R=22 , T= 39.6 , DTX= 121 , stat Para 1 t. oral at 08.40 น.  ส่งผู้ป่วยตรวจที่ PCU พรหมพิราม  เวลา 09.10 

น. รอตรวจท่ี PCU V/S 65/48 , P=116 , R=36 , T 40.7  SpO2 = 99 ส่งผู้ป่วยกลับ ER  ดูแลตาม CPG Sepsis 

ก าลังจะ Refer ผู้ป่วยมีถ่ายเหลว เกร็ง มcีentral cyanosis CPR  death เวลา 11.35น.” 

2. ข้อมูลผู้ป่วย 

HN 450054983  เพศชาย 60 ปี 4 เดือน 27 วัน 

CC  : ไข้  1 วัน ก่อนมา รพ 

PI    : ผู้ป่วยมารถนอน ให้ประวตั ิ1 วันก่อนมารพ. ยังไม่ไดร้ักษาท่ีใด เมื่อเช้า 10 นาทีก่อนมา รพ. ใจสั่น หน้ามืด เดิน

ทรงตัวไมด่ี ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปวดท้องน้อย ซึมลง ถามไม่ค่อยพูด จึงมารพ. 

บันทึกแพทย ์PE :  E3V5M6, DTX  =  128 mg %  , O2 sat  =  95 %  >>  O2 canular  3 lit/min  >>  O2 

sat    = 97   %   

ไข้ 1 วันซึมลง ญาติที่มาไม่ทราบประวัติ เห็นซึมลงจึงพามารพ. มีปสัสาวะกระปริบกระปรอย ปวดทอ้งน้อย ถามไม่ค่อย

ตอบ ถ่ายเหลว  

PE : lung clear, heart regular rhythm, no murmur, pulse full, cap fill<2 sec 

imp sepsis induced hypotension>> refer 

at 09.50 น.  H/C  2 spp , load NSS free flow 
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at  10.20 น. retain foley cath  >> Urine ออก  50 ml   

at 10.25 น. Cef- 3 2 gm IV drip   

at 10.20 น. Dopamine  1:1  15 microdrop / min  

ก าลัง จะ refer ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว  2 ครั้ง  จ านวนมาก  กลิ่นเหม็นคาว  

at  11.00 น. ผู้ป่วยมีอาการเกร็ง มี central  cyanosis  >>>  CPR   >> Dead at 11.35 น. 

CPR 30 min เป็น VT >> cardioversion 200 J>>VF >> cardioversion 200 J 5 ครั้ง >> no ROSC 

ผู้ป่วยอยู่กับภรรยา อายุมากท้ังคู่ ไม่ทราบว่ามีประวัติก่อนหน้าหรือไม่ conciuous drowsiness แรกรับ 

load NSS 2500 ml BP ยัง drop>> load ต่อ urine ไม่ออกเพิ่ม 

3. การวิเคราะห์สาเหตุและการตามรอยระบบการดูแล : ทบทวนระบบการดูแลระหวา่งหน่วยงาน ER กับ PCU 

 

 

 
 จุดคัดกรองหน้า ER และการประเมินโดยพยาบาล ER 

1. การคัดกรองผู้ป่วยหน้า ER โดยพยาบาลวิชาชีพทุกราย และการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มคดักรอง รวมทั้งการซัก

ประวัติอาการ อาการแสดง 

2. ในกรณีที่ ER มีผู้ป่วยต้อง CPR และมผีู้ป่วยวิกฤติที่ต้องดูแลอีก 1 ราย แสดงถึงอัตราก าลังที่ไมเ่พียงพอ ให้ตาม

บุคลากรเสริม เพื่อมาคดักรองผู้ปว่ย หน้า ER  ประสาน งานห้องคลอด และในกรณีที่งานห้องคลอดมีคลอดหรือ 

Refer ไม่สามารถจะมาช่วยในจุดคัดกรองหน้า  ER ได้ ให้ประสานทีม NCD มาช่วยในจุดคัดกรอง และในช่วงเวร

บ่ายดึก/นอกเวลาราชการ ให้ประสานงานผู้ป่วยใน มาช่วยในจุดคัดกรอง 

 การสื่อสารข้อมลูเพ่ือ เพ่ือการส่งต่อ 

3. ใช้แบบรายงานการคัดกรองผู้ป่วย และปรับแบบรายงานการคัดกรองผู้ป่วย เน้นการประเมินระดับความรู้สึกตัว 

และเพิ่ม SOS score ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการที่ ER 

4. การโทรประสานส่งต่อข้อมลูผู้ป่วย เพื่อให้มีการประเมินผู้ป่วยซ้ าในรายที่ต้องเฝ้าระวังและประเมินอาการต่อ ให้

พยาบาลวิชาชีพ ที่ประเมินและดแูลผู้ป่วย โทรประสานเพื่อส่งต่อข้อมูล กับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างหน่วยงาน 

 จุดคัดกรองหน้า OPD 

5. ประเมินอาการทางคลินิกเบื้องต้น( General Appearances) ถามอาการและวัตถุประสงค์ของการมารพ.  

6. วัดสัญญาณชีพ ผู้ป่วยรถนั่ง/รถนอน หรือเมื่อสงสัยอาการหรือพบความผิดปกติ เพื่อคัดกรองส่ง ER  โดยใช้

แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองผูป้่วย 

7. ในกรณีผู้ป่วยที่มาจาก ER โดยไดร้บัการประเมินอาการเบื้องต้นจาก ER ให้ส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ที่ OPD ทุกราย 

รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพ้ืนท่ีต าบลพรหมพิรามด้วย  ***  ในทุกจุดบริการ/ตามกระบวนงานของ OPD ให้มีการ

ประเมินซ้ าผู้ป่วย  และพิจารณาสง่ผู้ป่วยเข้า ER ตามแบบรายงานการคัดกรองผู้ป่วย*** 

 จุดคัดกรองหน้า PCU / การประเมินและการดูแลผู้ป่วย โดยพยาบาล PCU 

จุดคัดกรอง
หน้า ER 

การประเมินโดย
พยาบาล ER 

 

การสือ่สารข้อมูล
เพื่อการส่งตอ่ 

 

จุดคัดกรอง
หน้า PCU 

การประเมินโดย
พยาบาล PCU 

จุดคัดกรอง
หน้า OPD 
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8. ประเมินอาการทางคลินิกเบื้องต้น ( General Appearances) ถามอาการ วัดสญัญาณชีพ เมื่อสงสยัอาการหรือ

พบความผิดปกติ เพื่อคัดกรองส่ง ER  โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองผู้ป่วย 

***  ในทุกจุดบริการ/ตามกระบวนงานของ PCU ให้มีการประเมินซ้ าผู้ป่วย  และพิจารณาส่งผู้ป่วยเข้า ER ตาม

แบบรายงานการคดักรองผู้ป่วย*** 

2. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ H 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

4. ประเด็นความเสี่ยง 

“ 21 มิ.ย.59 เวรเช้า เวลา 11.45 น.  ER ได้รบัแจ้งจาก OPD เพื่อให้ไป Refer case Dx: : Fever & Cyanosis   ซึ่ง 

ER ตรวจพบจาก OPD card ที่แนบมาพบว่าผู้ป่วย SPO2 = 71% ,PR = 136 /min แต่การคดักรองที่ OPD คัดกรอง

ส่งเข้าตรวจ OPD จนกระทั่งแพทย์รักษา และ Refer  โดยที่ไม่ได้ส่งผู้ป่วยมา ER ตามเกณฑ์ การส่งผูป้่วยตรวจ ER  

ผู้ป่วย On O2  mask with bag ส่งต่อ” 

5. ข้อมูลผู้ป่วย 

HN 510002766  เด็กชาย 7 ปี 9 เดือน 16 วัน  

CC  : ไข้หนาวสั่น มา 2 วัน 

PI    : congenital heart disease ผ่าไปแล้ว Dx single ventricle,PS S/P Glenn operation, asplenia, O2 sat 

80-81% 

BW =16 , HT= 114 cms, 36.4 , 139/min , 28/min, 90/60 mmHg 

ไข้ 5 วัน ฉีดยาลดไข้ ไข้ลงแล้วเปน็อีก 

2 วันไข้ไม่ลง หอบเหนื่อยเวลามีไข้ ปากเขียวมากขึ้น อ่อนเพลีย O2 sat 71% RR 28 

PE : lung clear , no injected pharynx, heart systolic murmur at pulmonic area, clubbing finger, 

cyanosis 

6. การวิเคราะห์สาเหตุและการตามรอยระบบการดูแล 

6.1 ทบทวนระบบการคดักรองของ OPD 

 

 

 
1. การคัดกรองในจุดที่ 1 

- ประเมินอาการทางคลินิกเบื้องต้น( General Appearances) ถามอาการและวัตถุประสงค์ของการมา

รพ. / การค้นหาผู้ป่วยโดยใหญ้าตหิรือผู้ป่วยมาแจ้งพยาบาล 

- วัดสัญญาณชีพ เมื่อสงสัยอาการ หรือ พบความผดิปกติ เพื่อคัดกรองส่ง ER 

2. การคัดกรองในจุดวดั V/S 

- แบบฟอร์มคัดกรอง ก่อนส่ง ER 

จุดคัดกรอง
หน้าห้องบัตร 

จุดวัด V/S จุด SCREEN แพทย ์ ER 
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3. การคัดกรองที่จุด SCREEN 

- ซักประวัติ ,ประเมิน V/S 

4. การประเมินและการตัดสินใจรักษาของแพทย์   

- Criteria ของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ ER , OPD   

- ค าสั่งการรักษาที่ OPD 

- การประสานแพทย์ ER 

5. การดูแลก่อนส่ง ER และระหว่างสง่ ER ของ OPD 

- ความพร้อมของเครื่องมือ เช่น ออกซิเจน , อุปกรณ์ Emergency 

- แนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ OPD 

6.2 ทบทวนการประเมินผู้ป่วย (อย่างรอบด้าน) และ การประเมินซ้ า 

1. การประเมินผู้ป่วยเด็ก 

- วัด SPO2 ,V/S :  

ช่วงอายุ RR HR SBP การประเมินของ OPD 

0-3 mo >60 >180 <60 T , R 
3mo–1yr >50 >160 <60 T , R 

1-5 yr >40 >140 <70 T, P, R 
BP (อายุ ≥ 3 ปี ) 

5-12 yr >30 >120 <70 T, P, R , BP  

- ในเด็กอายุ ≥ 3 ปีต้องวัด V/S ทุกราย กรณีต่ ากว่า3 ปี พิจารณาประเมินตามอาการเป็นรายๆ เช่น ซึม 

ถ่ายเหลว ไข้สูง อาเจียน  

- SPO2 วัดในกรณี ผู้ป่วยเด็กท่ีมภีาวะหอบเหนื่อย, Cyanosis , ซีด , อ่อนเพลีย , กรณีที่ admit ทุกราย 

2. การประเมินซ้ าในกลุ่มผูป้่วยท่ีต้องเฝ้าระวัง  

- ผู้สูงอาย ุ

- ผู้ป่วยท่ีมี V/S  ผิดปกติ เช่น BP ≥140/90 PR ≥ 100 RR  ≥ 28 T ≥38.5  O2 SAT < 95 

- ผู้ป่วยท่ีมีประวัติชัก ภายใน 24 ชม.และผู้ป่วยท่ีมีอาการถอนพิษสุราAWS 7-9 คะแนน 

- ผู้ป่วยท่ีมี DTX< 60  แต่ clinical ยังด ี

- ผู้ป่วยท่ีมีอาการแน่นหน้าอก จุกแน่นใต้ลิ้นปี่  

- หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะผดิปกติทางสูติกรรม 

- สัญลักษณส์ื่อสาร ว่าเป็นผู้ป่วยที่ตอ้งเฝ้าระวังและประเมินซ้ า  

6.3 ทบทวนกระบวนการดูแลของ OPD เมื่อเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภยักับผู้ป่วย 

1. ความพร้อมของบุคลากรในการดูแลระยะวิกฤต ิ

- ทบทวนและฝึกซ้อมการช่วยฟ้ืนคนืชีพปีละ 1 ครั้ง 

- ทบทวนการดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบตัิการณ ์
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- ทบทวนมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในการประชุมประจ าเดือน 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้น 

- มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ทุกวัน 

- จัดท าแผนซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้แก่ o2sat ในเด็ก 

6.4 ทบทวนกระบวนการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน ( ER/OPD และ แพทย์ ER/ แพทย์ OPD) 

- การประสานงานระหว่างแพทย์ ER กับแพทย์ OPD 

- การประสานงานระหว่างพยาบาล ER กับ พยาบาล OPD  

- การส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาล OPD ดูแลระหว่างส่งต่อ 

 

3. รายงานการทบทวนการดูแลผู้ป่วย Unplan Death (ระดับ I) 
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
วันท่ีรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล   วันท่ี 24 มกราคม 2560       ถึงวันที่  27 มกราคม 2560 
หอผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลพรหมพริาม      เตียง 7 
การประเมินสภาพผู้ป่วย 
แหล่งข้อมูล (ผู้ป่วย,  ญาต,ิ แฟ้มประวัติหรือ อ่ืน ๆ)  
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  
 ผู้ป่วยเพศหญิง   อาย ุ86   ปี             เช้ือชาติ ไทย    สัญชาติ ไทย       ศาสนา พุทธ  
 ระดับการศึกษา ป.2   สถานภาพ  ม่าย         อาชีพ   ไม่ได้ประกอบอาชีพ   รายได ้-  
 ที่อยู่ปัจจุบัน 119 หมู่   7 ต าบลทา่ช้าง            อ าเภอพรหมพิราม              จังหวัดพิษณุโลก 
 ภูมิล าเนาเดิมจังหวัด พิษณุโลก    วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล 24 มกราคม 2560 
             อาการส าคัญ :  รับ refer จาก รพ.พุทธชินราชเพื่อมาให้ยาต่อท่ี รพ.พรหมพิราม  
               ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบนั:  Case SVD s/p PCI at mid LAD at 23 มกราคม 2560 รับ refer จาก รพ.พุทธชินราช 
เพื่อมาให้ Enoxaparin 0.4 ml SC ถึง 28 มกราคม 2560 
             ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต :  มีโรคประจ าตัว คือ HT, DLP,   CHF รับยาที่ รพสต นาขุม  
             ประวัติการผ่าตัด:  ท า Balloon หัวใจ วันท่ี 23 มกราคม 2560 ท่ี รพ. พุทธชินราช 
             ประวัติการแพ้ยา: ปฏเิสธการแพ้ยา 
2.รายละเอียดกรณีศึกษา 
      วันท่ี 27 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ญาติผู้ป่วยพาผู้ปว่ยไปเข้าห้องน้ า หลังจากผู้ป่วยเบ่งถ่ายอุจจาระ ญาติผู้ป่วยวิ่งออกมา
บอกว่าผู้ป่วยมีอาการตัวเกร็ง ตาค้าง พยาบาลเข้าไปดูประเมินผู้ปว่ย ยกผู้ป่วยออกจากห้องน้ ามาที่เตียง V/S no BP no HR no RR 
รายงานแพทย์สมฤทัยแพทยเ์วรรบัทราบ  
3.การรักษาที่ได้รับ 
 At 18.05 น. พยาบาลเริ่มให้ยา ตดิ Monitor EKG 12 leads, ท า Trop – T ผล positive On 0.9%  Nss 1000 ml load  เริ่มให้
ยา 

- Adrenaline amp 1 at 18.05 น. 

- Atropine   1 amp  at  18.05 น. 
- Adrenaline amp 2 at 18.09 น. 
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- Adrenaline amp 3 at 18.05 น. 
- Adrenaline amp 4 at 18.13 น. 
- Adrenaline amp 5 at 18.17 น. 

   - Adrenaline 20 amp 1+ 0.9% Nss 100 ml V drip 5 ml/hr at 18.21น. 
   - Adrenaline amp 6 at 18.25 น. 
   - Adrenaline amp 1 at 18.29 น.  
   - Adrenaline amp 1 at 18.33 น. 
   - Adrenaline amp 1 at 18.37 น. 
   - Adrenaline amp 1 at 18.41 น. 
 At 18.45 น. พยาบาล CPR ต่อ แพทย์คุยกับญาติเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ญาตริับทราบอาการและเข้าใจให้ ถ้าไม่ฟื้นคืนชีพให้
หยุด CPR 
 At 18.45 น. ผู้ป่วย V/S no BP no HR no RR  
 At 21.00 น. ญาติน าศพออกจาก รพ.   -แนะน าการเตรียมเอกสารเอกสารเพื่อแจ้งการตาย -แนะน าข้ันตอนและเวลาในการ
ติดต่อขอใบรับรองการตาย 
C3THER : 
C1 = Care การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง 
 การดูแลขณะรับไว้นอน มีการใหข้้อมูลกับผู้ป่วยและญาติในการปฏบิัติตน เพื่อป้องกันการเกดิภาวะแทรกซ้อน การจ ากัดกจิกรรม 
เน้นการพักบนเตยีง  จัดผู้ป่วยนอนเตียงท่ีสามารถดูแลใกล้ชิด การดูแลเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตริะหว่างเข้าห้องน้ า สามารถบรหิาร
จัดการ โดยผู้ป่วยได้รับการดูแลทันที รายงานแพทย์และแพทย์มาถึงภายใน 4 นาที 
C2 = Communication การสื่อสารข้อมูลทีจ่ าเป็น 
      การสื่อสารกันในทีม การส่งเวรเพื่อเฝ้าระวังอาการ ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยประเภท 3  การสื่อสารกับแพทย์ผู้ดูแล การสื่อสารและ
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตนและอาการแสดงท่ีผิดปกติที่ต้องแจ้ง จนท.ทราบ  
C3 = Continuity ความต่อเนื่องของการดูแลรักษาทั้งในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปบ้าน 
      การสื่อสารกับ รพศ.พุทธชินราช ทราบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการดแูลต่อเนื่องจากใน Refer เมื่อผูป้่วยเกิดภาวะวิกฤติ แพทย์ผู้ดูแลได้
ประสานกับแพทย์เฉพาะทาง รพศ.พุทธชินราช เพื่อตัดสินใจในแนวทางการรักษา แต่ในระหว่างการ CPR ญาติปฏิเสธการรักษาและ
ส่งไป รพศ. จึงยุติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
T= Team ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ 
      การดูแลร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ 
H= Human resource ความรู้และทักษะของทีมงานที่เพียงพอ 
     ประเมินผลการท า Advance CPR จากแพทย์และทีม ปฏิบัตไิด ้
E= Environment/ Equipment สิ่งแวดล้อมและเคร่ืองมือท่ีดี และพอเพียง 
 ทบทวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัด Zone และจดัผู้ป่วยนอนรักษาในแต่ละ Zone ตามการแยกประเภทผูป้่วย 
R= Record ความสมบูรณ์ของการบันทึก 
 การบันทึกไมส่มบรูณ์  
อื่นๆ : 
      แพทย์ผู้ดูแล โทรประสานกับแพทย์ รพศ. ทบทวนแนวทางการส่งผู้ป่วยกลับเพื่อดูแลต่อในระดับ รพช. พบว่ามีการส่งผู้ป่วยกลบัมา
เร็วเกินไป ผู้ป่วยรายนี้นา่จะเกดิปญัหา STEMI จากหลอดเลือดหัวใจเส้นอ่ืนท่ีไม่ไดร้ับประเมินซ้ าและรักษาโดยการสวนหัวใจก่อนส่งกลบั
มา รพช. 
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