
 
 

 
 
 

   

 

 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ให้การบริการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ชายที่รักษาทางอายุรกรรมที่มีความซับซ้อน ได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจ  
โรคหัวใจล้มเหลว โรคลิ้นหัวใจตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย 
ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน มีความพึงพอใจ ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง  และเป็นหอ
ผู้ป่วยในดวงใจ   จึงได้ทบทวนประเด็นในการดูแลผู้ป่วย และวิเคราะห์โอกาสพัฒนาจากแนวคิดNEWS  ได้แก่ 
ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ (Needs and experience of patient: N) ทบทวน
การใช้ความรู้ที่ทันสมัย(Evidence and professional  standard: E) ทบทวนการใช้ทรัพยากร/เปลี่ยนความ
สูญเปล่าเป็นคุณค่า(Waste: W)  และทบทวนโอกาสเกิดอุบัติการณ์ และอุบัติการณ์ที่เกิดแล้ว (Safety: S)  
นอกจากนี้น าเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ RCA CQI  KM และHAD  ร่วมกับน าแนวคิดเรื่องด้านจริยธรรม
(Ethical risk concept) มาบูรณาการณ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และให้บุคลกรในหอ
ผู้ป่วยมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน ท าให้งานพัฒนาคุณภาพบรรลุเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธของคณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาล  ฝ่ายการฯ และงานการพยาบาลฯ ตามล าดับ 

งานพัฒนาคุณภาพของหอผู้ป่วยที่ได้จาการทบทวนการดูแลผู้ป่วย โดยใช้NEWS  มีดังต่อไปนี้   
1) N เป็นโครงการที่เกิดจากการทบทวนVOCจากการดูแลผู้ป่วย พบว่าจากสถิติของหอผู้ป่วยในปี 2562-2563 
พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนพบเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง    ซึ่งข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พ่ึงพอใจในการ
ให้บริการ  และมีอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนที่รุนแรง และต้องมีการทบทวน ระดับโรงพยาบาล จึงพัฒนาโครงการ
มี เป้าหมายเพ่ือลดข้องร้องเรียน และเพ่ิมความพึงพอใจ ได้แก่ โครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม CATIII และ  โครงการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการ(Beyond expectation behavior )  ผลลัพธ์พบว่า หลังจากด าเนินโครงการ ไม่พบ
ข้อร้องเรียน  และผลการประเมินด้านความพึงพอใจร้อยละ90  2) E ได้แก่ โครงการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Discharge 
criteria for ADHF) การเพ่ิมสมรรถนพยาบาลและการบรูณาการการดูแลร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพ  ซึ่งท า
ให้ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยลดอัตรากลับเข้ารักษารพ.ซ้ าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ20  เมื่อเทียบกับ อัตราการ
กลับเข้ารักษารพ.ซ้ าของUS Nation และมีส่วนร่วมในการรับรองรายโรค  3) W   โครงการ Effective E- sub 
stock เพ่ือบริหารวัสดุ e-sub stock ให้มีประสิทธิภาพ ได้การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ต้องมีความพร้อมใช้ ไม่หมดอายุและมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ มูลค่าวัสดุรหัส 05 คงคลังลดลงร้อยละ 5  
จ านวนวัสดุหมดอายุ เท่ากับ 0  อัตราการคิดค่าใช้จ่ายตรงกับจ านวนการใช้จริงร้อยละ 80 และจ านวนครั้งของ
อุบัติการณ์ที่ส านักงานต้องตัด stock นอกรอบเท่ากับ0 และ 4) S  มีโครงการดังนี้ 4.1)โครงการผลของการ
ใช้passport ผู้ป่วยแพ้ยาต่อการป้องกันการแพ้ยาซ้ า ในปี 2563 มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้ยาหรือ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจ านวน ๑ รายจากโรงพยาบาลอ่ืน เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วย เกือบ
ได้รับยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้ซ้ า จึงได้ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  และทบทวนแนวปฏิบัติการเกิด
ภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จึงได้พัฒนา Passport ผู้ป่วยแพ้ยา และแนวทางการประเมินผู้ป่วยที่แพ้ยา  

การพัฒนางานคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานงานประจ าเพ่ือเป็นหอผู้ป่วยในดวงใจ 
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เพ่ือเป็นการตรวจเช็คการแพ้ยาของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ แนวทางการดูแลเมื่อผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ยาซ้ าจาก 
รพ.อ่ืน และ แนวทางการสื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการดักจับ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้ป่วย ผลลัพธ์ อัตราการแพ้ยาซ้ าเท่ากับ 0  และได้น าเสนอผลงานรูปแบบ poster presentation  และ
ได้เผยแพร่ Passport ผู้ป่วยแพ้ยาแก่หอผู้ป่วย Observe    4.2) การโครงการ Reduce identification error 
in medical section มีเป้าหมายเกิดอุบัติการณ์การให้ยาผิดคน  จากสถิตอุบัติการณ์พบว่ามีการให้ยาผิดคน
ของหอผู้ป่วยป่วยในปี 2562 ถึง 2564 มีจ านวน 1 รายและ 2รายตามล าดับ โดยได้ใช้กลยุทธ์ Speak up and 
Speak us ในแนวทางการให้ยา stat dose  มอบหมายแต่ละ cell recheck order ภายในเวร  เพ่ิมการ 
recheck ในเวรบ่าย  และถอดบทเรียนพยาบาลที่ไม่เคยมี อุบัติการณ์(Artificial Intelligence: AI)  ผลการ
ด าเนินโครงการในไตรมาส1ปี2565 ไม่พบอุบัติการณ์การการให้ยาผิดคน  4.3)  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะปอด และการใส่ท่อช่วยระบายทรวงอก จากการทบทวนอุบัติการณ์ในปี2561 
ถึงปี 2563 พบการเกิด  pneumothorax หลังการเจาะปอดมีจ านวนเฉลี่ยปีละ 1 คนซึ่งอุบัติการณ์ความ
รุนแรงระดับE-I  ภาวะPneumothorax เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังการเจาะปอด และบุคลากรการ
ขาดความไวในการดักจับ ให้การดูแลที่ล่าช้า การดูแลขณะผู้ป่วยได้รับการใส่สายท่อระบายทรวงอกไม่ถูกต้อง 
และยังขาดแนวทางการดูร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ  จึงพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะ
ปอด และพัฒนาสมรรณะบุคลกร  ผลการด าเนินโครงในปี 2564 มีผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะปอดทั้งหมด 20  ราย 
เกิดอุบัติการณ์ pneumothorax 0 ราย  และ ไม่พบอุบัติการณ์การต่อICD ไม่ถูกต้อง 4.4) โครงการ Safety 
transfer เพ่ือพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายภายในหอผู้ป่วยเพ่ือให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีมาตรฐานและ
ปลอดภัยโดยใช้แนวปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไม่เกิดอุบัติการณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม่เกิด
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของเครื่องมือ  การพัฒนางานคุณภาพของหอผู้ป่วยดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีความ
พึงพอใจ  มีความเชื่อมั่น มีความปลอดภัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

   

 


