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08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุม   
09.00 - 09.40 น. น าเสนอ  Advanced HA 
   โดย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 
09.40 - 10.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร ์โดย ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย  
10.00 - 10.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชารังสีวิทยา โดย อ.พญ.รุ่งอรุณ จิระตราชู 
10.20 - 10.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โดย นพ.ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล 
10.40 - 11.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาพยาธิวิทยา โดย อ.นพ.วิระชัย สมัย 
11.00 - 11.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย อ.พญ.ศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ 
11.20 - 11.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร 
11.40 - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาจักษุวิทยา โดย ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดย ผศ.ดร.พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 
13.20 - 13.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโดย อ.นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ 
13.40 - 14.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดย อ.นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน 
14.00 - 14.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ โดย อ.พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ 
14.20 - 14.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดย ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย 
14.40 - 15.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ โดย ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 
15.00 - 15.20 น. น าเสนอผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาส- 

ราชนครินทร์ โดย คุณกาญจนา แซ่เฮ้ง 
15.20 - 15.40 น. น าเสนอผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ  

นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์ โดย อ.นพ.จักรสิน โสตถิสุพร 
 15.40 – 16.20 น.  บรรยายพิเศษ  โดย  นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

16.20 - 16.30 น. ข้อซักถาม/ ค าแนะน า/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

 หมายเหต ุ : เวลาส าหรับการน าเสนอภาควิชาละ 15 นาที  
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาท ี
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บรรยาย Advanced HA 

โดย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 
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AHA 
THE SHOW MUST GO ON
รศ . นพ. ธวัช ชาญชญานนท์

รองคณบดฝ่ีายคุณภาพ

เป้าหมาย
• ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขัน้ก้าวหน้า AHA ภายในปี 
2562
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II-1 Risk, Safety, & Quality Management
II-2 Professional Governance
II-3 Environment of Care
II-4 Infection Prevention & Control
II-5 Medical Record System
II-6 Medication Management System
II-7 Diagnostic Investigation & Related 

Services
II–8 Disease & Health Hazard Surveillance
II–9 Working with Community

III-1 Access & Entry
III-2 Patient Assessment
III-3 Planning
III-4 Patient Care Delivery
III-5 Information & 

Empowerment
III-6 Continuity of Care

IV-1 Healthcare Results
IV-2 Patient/ Other 

Customer-Focused 
Results

IV-3 Workforce Results
IV-4 Leadership Results
IV-5 Key Work Process 

Effectiveness Results
IV-6 Financial Results

Part III 
Patient Care Processes

Part II Key Hospital Systems

Part IV ResultsPart I Organization Management Overview

I-1 
Leadership

I-2
Strategy

I-3 
Patient/

Customer

I-5
Workforce

I-6  
Operation

I-4 Measurement, Analysis, & KM

IV 
Results

Patient Care Processes

Hospital and Healthcare Standards, 4th Edition
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What’s New & Why 
in HA Standards Ed 4
What’s New & Why 

in HA Standards Ed 4
Rational Drug Use

วดั baseline data เพ่ือประเมินขนาดของปัญหา
จดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือหามาตรการจงูใจใหใ้ชย้าสมเหตผุลมากข้ึน

-> more rational, more efficient, & safer for patient

Process Management

-> เขา้ใจเป้าหมายรว่มกนัในทุกกระบวนการและท่ีมา

-> ผลลพัธท่ี์ตอบสนองเป้าหมายและความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชตุกุิล “HA Regional Forum ภาคใต้” 23 มกราคม 2562

Customer 
requirement 

Service
Offering

Service
Requirement

Process
Requirement

Process
Design

Process
Indicator

Outcome
Indicator

เป้าหมาย
สิง่ทีต่อ้งการ
คณุลกัษณะ
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Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria
(Standard)     Spread

Systematic Approach to Implement HA 
Standards

Systematic Approach to Implement HA 
Standards

Standards

Step 5

Target Population
Gr 
1

Gr 2

Gr 3

Gr 
4

Gr 5

 What is the purpose of the standard
 What are the gaps in standard implementation
 Is there any missing in the linkage between key 

steps
 What is the impact of those gaps

 WHO     : concern with special group of patients 
or staff
 WHERE : concern with some service area
 WHEN   : concern with specific timing

Step 4Step 3Step 2Step 1

Context & Standards -> Key Issues to 
Improve

Context & Standards -> Key Issues to 
Improve
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React to 
problem

Set team
Set Frame
Structure 

focus 

Basic quality 
structure

Proper 
process 
design

Effective 
implement

Achieve 
basic goals

Improvement
Integration
Innovation

Role model
Quality culture

Excellent result

Above average 
result

Average Result
Unsatisfied result

Systematic 
evaluation

Learning 
culture

Communicate
Understand

Scoring Guideline: 
For Continuous Improvement to Excellence

1 2 3 4 5

1.5 2.5 3.5

Context 
relevant

Start 
implement

11

The Must
(Stick)

The Should
(Carrot)

Aim to find opportunity for improvement in a short 

period of time

Be clear on the issues to be assessed and the 

results to be used

Use as small samples as possible

Use a few valid questions, combine quantitative and 

qualitative questions

Rapid Assessment
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TIMELINE 

ส่ง Sar 

•  14 กพ 62
• 31 มีนาคม 62

Gap 
assessment 2
• 28 กพ-1 มีนาคม 62

QA ภาควชิา

• 29 มีนาคม 62

ช่วงขอรับรอง กค-สค 62

ประเมนิจากสมาคมเภสัชฯ 
10 เมษายน 62

QA OBJECTIVES
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การเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

โดย ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย 
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ขอ้มลูคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์

(Clinical Tracer, Clinical Quality Summary)

CLT กมุารเวชศาสตร์ (PED)

พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT

จดุเน้นของการพฒันา

ขอบเขตบริการ

ผูร้บับริการและความต้องการ

เป็นศนูยค์วามเป็นเลิศด้านบริการ-การเรียน-วิจยั ในโรคยาก/ซบัซ้อนในผูป่้วยเดก็ 

ทารกแรกเกิด-อาย ุ15 ปี, โรคทัว่ไป โรคซบัซ้อน ผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤต  

โรค ความต้องการ (needs)
ทารกน้ําหนกัแรกเกดิน้อยมาก ลดอตัราตาย และพกิาร (ตา ห ูสมอง ปอดเรืง้รงั ลาํไสเ้น่า ตดิเชือ้), อตัราการไดน้มแม่

โรคหวัใจชนิดเขยีวแต่กาํเนิด เพิม่การเขา้ถงึบรกิาร, อตัราความปลอดภยัจาก cardiac intervention 

โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว วนิิจฉยัภายใน 7 วนั, ลดอตัราตายจาก septic shock, ลดการตดิเชือ้ราในผูป้ว่ยเปลีย่นถ่ายไข
กระดกู

ระบบหายใจลม้เหลวอยา่งรนุแรง เพิม่การเขา้ถงึบรกิาร, ลดอตัราตายจากผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาดว้ยปอดและหวัใจเทยีม (ECMO)

การเรยีนรูบ้กพรอ่ง พฒันาระบบตรวจคดักรอง, การใหก้ารรกัษาและฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งเหมาะสม

แพย้า ยนืยนัการแพย้า ทาํใหม้ัน่ใจในการเลอืกใชย้าของหมอและครอบครวั

รกัษาโรคยากและซบัซ้อน แก้ไข Gap พฒันาการดแูลสู่ความเลิศในผูป่้วยเดก็ 
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โรค High risk High cost/
Long LOS High volume New evidence/

technology Complex care

Very low birthweight (VLBW) 5 5 5 5 5

Congenital cyanotic heart 
disease (CCHD) 5 4 4 5 5

Acute leukemia (AL) 5 5 4 4 5

Severe respiratory failure (RF) 5 5 3 5 5

Septic shock 4 4 4 3 4

Learning disorder (LD) 3 3 4 3 5

Status epilepticus (SE) 5 3 3 3 4

Drug allergy 4 3 5 4 4

Anemia 3 3 4 3 3

กลุ่มผูป่้วยสาํคญัของ CLT/PCT

ระบุโรคสาํคญัใหม้ากทีส่ดุ ใหค้ะแนนน้ําหนกัความสาํคญัของแต่ละโรคตามเกณฑต่์างๆ ตัง้แต่ 1-5
เป็นการบอกภาพรวมวา่กลุม่ผูป้ว่ยทีส่าํคญัของ CLT/PCT มอีะไรบา้ง
ความสาํคญัอาจจะมาจากเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงหรอืหลายขอ้รว่มกนักไ็ด้

การสรปุภาพรวมเป็นฐานสาํหรบัพจิารณาต่อวา่จะทบทวน/สรปุผลคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยในกลุม่ใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง

ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

VLBW %Refer in 
%Refer back, 
%Discharge 

plan

%Follow 
CPG, %Early 

warning 
(NEC)

%Mortality
%Failure to 

thrive

Daily cost 
(Baht/day)

%Morbidities 
(BPD, NEC, 

ROP, hearing)

IPV (ผูป้ว่ย, 
ลกูขา่ย)

%Breastmilk,
%Donor milk

CCHD
%Refer in 
(zoning)

%Admit 7 days

%F/U clinic
%Readmit
%Self-care

%Cath 3-6 m
%Follow 

CPG
%Success ?No. 

cath/room

%Life-
threatening 

adverse events
?IPV %Vaccine 

(IPD, Hib)

Leuke
mia New case/mo (n) %Loss F/U 

%Self-care
%Chemo 7 

days

%Survival 
%Remissio

n of 
induction

%Chemo
extravasation, 

%Invasive
aspergillosis

%Early warning 
sepsis

%IPV 
(Pain), 

% Child life 
program
% F/U 

Vaccine 
(postChemo)

VLBW= very low birthweight infant, CCHD= congenital cyanotic heart disease 

คดัลอกโรคสาํคญัจากตารางในแผน่ที ่2 ระบตวัชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจาํแนกตามมติคิณภาพต่างๆ
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ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Effici
ent Safe People-

centered
Health 

promotion

Severe 
respiratory
failure

%Referral 
ECMO case 

%F/U after 
D/C post-
ECMO

%Follow CPG 
ECMO

*ECMO case*
% success weaning 
% survival rate at D/C, 1-year 
post ECMO 
% morbidity rate at 1-year

%ECMO 
complica

tions 

%Family 
information, 

IPV 

%Pre d/c 
plan 

(%Vaccine
%Education 

plan) 

Septic 
shock %Admit in PICU %Follow CPG %Survival rate ?ATB 

RDU
%Organ 
failure

Learning
disorder Early detection

one-stop 
triple-I 
services

%LD screen, %IEP >50% %IEP >50% %LD screen

Drug 
allergy 

%consultation 
%proper time to 
consult allergist 
in suspected 
cases (24 h)

%Evaluation 
within 6 
months

%Follow CPG
%Success of 

desensitization/graded 
challenge 

%Accide
ntal 

exposur
e culprit 

drug

Anemia %Screen
recommendation

%Complete 
treatment %F/U CPG %anemia screen, % IDA c 

complete Rx

%Appro
priate
dose

OPV %Screen

คดัลอกโรคสาํคญัจากตารางในแผน่ที ่2 ระบตวัชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจาํแนกตามมติคิณภาพต่างๆ

ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั
ความเส่ียง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

การเข้าถึงบริการล่าช้า 
Refer back, Step down ward (NMCU, 
PMCU), Zoning, Early Dx. & Detect, 

Consult (track)

VLBW, CCHD, leukemia, Severe RF, 
Status epilepticus, Drug allergy 

ตาย/พิการ แทรกซ้อน CPG, Early Dx. & Detect
VLBW, CCHD, leukemia, Severe RF, 
Septic shock, Status epilepticus, Drug 

allergy 

ความคุ้มทนุ ลด complications และ hospital stay VLBW, CHD, leukemia, Severe RF, 
Septic shock

Health promotion Screen, IEP LD, Anemia 

ระบุความเสีย่งทีส่าํคญัตามขัน้ตอนการดแูลต่างๆ และในกลุม่โรคสาํคญัต่างๆ
ความเสีย่งบางเรือ่งอาจระบุในภาพรวมของของโรคหรอืกระบวนการ

บางเรือ่งอาจระบุเฉพาะเจาะจงสาํหรบักระบวนการเฉพาะในโรคใดโรคหนึ่ง
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Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล
กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพ่ือให้เกิดคณุภาพ

Access & entry VLBW, CCHD, Severe RF, Status epilepticus Refer back, Zoning, New step-down ward (PMCU)

Assessment CCHD, AL, Septic shock, LD, Drug allergy, 
Anemia  Early detection and Dx., CPG

Plan of care VLBW, LD CPG, IEP 

Discharge planning VLBW Preterm discharge planning 

General Care VLBW, Anemia CPG, Screen 

Care of high risk VLBW, AL, Severe RF, Septic shock, Status 
epilepticus CPG, ECMO

Anes & procedure CCHD, Severe RF, Drug allergy Pulmonic valve replacement, ECMO, Skin test  

Nutrition VLBW, Anemia PICC insertion, Starter PN, Donor milk bank, Screen

Rehabilitation VLBW, LD Oral stimulation, IEP

Information & empower VLBW, AL, LD, Drug allergy Family empowerment, IEP, confirmed drug allergy 

Continuity of care VLBW, LD, Anemia Follow-up clinic, IEP

ในแต่ละกระบวนการ ควรระบุ proxy disease ทีข่ ัน้ตอนนัน้มคีวามสาํคญัมาจาํนวนหน่ึง
มาตรการเพือ่ใหเ้กดิคุณภาพอาจจะเป็นมาตรการรว่มสาํหรบัหลายโรค หรอืเป็นมาตรการเฉพาะสาํหรบัแต่ละโรคกไ็ด้

การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม
เรือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวิจยั นวตกรรม ผลลพัธ์

ทารก VLBW 
ลดอตัราตาย-พกิาร, 
ลด NEC, ROP 

- ผลติ Starter PN, PICC insertion, 
Oral immune therapy (วจิยั), Donor 
milk bank, SMOF lipid 

- ลด NEC และ ROP, เพิม่ 
breast milk 

CCHD Success - Cardiac cath., Pulmonic valve
replacement

- Success, Life-threatening 
adverse events

Acute leukemia 
และ septic 
shock 

Remission - ลด septic shock - ลด septic shock, 
empowerment 

Severe RF Survive - ECMO - Survive

LD Screen 
- one-stop triple-I services 
(investigation, intervention, IEP), 
เครอืขา่ยพรอ้มพฒัน์

-  Rehabilitation

Drug allergy Confirm allergy - Skin test, consult system - confirm, ATB RDU
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VLBW care
very low birthweight (<1500 g)

Mortality 

Morbidities

Retinopathy 
of prematurity 
(ROP. surgery)

ตา

Intraventricular
hemorrhage 
(IVH. III‐IV) หวั 

Bronchopulmonary dysplasia 
(BPD. moderate‐severe) ปอด

Necrotizing 
enterocolitis
(NEC. 2‐3) ไส้

Late onset sepsis ตดิเชือ้ > 3 วัน

EXCELLENT ISSUES 

VLBW care

Cardiac center

ALL care

Accessibility, Refer back 
Maternal transfer
MM ~ Median, Q1-2
Starter PN, Caffeine
Research & Innovation 
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เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)
Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

BPD = bronchopulmonary dysplasia; DAI = Device-associated infection; FTT = Failure to thrive; IVH = Intraventricular hemorrhage; MM = 
mortality & morbidities; NEC = Necrotizing enterocolitis; ROP = retinopathy of prematurity;  VLBW = very low birthweight (<1500 g)

•Neonatal resuscitation guideline & training
•Surfactant and High-frequency oscillator
•Early extubation, non-invasive ventilator 
•Caffeine (only use in Thailand)
•Family-center care (adjust O2 target)

Oxygen toxicity

KPI: Decrease 
BPD, ROP, IVH 5%

•Oral immune therapy, aggressive PN
•Aggressive enteral nutrition 
•Early extubation, non-invasive ventilator (VAP)
•PICC insertion (CLABSI) 

Infection 

KPI: Decrease 
NEC & DAI 5%

•Oral immune therapy, aggressive PN (Starter)
•Aggressive enteral nutrition 
•Fortifier
•Donor milk bank

Thrive 

KPI: Decrease 
FTT at discharge 5% 

Excellent 

care in 

VLBW

infants

Reduce 

MM

Survive 

& Thrive
Indicators: 

Mortality rate 10%
MM rate 
FFT 5% 

Indicator:     ventilator-days 10%

Indicator:     CL-days 10%,    PICC use 10% 

Indicator:     %Breastmilk, Donor milk 10% 

Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค.....

เขยีน flowchart ทีท่าํใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนการสาํคญัของโรคทีนํ่าเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภาพสาํคญั/ความเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่างๆ ของ flowchart ดว้ย

• Maternal transfer (zoning)
• Neonatal transfer Intrauterine transfer

• Neonatal resuscitation guideline & training 
• Starter parenteral nutrition (PN) 24 h 1st golden hour 

• Surfactant and High-frequency oscillator
• Oral immune therapy, aggressive PN, SMOF1st day of life 

• Early extubation, non-invasive ventilator 
• Aggressive enteral nutrition, Breast milk Few days of life

• Caffeine (only single use in Thailand)
• Fortifier, Donor milk  1st week of life 

• Family-center care
• Preterm discharge planning 1st month of life 

O2 toxicity

Wasting

VILI, ROP

VAP, CLABSI

BPD, NEC

FTT, Development

19



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ขอ้กาํหนดของ

กระบวนการ
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Decrease

O2 toxicity

Extubation success Reintubation rate 
Early extubation, non-invasive 

(Risk based thinking) 

Complications from O2 Rate of ROP

SMOF lipid, Family-centered 

(Risk based thinking, human-

centered design)

Aggressive

nutrition

Encourage Breastmilk 

(BM), Infection 

% BM, Donor milk, NEC,

CLABSI, Failure to thrive 

Starter, Milk bank (Risk based 

thinking, Consistency)

Infection 

control 
Get to Zero

Rate of VAP, CLABSI, 

NEC 

HME, nutrition (Risk based

thinking) 

ข้อกาํหนดของกระบวนการ (process requirement)
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิารณาจากความตอ้งการของผูร้บัผลงาน มาตรฐานวชิาชพี และความเสีย่งทีอ่าจ
ทาํใหไ้มบ่รรลุเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators)
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้กาํหนดของกระบวนการ และเป็นประโยชน์ในการทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพของกระบวนการนัน้

การออกแบบกระบวนการ (process design)
พจิารณา driver diagram และ process requirement แลว้พจิารณาวา่จะใชแ้นวคิดการออกแบบอะไร เชน่ simplicity, visual management, 
human factor engineering, human-centered design, Lean thinking
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PERFORMANCE: Mortality & Morbidity 

• Inter (Australia/New Zealand, Canada, Israel, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom; 8 Database: 2550-2553) Neonatal Outcomes of Very Low Birth Weight 
and Very Preterm Neonates: An International Comparison. J Pediatr. 2016 Oct;177:144-152.
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• Inter (Australia/New Zealand, Canada, Israel, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom; 8 Database: 2550-2553) Neonatal Outcomes of Very Low Birth Weight 
and Very Preterm Neonates: An International Comparison. J Pediatr. 2016 Oct;177:144-152.

• US-VON (Data 2555-2557): Variability of Very Low Birth Weight Infant Outcome and Practice in Swiss and US Neonatal Units. Pediatrics. 2018 May;141(5). pii: e20173436.
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PERFORMANCE: Bronchopulmonary dysplasia (BPD)
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• Inter (Australia/New Zealand, Canada, Israel, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom; 8 Database: 2550-2553) Neonatal Outcomes of Very Low Birth Weight 
and Very Preterm Neonates: An International Comparison. J Pediatr. 2016 Oct;177:144-152.

• US-VON (Data 2555-2557): Variability of Very Low Birth Weight Infant Outcome and Practice in Swiss and US Neonatal Units. Pediatrics. 2018 May;141(5). pii: e20173436.
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• US-VON (Data 2555-2557): Variability of Very Low Birth Weight Infant Outcome and Practice in Swiss and US Neonatal Units. Pediatrics. 2018 May;141(5). pii: e20173436.
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• National Healthcare Safety Network report, data summary for 2013, Device-associated Module. Am J Infect Control. 2015 Mar 1;43(3):206-21.
• International Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary of 50 countries for 2010-2015 Device-associated module. Am J Infect Control. 2016 Dec 1;44(12):1495-504.
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งานวิจยั นวตกรรม การเรียนการสอน

Golden Award (Thailand Kaizen award 2016) 

Golden Award (Thailand Kaizen award 2017) 

• Neonatal CPR: 15-18 ครัง้/ปี  

- นศพ. ปี 5: 6 รอบ/ปี 130 คน/ปี 

- นศพ. ปี 6: 2 ครัง้/ปี 220 คน/ปี 

- สปสช.: 6-8 ครัง้/ปี นาน, 800 คน/ปี นาน 8 ปี 

- ประชมุทารกแรกเกิด: 250 คน/ปี นาน 16 ปี

•  งานประชมุวิชาการทารกแรกเกิดภาคใต้ 

- 1 ครัง้/ปี นาน 16 ปี 

•  ผลิตแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดทารกแรกเกิด  

- ม.อ., นครปฐม, ภเูกต็, ตรงั, สงขลา, พทัลงุ, ทุ่งสง 

• International Neonatal Training: 

Bahrain 

Extubation Success

NEC

VAP

CLABSI

0

1

2

3

2016 2017 2018  Jan‐Mar
2019

No. published papers of 
Neonatal Staffs in PSU

ISI Scopus

1 paper/staff/y

แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม

• Follow-up preterm infant: transferred case (phone-interview)

• Cognitive test: Denver test at 18-24 months of corrected age in 

ELBW infant (birthweight < 1 kg)

• Reconstruct new NICU and NMCU (step-down) ward: decrease 

crowded, promote rooming-in and encourage breastfeeding

• Songklanagarind Donor Human Milk Bank: Promote and Research 
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CLINICAL QUALITY SUMMARY

Congenital Cardiac Intervention

EXCELLENT ISSUES 

VLBW care

Cardiac center

ALL care

Zoning 
Cardiac intervention 
International 
education & live case 
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Congenital cardiac intervention Driver Diagram

1. Purpose:

One of the 
best pediatric 
interventional 
center

Outcome:
To reduce 
mortality and 
morbidity 
from 
interventional 
treatment

Primary drivers Secondary driversOutcome

Easy access 
&

Reliable Assessment

International Standard 
of care

Education  
&

Awareness

Culture of safety and 
Quality Improvement

Patient & Family
Centered Care

- Referral zoning
- Improve quality of referral center
- Pediatric cardiologist <-> Pediatrics cardiologist communication
- Conference: triage by severity

- International standard of care: pre, peri and post catheterization
- Monitor and control success and complication rate

- Provide clinical knowledge and skills to junior staff
- Post-graduation training / Nursing training
- Regular cardiac interventional conference
- Mentorship

- Raise awareness on sign & symptoms
- Involve patients &  families in treatment process & care planning

- Clinical Leadership
- Multidisciplinary team working
- Back support from CVT team
- All resource requirements ready before date of intervention 
- Review case & MM conference

Patients

Zoning
- รพ.หาดใหญ    - รพ.สงขลา      
- รพ.ตรงั - รพ.วชริะภเูกต็

Direct contact
cardiologist to cardiologist

According to regional referring system

- Well stabilized patient throughout transportation
- Triage patient by disease severity
- Decrease missed-appointment 

Cardiac center
(One stop service)

Confirm diagnosis 

Planning of treatment 
“Patient center”

Preparing 

Interventional treatment 

Follow up 

D/C to peripheral center 

Improve accuracy of diagnosis by interventional cardiologist assessment and treatment 
planning

- Two-way communication and recheck patient understanding of
disease and treatment
- Individual inform

All resource requirements ready before the date of intervention 

- Team planning
- Monitor outcome: Success , Mortality/morbidity, Pt’s satisfactory
Specific follow up protocol by disease 

Patients have medical record to local service provider in case of emergency condition and 
F/U

2. Process:
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การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ขอกําหนดของกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Early referral and 
diagnosis One stop service % of patient at 1st visit for 

diagnosis and planning 

• Regular conference

• LINE consultation 

• Set appointment in schedule 

to PSU

Cardiac intervention Control queue < 5 months % of patient underwent cardiac 
intervention for treatment • Set queue for treatment 

Keep standard for success 

rate and reduce mortality
Monitor outcome: success, 
mortality/morbidity

% data of success rate, 
mortality and morbidity 

• Team planning before 
intervention cases

Improved quality of life -Two-way communication and 
recheck patient understanding 
of disease and treatment
- Individual inform

% of inform consent
% Pt’s satisfactory from 
treatment

• Specific pre and post follow up 
protocol by disease 

• Team treatment, such as 
doctor and nurse advise and 
Patients have medical record 
after discharge

ข้อกาํหนดของกระบวนการ (process requirement)
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิารณาจากความตอ้งการของผูร้บัผลงาน มาตรฐานวชิาชพี และความเสีย่งทีอ่าจทาํใหไ้มบ่รรลุเป้าหมาย
ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators)
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้กาํหนดของกระบวนการ และเป็นประโยชน์ในการทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพของกระบวนการนัน้
การออกแบบกระบวนการ (process design)
พจิารณา driver diagram และ process requirement แลว้พจิารณาวา่จะใชแ้นวคิดการออกแบบอะไร เชน่ simplicity, visual management, human factor engineering, human-centered design, Lean thinking

3. Performance:

3.1  อตัราการสําเร็จในการทาํ intervention (เป้าหมาย >95%)

81

85

129124

119

124 127 135
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3.2 อตัราการเกดิ higher severity adverse events (เป้าหมาย < 9%)

3. Performance:

85 124 127 135

10

9
7

11

3.3 อตัราการเกดิ life-threatening adverse events (เป้าหมาย < 0.3%)

3. Performance:

Complex 
cyanotic cases

85 124 127 135

00

2

3
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Live Demonstration & Case Discussion 

Intervention International conference
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5. Plan :

• Improve potential of interventional treatment in more complex disease

• Maintain international standard of treatment

• New innovation to improve patient care

• Support regional cardiologist to develop interventional treatment of each 

centers

• Individual quality assessment and mentorship system

• Improve potential of interventional treatment in more complex disease

• Maintain international standard of treatment

• New innovation to improve patient care

• Support regional cardiologist to develop interventional treatment of each 

centers

• Individual quality assessment and mentorship system

โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั

(Acute leukemia)
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EXCELLENT ISSUES 

VLBW care

Cardiac center

ALL care ALL 4-y survival 
BM transplant
Palliative care

PURPOSE

Excellent care in children with acute leukemia

Improve survival rate 

Reduce treatment complication

Improve quality of life  
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• National protocol as standard 
treatment

• Pediatric oncology & referral 
guideline

• Bone marrow transplantation 
center 

• Medical personnel training 
(annual conference) 

Improve 
survival rate  

• Oral mucositis
• Intervention: Port-A insertion 

(extravasation)
• Supportive care guideline
• Multi-disciplinary team  

Reduce 
complication

• Southern Childhood Cancer 
Network 

• Child life program
• Palliative care & Bereavement 

care

Improve 
QOL

Excellent care in 

children with 

acute leukemia

PURPOSE: children with acute leukemia

• Referral guideline for oncologic emergency
• BMA aspiration within first week
• Leukapheresis for hyperleucocytosis

Diagnosis 

• Induction chemotherapy as national 
protocol

• Supportive care treatment 
• G-CSF prophylaxis

Induction  

• Reduce complication mucositis
• Port A insertion: prevent extravasation
• Early treatment for sepsis/FNP 

Continuation

• Chemotherapy Network 
• Family-center care/ Child life program 
• Integrative palliative care

Improve QOL 

PROCESS: Flow chart

Excellent care in 

children with 

acute leukemia
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PROCESS: Management children with leukemia
Process Process requirement Process indicators Process design

• Early referral   

and diagnosis 

1. Early referral in emergency 

case 

2. BMA within 1 week of 

admission

1. Number of admission

2. Percentage of BMA 

result

- LINE consultation

- Referral guideline

• Induction 

chemotherapy

1. Prevent induction death

2. Decrease Invasive fungal 

infection

1. Number of induction 

death

2. Rate of IPA   

- Sepsis guideline

- FNP guideline

- Environmental 

change

• Reduce 

complication 

1. Reduce mucositis

2. Reduce extravasation

1. Complete dental 

care/parent education

2. % of port A insertion

- Dental consultation

- Label peripheral line

- Port-A care team 

• Improve

quality of life 

1. Child life program

2. Integrative palliative care

1. Number of children

2. Palliative outcome score

- Child life program

- PCT Palliative care 

• Aim : Improved 
survival and 
quality of life for 
children with acute 
leukemia 

• Outcome 
ALL: overall 
survival 80%
AML: overall
survival 50% 

Early detection

Reduce 
complication

Holistic care

1. Annual conference
2. Referral guideline
3. Early investigation
(BMA < 7 day of 
admission) 

1. Chemotherapy 
guideline

2. Oncologic emergency 
guideline

3. Sepsis guideline    

1. Chemotherapy network
2. Child life program
3. Palliative care team

LINE consultation

1. Leukapheresis
2. Dental care :100%
3. Port A insertion
4. Educational handbook
5. Fast track for FNP    

Active total care for  
patients & family

Acute leukemia
Primary Drivers Secondary Drivers Intervention /

Change idea
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6 5 63 5 1

3 2 32 20 1
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2558-2561

65.1%
53.1%

79.8%

2558-2561

74.9%

41.5%

เป้าหมาย 
5 years overall survival >70%

Benchmark ALL
- St. Jude experience (Semin Hematol. 2013; 50: 185-96)

5 years overall survival = 91.1%
- Thai National Protocol (Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16: 4609-14)

5 years overall survival = 67.2% 
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IMPROVEMENT SUMMARY: acute leukemia

•คณุภาพ
• Hematopoietic stem cell transplantation center: เป็นรพ.ส่วนภมิูภาคแห่ง
แรกในประเทศไทยท่ีสามารถให้บริการปลกูถ่ายไขกระดกูจากผูบ้ริจาคท่ี
เป็นพ่ีน้อง และผูบ้ริจาคท่ีไม่ใช่ญาติได้ โดยได้รบัการรบัรองจากสปสช.และ
สภากาชาดไทย 
• Chemotherapy network: ผูป่้วยสามารถไปรบัยาเคมีบาํบดัท่ีรพ.ใกล้บา้นได้ 
• Southern Childhood Cancer Club 
• Family-center care AND multidisciplinary team (Doctor, Nurse, 

Pharmacist, Psychiatrist, Social workers, Volunteers)

PLAN: Children with acute leukemia

•Supportive care guideline: reduce treatment complication  

•Reconstruct new ward with compartment and 2 positive 

pressure rooms: reduce invasive fungal infection, better 

environment for neutropenic patients (new ward reconstruction)   

•Sepsis warning guideline: Early detection and management of 

sepsis, reduce rate of induction death    
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การดแูลดา้นจติใจ สงัคม

โครงการเพือ่วาระสดุทา้ย

ทนุ palliative care
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เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาล

ทีไ่ดร้บัรางวลัเครอืขา่ยบรกิารดเีดน่

ดา้นเครอืขา่ยโรคมะเร็ง

ในปีพ.ศ. 2555

การดแูลผูป่้วยแบบ

ประคบัประคองทีบ่า้น

โดย รพ.เครอืขา่ย
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Sepsis/septic shock
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Month Total death Sepsis comorbid Cardiac Hemato
Aug 2018 8 5 - 2 (no ALL)
June 2018 6 2 1 1 (no ALL) 
July 2018 4 - - -
March 2018 6 1 1 ALL 
April 2018 7 1 1 ALL 
May 2018 6 - - -
FEB 2018 6 1 1 -
Jan 2018 6 2 2 (1 ALL) 
DEC2017 6 2 1
NOV 2017 8 2 1 1
OCT 2017 10 3 2 ( 1ALL) 
SEP 2017 3 1 1
AUG 2017 11 4 1 1 (1 ALL) 
JUNE 2017 8 2 1 ALL 
MAY 2017 6 1 1
APRIL 2017 6 -
MARCH 2017 7 4 1 

Total 114 31 5 15 (6 ALL) 

Mortality review 

SEPSIS COMORBID = 27% OF MORTALITY DEATH IN PED DEPARTMENT 
All ALL patient with septic shock death 100% 

Gap

• โรคซบัซอน

• มักวินจิฉยัและรกัษาลาชา

• มีโอกาสเสยีชีวติไดสงูโดยเฉพาะอยางยิง่ในผูปวยภมูติานทานต่าํ
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Aim : 

Improve survival of 
septic shock patient

Outcome : 

mortality decrease 
from baseline 20% 
in 1 year

Primary Drivers

Restore hemodynamic + proper ATB treatment
• Proper fluid resuscitation in 1 hr

KPI: 80% of pt with septic shock receive proper fluid in 1st

hour
• Proper ATB in 1 hr

KPI: 80% of pt with septic shock receive proper ATB in 1st

hour

Secondary Drivers

Early diagnosis

Diagnosis sepsis with clinical signs 
• Early warning sign protocol 

KPI : 80% of pt with risk of septic shock receive screening 
with early warning protocol 

Organ support
• Proper CVL insertion in 6 hr 
KPI: 100% of patient proper inserted CVL in 6hr

• Adjust ATB according to organism and sensitivity 
KPI: 100% of patients use proper antibiotics

Proper initial 
treatment

Stabilization and 
organ support

Purpose
Septic shock

Intervention/ 
Change Idea

Early warning sign 
protocol
 

Septic treatment 
guideline 

Collaboration with 
pharmacy unit 

PICU care : organ 
support (brain,cardio‐
hemodynamic,renal,liver,
hemato,ID) 

Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค septic shock  

เขยีน flowchart ทีท่าํใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนการสาํคญัของโรคทีนํ่าเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภาพสาํคญั/ความเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่างๆ ของ flowchart ดว้ย

Early diagnosis

Proper initial treatment

Stabilization and organ support

Rehabilitation and follow up 

PSU Pediatric early warning signs for septic 
shock: ER, ward, OPD 

PSU Pediatric septic shock treatment 
guideline: ER, ward, OPD 

Septic shock treatment, nursing team, 
multidisciplinary team 

nursing team, multidisciplinary team: PICU, 
ward  
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การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อกาํหนดของ
กระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Early diagnosis
Early detect of 
pediatric septic 
shock 

80% of pt with risk of septic shock receive 
screening with early warning protocol 

Simplicity: protocol 

Proper initial 
treatment

Standard of 
treatment 

• fluid resuscitation in 1 hr
KPI: 80% of pt with septic shock receive 
proper fluid in 1st hour

• Proper ATB in 1 hr
KPI: 80% of pt with septic shock receive 
proper ATB in 1st hour

Simplicity: protocol
Visual management: order 
stat ATB 

Stabilization and 
organ support

Standard of 
treatment 

• Proper CVL insertion in 6 hr
KPI: 100% of patient proper inserted CVL in 6hr
• Adjust ATB according to organism and 

sensitivity 
KPI: 100% of patients use proper antibiotics

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

ใช้ run chart หรอื control chart เพือ่แสดงผลลพัธต์ามตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตาราง process management
ระบุการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์

‐40

‐20

0

20

40

60

80

100

2557 2558 2559 2560 2561

Su
rv
iv
al
 r
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e

Survival of pediatric septic shock 

PSU survival reference survival mean LCL UCL

Pediatric early 
warning tool and 
protocol of 
treatment 
development
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Cardiopulmonary failure 
need ECMO

Aim : 
Improve survival of 
patients who have 
severe 
cardiopulmonary 
failure from ECMO 
treatment 

Outcome : survival 
rate in cardiac 
disease  >50% and 
respiratory  disease 
> 70% 

Primary Drivers

● Improve ECMO deployment 
process

● ECMO daily order checklist 
KPI : 100% compliance

Secondary Drivers

Pre‐ECMO 

● Criteria to refer to ECMO center
● Process mapping for transfer ECMO 

candidate from other hospital 
● Pre‐ECMO evaluation and check list

KPI :100% compliance

Post‐ECMO 

Disease 
severe 

cardiopulmonary 

failure  

Intervention/ 
Change Idea

ECMO care

● Follow Pre‐discharge and follow 
up check list 
KPI: 100% compliance

● Criteria to refer to ECMO 
center 

● Process mapping for 
transfer ECMO candidate 

● Pre‐ECMO evaluation 
check list

Nursing care guideline, PICU 
care guideline  

Pre‐discharge and follow up 
check list
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Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค severe cardiopulmonary failure 

เขยีน flowchart ทีท่าํใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนการสาํคญัของโรคทีนํ่าเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภาพสาํคญั/ความเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่างๆ ของ flowchart ดว้ย

Pre‐cannulation 
process 

Cannulation process

Care during ECMO 

Weaning and 
decannulation  

Rehabilitation and 
follow long term 
outcome 

Proper and early transfer, patient 
stabilization  

Process of care 

Coordination between team: CVT, anesth, PICU

Point of quality 

Nursing team, PICU team 

Nursing team, PICU team and OR team 

Nursing team, PICU team, ward team, 
OPD team 

การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อกาํหนดของ
กระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Pre ECMO care Early detection 
and transfer 

●Criteria to refer to ECMO center
●Process mapping for transfer ECMO 

candidate from other hospital 
●Pre-ECMO evaluation and check list

KPI :100% compliance

Simplicity and 
standardization: protocol 
and criteria

ECMO care Standard of 
treatment 

● ECMO daily order checklist 
KPI : 100% compliance

Simplicity and 
standardization: protocol

Post ECMO care Standard of 
treatment 

● Follow Pre-discharge and follow up 
check list 
KPI: 100% compliance

Simplicity and 
standardization: protocol
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ใช้ run chart หรอื control chart เพือ่แสดงผลลพัธต์ามตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตาราง process management
ระบุการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)
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Plan 

Review data, explore more gap 
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Drug allergy (IPD case)

Drug allergy (IPD case)
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เป าหมาย ปจัจยัขบัเคลือ่น ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

SCARs = severe cutaneous adverse reaction; ADR = adverse drug reaction

• Develop guideline 
for consultation 

1. Early detection 
2. Proper consultation

KPI: > 80% of patients who 
suspected SCARs or 
anaphylaxis are consulted  
allergist within 24 hours

• Guideline 
evaluation of drug 
allergy

• ADR team
• Modify an 

electronic medical 
record-based drug 
allergy alert 
system 

Guideline & ADR term 
(allergists, pharmacologists)

KPI: 
- Rate of accidental exposure 
culprit drug/cross reactivity 
drug 0%

- 100% allergy drug card

ผูป วยทีเ่กดิการแพยาใน

โรงพยาบาลไดรบัการ 

management อยาง

ถูกตองและเหมาะสม

Proper 

consultation

Proper 

management

Indicators: 
• Rate of accidental 

exposure culprit 
drug/cross 
reactivity drug 0%

Process Flowchart ของการดแูลผูป วย Drug allergy (IPD case)

• Early detection and proper 
consultation                    (consult 
allergist within 24 hour if 
suspected SCARs or anaphylaxis

Few day after 

onset of reaction 

• Evaluated and proper 
management by ADR team

Few day after 

onset of reaction 

• Record history of drug allergy in 
an electronic medical record-
based drug allergy alert system (If 
need culprit drug or cross 
reactivity drug notify allergist for 
graded challenge/desensitization)

72 hour after 
evaluation by ADR 

term

• Drug allergic card before 
discharge

Before discharge

• Perform allergic testingAt least 4-6 weeks 
after reaction

Proper time 
to consult

Training 
team

Safety

Safety

Confirm 
diagnosis
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การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อกาํหนดของ
กระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบ

กระบวนการ

Develop guideline for 

consultation 

Proper 

consultation 

% proper time to consult in case 

suspected SCARs or 

anaphylaxis (within 24 hours)

Simplicity

Human factor

Proper evaluation by ADR 

team and use an electronic 

medical record-based drug 

allergy alert system 

Safety

% rate of accidental exposure 

culprit drug/cross reactivity 

drug

% allergy drug card before D/C

Human factor

Status epilepticus 
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Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค.....

เขยีน flowchart ทีท่าํใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนการสาํคญัของโรคทีนํ่าเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภาพสาํคญั/ความเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่างๆ ของ flowchart ดว้ย

0-5 minutes Identification status 
epilepticus

Under recognition 
status epilepticus

5-30 minutes
- Antiepileptic drug 

administration

- Supportive cares

- Dosing AED

- Adverse reaction 
from AED

> 30 minutes

- Anesthetic agent

- Surveillance 
complication

- Consider EEG 
monitoring 

- Respiratory 
depression

- Hypotension

- Nonconvulsive
seizures

After SE resolved
- Long-term AED 
management

- Complication 
management

- Adverse reaction 
from AED

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

ผูป วย 
SE ทกุ
คนไดรบั
การ
รกัษาที่
เหมาะสม

การให supportive 
care และเฝ าระวงั/
รกัษา complication 
จาก SE

การดแูลหลงัชกั: 
supportive care 
และเฝ าระวงั 
complication จาก 
SE

ระบบรบัการสง
ตอผูป วยทีม่ี
ภาวะชกั
ตอเน่ือง

ผูป วยใน: ไดรบัยากนั
ชกัภายใน 5 นาที

ผูป วยนอกและหอง
ฉุกเฉิน: ไดรบัยากนัชกั
ภายใน 5-10 นาททีีเ่ขา
โรงพยาบาล

แนวทางการรกัษา
ภาวะชกัตอเน่ืองใน
เด็กของโรงพยาบาล
สงขลานครนิทร

แนวทางปฏบิตัิ
ภาวะชกั
ตอเน่ืองในเด็ก
ของโรงพยาบาล
สงขลานครนิทร

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:
Time to treatment
Decrease morbidity 
rate

SE = status epilepticus

Indicator: 
100% adherent to 
guideline
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Anemia screening at the 
well child clinic 

•Aim : 
ทารกอาย ุ6-
12 เดือน 
ไดรับการ
ตรวจคดักรอง
ภาวะซดี ทุก
ราย

•Outcome 
iron 
deficiency 
anemia 
(IDA) ไดรับ
การรกัษา
อยาง 
complete 
และหายจาก 
IDA 100%

Proper 
screening

Proper 
treatment

Proper follow 
up

1. Guideline for 
anemia screening

2. Parental education
3. Resident education

1. Guideline for iron 
deficiency anemia 
(IDA)

2. Resident education

1. Complete follow up 
for IDA

2. Consult 
hematologist for 
non-IDA

1. Involve nursing staff 
in screening 
process

1. Guideline 
evaluation KPI : 
100%

2. Complementary 
food demonstration 
at well baby clinic

3. Parental brochure 
for appropriate diet

1. Develop guideline 
for anemia work up

Anemia 
in infants

Primary Drivers Secondary 
Drivers

Intervention /
Change idea
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การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อกาํหนดของ
กระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบ

กระบวนการ

Develop guideline 

for anemia 

screening 

Proper screening 

% infants receiving 

anemia screening once at 

6-12 mo. old

Human-centered

designs

Develop guideline 

for anemia 

treatment and 

follow up 

Proper treatment 

and complete follow 

up 

% rate of infants 

obtaining complete 

follow up 

% rate of infants cure of 

iron deficiency anemia 

Clinical practice 

guideline

Process Flowchart ของการคดักรองภาวะซีดทีค่ลนิิกเด็กสขุภาพด ี

• Anemia screening recommendation At 4 or 6 or 9 mo visit 

• Anemia screening with result 
notification and start treatment in 
anemic cases

At 6 or 9 or 12 mo
visit  

• Anemia follow up 
At one month after 
start treatment of 

anemic cases

• Continue same treatment for total 3-4 months if hb
is already > 11g/dl

• Repeat CBC again1-2 months later if Hb is still < 11 
g/dL and treat until Hb > 11g/dL.

Cases with response 
at 1 mo after 

treatment 

• Check for previous treatment and compliance
• Work up for Thalassemia if adequate 

treatment/good compliance OR family history of 
Thalassemia and consult hematologist 

Cases without 
response at 1 mo

after treatment 

Doctor: fail to 
recommend

Parent: refuse

Doctor: Poor Rx
Parent: low 
compliance

Respond VS Not 
respond to 
treatment 

Doctor: poor Rx

Parent: low 
compliance, lost 
to follow up 
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*SIR =                     (No. of CLABSI in this study x 1000) 

(pooled mean CLABSI from standard paper x CL-days in this study)
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การเสนอผลงานภาควิชารังสีวิทยา  
โดย อ.พญ.รุ่งอรุณ จิระตราช ู
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ระบบงาน II-7.1 

    บริการรงัสีวิทยา/ภาพทางรงัสี

รังสีวทิยา

RT
NM

IVR

DX ภารกจิ
• บริการ
• วจิัย
• การเรียนการสอน

หลกัสูตร
รังสีเทคนิค Consult เตรียม รายงานผล

• ประเมิน
• นดัคิวตาม
ความเร่งด่วน

• Inform Consent
• Risk 
Assessment 
Checklist

• QUATRO**
• QUAADRIL**
• QUANUM**
• การต่ออายุ
ใบรับรอง

• Radiation 
Safety, 2P

• RSO
• Radio Metric**

• ทนัใช้
• ถูกตอ้ง
• Conference
•Audit**
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RSO Update UpdateExcellence Conference/Review/Audit***หลกัสูตรรังสีเทคนิค/Sub-Board

RESOURCE

รงัสกีารแพทย/์ผูป้ฏบิตังิานรงัสเีทคนิค (61)

แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจาํบา้น/Fellow (55)

อื่นๆ (46)

รงัสแีพทย ์(33)

พยาบาล (20)

ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล (19)

บรหิารงาน/ธุรการ/พสัดุ/วชิาการศกึษา (14)

MP/Dosimetrist (11)

วศิวกร/ชา่งเทคนิค/ชา่งอเิลคทรอนิค (4)

นกัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ/ผูป้ฏบิตังิานวทิยาศาสตร ์(3)

ระบบ PACs (3)
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520430

19

มูลค่าครุภัณฑ์ (ลา้นบาท)

RT DX+IVR NM

 969 ลา้นบาท

หมอ +2
RTT +2 

หมอ +1
RTT +2

+ MRI-MSK
CT 512 Slices

ทดแทน 64 SlicesCT 160 
Slices
ทดแทน

C
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ด้าน Gap แนวทาง/แผนการพฒันา EI3O
การวางแผนทรัพยากร
และการจดัการ

1. สดัส่วนบุคลากรเม่ือเทียบกบั
ภาระงานยงัไม่เพียงพอ

1. ศูนยบ์ริการพิเศษภายใตก้าร
ควบคุมคุณภาพของภาควชิา
2. ใหทุ้นการศึกษานกัศึกษารังสี
เทคนิค
3. การจา้งต่อผูเ้กษียณท่ีตอ้งอาศยั
ความชาํนาญ

มีแผนในการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร

2.  เคร่ืองมือ การจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพ่ือ
ตอบโจทยก์ารใหบุ้คลากรผูป่้วย
ซบัซอ้น เช่น โรคหวัใจ

3. เทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันา WEBSITE ของภาควชิา พฒันาระบบนดัตรวจดว้ย IT

4. การส่งตรวจภายนอก พฒันาขอ้บ่งช้ีในการส่งต่อ
ภายนอก

E&C&Q

การแพส้ารทึบรงัสีและฉีดสารทึบรงัสีรัว่จากเสน้เลือด

• การคดักรองประวติัการแพอ้าหาร สารเคมี เพื่อทาํการ premedication

• มี care map ในการดูแลผูป่้วยแพส้ารทึบรงัสี

• มีแจง้เตือนกรณีผูป่้วยเคยแพส้ารรงัสีป้องกนัการแพซ้ํ้า

• การเลือกใชส้ารทึบรงัสีท่ีเหมาะสมกรณีแพแ้ลว้ตอ้งใชซ้ํ้า

เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จาํนวนผูป่้วยแพ ้
CM

<0.9%
(ARC)

na na 0.83% 1.09% 0.93% 0.60% 0.29%

/intravenous
contrast 
extravasation

na na 0.45% 0.18 % 0.13% 0.15% 0.13%

S
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อตัราการ เอกซเรยผ์ดิคน
ผดิส่วน ผดิตาํแหน่ง  HN ผดิ
ส่งภาพผดิ ไม่เกิน 0.5%

1. เป็น 1 ใน Patient Safety Goal ของโรงพยาบาล
2. กาํหนดใหเ้ป็น Standard Operating Procedure
3. ใชร้ะบบ Barcode ในการถ่าย X-ray
4. กาํหนดเป็น KPI พรอ้มตดิตามผลอยา่งต่อเน่ือง

S

ด้าน Gap แนวทาง/แผนการพฒันา EI3O
ความปลอดภยัทางรังสี ดา้นผูป่้วย 1. ระบบการรายงาน Incident 

Report
2. พฒันาระบบคดักรองแพส้าร

ทึบรังสี/ติดเช้ือ
3. ซอ้ม CPR 
4. การเพ่ิมช่องทางรับ

ขอ้เสนอแนะ/ร้องเรียน จาก
ผูรั้บบริการทั้งภายในและ
ภายนอก

1. ตรวจ UPT เฉพาะสตรีท่ีมีความ
เส่ียง
2. สร้าง protocol ปริมาณรังสีดว้ย 
Radiation dosimetry สาํหรับ 
PSU

ดา้นบุคลากร 1. พฒันาระบบวเิคราะห์
2. มีการทาํวจิยัร่วมกบั ปส. ใน

การวดัปริมาณรังสีสาํหรับ
กลุ่มเส่ียง

3. ประชุมทีม Incident Report  
ทนัทีเม่ือมีเหตุระดบั E

สร้างวฒันธรรมและเพ่ิมช่องทาง
ในการรายงาน Incident Report 

S&T
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มากกวา่ 95% ของผูป่้วย
จะมีผลอ่านทางรังสี ก่อน
วนันดัตรวจ

1.ปรับระบบการนดั
2.แจง้รายช่ือผูป่้วยท่ียงัไม่ไดรั้บการอ่านผลในระบบ HIS
3.กาํหนดเป็น KPI พร้อมติดตามผลการอ่าน Q

72 70 71

47

0

25

50

75

100

125

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ร้อยละของผลอ่านผูป่้วยนอกฉุกเฉินท่ีรายงานผลใน 24 ชม.

staff ลดลง
pt เพิ่มข้ึน

resident อ่านผล C+ Q
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95
92.87

10

25

50

75

100

2561 2562 2563 2564 2565

ร้อยละของความเหมาะสมในการส่งตรวจ CT/ MRI (Elective Case)

C+ Q

ด้าน Gap แนวทาง/แผนการพฒันา EI3O
การใหบ้ริการรังสีวทิยา 1. ใบส่งตรวจรายหตัถการ การใส่ Indication และ Contra 

Indication
2. การเตรียมผูป่้วย

3. กระบวนการถ่ายภาพ ปรับ Risk ของการแพ้Contrast 
Media
ปรับ protocol ปริมาณรังสีดว้ย
Radiation dosimetry

มี Protocol เฉพาะของ PSU
เป็น Best Practice สาํหรับ รพ. อ่ืน

4. การแปลผลภาพ จดัการ Internal และ External 
Audit

CQI
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CLT จิตเวชศาสตร์
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 คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควชิาจติเวชศาสตร์
วสิัยทศัน์ เป็นคณะแพทยศาสตร์เพ่ือสงัคมไทย 

ท่ีเป็นเลศิระดบัสากล
เป็นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ระดบันานาชาติเพ่ือ
สงัคมไทย 

พนัธกจิ 1.ผลติและพฒันาแพทย์ บคุลากรทาง
การแพทย์ท่ีมีคณุภาพ คณุธรรมและ
จริยธรรม โดยยดึถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึง่
2.ให้บริการด้านรักษาพยาบาลท่ีเป็น
เลศิจนถงึระดบัเหนือกวา่ตติยภมิู 
(Super tertiary care) ด้วย
จิตวิญญาณ โดยคํานงึถงึศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์
3.สร้างงานวิจยัท่ีมีคณุภาพระดบั
นานาชาติ บนพืน้ฐานวฒันธรรมการ
วิจยัและนวตักรรม
4.ให้บริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสงัคมไทย และเช่ือมโยงสู่
เครือขา่ยสากล

1.พฒันาแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ท่ี
มีคณุภาพ คณุธรรม และองค์ความรู้ทางด้านจิต
เวชศาสตร์
2.ให้บริการด้านจติเวชแก่ผู้ ป่วยอยา่งมีคณุภาพ 
และพฒันาศกัยภาพให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตใน
สงัคมเดิมได้อยา่งปกติ
3. สร้างงานวจิัยท่ีมีคณุภาพระดบัสากล เพ่ือ
พฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วย
4. ให้บริการวชิาการ  ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสงัคมไทย และเช่ือมโยงสูเ่ครือขา่ย
สากล
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ปรัชญาชีน้ ํา ประโยชน์ของเพ ื่อนมนุษย์เป็นกจิท ี่หนึ่ง

ค่านิยม STEM CQI
S= Safety จิตสํานกึด้านความเส่ียงและความปลอดภยั
T=Team ทํางานเป็นทีม
E=Evidence base การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์
M=Moral ยดึหลกัคณุธรรม/ธรรมาภิบาล
C=Care มุง่เน้นผู้ รับบริการ
Q=Quality มุง่เน้นคณุภาพ
I= Innovation นวตักรรม/ความคิดสร้างสรรค์ Creativity

พนัธกิจ/ความมุง่หมาย : 

• ให้บริการด้านจิตเวชแก่ผู้ ป่วยอยา่งมีคณุภาพ  และ
พฒันาศกัยภาพให้ผู้ รับบริการสามารถกลบัไปใช้ชีวิตใน
สงัคมได้

ขอบเขตบริการ : 

• ให้การดแูลรักษา ปอ้งกนั และสง่เสริมสขุภาพจิตให้กบั
ผู้ ป่วยจิตเวชทกุกลุม่อายโุดยเน้นประชากรในเขตภาคใต้
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กลุ่มผู้ ป่วยสาํคัญ CLT/PCT

โรค
Disease High risk High cost/

Long LOS
High 

volume
New 

evidence/ 
technology

Complex 
Care

Schizophrenia 4 5 5 3 5

Bipolar disorder 5 3 5 3 5

Alcohol 
dependence

5 4 5 3 5

Substance 
dependence

4 2 2 3 5

Borderline 
personality 
disorder

5 3 1 3 5

ผู้ร ับบริการสาํคัญและความต้องการ : 
โรค ความต้องการ  needs

schizophrenia ควบคมุอาการได้ สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว และชมุชนได้ กลบัไป
ทํางานหรือทําหน้าท่ีได้ตามศกัยภาพ ผู้ ป่วยและญาติสามารถสงัเกต
อาการเร่ิมต้นและสิง่กระตุ้นให้ป่วยซํา้

bipolar disorder ควบคมุอาการได้ สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว และชมุชนได้ กลบัไป
ทํางานตามหน้าท่ีเดิมหรือตามศกัยภาพของตนได้ ผู้ ป่วยและญาติ
สามารถสงัเกตอาการเร่ิมต้นและสิง่กระตุ้นให้ป่วยซํา้

alcohol dependence disorder ปลอดภยัจากอาการถอนสรุา ไมมี่โรคแทรกซ้อนทางกาย สามารถหยดุ
ด่ืมสรุาหรือสามารถควบคมุการด่ืมได้เพ่ือกลบัไปทํางานใช้ชีวิตได้ปกติ

substance dependence disorder

ในวัยเรียน
ไมก่ลบัไปใช้สารเสพติด เรียนตอ่จนจบ สามารถหาความสขุได้จาก
สิง่อ่ืนนอกจากยาเสพติด

Borderline personality disorder ไมมี่พฤติกรรมก้าวร้าหรือทําร้ายตนเอง สามารถรับรู้อารมณ์ของตนเอง
และควบคมุอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม กลบัไปเรียน ทํางานหรือทํา
หน้าท่ีได้ตามศกัยภาพ
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ตวัชีว้ัดของ CLT/PCT ตามมติคิุณภาพ

โรค
Disease

การเข้าถงึ
และเข้ารับ
บริการ

Access

การดูแลต่อเนื่อง
Continuity

ความเหมาะสม
Appropriate

ประสิทธ ิผล
Effective

ประสิทธ ิ
ภาพ

Efficient

ความ
ปลอดภยั
Safe

การดแูลท ี่ยดึ
คนเป็น
ศูนย์กลาง
People‐
centered

การสร้าง
เสริมสุขภาพ
Health 

Promotion

Schizophrenia

F/U rate

Pharmacotherapy
Psychosocial
intervention

ไมป่่วยซํา้
ภายใน 6 
เดือน

Violent 
precaution

Bipolar 
disorder

F/U rate Pharmacotherapy
Psychosocial
intervention

ไมป่่วยซํา้
ภายใน 6 
เดือน

Violent 
precaution

Alcohol 
dependence

Phone
visit rate,
Home visit 

rate

Detoxification
Motivational 
interveiw

หยดุด่ืม 3 
เดือน, 6 
เดือน

Falling 
precaution

Substance 
dependence

Phone
visit rate,
Home visit 

rate

Detoxification

Motivational 
interveiw

หยดุใช้สาร 
6 เดือน

Violent, 
escape 

precaution

Borderline 
personality 
disorder

F/U rate mentallization
based 

psychotherapy 

ไมป่่วยซํา้
ภายใน 6 
เดือน

Suicidal
precaution

หมายเหตุ: 

 นําโรคท่ีวิเคราะห์ไว้ในตารางแรกมาระบตุวัชีว้ดัตามมิติตา่งๆ (ไมจํ่าเป็นต้องครบทกุมิติ)

 ผลลพัธ์ของตวัชีว้ดัท่ีระบจุะมีรายละเอียดในข้อมลูรายโรค และนําไปสรุปรวมในรายงานประเมินตนเองตอนที่ IV

Proxy Disease กับคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการดแูล 

กระบวนการ  โรค มาตรการ /นวัตกรรม เพ ื่อให้เกดิคุณภาพ  

Access & entry schizophrenia, bipolar 
disorder, alcohol dependence, 
substance dependence, 
borderline personality 

- มีหลายช่องทางในการเข้าถงึบริการของผู้ ป่วย เช่น ER, OPD,
Consultation liaison

- แพทย์ประเมินผู้ ป่วยท่ีจําเป็นต้องได้รับบริการทาง Psychosocial 
intervention และสง่ตอ่ไปยงันกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์

- ระบบ fast track ใช้สําหรับกรณีผู้ ป่วยเก่าท่ีอยูใ่นระบบดแูล
ตอ่เน่ืองท่ีมีอาการกําเริบ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทนัที

Assessment - Schizophrenia, Bipolar 
disorder, Borderline 
personality disorder

- alcohol dependence, 
substance dependence

- ป่วยใหม ่ประเมินครบทัง้ทางด้านกาย จิต สงัคม จิตวิญญาณ 
และบนัทกึลงในเวชระเบียนในระบบ HIS 

- ผู้ ป่วยเก่า : ผู้ ป่วยท่ีติดตามตอ่เน่ืองกบัทีมสหวิชาชีพ ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีผู้ ป่วยมีอาการกําเริบ   แนะนําให้มาพบแพทย์ก่อน
นดั โดยให้มาตรวจท่ี OPD หรือใช้ CPG fast tract

- แพทย์ และพยาบาล ประเมินอาการ withdrawal symptom และ
อาการของ substance induced psychosis ของสารนัน้ รวมทัง้ตรวจ
ร่างกายเพ่ือประเมินโรคแทรกซ้อนทางกายท่ีอาจเกิดกบัผู้ ป่วย
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การเขา้ถึงบริการ
ตวัชีว้ ัด KPI 2557 2558 2559 2560 2561

ผู้ ป่วยท ี่มา ER ได้รับการประเมินจากจติแพทย์
ภายในเวลา 15 นาทหีลังจากรับปรึกษาจาก
แพทย์เวรห้องฉุกเฉ ิน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100

ผู้ ป่วยโรค schizophrenia, bipolar 
disorder, alcohol dependence, 
substance dependence, 
borderline personality disorder จะ
ได้รับการบริการทางจติเวชภายใน  2 สัปดาห์      

ร้อยละ 90 100 100 100 100 100 

ผู้ ป่วยโรค schizophrenia, bipolar 
disorder, alcohol dependence, 
substance dependence, 
borderline personality disorder 
ระบบ fast track ใช้สาํหรับกรณีผู้ ป่วยท ี่อยู่ใน
ระบบดแูลต่อเนื่องท ี่มีอาการกาํเริบ สามารถเข้า
รับการรักษาได้ทนัท ี

ร้อยละ 100 ‐ ‐ ‐ 100 100

กระบวนการ  โรค มาตรการ /นวัตกรรม เพ ื่อให้เกดิคุณภาพ  

Plan of care - Schizophrenia 

- Bipolar disorder

- Alcohol dependence

-  Substance dependence

- Borderline personality 
disorder 

- การรักษาด้วยยา, การฟืน้ฟผูู้ ป่วยใน group therapy, social skill, 
psychotherapy in schizophrenia, narrative therapy เพ่ือหา 
meaning of life

- การรักษาด้วยยา, การฟืน้ฟผูู้ ป่วยใน group therapy, social skill, 
psychotherapy in schizophrenia, narrative therapy เพ่ือหา 
meaning of life

- การรักษา alcohol withdrawal, motivational interview, cognitive 
behavioral therapy, group therapy

- การรักษาภาวะ substance induced psychosis ด้วยยา, 
motivational interview, cognitive behavioral therapy, group 
therapy

- การรักษาด้วยยา, mentalization based psychotherapy

Proxy Disease กับคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการดแูล 
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กระบวนการ  โรค มาตรการ /นวัตกรรม เพ ื่อให้เกดิคุณภาพ  
Discharge planning - Schizophrenia 

- Bipolar disorder

- Alcohol dependence

- Substance dependence

- Borderline personality 
disorder 

- Compliance ของยา, การฟืน้ฟสูภาพ, การดแูลของครอบครัว, 
social skill, self esteem, early detection

- Compliance ของยา, การฟืน้ฟสูภาพ, การดแูลของครอบครัว, 
social skill, self esteem, early detection, stressor

- การปอ้งกนัการกลบัด่ืมซํา้ การดแูลของครอบครัว การกลบัไป
ทํางานได้ คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้

- การปอ้งกนัการกลบัใช้ซํา้ การดแูลของครอบครัว  กลบัไปเรียน
หนงัสือหรือทํางานได้

- การรักษาด้วยยา mentalization based psychotherapy, การควบคมุ
อารมณ์ไมใ่ห้มีพฤติกรรมทําร้ายตนเอง

Proxy Disease กับคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการดแูล 

การใหข้อ้มูลเสริมพลงั

ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561

ความคดิเหน็ด้านได้รับความรู้ เรื่ องโรคของ
ญาตใินระดับมากถงึมากที่สุด

ร้อยละ 80 88.88 87.50 86.79 93.20 92.50

ความคดิเหน็ของญาตผิู้ ป่วยเข้าใจและนํา
ความรู้ ท ี่ได้ไปดูแลผู้ ป่วยท ี่บ้านในระดับมาก
ถงึมากที่สุด

ร้อยละ 80 96.43 91.67 90.57 90.25 95.65

ความมั่นใจของญาตใินการดูแลผู้ ป่วย
เพ ิ่มข ึน้ในระดับมากถงึมากที่สุด

ร้อยละ 80 89.09 100 88.68 86.30 93.22
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Proxy Disease กับคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการดแูล 

กระบวนการ  โรค มาตรการ /นวัตกรรม เพ ื่อให้เกดิคุณภาพ  
General Care schizophrenia,

bipolar disorder, 

alcohol dependence, 

substance dependence, 

borderline personality 

– Pharmacotherapy, insight, narrative therapy, meaning of life, 
destigmatization, family intervention, psychoeducation, 
continuous care, rehabilitation

– Pharmacotherapy, insight, narrative therapy, meaning of life, 
destigmatization, family intervention, psychoeducation, 
continuous care, rehabilitation, self care, สามารถกลบัไปทํางาน
ได้, การจดัการstressor

– Detoxification, narrative therapy Motivational interview, 
cognitive behavioral therapy, relapse prevention, role play, group 
therapy, continuous care

– Detoxification, narrative therapy, Motivational interview, 
cognitive behavioral therapy, relapse prevention, group 
therapy,behavioral modification,  continuous care, สามารถ
กลบัไปเรียนหนงัสือได้violence precaution

– Mentalization based psychotherapy, dialectic behavioral therapy, 
emotional regulation, coping focus, family intervention, suicidal 
precaution

กระบวนการ  โรค มาตรการ /นวัตกรรม เพ ื่อให้เกดิคุณภาพ  
Care of high risk – schizophrenia, bipolar 

disorder, alcohol 
dependence, substance 
dependence, borderline 
personality 

– ผู้สงูอายุ
– ผู้ ป่วยจิตเวชท่ีมีโรคร่วม      

ทางกายรุนแรง
– ผู้ ป่วยท่ีผลข้างเคียงรุนแรง

จากยาจิตเวช เช่น NMS, 
serotonin syndrome, 
agranulocytosis, lithium 
intoxication, renal failure, 
thyroid dysfunction, SJS     
เป็นต้น

– Electroconvulsive therapy

– เฝา้ระวงัการหกล้ม, oversedation, sepsis, delirium, UTI, โรคร่วม    
ทางกาย

– Early detection, emergency consult 
– Prevention, early detection, emergency consult
– Premedication, preoperation safety, postoperation monitoring, 

ตรวจสอบอปุกรณ์ช่วยชีวิต

Proxy Disease กับคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ  ในกระบวนการดแูล 
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การดูแลผูป่้วย
ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561

จาํนวนผู้ ป่วย/ผลกระทบผู้ ป่วยท ี่
พลัดตกหกล้ม

E=0 C=2
D=6

C=5
D=7

C=6
D=5
F=1

C=6
D=6
E=1

C=2
D=5
E=1

จาํนวนผู้ ป่วย/ผลกระทบผู้ ป่วยท ี่
ก้าวร้าว

E=0 C=53
D=2

C=15
D=1

C=2
D=5

C=1
D=2

E=4

จาํนวนผู้ ป่วย/ผลกระทบผู้ ป่วยท ี่

ทาํร้ายตวัเอง

E=0 E=1 C=2
D=1

D=2 D=1 D=1

จาํนวนผู้ ป่วย/ผลกระทบผู้ ป่วย
mediational error

E=0 C=17 C=7
D=1

C=5 C=9
D=3

C=4
D=5

Sexual abuse E=0 0 0 0 0 0

Escape E=0 C=2 C=1 C=3 C=1
D=1

C=1
E=2

การทาํงานกบัชุมชน
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้
ช ุมชน

อยา่งน้อยปีละ 2
ครัง้

4 4 4 4 4 5

มีการประเมนิศักยภาพและ
ความต้องการของชุมชนก่อนจัด
กจิกรรมทุกครัง้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100

มีการวางแผนและออกแบบ
บริการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชนทุกครัง้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้  
ความเข้าใจและทศันคตต่ิอ         
การป่วยทางจติเวชตัง้แต่           
ระดับดีข ึน้ไป 

ร้อยละ 80 78.30 88.45 93.3
3

96.7
0

91.33 84.00

ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถร่วม
โครงการจนจบกจิกรรม 

 

ร้อยละ 90 100 100 100 100 100 100
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Clinical quality summary
PCT - Psychiatry

21

Clinical quality summary
การดูแลผูป่้วย schizophrenia

22

75



Schizophrenia
ไม่ป่วยซํา้
6 เดอืน

ควบคมุอาการได้

อยูร่่วมกบั
ครอบครัว
และชมุชน

Self care

Biological treatment

Psychosocial 
intervention

Family 
psychoeducation

Family 
intervention

ทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน

Empowerment  
ครอบครัวในการดแูล
ผู้ ป่วย การส่ือสาร 

ฟืน้ฟสูมถภาพ

ฝึก social skill

Antipsychotics

ECT

Narrative therapy

Motivational interview

Psychosocial intervention

ห้องเรียนครอบครัว

คา่ยครอบครัวล้อมรัว้ด้วยรัก

Day hospital

ฝึก self care ใน ward

จิตสบายเม่ือร่างกายแข็งแรง

การดแูลตอ่เน่ือง

ติดตามอาการ
Phone visit 

Home visit 
มีระบบการรักษาเม่ืออาการกําเริบ

Fast track

psychotherapy

Behavioral modification

สีเช ียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว
สีเหลือง = กาํลังดาํเนินการ
สีแดง = ยังไม่ได้ดาํเนินการ

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

23

Process management
Process Process requirement Measure Process design

Access, entry เขา้ถึงบริการไดร้วดเร็ว ผูป่้วย Schizophrenia ไดรั้บการตรวจภายใน 2 สัปดาห์ มีระบบคดักรองผูป่้วยท่ีมีอาการจะจดัคิว
นดัใหก่้อน

Assessment ไดรั้บการวนิิจฉยัถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ - การวนิิจฉยัของผูป่้วยถูก audit โดย Ward staff 100%
- Department staff audit

- Ward round
- Treatment seminar
- Case conference

Planning มีการวางแผนร่วมกนัของทีมสหวชิาชีพ การวางแผนการรักษาของผูป่้วยถูก audit โดย Ward 
staff and Department staff audit100%

- Discharge planning
- Treatment seminar

Patient care ปลอดภยั
มีประสิทธิผล

Incidence violence ระดบั E = 0
GAF ดีข้ึนก่อนออกจากรพ.

- มีระบบตรวจคน้อาวธุ และพยาบาล
ไดรั้บการฝึกตามCPG violence
‐ ผูป่้วยไดรั้บการรักษาแบบองคร์วมทั้ง
การใชย้าและ psychosocial 
intervention

การใหข้อ้มูลเสริมพลงั Psycheducation
Family intervention

ความรู้ ความมัน่ใจของครอบครัวหลงัเขา้ร่วม
กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 80

‐ กิจกรรม psychosocial 
intervention

‐ หอ้งเรียนครอบครัว

Continuous care ฟ้ืนฟูสภาพ
ดูแลครอบครัวผูป่้วยต่อเน่ือง

GAF เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 ระดบั ใน 6 เดือนหลงั
จาํหน่าย
ผู้ป่วยได้รับการตดิตามต่อเน่ืองอย่างน้อย 1 ช่องทาง

‐ Phone visit
‐ Home visit
‐ การดูแลต่อเน่ืองพร้อมแพทย ์(บตัร

ฟ้า)

การทาํงานกบัชุมชน ฟ้ืนฟูสภาพ, ลด stigma ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจ
และทศันคติในด้านการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระดบัดี-ดีมาก

‐ ค่ายครอบครัวอมร้ัวดว้ยรัก
‐ จิตสบายเม่ือร่างกายแขง็แรง
‐ พฒันาศกัยภาพการดูแลผูป่้วย
‐ รดนํ้าดาํหวั 24
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รอ้ยละของผูป่้วยschizophrenia ไม่ป่วยซํา้ 6 เดอืนใน อ.หาดใหญ่และอ.เมอืงสงขลา

93.75% 100.00% 100.00%
93.10% 95.00%

97.56%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

70% 70% 70% 70% 70% 70%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

พ.ศ.2556 พ.ศ.2558 พ.ศ.2560
ร้อยละของผู้ ป่วยschizophrenia ไมป่่วยซํา้ในอ.หาดใหญ่และอ.เมืองสงขลา KPI Benchmark

Benchmark : Readmission patterns and effectiveness of transitional care among Medicaid patients with schizophrenia and medical comorbidity
Risperidone long‐acting and 1‐year rehospitalization rate of schizophrenia patient: A retrospective cohort study

25

Improvement summary
• ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วย schizophrenia มีปะสทิธิผลดีมาก มีกระบวนการ
ดแูลตอ่เน่ืองและการทํางานกบัชมุชนท่ีโดดเดน่

• มีนวตกรรมในด้านการฟืน้ฟผูู้ ป่วย เชน่ กลุม่บําบดั day hospital, การเย่ียม
บ้านโดยให้ผู้ ป่วยท่ีมีอาการดีมีสว่นร่วม, home stay, กิจกรรมรดนํา้ดําหวั
โครงการจ้างงาน
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Plan

• พฒันาระบบการติดตามผู้ ป่วยตอ่เน่ืองโดยวดั ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีได้รับการ
ติดตามอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อย 1 ชอ่งทาง

• การทํา psychotherapy ในผู้ ป่วย schizophrenia

27

Clinical quality summary
การดูแลผูป่้วย Bipolar disorder

28
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Bipolar 
disorder
ไม่ป่วยซํา้
6 เดอืน

ควบคมุอาการได้

อยูร่่วมกบัครอบครัว

Biological 
treatment

Psychosocial 
intervention

Family 
psychoeducation

Family 
intervention

Empowerment  
ครอบครัวในการดแูล
ผู้ ป่วย การส่ือสาร 

ฟืน้ฟสูมถภาพ

Antipsychotics

ECT

Narrative therapy

Motivational interview

Psychosocial intervention

ห้องเรียนครอบครัว

คา่ยครอบครัวล้อมรัว้ด้วยรัก

Day hospital

จิตสบายเม่ือร่างกายแข็งแรง

การดแูลตอ่เน่ือง
ติดตามอาการ

Phone visit 

Home visit 

มีระบบการรักษาเม่ืออาการกําเริบ
Fast track

Coping stressor
และ อารมณ์

Insight

psychoeducation

29

สีเช ียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

ทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน

Process managementProcess Process requirement Measure Process design

Access, entry เขา้ถึงบริการไดร้วดเร็ว ผูป่้วย bipolar disorder ได้รับการตรวจภายใน 
2 สปัดาห์

มีระบบคดักรองผูป่้วยท่ีมีอาการจะจดัคิวนดัให้
ก่อน

Assessment ไดรั้บการวนิิจฉยัถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ - Ward staff audit 
การวนิิจฉยั 100%
- Department staff audit

- Ward round
- Treatment seminar
- Case conference

Planning มีการวางแผนร่วมกนัของทีมสหวชิาชีพ - Ward staff and Department staff audit - Discharge planning
- Treatment seminar

Patient care ปลอดภยั
มีประสทิธิผล

Incidence violence ระดบั E = 0
Incidence fall ระดบั E =0
GAF ดีขึน้ก่อนออกจากรพ.

- มีระบบตรวจค้นอาวธุ และพยาบาลได้รับการ
ฝึกตามCPG violence
‐ ผู้ ป่วยได้รับการรักษาแบบองค์รวมทัง้

การใช้ยาและ psychosocial 
intervention

‐ Psychoeducation ผู้ ป่วยในด้าน
การรักษา การ early detection

การให้ข้อมลูเสริมพลงั Psycheducation
Family intervention

ความรู้ ความมัน่ใจของครอบครัวหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 80

‐ กิจกรรม psychosocial 
intervention

‐ ห้องเรียนครอบครัว

Continuous care ฟืน้ฟสูภาพ
ดแูลครอบครัวผู้ ป่วยตอ่เน่ือง

GAF เพิ่มขึน้อยา่งน้อย 1 ระดบั ใน 6 เดือนหลงั
จําหน่าย
ผู้ ป่วยได้รับการตดิตามต่อเนื่องอย่างน้อย 1 
ช่องทาง

‐ Phone visit
‐ Home visit
‐ การดแูลตอ่เน่ืองพร้อมแพทย์ (บตัรฟา้)

การทํางานกบัชมุชน ฟืน้ฟสูภาพ, ลด stigma ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
และทศันคติในด้านการดูแลผู้ ป่วยตัง้แตร่ะดบัดี-ดี
มาก

‐ คา่ยครอบครัวอมรัว้ด้วยรัก
‐ จิตสบายเม่ือร่างกายแข็งแรง
‐ พฒันาศกัยภาพการดแูลผู้ ป่วย
‐ รดนํา้ดําหวั
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รอ้ยละของผูป่้วยbipolar disorderไม่ป่วยซํา้ 6 เดอืน 
ในอ.หาดใหญแ่ละอ.เมอืงสงขลา

Benchmark : Predictors of rehospitalization in a naturalistic cohort of patients with bipolar 
affective disorder

80.00% 86.36%

95.00%

81.10%

96.77% 94.59%
90% 90%

90%

90%

90% 90%

70% 70% 70% 70% 70% 70%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ร้อยละของผู้ ป่วยbipolar  I disorder ไมป่่วยซํา้ในอ.หาดใหญ่และอ.เมืองสงขลา KPI Benchmark

31

Improvement summary

• ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วย bipolar disorder มีประสทิธิผลตามเปา้หมายท่ี
วางไว้

• มีผลงานวิจยั ได้แก่...

• มีนวตกรรมในด้านการฟืน้ฟผูู้ ป่วย เชน่ กลุม่บําบดั day hospital, การ
เย่ียมบ้านโดยให้ผู้ ป่วยท่ีมีอาการดีมีสว่นร่วม, home stay, กิจกรรมรดนํา้
ดําหวั โครงการจ้างงาน
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การพฒันาคุณภาพ  การวจิยั นวตกรรม
เร่ือง เปา้หมาย การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม ผลท่ีพฒันางานวิจยั

Schizophrenia

Bipolar disorder

- ผลของการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยตอ่อตัราการ
เข้ารับการรักษาซํา้ของผู้ ป่วยจิตเวช โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์   ในปี พ.ศ.2550-2552

- เจตคตติอ่การป่วยทางจิตของผู้ ป่วยจิตเวช ญาติ
และเจ้าของบ้านจากคา่ยครอบครัว ในรูปแบบ
โฮมสเตย์

- อตัราการป่วยซํา้จนต้องเข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ ป่วยใน         ของผู้ ป่วยจิตเวชโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

- ผลของการให้ข้อมลูย้อนกลบัตอ่ความคบัข้องใจ
ของผู้ ป่วยจิตเวชท่ีถกูผกูมดัในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

- กิจกรรมเย่ียมบ้านและชมุชนเพ่ือการเสริมสร้าง
ความรู้ ทศันคต ิและประสบการณ์การดแูล
ผู้ ป่วยจิตเวชชมุชน                ในนกัศกึษาแพทย์

- ความรู้ ทศันคต ิประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยจิต
เวชด้านจิตสงัคมในนกัศกึษากบักิจกรรมเย่ียม
เครือขา่ยในชมุชน

- พฒันาระบบ discharge 
planning

- คา่ยครอบครัวล้อมรัว้ด้วยรัก
- พฒันาระบบการดแูลตอ่เน่ืองของ

ทีม PCT
- มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัตอ่ผู้ ป่วย

หลงัผกูยดึทําให้ผู้ ป่วยเข้าใจ
สาเหตแุละมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ทีมรักษา

Plan

• พฒันาระบบการดแูลตอ่เน่ืองท่ีสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยได้

• Early intervention ในผู้ ป่วยท่ียงัมีศกัยภาพในการทํางานอยู ่เพ่ือให้
สามารถควบคมุอาการได้และมีพยากรณ์โรคท่ีดี

• Empower ผู้ ป่วยเร่ืองการทํางานเพ่ือให้มีตวัตนท่ีดี(self esteem)
• ญาติมีความรู้และทศันคตท่ีิดีตอ่การดแูลผู้ ป่วย
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Clinical quality summary
การดูแลผูป่้วย alcohol dependence

35

alcohol 
dependenc
e  หยุดดื่มสุรา

ได้ 

ควบคมุอาการ 
withdrawal

มี motivation

การจดัการ 
stimuli cue

Family psychoeducation

Motivational 
interview

Community base treatment

Empowerment  
ครอบครัวในการดแูล
ผู้ ป่วย การส่ือสาร 

Cognitive behavioral 
therapy

Role play

Benzodiazepine replacement

Alcohol withdrawal scale

Motivational interview

Psychosocial intervention

คา่ย
ครอบครัว

กลุม่ AA

กิจกรรมดตูบัย้อนดตูนเอง

การดแูลตอ่เน่ือง
ติดตามอาการ

Phone visit 

Home visit 

มีระบบการรักษาเม่ืออาการกําเริบ
Fast track

Behavioral 
modification

ครอบครัวและชมุชนมี
สว่นร่วมร่วมในการดแูล

การรักษาโรคร่วมทางจิต
เวช

detoxification

Narrative 
therapy

Holistic care

Psychosocial intervention
pharmacotherapy

การทํางานกบัชมุชน

วีดีโอของฉนั

กลุม่ญาติ
ผู้ ป่วย

36

สีเช ียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว
สีเหลือง = กาํลังดาํเนินการ
สีแดง = ยังไม่ได้ดาํเนินการ

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea
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Process management
Process Process requirement Measure Process design

Access, entry เขา้ถึงบริการไดร้วดเร็ว ผูป่้วย alcohol dependence ได้รับการตรวจ
ภายใน 2 สปัดาห์

มีระบบคดักรองผูป่้วยท่ีมีอาการจะจดัคิวนดั
ใหก่้อน

Assessment ไดรั้บการวินิจฉยัถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ - Ward staff audit 
การวินิจฉยั 100%
- Department staff audit

- Ward round
- Treatment seminar
- Case conference

Planning มีการวางแผนร่วมกนัของทีมสหวชิาชีพ - Ward staff and Department staff audit - Discharge planning
- Treatment seminar

Patient care ปลอดภยั
มีประสทิธิผล

Incidence violence,fall ระดบั E = 0
ผู้ ป่วยalcohol dependence ไม่เกิด 
delirium ขึน้ในรพ.

‐ มีระบบตรวจค้นอาวธุ และพยาบาล
ได้รับการฝึกตามCPG
violence,fall

‐ Early detection, 
detoxification, treat 
underlying medical 
condition 

‐ ผู้ ป่วยได้รับการรักษาแบบองค์รวมทัง้
การใช้ยาและ psychosocial 
intervention

การให้ข้อมลูเสริมพลงั Psychoducation
Family intervention

ความรู้ ความมัน่ใจของครอบครัวหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 80

‐ กิจกรรม psychosocial 
intervention

‐ ห้องเรียนครอบครัว
‐ คา่ยครอบครัว 
‐ กลุม่ครอบครัวผู้ปวย่ 37

รอ้ยละของผูป่้วยทีห่ยดุดืม่สรุาไดเ้ป็นระยะเวลา 3 เดอืน

Benchmark : Predictive factors for alcohol relapse in the selection of alcohol‐dependence persons for hepatic 
transplant 

54.00% 57.00% 53.00% 55.00%

75.00% 76.00%

62.00%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2561
ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีหยดุด่ืมสรุาได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน KPI Benchmark

Admit 14 วนั Admit 21 วนั
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รอ้ยละของผูป่้วยทีห่ยดุดืม่สรุาไดเ้ป็นระยะเวลา 6 เดอืน

Benchmark : Predictive factors for alcohol relapse in the selection of alcohol‐dependence persons for hepatic 
transplant 

42.00%

50.00%

28.00%
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30%
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ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีหยดุดื่มสรุาได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน KPI Benchmark

ผู้ ป่วยเปล่ียนใหม ่สว่นหนึง่เป็น ผู้ ป่วยสมองเสื่อม
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Improvement summary

• ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วย alcohol dependence มีการพฒันาระบบอยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยการดแูลในหอผู้ ป่วยแบบ intensive 21 วนั จากเดิม 14 วนั
และมีการพฒันาระบบดแูลตอ่เน่ือง ทําให้ผลการดแูลอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ผู้ ป่วย
สามารถหยดุด่ืมสรุาได้ 3 เดือน 6 เดือนมากกวา่ benchmark

• มีนวตกรรมในด้านการฟืน้ฟผูู้ ป่วย เชน่ กลุม่บําบดั AA, กลุม่ครอบครัว, 
กิจกรรมคูB่uddy
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การพฒันาคุณภาพ  การวจิยั นวตกรรม
โรค เป้าหมาย งานวจิัย ผลที่พฒันางานวจิัย

Alcohol 
dependence

- แรงจงูใจในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและแรงจงูใจ
ในการเลกิด่ืมสรุาของผู้ ป่วยตดิสรุา โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

- การทํา 
motivational 
interview ในผู้ ป่วย

Plan

• สร้างระบบเครือขา่ยในการดแูลผู้ ป่วยในชมุชน

• นวตักรรมการตดิตามอาการผู้ ป่วยทาง Line
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การเสนอผลงานภาควิชาพยาธิวิทยา  

โดย อ.นพ.วิระชัย สมัย 
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https://health.unl.edu/laboratory

กจิกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงาน
ของภาควชิา(QAภาควชิา) เรื�อง Advanced HA

29 มีนาคม 2562

ภาควิชาพยาธิวิทยา
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ภาควชิาพยาธิวิทยา 

ภาควิชาพยาธิวิทยามีการวางแผนจดับริการภายใต้วิสยัทศัน์ว่า 
“

วชาพยาธวทยามการวางแผนจดบรการภายใตวสยทศนวาภาค
“เป็นศูนย์การศึกษา บริการ และวิจัยทางพยาธิวิทยาชั +นนําในภมูภิาคเอเชียตะวันวันออกเฉียงใต้ใต้” 
โดยมีเปา้ประสงค์ในการดําเนินงาน 2559-2563 ดงันี %

การ
บริการ

งานวิจยัการเรียน
การสอน

• เทคโนโลยีที(ทนัสมยั 
• มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดบัสากล เพื(อรองรับการบริการทางสขุภาพ

ระดบัเหนือตตยิภมูิ
• การทดสอบใหม ่: 

- next generation sequencing – คดักรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่
- ตรวจวินิจฉยัโรคอบุตัใิหมอ่บุตัซํิ %าเพื(อวินิจฉยัรักษาและปอ้งกนัการ   
แพร่กระจายสูช่มุชน

• R2R
• Kaizen

เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง

พยาธิวทิยาคลินิก, การบริการโลหติ, พยาธิกายวภิาค, นิตเิวชศาสตร์และพษิวทิยา

1.พื %นที(ที(ใช้ปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์  มีการแยกห้องปฏิบตัิการเฉพาะออกจากห้องปฏิบตักิารทั(วไป เช่น ห้องชนัสตูรเชื %อวณัโรค

2.พื %นที(สนบัสนนุการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ห้องเจาะเลือด ห้องบริจาคโลหิต ห้องจดัเก็บสารเคม ี

3.พื %นที(ที(ใช้สว่นงานบริหาร ได้แก่ สํานกังานธุรการ พื %นที(สําหรับการเก็บเอกสารข้อมลู ตลอดจนห้องพักเวรผู้ปฏิบตัิงาน

การทํางานมีประสิทธิภาพและปลอดภยัพื +นใช้สอย

1 พื %นที(ที(ใช้ปฏิบตัิการทางวิท
แบ่งส่วนการปฏิบัตงิาน

พื %นที(คบัแคบ Purpose : เพื(อปรับพื %นที(ทํางานให้มีความสะดวกและปลอดภยั ตาม
ลกัษณะงานรวมทั %งการบริหารจดัการทรัพยากรเครื(องมือให้มปีระสทิธิภาพ
ยิ(งขึ %น
Process: ปรับปรุงพื %นที(ให้เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื(อง เช่น 
Total Automated Lab, BSL, Molecular Lab 

Performance : 
1. ลดระยะเวลาประกนัการทดสอบ
2. เพิ(มการทดสอบที(ต้องการห้องปฏิบตัิการที(มีลกัษณะจําเพาะ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรัพยากรเครื(องมือทดสอบ
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เครื(องมือพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

0
1
2
3
4
5

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

คร
ั�ง

จาํนวนอบุตักิารณที์�เครื�องมือเสียที�มีผลตอ่ผูร้บับริการ

ผล

เป้าหมาย

มีเครื(องมือสํารองเพื(อใช้งานทดแทนสําหรับ
เครื( องที(ใช้ในตรวจวิเคราะห์ที(สําคัญและ
จําเป็นต้องรายงานผลในเวลาจํากดั

เครื�องมือ

• เครื(องมือและอปุกรณ์ที(จดัวางเครื(องครั %งแรก คณะกรรมการตรวจรับพสัดตุรวจสอบความถกูต้องของคุณลกัษณะของ
เครื(องมือ และห้องปฏิบตัิการทดลองการทํางานของเครื(องมือก่อนการตรวจรับพสัดแุละนํามาใช้งานจริง 

• ห้องปฏิบตัิการ มีแผนสอบเทียบเครื(องมือที(มีผลกระทบต่อคณุภาพ โดยจดัทําเป็นแผนการสอบเทียบเครื(องมือประจําปี  
1 ครั %งใน 12 เดือน

• ห้องปฏิบตัิการมีการตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื(องมืออปุกรณ์ ประจําวนั ประจําสปัดาห์ และประจําเดือน 

PPurpose : เพื(อบริหารจดัการการสง่เครื(องมือสอบเทียบตามระยะเวลาที(กําหนด

Process : อบรมการใช้โปรแกรมการสอบเทียบและใช้โปรแกรมให้ครอบคลมุทกุห้องปฏิบตัิการ

Performance : 
1.ผลการสอบเทียบภายในระยะเวลากําหนด 100%
2.ผลการสอบเทียบเครื(องมือ ผ่าน 100% 

การสอบเทียบ
เครื(องมือล่าช้า

เครื�องมือ เครื(องมือพร้อมใช้งานอย่างมีประสทิธิภาพ

มลูค่าการส่ง
ตรวจต่อ ที(ต้อง
ใช้เครื(องมือ
วิเคราะห์ราคา
แพง

Purpose : เพื(อลดจํานวนการทดสอบที(ต้องสง่ออกนํามาทําการทดสอบได้เอง

Process : ทําความร่วมมือกบัศนูย์เครื(องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

Performance : 
1.ลดมลูค่าการสง่การทดสอบที(ต้องตรวจตอ่

89



เครื(องมือ วสัด ุนํ %ายา ห้องปฏิบตัิการที(รับตรวจต่อ
ที(ได้มาตรฐาน

ห้องปฏบิัตกิารที�รับตรวจต่อ

• มีการคดัเลือกห้องปฏิบตัิการ/หน่วยตรวจทดสอบที(รับตรวจตอ่ กําหนดให้มีการประเมิน คดัเลือก 
และติดตามความสามารถของห้องปฏิบตัิการที(สง่ตอ่

• ทบทวนความสามารถของห้องปฏิบตัิการสง่ตอ่อย่างน้อย 1 ครั %งใน 12 เดือน

มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกแตย่งัไมช่ดัเจนว่าเป็นห้องปฏิบตัิการที(ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ
ราชวิทยาลยัฯ หรือระบบอื(นๆ เช่น ISO15189

การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจาก
ภายนอก: เครื�องมือ วัสดุ นํ +ายา ห้องปฏบิัตกิารที�รับตรวจต่อ

เครื�องมือ วัสดุ นํ +ายา

• มีการคดัเลือก ตรวจสอบการจดัซื %อจดัหาบริการจากภายนอก เครื(องมือวิทยาศาสตร์ วสัด ุนํ %ายา 
โดยคํานงึถึงคณุภาพของสินค้า และคณุภาพในการบริการหลงัการขาย รวมทั %งคํานงึถึงความ
เพียงพอตอ่การบริการประสิทธิภาพของงาน

• มีการประเมินผู้ผลิตหรือผู้ขายอย่างน้อย 1 ครั %ง ใน 12 เดือน

70

75

80

85

90

95

100

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รอ้
ยล

ะ

ผลการประเมนิความพึงพอใจของการบริการของผูข้าย 

ผล

เป้าหมาย

- การสง่มอบสนิค้าของผู้ขาย 
- คณุภาพการใช้งานของสนิค้า 
- บริการหลงัการขาย 

เครื(องมือ วสัด ุนํ %ายา ห้องปฏิบตัิการที(รับตรวจต่อ
ที(ได้มาตรฐาน

การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจาก
ภายนอก: เครื�องมือ วัสดุ นํ +ายา ห้องปฏบิัตกิารที�รับตรวจต่อ
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ช่องทางในการสื(อสารกบัผู้ใช้ห้องปฏิบตัิการ/หน่วยทดสอบ หลายหลายช่องทาง ทั %งการใช้สื(อทาง
เดียว การสื(อสารสองทาง และการประชมุร่วมกนัเป็นระยะอย่างสมํ(าเสมอ โดยช่องทางการสื(อสาร
กบัผู้ รับบริการ  ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการ ดงันี %

1. การสื(อสารทางเดียว เช่น  คูมื่อการจดัเก็บสิ(งสง่ตรวจ  ปฏิทินสิ(งสง่ตรวจ
2. การสื(อสารสองทาง เช่น

- การประชมุกบัผู้ รับบริการภายในภายนอก 
- การจดัตั %งคณะกรรมการร่วมพฒันางานบริการและทบทวนคําขอใช้บริการ ข้อเสนอแนะและ

สญัญาระหว่างภาควิชาพยาธิวิทยาและฝ่ายการบริการพยาบาล 

3.การจดัอบรม เช่น การจดัอบรมสิ(งสง่ตรวจ

พบอบุตัิการณ์ Specimen ผิดชนิด
ปี 2560 พบจํานวน 136 ราย
ปี 2561 พบจํานวน 97 ราย 

การสื�อสารกับผู้ใช้ เพื(อให้เกิดความเข้าใจในการตรวจและการแปลผล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสื�อสารกบัผูส้ง่ตรวจ

Purpose : เพื(อลดอตัราการปฏิเสธิสง่สง่ตรวจ
Process :
1. จดัทําและทบทวนคู่มือการเก็บสิ(งสง่ตรวจ
2. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี(ยวกบัการจดัเก็บสิ(งสง่ตรวจ
3. จดักิจกรรม Lab ward tour
4. การจดัตั %ง PCT

Performance : 
1. อตัราความผิดพลาดของการเก็บสิ(งสง่ตรวจ

อตัราการ
ปฏิเสธสิ(งส่ง
ตรวจ

การสื�อสารกับผู้ใช้ เพื(อให้เกิดความเข้าใจในการตรวจและการแปลผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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การลงทะเบียนรับสิ(งสง่ตรวจ โดยใช้ระบบ Barcode 

เกณฑ์การปฏิเสธสิ(งสง่ตรวจ 

การควบคมุสิ(งแวดล้อม เพื(อรักษาสภาพสิ(งสง่ตรวจก่อนการการวิเคราะห์

พบอบุตัิการณ์ชื(อผู้ ป่วยในคอมไม่ตรงกบัชื(อที(ข้างภาชนะ

ปี พบจํานวน 123 ราย 

ปี 2561 พบจํานวน 83 ราย

การพฒันาระบบ Single Barcode 

การจัดการกับสิ�งส่งตรวจ การจดัการกบัสิ(งสง่ตรวจอย่างมีประสิทธิภาพและการบง่ชี %
สิ(งสง่ตรวจที(ถกูต้อง

- ภายในประเทศ 24 โครงการ 
- ตา่งประเทศ  3 โครงการ

การทดสอบห้องปฏิบตัิการทางด้าน Cytogenetics  ประเมินโดย  สถาบนั
College of American Pathologists (CAP)

มีการทบทวนวิธีตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 1 ครั %งใน 12 เดือน และให้บนัทกึผลการทบทวนไว้เป็น
เอกสาร

ดําเนินการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตัิการ (IQC) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบตัิการโดยองค์กรภายนอก (EQA)

เพื(อความมั(นใจและมีคณุภาพในกระบวนการวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์
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เพื(อให้มีความมั(นใจในการส่งมอบผลให้ถกูต้อง
และทนัเวลา โดยคํานงึถึงการรักษาความลบั
ของผู้ ป่วย

การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนที(จะรายงานผลออกไป ผู้ตรวจสอบผลต้องตรวจสอบความถกูต้องของผลการ

ทดสอบ
• การรายงานผลมีทั %ง 2 แบบ คือ 

1.การรายงานผลในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ(งจะใช้รหสัผ่านสว่นบคุคลแทนการลงลายมือชื(อ 
2.การรายงานผลด้วยกระดาษ 

การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ 
การรายงานค่าวิกฤต ิการรักษาความลับ
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เคมีคลินกิ

จลุชีววิทยา

จลุทรรศนศาสตร์
คลินกิ
พยาธิวิทยากาย
วิภาค
ภมูิคุม้กันวิทยา

โลหิตวิทยา

จํานวนอบุตัิการณ์รายงานผลผิด Purpose : เพิ(มประสิทธิภาพการรายงานผล

Process :
1. ใช้โปรแกรมถ่ายโอนผลการทดสอบเข้าสู่ระบบ  LIS-HIS ใน
การรายงานผล 
2. พฒันาโปรแกรมให้สามารถส่งผลจากเครื(องนบัจํานวนเซลล์ไป
ยงัระบบ HIS 

Performance :
1.อตัราการรายงานผลผิดพลาด 

เพื(อให้มีความมั(นใจในการสง่มอบผลให้ถกูต้อง
และทนัเวลา โดยคํานงึถึงการรักษาความลบั
ของผู้ ป่วย

การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ 
การรายงานค่าวิกฤต ิการรักษาความลับ

การรายงาน
ผลไมค่รบ

Purpose : เพิ(มประสิทธิภาพการรายงานผล

Process :
1. Auto verify
2.ใช้โปรแกรมกรองในกรณีที(รายงานผลไม่ครบ

Performance :
การรายงานผลครบทกุการทดสอบ ได้ 100 %
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เพื(อให้มีความมั(นใจในการส่งมอบผลให้ถกูต้อง
และทนัเวลา โดยคํานงึถึงการรักษาความลบั
ของผู้ ป่วย

การรักษาความลับ
• ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการมีการรายงานผลผ่านระบบ และควบคมุการเข้าถึงระบบโดยใช้รหสั

การเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคล
• ผลการทดสอบจะถกูสง่ถึงมือผู้มีอํานาจหรือผู้ ได้รับมอบหมายให้รับรายงานผล โดยผู้ รับต้องมีรายชื(อตามที(ระบใุนแบบ

มอบหมายให้รับใบรายงานผล

การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ 
การรายงานค่าวิกฤต ิการรักษาความลับ

การรายงานค่าวกิฤต ิ
• กําหนดรายการทดสอบและค่าวิกฤติที(ต้องรายงานทนัที

• การทบทวนระดบัค่าวิกฤติอย่างน้อย 1 ครั %งใน 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน ปี 2561 พบอตัราการรายงานผล Lab วิกฤติภายในระยะเวลาที(กําหนด 100 % 

เสนอแนะให้มีการทบทวนค่าวิกฤตของการทดสอบทางห้องปฏิบตัิโดยเทียบกบัโรงพยาบาลต่างๆ เช่น 
รพ.ศิริราช รพ.จฬุาฯ รพ.รามาธิบดี เป็นต้น 

หอ้งปฏบิตักิารไดร้บัมาตรฐานการรบัรอง ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190:
2003

สาํนกัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
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17

ห้องปฏิบตัิการผ่านการรับรองตามมาตรฐานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย 

� ภาควิชาฯ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ทกุ 
5 ปี ตั %งแตปี่ 2551 จนถึง ปัจจบุนั  

� ภาควิชาฯ นําข้อเสนอแนะจากราชวิทยาลยั มาปรับปรุงเพื(อพฒันาระบบคณุภาพของ
ภาควิชาฯ  เช่น ข้อเสนอแนะในการกําหนดเป้าหมายตัวชี %วัดการรายงานผลให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึ %น การกําหนดเกณฑ์ในการยอมรับของการควบคมุคณุภาพภายในตาม
ความเหมาะสมของการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น

การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย Laboratory accreditation 
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

โดย อ.พญ.ศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ 
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ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
29 มนีาคม 2562

VISION (วิสยัทศัน์)  

ห้องฉกุเฉินมาตรฐานสากล 
(International Emergency Department)

Strategic objective 5: Excellence/Standard and quality management

97



MISSION (พนัธกจิ)
• เป็นแหล่งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ทัง้การดูแล
รักษา  ณ  จุดเกดิเหตุ  และการดูแล รักษาที่
แผนกฉุกเฉินที่ให้ความปลอดภยั  24  ช่ัวโมง

1. Services 

•เป็นแหล่งฝึกอบรมทกัษะด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์เวชปฏบิัติ
ทั่วไป  แพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุนของแต่ละ
สาขา และเป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2.Training

• เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้  และวจิัยทางคลินิก / 
ระบาดวทิยาอื่น ๆ ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน3.Research

เป้าหมาย
•พฒันาการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
•การบริการในระบบการแพทย์ฉกุเฉินท่ีเป็นมาตรฐานสากล
•พฒันางานวิจยัท่ีสามารถนํามาเป็นมาตรฐานแนวปฏิบตักิารดแูลผู้ ป่วยใน
แผนกฉกุเฉิน เป็นท่ียอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ
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Strategic objectives

• การเรียนการสอนระดบัก่อนปริญญาท่ีเป็นมาตรฐานแพทยสภา และ AUNQA
• การเรียนการสอนระดบัหลงัปริญญาตามมาตรฐานวิทยาลยัเวชศาสตร์ฉกุเฉิน แพทยสภา 
และได้รับการรับรอง WFME

• การบริการในแผนกฉกุเฉินได้ผลลพัธ์ตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นปัจจบุนั
• การบริการแพทย์ฉกุเฉินนอกโรงพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัการบริการในแผนกฉกุเฉิน
• งานวิจยัท่ีเป็นท่ีตีพิมพ์ในในระดบันานาชาติ 

Strategic Objective (SO)

SO 1
International

(global recognition)

SO 2
Social 

responsibility

SO 3
Efficiency/effectiveness
/resource allocation

SO 4
Networking and 
collaboration

SO 5
Excellence/Standard and 
quality management

SO 6
Financial 

sustainability

SO 8
Environment concern, 
Healthy & happy faculty

SO 7
SMART and 

innovation faculty

Postgraduate
‐ผา่นการประเมินหลกัสตูร WFME (World Federation for Medical Education) (SO1)(รอประเมิน 29-30 เม.ย. 2562)
‐มีการนํา evidence based medicine มาพฒันาเป็น clinical practice guideline และนํามาปฏิบตัิงานจริง (โดยเฉพาะโรค
ในระบบ fast track) (SO2)
‐มีสว่นร่วมในการประชมุคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย (SO2, 5)
‐ความร่วมมือกบัหนว่ยงานและสถาบนัตา่งๆ (MOU) (SO4)

ประชมุพฒันาการดแูลผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาล ประชมุพฒันาการดแูลผู้ ป่วย sepsis fast track ท่ีแผนกฉกุเฉิน Miyasaki University
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Strategic Objective (SO)

SO 1
International

(global recognition)

SO 2
Social 

responsibility

SO 3
Efficiency/effectiveness
/resource allocation

SO 4
Networking and 
collaboration

SO 5
Excellence/Standard and 
quality management

SO 6
Financial 

sustainability

SO 8
Environment concern, 
Healthy & happy faculty

SO 7
SMART and 

innovation faculty

Research
‐จดัประชมุระดบันานาชาติและ international guest speaker (SO1)
‐ผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดบันานาชาติ (SO1)
‐งานวิจยั R2R2R (SO5)

Strategic Objective (SO)

SO 1
International

(global recognition)

SO 2
Social 

responsibility

SO 3
Efficiency/effectiveness
/resource allocation

SO 4
Networking and 
collaboration

SO 5
Excellence/Standard and 
quality management

SO 6
Financial 

sustainability

SO 8
Environment concern, 
Healthy & happy faculty

SO 7
SMART and 

innovation faculty

Service
‐เพ่ิมประสทิธิภาพของการรักษาพยาบาลโดยมีเป้าหมายทดัเทียมมาตรฐานนานาชาติ (SO 1, 3)
‐MOU กบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินด้านเครือข่ายวิชาการ (SO 4)

Medical advisory board

Emergency medicine regional forum
Tactical combat casualty course (TCCC)
Trauma networking

‐กําลงัพฒันาระบบ visual control (SO 7)
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กลุม่ผูป่้วยสําคญัของ CLT/PCT ER

โรค

เกณฑ์

รวม
ความเสีย่ง

สงู 
มคีา่ใชจ้า่ย/
จาํนวนวนั
นอน 
รพ.

ปรมิาณ
ผูป่้วย

มหีลกัฐานใหม่
หรอืเทคโนโลยี
ใหมท่ีนํ่ามาใชใ้น
การดแูลผูป่้วย

การดแูลมี
ความ
ซบัซอ้น

Acute ischemic 
stroke

5 4 4 4 4 21

Sepsis in adults 5 4 5 4 5 23

STEMI 5 5 3 4 4 21

Severe trauma met 
TTAC* 

5 5 3 4 4 21

Cardiac arrest 5 4 2 4 3 18

*TTAC: Trauma Team Activation Criteria

ตวัชีว้ดัของกลุม่โรคสําคญัจําแนกตามมติคิณุภาพ
โรค การเขา้ถงึ

และเขา้รบั
บรกิาร

การดแูล
ตอ่เนือ่ง

ความ
เหมาะสม

(เชน่ ทาํตาม 
CPG)

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั การดแูลที่
ยดึคนเป็น
ศนูยก์ลาง

การ
สรา้ง
เสรมิ
สขุภาพ

Acute ischemic 
stroke fast track

-Triage ถกูตอ้ง -Door to CT 
< 25 นาที
-Door to IV 
rtPA < 60 
นาท ี

-mRS ที ่3 
เดอืน 0-1 > 
39%
(ประสาน
ขอ้มลูกบั ภ.
อายรุกรรม)

-Triage ถกูตอ้ง 
>100%
-Door to CT 
< 25 นาที
100%
-Door to IV 
rtPA < 60 
นาท ี>80%
-Inform 
consent 100%

-Right dose of IV 
rtPA
-มกีาร monitoring 
ระหวา่งและหลงัให ้
IV rtPA ตามแนว
ปฏบิตั ิ
-Complications of 
IV rtPA (ประสาน
ขอ้มลูกบั ภ.อายรุก
รรม)

ใหคํ้าแนะนํา
ผูป่้วยและ
ญาต ิดา้นตวั
โรค วธิกีาร
รักษา และ
ภาวะแทรกซอ้
นทีอ่าจเกดิขึน้

การ
ป้องกนั
ภาวะแทรก
ซอ้น

Sepsis fast track 
in adults

-Triage ถกูตอ้ง -Door to 
antibiotic 
< 60 นาที

ไมเ่กดิภาวะ 
แทรกซอ้น
septic shock 
หรอื cardiac
arrest 

-Triage ถกูตอ้ง 
100%
-Door to 
antibiotic 
< 60 นาท ี> 
60%

-การบรหิารยา 
antibiotics ในผูป่้วย
ทีม่ปีระวตัแิพย้า
-RDU

STEMI fast track -Triage ถกูตอ้ง -Door to EKG 
< 10 นาที
-Door to PCI 
< 90 นาที

- อตัราตาย
ผูป่้วยทีทํ่า 
primary PCI 
< 10% 
(ประสาน
ขอ้มลูกบั ภ.
อายรุกรรม)

-Triage ถกูตอ้ง 
100%
-Door to EKG < 
10 นาที 100%
-Door to PCI 
< 90 นาที > 
80%

-การ monitoring 
และดแูลระหวา่งสง่
ตอ่ไปศนูยโ์รคหวัใจ
ตามแนวปฏบิตั ิ
-Incident ระดบั I 
ระหวา่งสง่ตอ่ผูป่้วย
ไปศนูยโ์รคหวัใจ
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ตวัชีว้ดัของกลุม่โรคสําคญัจําแนกตามมติคิณุภาพ

โรค การเขา้ถงึ
และเขา้รบั
บรกิาร

การดแูล
ตอ่เนือ่ง

ความ
เหมาะสม
(เชน่ ทาํ
ตาม CPG)

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั การดแูลที่
ยดึคนเป็น
ศนูยก์ลาง

การ
สรา้ง
เสรมิ
สขุภาพ

Severe trauma 
met TTAC

-EMS action 
time ภายใน 2 
นาที
-Prehospital 
notification
-Door to 
trauma team 
<15 นาที

-Activation 
trauma team 
ตาม TAC 
-Team ผา่น
การฝึกอบรม 
ATLS

-อตัราการเสยีชวีติ
ของผูป่้ายอบุตัเิหตุ
ทีม่ ีPS 
(Probability of 
survival) 0.75

-ED trauma 
team ready 
within 1 min > 
99%
- Trauma team 
response time 
within 15 min > 
80%

-Incident การเกดิ 
hypothermia 

Cardiac arrest -ดแูลโดยหวัหนา้
ทมี (leader 
CPR) ทีผ่า่นการ
อบรม ACLS 
ภายใน 1 นาที

-CPR team 
ผา่นการ
ฝึกอบรม ACLS

-OHCA: Survive 
to hospital 
admission> 26% 
(US)
-Cardiac arrest at 
ER: survive to 
hospital 
admission > 44%

-CPR team 
พรอ้มภายใน 4 
นาท ี> 80%

-การบรหิารยา 
Adrenaline, 
Cordarone, etc
-การ defibrillation, 
cardioversion
-การใชเ้ครือ่ง 
automated chest 
compression

ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั
โรค/

กระบวนการ
Gaps มาตรการดาํเนนิการ

การเขา้ถงึ 
เขา้รบับรกิาร

Severe trauma met TAC
-Prehospital notification (เริม่ ต.ค. 60)
EMS ของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรท์ีอ่อกเหต ุดแูลผูป่้วยอบุตัเิหตทุีเ่ขา้ TTAC เมือ่มรีะบบ
prehospital notification พบวา่ ระยะเวลาเฉลีย่ Door to trauma team 15 นาท ีลดเหลอื 3.6 นาท ีแต่
พบวา่ผูป่้วยทีเ่ขา้ TTAC ม ีprehospital notification 36% (22/61 คน)
จากการวเิคราะสาเหต ุพบวา่
-แพทยท์ีอ่อกเหตจํุา TTAC ทัง้หมดยังไมแ่มน่ยํา (criteria ทีม่ักจะม ีprehospital notification คอื 
trauma cardiac arrest, penetrating torso และ severe head injury)
-แพทยท์ีอ่อกเหตทุีย่ังไมผ่า่นการฝึกอบรม PHTLS 

-เพิม่การฝึกอบรม PHTLS
- การประชมุและชีแ้จงเกณฑ ์TTAC สําหรับทมี 
prehospital รวมทัง้วตัถปุระสงคก์ารนําเกณฑไ์ป
ปฏบิตั ิ
- ประสานหารอืกบัทมีศลัยแพทยอ์บุตัเิหตถุงึ
วตัถปุระสงคแ์ละการดําเนนิงานการใช ้TTAC ใน
งาน prehospital care

Triage 
-Under triage = 4.3% (Goal < 5%)
@Triage nurse factors: เหนือ่ย, เครยีด, การไมทํ่าตามแนวปฏบิตั ิ
@Patient factors: 
ผูป่้วยเด็ก: สญัญาณชพีตามชว่งอาย,ุ การวดัสญัญาณชพี ตอ้งอาศยัประวตัจิากญาตหิรอืผูป้กครอง 
(บางครัง้ไดข้อ้มลูสําคญัไมค่รบ)
ผูส้งูอาย ุ(atypical presentation)

-Evidence-based triage 5 level
-Trained triage nurse
-พัฒนาระบบ triage สําหรับ specific diseases 
(ACS, acute stroke fast track, sepsis fast 
track, severe trauma)
-Develop PSU pediatric triage
-มกีระบวนการประเมนิความถกูตอ้งของการ triage 
และระบบ feedback ทีส่มํา่เสมอ ทกุเดอืนโดยการ
สุม่ประเมนิ
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั
โรค/

กระบวนการ
Gaps มาตรการดาํเนนิการ

การประเมนิ Delayed diagnosis ผูป่้วย acute cerebellar stroke ทีม่าดว้ย vertigo
จากงานวจัิย Incident and predicting factors of cerebellar stroke in patients with 
acute vestibular syndrome in Songklanagarind ED
พบวา่ Significant symptoms: imbalance, disproportionate symptoms between 
imbalance and nausea/vomit

-implement อาการ imbalance, nausea/vomit เป็น
เกณฑใ์นการคดัแยก stroke 
-practice guideline for diagnosis cerebellar stroke 
โดยการหารอืและแนะนําทมีพยาบาลทีทํ่าหนา้ที ่triage

การวางแผน -ผูป่้วยไมไ่ดรั้บการรักษาตาม guideline หรอื CPG -การกํากบัตดิตามการทําตาม guideline หรอื CPG เป็น
ระยะๆโดยการสุม่ 
- การกํากบัการปฏบิตังิานโดย visual control

การดแูลผูป่้วย -ผูป่้วย Sepsis fast track ได ้ATB ชา้
-ผูป่้วย Acute ischemic stroke fast track ทีเ่ขา้เกณฑก์ารให ้IV rtPA ไดร้บ้ IV rtPA ชา้

-การกํากบัตดิตามประเมนิ process สําคญัในการดแูล
ผูป่้วยโดยใช ้visual control

การเฝ้าระวงัการ
เปลีย่น แปลง

เมือ่ผูป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลงหรอืทรดุลงในโซนเหลอืง ควรมกีารจัดการทีร่วดเร็วและ
ทันทว่งท ีโดยการ notify chief resident/staff ในการรว่มดผููป่้วยและยา้ยไปโซนแดง เพือ่
การดแูลทีเ่หมาะสม

-มกีารกําหนด criteria ผูป่้วยแตล่ะโซนและแนวปฏบิตัใิน
การยา้ยผูป่้วยระหวา่งโซน
-มี chief resident ER รับ consult จากแพทยท์ีม่า
ปฏบิตังิานทีแ่ผนกฉุกเฉนิ และอาจารยแ์พทย ์
supervision
-กําหนดมาตรฐานการเฝ้าระวงัสญัญาณผูป่้วยแตล่ะ
ประเภท เชน่ หhock q 15 min, Red 30-60 min, etc

การประเมนิ NEWS ในผูป่้วย sepsis ยังไมไ่ดเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตั ิ
จากการวเิคราะหพ์บวา่ 
-ผูป้ฏบิตังิาน ยังตอ้งเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณื ทักษะในการประเมนิและคํานวณ NEWS 

-จัดอบรม in training service ในการดแูลผูป่้วย sepsis
- จัดประสบการณ์การใช ้NEWS เชน่ การทําแบบทดสอบ 
เป็นตน้

การ identification high risk for cardiac arrest ที ่ER -การใช ้EWS เพือ่ monitoring ผูป่้วยกลุม่เสีย่ง (โซน
แดง) ทกุรายรวมทัง้มาตรฐานการประเมนิสญัญาณชพี

สรุปการพฒันา การสร้างนวตักรรมและการวจิยัสําคญั
เร ือ่ง เป้าหมาย การพฒันา วจิยั นวตักรรม ผลลพัธ์

Sepsis Triage in Sepsis Retrospective comparison accuracy in SIRS, 
NEWS and qSOFA score to triage sepsis 
patient at emergency department 
Songklanagarind hospital

NEWS is the most appropriate scoring system = SOFA score which 
is the gold standard

NEWS 5-8 >Yellow Zone 
NEWS >8 was the cut-point to transfer the patient from the triage 
zone to the Red Zone

Trauma Traumatic patient 
care

Non-randomized Comparative Study on the 
Efficacy of a Trauma Protocol in the 
Emergency Department

Trauma protocol
-Prehospital notification (66 vs 30%, p = 0.01)
-ICD was done faster (11 vs 35 min, p = 0.02) 
-FAST (11 min, p = 0.019)
-Hypothermia (0 vs 62%, p = 0.007) 

IHCA EWS to predict 24 
hour cardiac arrest

Feasibility of the qSOFA Score Compared With 
the Modified Early Warning Score at ER Visit to 
Predict 24-Hour In-Hospital Cardiac Arrest: A 
Retrospective Review

MEWS > 2 and Lactate > 4 mmol/L
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สรุปการพฒันา การสร้างนวตักรรมและการวจิยัสําคญั

เร ือ่ง เป้าหมาย การพฒันา วจิยั นวตักรรม ผลลพัธ์

Acute 
appendicitis in 
elderly

Diagnosis Risk factors associated with perforated acute
appendicitis in geriatric emergency patients

-Atypical presentation 83.4%
-Alvarado score ≤4 (acute appendicitis 17.5%)

Acute headache Diagnosis Predictive Factors and Clinical Presentation Scoring to 
Diagnose Serious Intracranial Causes in Acute Non-
traumatic Headache at an Emergency Department*

*Songklanagarind Headache Score

แผนการพฒันาคุณภาพในอนาคต
Plan กาํหนดการ

Stroke and sepsis fast track visual control เริม่โครงการ พ.ย. 61 
(อยูร่ะหวา่งการทดลองใชง้านและตดิตามผล)

Pediatric PSU triage เริม่โครงการ เม.ย. 62
(literature review and develop protocol)

Early warning signs implementation เริม่ พ.ย. 61

Acute aortic syndrome fast track ระหวา่งการประสานหารอืกบัทมีผูเ้กีย่วขอ้ง

Clinical presenting score for diagnosis serious 
intracranial cause in acute NTH 

ดําเนนิงานวจัิย

Electronic CPR medical record อยูร่ะหวา่งการหารอืกบัหน่วยเวชสารสนเทศ
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AIRWAY

BREATHING

SUMMARY

CPR

MEDICATION

2:00

3:00

CIRCULATION

SUMMARY

CPR

MEDICATION

2:00

3:00

CHEST 
COMPRESSION

CHECK
EKG RHYTHM
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SUMMARY

CPR

MEDICATION

2:00

3:00

SHOCKABLE

VF

VT

NON SHOCKABLE

PEA

ASYSTOLE

SUMMARY

CPR

MEDICATION

2:00

3:00

SHOCKABLE

DEFIBRILLATION

CHEST COMPRESSION

ADRENALINE

CHECK EKG RHYTHM

CORDARONE

PROCEDURE MEDICATION
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โปรแกรมต◌ิดตามผ◌ ู◌้ป◌่วยในห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน ( แสดงหน◌้าห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน )

ผ◌ู◌้ป◌่วยฉ◌ุกเฉ◌ินว◌ิกฤต  (โซนแดง) ผ◌ู◌้ป◌่วยฉ◌ุกเฉ◌ินเร◌่งด◌่วน (โซนเหล◌ือง) ผ◌ ู◌้ป◌่วยรอตรวจ

Bed No. HN เพศ - อา& 'น)  - เวลา) , - วยมา สถานะ ESI Vital sign

2703218 ชาย 20 4 10/9/2017 , 04:26 รอตรวจ 2
T 39.5 c , BP 120/90 mmHg , P 130/min 

R 24/min , O2 Sat 95 % , Pain 5

2892098 ห9 ง 81 4 10/9/2017 , 10:06 รอตรวจ 3
T 37.5 c , BP 140/90 mmHg , P 90/min 

R 20/min , O2 Sat 95 % , Pain 3

3127890 ห9 ง 1 4 10/9/2017 , 9.31 รอตรวจ 4
T 38.0 c , BP 120/90 mmHg , P 80/min 

R 20/min , O2 Sat 95 % , Pain 3

2987363 ชาย 80 4 9/9/2017 , 23.30 รอตรวจ 2
T 36.0 c , BP 90/50 mmHg , P 120/min 

R 30/min , O2 Sat 92 % , Pain 0

2836581 ห9 ง 65 4 10/9/2017 , 8.30 รอตรวจ 5
T 37.5 c , BP 130/90 mmHg , P 65/min 

R 18/min , O2 Sat 97 % , Pain 3

2769820 ชาย 50 4 9/9/2017 , 22.30 รอตรวจ 3
T 39.5 c , BP 100/90 mmHg , P 100/min 

R 20/min , O2 Sat 95 % , Pain 3

ผ◌ู◌้ป◌่วยฉ◌ุกเฉ◌ิน (โซนเข◌ียว)

ห" าจอ&' วยรอตรวจ (ใ - ใน ER)

ผ◌ู◌้ป◌่วยฉ◌ุกเฉ◌ิน (โซนเข◌ียว)

โปรแกรมต◌ิดตามผ◌ ู◌้ป◌่วยในห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน ( แสดงหน◌้าห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน )

ผ◌ ู◌้ป◌่วยฉ◌ ุกเฉ◌ินว◌ิกฤต  (โซนแดง) ผ◌ู◌้ป◌่วยฉ◌ุกเฉ◌ินเร◌่งด◌่วน (โซนเหล◌ือง)

Bed No. HN เพศ - อา& ' น)  - เวลา) , - วยมา สถานะ Consult แพท=เ>าของไA

5 2703218 ชาย 20 4 10/9/2017 , 04:26 Admit อช.1 อา&รกรรม พ.Cงกฤช EชF งGร
พ.HIนภา ไตรวนาธรรม

7 2892098 ห9 ง 81 4 10/9/2017 , 10:06 รอผล Lab พ.Cงกฤช EชF งGร

8 3127890 ห9 ง 1 4 10/9/2017 , 9.31 รอMอาการ พ.Cงกฤช EชF งGร

9 2987363 ชาย 80 4 9/9/2017 , 23.30 รอแพท=เฉพาะทาง อา&รกรรม
Oลกรรม

พ.Cงกฤช EชF งGร

10 2836581 ห9 ง 65 4 10/9/2017 , 8.30 Admit SOU พ.PญจพาRตS แTUม
พ.Cงกฤช EชF งGร

11 2769820 ชาย 50 4 9/9/2017 , 22.30 Discharged อา&รกรรม พ.PญจพาRตS แTUม
พ.HIนภา ไตรวนาธรรม

`

ผ◌ู◌้ป◌่วยรอตรวจ

ห" าจอ&' วยโซนแดง (ใ - ใน ER)
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โปรแกรมแสดงจ◌ํานวนผ◌ ู◌้ป◌่วยในห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน

จ◌ํานวนผ◌ ู◌้ป◌่วยในห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน

6

15

5

10

ผ◌ ู◌้ป◌่วยฉ◌ ุกเฉ◌ินว◌ิกฤต (โซนแดง)

ผ◌ ู◌้ป◌่วยฉ◌ ุกเฉ◌ินเร◌่งด◌่วน (โซนเหล◌ือง)

ผ◌ ู◌้ป◌่วยฉ◌ ุกเฉ◌ิน (โซนเข◌ียว)

ผ◌ ู◌้ป◌่วยรอตรวจ

คน

คน

คน

คน

ห" าจอ4 นวนคนไ7 (ใ - ห" า ER)

26รวมผ◌ ู◌้ป◌่วยในห◌้องฉ◌ ุกเฉ◌ิน คน

• Acute ischemic stroke fast track

• Sepsis fast track in adults

• STEMI fast track

Clinical Quality Summary

108



Acute ischemic stroke fast track

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea

Door to IV rtPA
< 60 min

Goal > 80%

Early detection

Fast and Accurate 
diagnosis

Proper treatment 
and timeliness

Effective triage
Accuracy triage (ESI 1,2) 100%

Triage specific disease for AIS

Necessary investigation 
(brain imaging)

Door to CT <25 min 100%

Competency of staff for 
diagnosis and evaluate 

NIHSS score

Effective multidisciplinary 
teamwork & communication

Neuro‐EM academic conference

Update evidence‐based guideline

Training for evaluate NIHSS score

LEAN process to request CT
“CT brain stroke fast track”

Standard protocol

Prompt and available rtPA

LEAN process

Visual control (time alert)

Effective informed consent
Informed consent 100%

Process remodeling

Poster dose of rtPA adjust by BW

Post IV rtPA care Standard monitoring and protocol

ปัญหาทีพ่บ
ผูป่้วยยงัไม่ได ้IV rtPA ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้จากการวเิคราะห์เป็น
จากผูป่้วยและญาติใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน เน่ืองจากตอ้งถาม
ความเห็นญาติคนอ่ืนร่วมดว้ย

การแก้ปัญหา
ปรับกระบวนการ โดยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตวัโรค และวธีิการรักษา
กบัญาติตั้งแต่ก่อนและระหวา่งทาํ CT brain 

แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต
ปรับรูปแบบการใหข้อ้มลูจากตวัหนงัสือเป็นรูปภาพ เพ่ือท่ีจะทาํให้
ญาติเขา้ใจไดง่้ายและเร็วข้ึน

ผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑก์ารให ้IV rtPA ตอ้งไดรั้บยาภายใน 60 นาที

ผลทีไ่ด้
ผูป่้วยและญาติท่ีรับทราบขอ้มลูยงัตอ้งปรึกษาญาติท่ีไม่อยูแ่ผนก
ฉุกเฉินร่วมดว้ย

‐ THIP version 10/2560 > 65%
‐ 2018 Guidelines for the Early Management of Patients  With 
Acute Ischemic Stroke, AHA 2018 > 80%

2/3

0/0

2/4
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แผนการพฒันาคุณภาพ การวจิยั นวตักรรม

Visual control for time alert

เวลาผู้ป่วยมาถงึแผนกฉุกเฉิน – เวลาให้ rtPA

Onset of 
symptoms

Triage

Door to EP < 10 min

Door to CT < 25 min

Door to activate team < 15 min 

Neurologist consider reperfusion therapy

By self

Probable adverse events
‐ Progressive neurological deficit/disease
‐ Complication of IV rtPA

Door to consult Neuro Med/Med ER < 15 min

IV rtPA Mechanical thrombectomy No indication for reperfusion therapy

Patient preparation 
and monitoring

Patient preparation 
and monitoring

Door to rtPA < 60 min Activate team 
(Neuro IVR team, Anes team)

Post IV rtPA care Admit MICU

SOU Admit Refer outD/C

Admit MICU

Process Flowchart ของการดูแลผูป่้วย Acute Ischemic Stroke fast track

Refer in

Call 1669

ER PSU

EMS
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ปัญหาที่พบในการ triage
1. ผูป่้วยมาดว้ยเวียนศีรษะ มึนศีรษะ
2. Chief complaint เป็นลม เพลีย หรืออุบติัเหตุ
3. ญาติใหป้ระวติั onset ท่ี triage ไม่ชดัเจน

‐ 3% of ED visit with acute vestibular syndrome is cerebellar stroke
‐ Significant symptoms: imbalance, disproportionate symptoms 
between imbalance and nausea/vomit

ปรับเพิม่ triage criteria และจัดอบรม In-service training 

แต่ยงัมีข้อจํากดั ไดแ้ก่ ญาติท่ีรู้ประวติัจริงไม่มาหรือตามมาทีหลงั, ผูป่้วยมาดว้ยอาการอ่ืน

ร้อยละของผูป่้วย acute ischemic stroke ไดรั้บการ triage ถูกตอ้ง (ESI level 1, 2)

Chief  complaint อ่อนแรง/พดูผดิปกติ/เดินเซ ภายใน 6 ชัว่โมง ร่วมกบัมี
แขนอ่อนแรง ขาอ่อนแรง
หนา้เบ้ียว ปากเบ้ียว พดูไม่ชดั  ไม่พดู  ถามอยา่งตอบอยา่ง

 เดินเซ  อายมุากกวา่ 50 ปี และมีบา้นหมุนคร้ังแรก

วนิิจฉยัดว้ยอาการ อาการแสดง ตรวจร่างกายและ CT brain ไดร้วดเร็ว
พ.ศ. 2549; งานวจิยั “ระยะเวลาทีผู้่ป่วยโรค
สมองขาดเลอืดใช้ในการมารับรักษาทีห้่อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” พบวา่
- Mean Door to CT time = 1.9 h
- ระยะเวลาตั้งแต่มาถึงแผนกฉุกเฉินจนกลบัมา
จาก CT <45 นาที 1.3% 

ปัญหาทีพ่บ
- ยงัไม่มีระบบ fast track
- ตอ้งส่งผูป่้วยไปทาํ CT ท่ีอยูอี่กอาคาร 
- ระบบการขอ CT หลายขั้นตอน

การแก้ปัญหา
- จดัตั้ง PCT acute ischemic stroke fast track 
และจดัทาํ protocol ในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน

พ.ศ. 2552; งานวจิยั “Effectiveness of Stroke  
Fast Track Protocol at ED Songklanagarind
Hospital” พบวา่ 
- Door to CT result <45 min เพ่ิมข้ึนเป็น 52.9%

ปัญหาทีพ่บ
- ตอ้งใชเ้วลาในการไปทาํ CT นานกว่า 20 นาท ี
94% เน่ืองจากหอ้ง CT อยูอี่กอาคารหน่ึง

การแก้ปัญหา
- ปรับโครงสร้างใหมี้หอ้ง CT อยูใ่นพ้ืนท่ีแผนก
ฉุกเฉิน

พ.ศ. 2556; งานวจิยั “IV rtPA therapy in 
acute ischemic stroke and complications at 
the emergency room of Songklanagarind
Hospital: A pilot study”
พบวา่ 
- ระยะเวลาเฉล่ียตั้งแต่ถึงแผนกฉุกเฉินจนไดท้าํ 
CT brain = 13±6.5 นาที

ปัญหาทีพ่บ
- หลายขั้นตอนในการขอ CT brain
(แพทยโ์ทรขอ CT รังสีแพทย์ -> รังสีแพทยรั์บ
โทรประสานเจา้หนา้ท่ีหอ้ง CT  -> เจา้หนา้ท่ี
โทรมาท่ีแผนกฉุกเฉินใหส่้งผูป่้วยไป CT)

การแก้ปัญหา
- LEAN ระบบการขอ CT brain โดยแพทย์
ฉุกเฉินสามารถประสาน จนท.รังสี ไดโ้ดยตรง
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วนิิจฉยัดว้ยอาการ อาการแสดง ตรวจร่างกายและ CT brain ไดร้วดเร็ว

ข้อจาํกดั
- ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการ resuscitation เช่น ET tube ก่อน
- มีผูป่้วยอ่ืนทาํ CT brain อยูก่่อนหรือผูป่้วยมีผูป่้วยท่ีรุนแรงกวา่

Sepsis fast track in Adults

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea

Door to IV ATB 
<60 min

Goal >60%*

Early detection

Fast and Accurate 
diagnosis

Proper treatment 
and timeliness

Effective triage
Accuracy triage (ESI 1,2) 100%

Triage specific disease for sepsis 
(during process)

Necessary investigation 
(H/C, POCT: lactate)

Competency of staff

Effective multidisciplinary 
teamwork & communication

Update evidence‐based guideline

Organizational guideline and 
training for using guideline
(sepsis first hour bundle)

IT alert (prevent description 
history of drug allergy)

Resuscitation guideline Standard hospital protocol

ATB alert card (Plan)
Safety ATB

การให้ยาท่ีผู้ ป่วยมีประวตัิแพ้ = 0

Protocol using NEWS
Effective monitoring

Standard monitoring and protocol*เพิ่มจากปัจจุบนัท่ีได ้20%
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จากการวเิคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหผู้ป่้วย sepsis fast track ไม่ไดรั้บ 
ATB ภายใน 60 นาที เกิดจาก
-Delayed septic workup  (sputum culture, urine culture) ก่อนให ้
ATB
-ระยะเวลาตั้งแต่แพทย ์Order to receive ATB ใชเ้วลานาน 
-ผูป่้วยมาในช่วงเวลาท่ียุง่ Effects of ED crowding and time to 
antibiotics in pneumonia (ER PSU study) ส่งผลให้ Delayed ATB 
in crowding shift 16.2% (vs 5.7% in non-crowding shift)

ร้อยละของผูป่้วย Sepsis fast track in adults ไดท้าํ ATB ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากมาถึง ED

การแก้ปัญหา
-เพ่ิม knowledge สาํหรับแพทยเ์ร่ืองการให ้IV ATB จดัทาํ
มาตรฐานการส่งตรวจหา source of infection
-LEAN กระบวนการรับยา โดยใชใ้บยมืยา

36

42
52

42

ER การเงนิ หอ้งยา ER

ER หอ้งยา ER

89

38

100

56

แนวทางการแก้ปัญหา
กระตุน้ใหที้มใชร้ะบบการยมืยาและติดตามกาํกบัอยา่งใกลชิ้ด 
กระตุน้การใช ้visual control for time alert
การทาํแนวปฏิบติัสาํหรับ Standard ATB (community acquired VS 
hospital acquired infection) และกลุ่มผูป่้วย febrile neutropenia
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Onset of 
symptoms

TriageBy self

Process Flowchart ของการดูแลผูป่้วย Sepsis fast track in adult

Refer in

Call 1669

ER PSU

EMS

Suspected source of infection

NEWS

Probable adverse events
‐ Drug allergy
‐ Complication of central line catheterization

NEWS score 5‐7
NEWS score 8‐20 หรอื 
NEWS เพิม่ > 2 คะแนน

NEWS score 1‐4

Diagnosis sepsis

Activate sepsis fast track 

‐ If SpO2 <94%, oxygen support
‐ Septic workup 
‐ ABG with lactate
‐ Appropriate IV ATB <60 min

MAP < 65 หรอื SBP < 90 mmHg หรอื
Signs of tissue hypoperfusion (time)

No Yes

ใหส้ารน้ํา RLS/NSS/RAS IV 1‐2 
ลติร ภายใน 1-2 ชัว่โมง

MAP < 65 หรอื 
fluid non responsiveness หรอื 
sign of volume overload หรอื 

DBP < 40 mmHg

‐NE (30:1) iv 5 ml/h titrate dose
-พจิารณา central line เมือ่ตอ้งการ monitor CVP 
หรอืให ้NE 60 mcg/ml
-พจิารณาใส ่a line ถา้ได ้NE (30:1) rate > 30 ml/h

MAP > 65 mmHg

Close observe

Close observe

Admit/refer

ร้อยละของผูป่้วย Sepsis fast track in Adults ไดรั้บการ triage ถูกตอ้ง (ESI level 1, 2)

2557 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบปัญหาท่ีส่งผลใหเ้กิด under-triage 
13.2% (7/53 คน) ในผูป่้วย severe sepsis เช่น DM, Malignancy, Cirrhosis, 
Elderly (เน่ืองจาก initial vital signs ไม่มีไข)้

คดัแยกผูป่้วย severe sepsis/septic shock โดย source of infection + SIRS
2558-2559 พบวา่ under-triage ลดลงเลก็นอ้ย 12.5% (16/128 คน)
พบขอ้จาํกดัในการประเมิน เน่ืองจาก SIRS ตอ้งใชท้ั้ง physiologic 
parameters ของผูป่้วยและ lab investigation

First hour bundle
Surviving sepsis campaign 2018

PSU 2561

ปรับ criteria sepsis fast track triage ใหเ้ขา้กบั Guideline ของ รพ. 
พบวา่ triage ถูกต้อง 88-100%

2561 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ กรณีท่ี under-triage เกิดจาก
บุคลากรท่ี triage ไม่ไดใ้ช ้NEWS ในการร่วมประเมิน (เป็น
กระดาษตอ้งมาลงขอ้มลูและนบัเอง ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลา) 

ปรึกษา IT นาํเขา้มาในระบบ HIS ประเมินพร้อมประมวลผล

ปรับ criteria triage + underlying disease
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STEMI fast track

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea

‐ Door to Needle 
<30 min
(Goal 100%)

‐ Door to Balloon 
<90 min
(Goal 100%)

Early detection

Fast and Accurate 
diagnosis

Safe transfer

Effective triage
Accuracy triage (ESI 1,2) 100%

Triage specific disease for ACS

Competency of staff for 
diagnosis

Rapid perform EKG 12 leads
Door to EKG < 10 min 100%

Effective multidisciplinary 
teamwork & communication

Standard process

Update evidence‐based guideline

Training for EKG interpretation

Effective informed consent
Inform consent 100%

SBAR for activate cath lab

Patient preparation Standard protocol

Standard guideline
Incident during transfer = 0

Standard monitoring and protocol

Early and timeliness 
treatment

Early specialist consultation

เป็นลม เวียนศีรษะ
ไม่เจบ็หนา้อก

ร้อยละของผูป่้วย STEMI (Walk-in) ไดท้าํ PCI ภายใน 90 นาทีหลงัจากมาถึง ED

การแกปั้ญหา
-เพิม่ high index of suspicion ในกลุม่ทีม่าดว้ยอาการทีไ่มจํ่าเพาะ
-ปรับและลดระยะเวลาในกระบวนการอืน่ๆ

จากการวเิคราะหข์อ้มลู ปัจจัยทีทํ่าให ้door to balloon มากกวา่ 90 นาท ี
(14/59 คน)
1. ผูป่้วยมาดว้ย cardiac arrest ตอ้งทํา life saving procedure กอ่น (7 คน)
2. Cardiogenic shock รว่มดว้ย (1คน)
3. มผีูป่้วยกําลงัทํา  PCI อยู ่(1 คน)
4. EKG change ตอนใบที ่3 เป็น STEMI (3 คน)
5. อาการนําไมช่ดัเจน เชน่ มาดว้ยอาการเป็นลม เวยีนศรีษะ ไมม่เีจ็บหนา้อก, 
GERD
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Onset of 
symptoms

TriageBy self

Process Flowchart ของการดูแลผูป่้วย STEMI fast track

Refer in

Call 1669

ER PSU

EMS

Door to EKG < 10 min

Door to physician < 10 min 

Cardiologist consider reperfusion therapy

Door to consult Med ER

PCI <90 min SK < 30 min

Patient preparation 
and monitoring

Safety transfer

Admit MICU/CCU

ปัญหาที่พบในการ triage  ผูป่้วยมาดว้ย
- แสบร้อนล้ินป่ี อาการเหมือน GERD (ไม่มีโรคประจาํตวั)
- เป็นลม ไม่มีเจบ็หนา้อก สญัญาณชีพปกติ
- เวยีนศีรษะแต่ไม่มีเจบ็หนา้อก

ร้อยละของผูป่้วย STEMI ไดรั้บการ triage ถูกตอ้ง (ESI level 1, 2) ในผูป่้วย walk-in
ปัญหาที่พบในการ triage

1. ผูป่้วยมาดว้ยอาการเหมือน dyspepsia/GERD
2. มาดว้ย chief complaint เช่น เหน่ือย, เป็นลม
3. คดัแยกไม่เหมาะสม

Triage specific disease for ACS
Chief  complaint แน่น/เจ็บหน้าอกหรือลิน้ป่ี ร่วมกบัมี

เจบ็ขณะพกัหรือออกแรงเลก็นอ้ยนานมากกวา่ 20 นาที  หนา้มืด  เป็นลม
เจบ็ร้าวไปท่ีแขน คอ กราม ไหล่         ใจสัน่  ใจเตน้ผดิปกติ
เหง่ือแตก  ตวัเยน็         เหน่ือย นอนราบไม่ได้
ปัจจยัเส่ียง 

       (   ) เบาหวาน (   ) โรคหวัใจ
       (   ) ความดนัโลหิตสูง (   ) ไขมนัในเลือดสูง
       (   ) โรคหลอดเลือดสมอง (   ) โรคอว้น

2559 พฒันา specific disease for acute coronary syndrome
และในผู้ ป่วยท่ีสงสยั ACS ให้ทํา EKG ท่ี triage area ได้และจดัอบรม
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ปัญหา
1. ผูป่้วยมาดว้ยเหน่ือย ตอ้ง resuscitation ใส่ ET tube ก่อน
2. ผูป่้วยมาดว้ย wheezing ใหพ้น่ bronchodilator ก่อน
3. ผูป่้วยมาดว้ยซึม 
4. ผลต่อเน่ืองจากการคดัแยกไม่ถูกตอ้ง
5. เคร่ืองทาํ EKG ไม่เพียงพอ (ใชร่้วมกนัระหวา่งท่ี triage กบั Zone แดง) 

ส่งตรวจ EKG ไดร้วดเร็ว ทนัเวลาเพือ่การวนิิจฉยัไดเ้ร็ว (Door to EKG < 10 min)

แก้ปัญหา
1. ใหค้วามรู้และตระหนกัผูป่้วย CHF อาจ present ดว้ย cardiac 
wheezing (โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีไม่เคยมี underlying lung disease และมี
อาการเหน่ือย, wheezing) 
2. เพ่ิมเคร่ือง EKG ท่ีจุดคดัแยกและมี preventive maintenance 
program เพ่ือความพร้อมใช้

2/4
11, 12 นาที

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

0 0 0 0 0 0 0

จนท.เปล ผา่น BLS

อายรุแพทย์ พยาบาลประสบการณ์
ทาํงานมากกวา่ 1 ปีและ
ผา่น ACLS

- มี standard guideline
- เตรียมผูป่้วย, monitor และอุปกรณ์ตาม protocol
- ประสานงาน รปภ.เสน้ทางและการจดัการลิฟท ์(ลอ็กลิฟทส์าํหรับใชก้บัผูป่้วย)
- Cath Lab พร้อม
- ประสานเจา้หนา้ท่ีเปล
- Transfer ไป Cath Lab

มีการยา้ย ER มาตึก รัตนชีวรักษ์

- ประสานงาน รปภ.เสน้ทางและการจดัการลิฟท ์(ลอ็กลิฟทส์าํหรับใชก้บัผูป่้วย)
- ปรับทางลาดเพ่ือใหเ้ขน็ผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั

อุบติัการณ์เกิด incident ระหวา่งส่งผูป่้วยไป Cath Lab
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Thank you

Trauma met TTAC

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea

Door to trauma 
team <15 min

Prehospital
notification

Fast and Accurate 
diagnosis

Effective communication
Prehospital notification

Competency of staff for 
diagnosis

Effective multidisciplinary 
teamwork & communication

Standard process

Update evidence‐based guideline

Standard protocol

Triage specific disease for TTAC

Effective TTAC criteria

Effective TTAC
Activate TTAC in 10 min

TTAC

Standard guideline
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ต.ค.60 เร่ิมมีระบบ prehospital notification ผูป่้วยท่ี
เขา้ TTAC จากนอก รพ. ในการ activate trauma team 
ตั้งแต่ผูป่้วยยงัไม่ถึง รพ.
จากขอ้มูลพบวา่แพทยท่ี์ prehospital notification มี
เฉพาะ chief resident ท่ีผา่นการฝึกอบรม PHTLS

Prehospital notification เป็น
- Trauma cardiac arrest (8 คน)
- Penetrating torso (2 คน)
- Severe head injury (2 คน)

ระยะเวลาเฉล่ีย Door to trauma team = 3.6 นาที
(จากเดิมของก่อนใช ้pre hospital notification 
Door to trauma team < 15 นาที)

จาํนวน ALS EMS PSU ออกเหตุผูป่้วย trauma ESI 1, 2 ท่ีมี Pre hospital notification

แนวทางแกไ้ข
จดัฝึกอบรม PHTLS เพ่ิม competency ของ team

Onset of 
symptoms

TriageBy self

Process Flowchart ของการดูแลผูป่้วย 

Trauma met trauma team activation criteria (TTAC)

Refer in

Call 1669

ER PSU

EMS

Door to EP (ATLS) 1 min

Resuscitation 

Activate trauma team by using TTAC < 5 min 

Definitive treatment 

OR emergency ICU Intervention Ward Death at ER
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Recommendation of The American College of Surgeons Committee on Trauma (ACS‐COT)

Early detection and recognition of life‐threatening condition

Before Application of TTAC
ED LOS 184min
28‐day mortality 66.7%

2552 Application of TTAC
ED LOS 85min
28‐day mortality 46.3%

TTAC
1.Shock
2.Penetrating torso injury (GSW, Stab)
3.Arrest
4.Respiratory rate < 12 or > 30 mmHg
5.Pulse rate > 120 /min

2553 2554 2555

ED LOS (min) 75 85 85

28‐day mortality(%) 59.7 39.8 46.1

Trauma Team Activation Criteria

• SBP <90 mmHg

• GSW chest, abdomen, neck

• Stab wound chest, abdomen

• Arrest

• Respiratory rate < 12 or >30/min

• Pulse rate > 120/min (after IVF resuscitation 1 L)

• FAST positive

• GCS ≤ 8 (activate Neuro surgeon)

• Evidence of pelvic or long bone fracture with SBP < 90 mmHg (activate Orthopedist)
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การเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์  

โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร 
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%��%� mo. - %��"���"�

����(��"

8'%��+,�' %�"	�

/�'$
	��)� 

-����(��"

8'%�#�""��  

/�'�	������+

�)��	�

life ���������� "�

��'������
)�/�'

- #)������	��

"��%%"$����

. ' '(&�"���	"?� stoma .$'���� ��'(
�

�	�"�%�

��;�%�'�

- #)����

&�'��.#��'�����

-���"��
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	��+��	��%� CLT/PCT �������0���

-��
Disease

"����'�9:�
(
���'��	�

���"�� Access

"����(
�%��;,%�
Continuity

�����$�����
Appropriate

������!�&

Effective

������!����
Efficient

�����
%��	�
Safe

"����(
�+,�:���
��� ������"
��

People-centered

"����'�������
������Health

Promotionp

-��%'�� •&�'�� ��"
�����+,��

�+,�+�'%����+�#�" 

"����#�	�

•%	��"��F/U 

���	�> 

50% �%�

•�+(�����"��

��+��&�'�� ��

"�%���'��	�

•% Patients 

with %TWL 

� 20% �+, 2 

�+ 60%

•%	��"��"
	�

��'��%�

-�������


. 30 	

•%	��"���"��

����(��"8'%�

���$
	�"��

•�+"���)����

��� ��+�

(���$����

•�+"��%%"

$����-��%'��

����"	��;���+,

"�%� /�'��'����

"�����"��

�	"?� > 50% 

&�'�� ��$
	�

&��	� 2 �+ (�"

•Nutritional 

d fi i i

"��&��	�(
�

���$
	�&��	�

�%���"

�> 60%

•Type 2 DM 

remission �+, 1 

�+  > 70%

���.� 30 ��

<5%

•LOS � 7 �	�

&��	� clinical 

DVT, PE = 0%

• anastomosis 

�����+� 

•�+"�#"���.$'

������'(
�

,

�����

•�+"����'���;,%

.$'������'
deficiencies : 

B12, Vit D, 

Folate, Iron 

< 20% �+, 2 �+

$�������

(clinical 

practice 

id li )

•Quality of 

life  score : 

after surgery 

> before 

leakage <2% (
"��
+,��

�����"��0�

��$����&�'�� ��

guideline)
surgery

-�� "����'�9:� "���(
�%��;,%� �����$����� ������!�&
 ������!���� �����
%��	� "���(
�+,�:��� "����'�������

	��+��	��%� CLT/PCT �������0���
-��

Disease
"�����9�
(
���'��	�

���"�� Access

"����(
%��%�
Continuity

�����$�����
Appropriate

�����!&

Effective

�����!���
Efficient

�����
%���
Safe

"����(
�����
��� ������"
��

People-centered

"����������
������Health

Promotion

-��������

�'���
-%	��&�'�� ���+,�+&
 -������#/.0*)��

!�������������

-7���	���#����,��	���

#����!���� CPG

-*	�������*�/��

���������#(�� 5

-LOS "*'�+ �$1 (���

�1��	�#�����

-*	������#���"�*7��1

���

-���1�#�.�*�/1(�

#�.�*�����
"����# 

mamogram �+,�+&


&���"� /�'�	�"��

�#��������;�%-��

�	
�(�������.�

!����������

-������"�*�+�

#�.�*����+ �$1 (�

!����6�+��!��

�����*�1�'

#����!���� CPG 

(tageted therapy, 

hormonal therapy)

-��($E��	��#�.�*

$� *'�	����#�����(�

���������#(�� 5 

$� ��	'�1��	�

����#���� ��

-*	������#��� 

lymphedema

(categorized and 

segmentation group 

#�*�

�
�(������.� 

14 �	�
�1*#�.�*' lymphedema

g g p

of patient)

&�'�� ��
����#��
$
��

-%	�������)����#
�%�"�� activate 
trauma team

-*	������
$��#������
������

-"���`��	��� 
ATLS guideline
��������$1 (�����

-Preventable dead 
(PS>0.75) : %	��
"����+��+���%�

-*��	�������#�����(�
: DIC �����	'��(� 
massive bleeding

-multidisciplinary 
team trauma 
round

-������'��#�.�*
��*��	��#���)��)�

$
��
����

trauma team 
���.�������
� 15 
���+

�����
�(��!����6��
����+����#*' 
�������+��)��
��*���	(��	'

-����+���+$(��
��(� massive 
bleeding ��� CPG

"��������%�
&�'�� �� �+, PS>0.75

massive bleeding round
-family meeting 
���������+��
��#*'��������
�(����1'���

**�)�� ��. 2	�2�*� (�(��
����� ��(�)���)��
�����')
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	��+��	�

-�� 	��+��	��+,�)��	*

-��
���$	�.# - %	��"����+��+����$�����%"��&��	�  < �'%�
� 5 

- %	��"����+��+��#�""��&��	���
+,��
���$	�.# AVR < �'%�
� 3

- %	��"����+��+��#�""��&��	���
+,��
���$	�.# MVR < �'%�
� 5

- %	��"��&��	�8)��#�"�����
;%�%%"&���"�$
	�"��&��	� < �'%�
� 3 

- &�'�� ��$
	�&��	���
+,��
���$	�.#�+���	� INR in target range > �'%�
� 60

- %	��"���"�������
;%�%%"&���"����(��#�""��/�'�	��� warfarin < �'%�
� 3

- %	��"���"������(��"8'%� thromboembolism .�&�'�� ���+,/�'�	��� warfarin  < �'%�� 1

	��+��	�

-�� 	��+��	��+,�)��	*

- � ) / ' . � 	 	 � : 	 �$1 1 �� 1 �-��������
)�/�' .$*�(
�����$�	" - *	������#"��6:'����	���*'"*'�+ �$1 (����1�#!��' ����(1���*��� 80

- *	������7���	� Chemoradiation therapy (rectum cancer) ����� 1 #�.*� >80 %
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	��+��	�
- 	 + � 	 +, ) 	-�� ��������*

-��%'�� - *	������#!��/�(������� 30 (	� ��*��(1���*��� 1

- *	������#��� leakage ��*��(1���*��� 1- *������#�� leakage �*��(��*��� 1

- ��*'7�1#�����(� Deep vein thrombosis ���/��.* Pulmonary embolism ��	'�1��	���"���+�$1 (�7���	����

�	�9���5�'������

-���������'��� - �+ �$1 (�������*���#�����)�7���	����,� mammogram ����� 7 ( 	� ����(1���*��� 80

- �+ �$1 (������������() mamogram ���������$��� 7���	����#)��/�0�#�.0*5���	��������.*�	'!���������� 

14 (	� ����(1���*��� 8014 (� ����(��*��� 80

&�'�� ������#��$
������ - *	������#!��/�(��"*'�+ �$1 (� �� PS > 0.75 ���'��*��� 10 ��$�

������+,��(
����"���' %�"	�
-�� ������+,�� ���"���' %�"	�-�� �������� ���"���%�"�

-��
���$	�.# "����+��+����$�����%"��&��	� - "�����$�����&��	�-����#��0�������������(���%����!�����.�&�'�� ����� ��)��	*

- "�������	"���� : $%&�'�� ��, $'%�&��	�, $%%����
&�'�� ��$�	"

- "��.$'�'%��
��(
��%� (
�"��#	�"��"	�%�"����$�����%&��	� -��&�������;%

- "����'�����;%���� Network system /��� �-�������
�+,�
+���

- "������%�'%��
�%� nurse coordinator 

- Call services 

- (&��	j�����(��"����(
&�'�� ���+,�%&��	�(waiting lists) �	��.������	��(
��������

"����+��+��#�""��&��	���
+,�� - Clinical practice Guideline (
� Early warning signs


���$	�.# - Competency �%��+��$��������

- Nurse coordinator �+,�)����������"	� warfarin team

- Revision early warning signs .$'�	���	�(
���� �/������7����"


- #	��)� care process �)�$�	��	##	�������+,���q����%"����+��+��.����	���� (specific high 

   clinical risk)
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������+,��(
����"���' %�"	�
-�� ������+,�� ���"���' %�"	�-�� �������� ���"���%�"�

-��
���$	�.# %	��"��&��	�8)��#�"����

�
;%�%%"&���"�$
	�"��&��	�

- High alert system  ( labs results)

- Competency of team

��+��������'%��%�&'�� ����(����� li i l ti id li- ����������%��%�&������(����� clinical practice guideline

����(��"8'%�#�"�� warfarin - "�����$���� warfarin %�����$�����-���+��$�������� ����"	��+����	�"� (warfarin team)

- �� ������������'������'�.#.�"��"�����$�����+,�+������+,�����.$'("�&�'�� ��(
�*��-���+��$

���������+� ���;%"���(
��%���������� : ���%"����(
��%�

- �)�&
�+,/�'#�"�����#	��+,�"+,���'%�"	�"����	��� warfarin .�"
���	�%��������	�.�'.�"����(


���$�����)�$�	�&�'�� ��%�����%��;,%�

"������;�%(&
&��	������	��
:" - Sterile technique 

- ATB  preoperation

�+�����#	��+,�"+,���'%�"	�"������;�%(&
&��	������	��
:" (
 �)�&
�����#	�����	�.�' ��;,%"��- �����#���"���%�"�"�����%(&
&�������
" (
���&
����#������.���%"��

�' %�"	�(
��	"?�"������;�%(&
&��	������	��
:"

������+,��(
����"���' %�"	�
-�� ������+,�� ���"���' %�"	�-�� �������� ���"���%�"�

-��������
)�/�' .$*�

(
�����$�	"
Anastomosis leakage & 

SSI

- �������(
�#	�"���������-����"��"�%�&��	�%�����'%� 4 �	���$� (ERAS)

- Early warning sign

Stomal complication - Stoma siting & counselling "�%�&��	���"���

S pporting and Enhancing Care Agenc on Complication Pre ention for- Supporting and Enhancing Care Agency on Complication Prevention for 

Ostomates Program 

����(��"8'%�#�""�� - �+ pop up .����� HIS �;%�"�0+&�'�� ���+����	�(�'�����+�)��	�

/�'�	������+�)��	� - .$'�� pre-med �' %�"	�(�'"�%�.$'�����+�)��	� 30 ���+

- .�' ���;,%� infusion pump ������%	������"��.$'�����+�)��	���"���

- �+(��������� early warning sign �+,#���� ��	**�0�;%�"�%�&�'�� ��

(�'�����+�)��	�

- �+ guideline (
� hypersensitivity kit ��'%�.�'"�0+(�'��
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������+,��(
����"���' %�"	�
- +, '-�� ������+�� ���"���' %�"	�

- ' DVT & PE 	 � 	 CPG f DVT&PE P h l i E l A b l i-��%�� DVT & PE ���$
�"��&�� CPG for DVT&PE Prophylaxis , Early Ambulation

Anastomosis leakage ���
�"��+,�+������+,����*  �+%��"�0�(
����-�-
�+�+,�	���	� (
��$�����g � * �

�)�$�	�&�'�� ��-��%'��

Respiratory Complication - Deep breathing exercise

- "��.�' ���;,%�����$��.#�����	���".�&�'�� ���+,�+�'%����+�

Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(

"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;,%.$'�"����0���

Access & entry ������
)�/�' .$*�(
�����$�	" - Screening in family & community

- Supporting screening costs & Easy access to services

-��%'�� - ��� ������"��&��	�-��%'�������#��

- ���������(
�"����'�����;%�������������� 

-��
���$	�.# - "����'�9:�"��&��	�.�������
��+,�$����� : group of disease (
� severity

- Competency �%��+��$����

- "�������	"���� : $%&�'�� ��, $'%�&��	�, $%%����
&�'�� ��$�	"

- Network system

Assessment ������
)�/�' .$*�(
�����$�	" Screening for high risk group (FAP and HNPCC family)

-��%'�� "���������"�%�&��	�	�-���+��$���������+� (
��+"����#�%��������9'���%�

�'%��
"�%�&��	��� CPG -���	j��-��("�� Check list .$'%���.����� HIS

-��
���$	�.# - Competency �%��+��$��������-��
�$�.# - Competency �%����$�������

- Medias / High alert system  ( labs results)

- Data in HIS 
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Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(

,"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;%.$'�"����0���

Plan of care ������
)�/�' .$*�(
�����$�	" ERAS program

-��%'�� �(
�� CPG "���(
&'�� ��-��%'��-��%�� ��(
�� CPG "����(
&����-��%��

-��
���$	�.# - CPG developing version

- Revision early warning signs system

P i t- Pain management 

- Preoperative interdivision-conference / grand round

Discharge planning ������
)�/�' .$*�(
�����$�	" ERAS program/ Supporting and Enhancing Care Agency on Complication Prevention 
for Ostomates Program

-��%'�� ��(
�� CPG "����(
&�'�� ��-��%'��

-��
���$	�.# CPG (multidisciplinary team approach)-��
�$�.# - CPG (multidisciplinary team approach)

- Rehabilitation program

- �9�����"�����;%���� (network system)

Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(

,"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;,%.$'�"����0���

General Care ������
)�/�' .$*�(
�

����$�	"

Ambulatory program

-��%'�� ��(
�� CPG "����(
&�'�� ��-��%'��

Care of high risk ������
)�/�' .$*�(
� Family FAP polyposis and HNPCC meetingg �����
�/�.$*(
�

����$�	"

Family FAP polyposis and HNPCC meeting

-��%'�� - CPG for DVT&PE Prophylaxis, Early warning sign 

�	j���	"�����%��+��	"?�- �j���"�����%����"?�

-��
���$	�.# - Early warning signs

- Warfarin  management

	 	 �	 	 +, � + + � . 	- #	��)� care process �)�$�	��	##	�������+���q����%"����+��+��.����	���� (specific 

   high clinical risk)
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Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(

"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;,%.$'�"����0���

Anes & procedure -��������
)�/�' .$*�(
�

����$�	"

ERAS Anesth. Standard protocol

-��%'�� Anesthesia for Bariatric Surgery Guideline

-��
���$	�.# Specific care team (clinician, nurse, perfusionist)

Intraoperative Transesophageal echocardiography

High technology: hybrid operation, ECMO

Nutrition -��������
)�/�' .$*�(
� Nutrition alert form assessment & management for cancer patients (HIS)

����$�	"

-��%'�� - ")�$��(���`��	��'��-����"��"�%�(
�$
	�"��&��	�-��%'��

- �	j��)�$�	�%�$��$
	�&��	�-��%'�� �j���$��%�$��$
�&��-��%��

-��
���$	�.# - ")�$��(���`��	��'��-����"��"�%�(
�$
	�"��&��	�-��
���$	�.#

Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(

"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;,%.$'�"����0���

Rehabilitation -��������
)�/�' .$*�(
�����$�	" ERAS program

-��%'�� -��("��"��%%"")�
	�"��$
	�&��	���;,%�������)��$�	"	�-���+"�������	���������"��

��;,%��� ��'%��
���'%�9:�&

	�!�.$'("�&�'�� ��

I f ti & - � ) / ' . � 	Information & empower -��������
)�/�' .$*�(
�����$�	" Social media -> DVD for prevention stomal complication & Ostomate’s Line group

-��%'�� - "��.$'�)�(���)�(
�����&
���$
	�&��	��%��+��$���������+� 

- "
�����;,%�������;,%��

-��
���$	�.# - -���"����� �$	�.#������;,%�

- Patient and family education

- �����#	��+,�:"?�9:��0����+���%�&'�� ��$
	�&��	���
+,��
���$	�.# : ")�
	��)�����"�� -���+����#���"?�9���0������%�&����$
�&����
��
�$�.# : "�
������"�� -���

�����#	��)���%��+,/�'�	�"��+������&�(���.��+  �.�.2555
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Proxy Disease "	���0����%��	��%����| .�"�����"����(


"�����"�� -�� ���"��/��"��� ��;,%.$'�"����0���

Continuity of care -��������
)�/�' .$*�(
� C ll i it f t t & F ll t t t f t l li tiContinuity of care -�������
�/�.$*(
�

����$�	"

Call visit for new ostomates & Follow up treatment for stomal complication 

(APN)

-��%'�� - �)��������"	��+����;%���������

- ��'����������&�'�� ���+,/�������	�

-��
���$	�.# - Call service all time: telephone, messenger, line  

- Network systemNetwork system

"���	j����0��� "����#	� ��	"���
��;,%� ��' �$��� "���	j�� "����#	� &

	�!���%� ���$��� "���j�� "���#� 

��	"���

&

�!

��0����+����������%�&�'�� ��$
	� �:"?����	���0����+���%�&�'�� ��$
	� "����'�9:�"��&��	�%����������� $�;% "
���	�%��������.$*� ��� �&�'�� ��$
	�� �

&��	�$	�.#(����� �:"�0+�:"?�.�

-�������
���
���������

� �

&��	�$	�.#(����� �.�����$
	� 2 �+ �:��

/�

"��.$'�'%��
("�&�'�� ��.$'�+������'%�

&��	� #���������������0����+��$
	�

&��	�$	�.#.��������/�'

� * �

&��	���
+,��
���$	�.# �+,/�'�	��� 

warfarin ��0����+��-�����#:�%���.�

���	����"
��8:,�%�#��� �&
��#�"

"���(
��%�(
��}' ����	�"����(
��%�(
��}�����

����(��"8'%�#�""���	���������

warfarin

Genotype distributions of CYP2C9 

and VKOR1 in southern Thais and 

their association with warfarin

maintenance dose in patients with 

Polymorphisms of the 2 genes were 

associated with warfarin dose 

adjustment

Warfarin maintenance doses in 

patients with cardiac surgery could 

be guided by genotype

The warfarin dose should be started 

at 3 mg/day for the VKORC1 -AA 

group, 5 mg/day for the AG group 

and 7 mg/day for the GG group, with 

cardiac surgery reduction of the dose by 30% if the 

CYP2C9*3 variant is detected
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��������	
���� ������� �������
;, �' "���	j�� "����#	� ��	"��� &

	�!���;%� ��' �$��� "���j�� "���#� ��"��� &

�!

Single-stage omental flap transposition: 

modality of an effective treatment for deep 

t l d i f ti

Study the effective of 

Single-stage  omental flap 

t iti t t t

“ Value  Added ” The

good option for patients 

ith DSWI d d

Shortened intensive care unit stay (one to 

nine days) and hospital stay (19-36 days). 

F ll 100% l t (26sternal wound infection. transposition  treatment  

for deep sternal wound 

infection. 

with DSWI recommended   

the Single-stage omental

flap transposition is based 

on surgeon’ experiences

Follow-up was 100% complete (26-

92 months) and demonstrated rapid 

recovery, complete wound healing 

without fistula, and no lateon surgeon  experiences  without fistula, and no late 

gastrointestinal complications

�������	
�������� ���(�)	� �(	�����

������ ��� ����� �������� ������� 
������� �������

"���:"?����+����+����$����"����	��� To compare the proportion of the *�1���(1�'����:�9� *�1���(1�'����:�9�"���"?������������$���"�������

������������,�'������	��	�!������  "	�"��

��	���������������,�'�(����!+�	������ .�&�'�� ��

�+,/�'�	�"��&��	���
+,��
���$	�.# .������"�

To compare the proportion of the 

patients who reach warfarin

stable dose within a certain time 

between a genotype-guided

*�+���(�'�����9� *�+���(�'�����9�

�/���"��&����
��
�$�.# .������"�

&�'�� �����.'�%�������/��  ( A randomized 

controlled trial of genotype-guided versus 

conventional initial warfarin dosing in

between a genotype guided 

warfarin dosing and conventional 

warfarin dosing.

conventional initial  warfarin  dosing  in  

heart valve  replacement patients  in  

southern  population of Thailand.)

134



�������	
�������� ���(�)	� �(	�����

��;,%� ��' �$��� "���	j�� "����#	� ��	"��� &

	�!�

+ � '�� 	 � 	 � +, � � : 	 + � ) ' ;, � � � � :��0����+���%�&�'�� ��$
	�&��	���
+��
��

$	�.# .�-�������
���
���������

�:"?����	���0����+��

�%�&�'�� ��$
	�&��	���
+,��


���$	�.# 

�)��'%��
��;%��������

��0����+��$
	�&��	�

%�����$����"���:"?�

"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

��;,%� ��' �$��� "���	j�� "����#	� ��	"��� &

	�!�

(	!���*'�	�!��'"	�61��)��

1 $ �$1

�+ ���(��#�������7���/�( 	!���������� ����

7 1 � � �

�$� �����)����'����!�	�

5$ � �� � 7 �

������/�#���#1�"*'

1 $�1�'$��#� ����!+' �+ �$1 (�

#"��6:'7����� 7�1#1�#���

#����!� 7�1����(����2�*� !����6�,�#���

/�(��$��),�( 	�7��$��� ��������/�(��

5$�������6�'�����7��#*'

�����$��#�

�1�'$��#�

����6+�

��+ �$1 (����	�9�5������1��	��*�

�	��	�9��	(�� ��.��� ��

��(����2�*���$� *'�	�7��

1

- ��(	��*� ��.�1*������	'����1��	�

- !����1�'����"%'��'���*��	�����1��	�

- ��*��	���������(����2�*���	'�1��	�

.0 1 1 7 � %

ERAS protocol in colorectal 

cancer of Songklanagarind

hospital

��(	��*� ��.��	'�1��	�

7��#>���� 2 ( 	� (��-��. 

2561)

��	'����1��	� - Z. �Z+!����1�'�����	'�1��	�7���(�#�%(

�+ �$1 (���#!���'!+' (-���!����'

FAP) 7�1��"�*�+�/7�17���	����

�

- 7���	�����+��#�.�*$� *'�	����#���5��

- 7���	�����	�9�����#�������

Colorectal cancer screening 

mobile unit for high risk cases

�+ ���#!���'!+'7���	����!1*'

���*'�	���*'5��#����":0�

��()�	���*'�(��#!���'

5*��!#$% �5��/�	�����	�9�

�1�/��!+'

- ��������/�(��/*	����*�/�(��!+' )����*��� 50 #$% �

��*��� 70
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"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

(�' �&
�#�"��������"	�-��+�(
�9���+,&
�/�'�%����.�������

Oral presentation “Effectects of using Thai colostomy 

bags; made from deproteinized natural rubber.” ��� 

APFCP2019 ������ Malaysia

"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

ERAS protocol in colorectal cancer of Songklanagarind hospital

")�
	��)�����"��"�
������"��

#	��)�(&� ERAS Protocol -���+�

#	�%������
�"�-�������"�&�'��+,����*
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"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

��	*$� ��' �$��� "���	j�� "����#	� ��	"��� &

	�!�

�+ ����(��#!���'!+'7�1���	����

��()�	���*'����	�

),��(��+ ����	���()�	���*'

#����":0�

- (�)	�#�.�*' “����	��+ �5*��!#!���'�1*

���#���5���(�������' $��5�/��

-�+ �$1 (��	��+ ��(��#!���'����(�������'

	0'!*'���1� 7�1����1�'�	�

"*'���!1*'���*'�	���*' ���

*�$!������+ ������(��#!���'!+'�1*

5����#�%'�,�7!���-1���7!���'” 

( p=.63,p=.13)

-�+ �$1 (��	��+ �$��5�/��"*'���!1*'���*'

���*�$!��������!1*'���*' 	0'!*'

(SDC) ���1�����1�'�	� (p=.002, p<.001)

�+ �$1 (�(��#�����*��	�������

#�����(����2�*� (��$� *'�	�

�+ �$1 (�(��#���7�1��*��	�������

#�����(����2�*���$� *'�	�7��

- Supporting and Enhancing Care 

Agency on Complication Prevention 

5$�����/1(�!1'#!����(��!����6��

����+����#*'7��*�1�'���	�!,��	-

7��)������+����#*'��7�1

#����!�) !+'

)������+����#*'��7�1

#����!�

for Ostomates Program (APN) 5��#>�������(���(��	'�����#�.*'

��*��� 40 #��.* 13.3 (�.�. 2554)

),��(��+ �$1 (�5����#�%'�,�7!� ),��(��+ �$1 (������	���*'��� - 5��'���!���'#!����+���� ���	� !+ � ) ,��(��+ �#"���1(���)�����	���*' 1515 +

��-1���7!���'2:� '#$% �5����

�	���*'���$� *'�	�7��!+'":0�

#�.�*�<

+

��5�����������#����":0�

+ � +

��#�%'�,�7!�

- **���1(��	���*'�������(���+ �

+

�� ���+ �#!���'!+' 499 ��

(�	0'��1$� 2558-2561)

"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

- � 	 � ) / ' . � 	 �)����%-���%�� “Colorectal cancer scr-���"��%%"$�����	�"�%�������
)�/�' .$*�(���	�!�"���

��%�"
'%�

�����%-���%� Colorectal cancer scr

eening mobile unit for high risk cases”

��� APFCP2019 ������ Malaysia

�)����%-���%�� “-���"���	�"�%�&'�+,�+������+,���%

�	�"�%�

�����%-���%� “-���"����"�%�&�����������%

-��������
)�/�' .$*�(���	�!�"���” ��� HA forum ��	���+, 19
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"���	j����0��� "����#	� (
���	"���

- ' � � ' 	 ' � ) / '-���"����'�������������'�"���'������
�/�'

.$'������'

�!����'���;,%�������!������%������

��!�"���)�%�$��

(&�"���	j����0��� "����#	� ��	"���

��;,%� ��' �$��� "���	j�� "����#	� ��"��� &

	�!�

1) Clinical Efficacy of 

Bariatric Surgery in Southern 

Thai People

2) Incidence and Risk factors 

of Gallstone Diseases after 

Bariatric Surgery
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(&�"���	j����0��� "����#	� ��	"���

��;,%� "�%���
�

ERAS �,ERAS program ���� 1 "�"���� 2561

Clinical Efficacy of Bariatric Surgery in Southern Thai People �+ �������0 2559 - 2563

Incidence and Risk factors of Gallstone Diseases after Bariatric Surgery �+ �������0 2561 - 2563

Laparoscopic Sleeve gastrectomy: the middle-term results �+ �������0 2563 – 2564

Nutritional deficiency after Bariatric surgery: the incidence in Thai people �+ �������0 2563 – 2564

Early experience of SADI-S in Thai patients �+ �������0 2563 – 2564

GERD after Sleeve gastrectomy: incidence in southern Thai people �+ �������0 2563 – 2565

Quality of Life after Bariatric Surgery �+ �������0 2563 – 2564Quality of Life after Bariatric Surgery ��������0 2563 2564

��0���"����(
��0���"����(
&�'�� ��&�'�� ��

          ((Clinical Quality SummaryClinical Quality Summary))

Valve  replacement surgery

PCT OPEN HEART
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PPPurposePurpose
Reduce mortality rate in Valve replacement surgery, 

by September 2019

:  Mortality in AVR < 3 %  MVR < 5%

Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea
���$�����&��	�.���(�� i it d d t

��' �$��� �	##	��	���
;,%� 	��+��	� ��' �$��� �	##	��	���
;,%� 	��+��	� ((Purpose, Driver Diagram, & IndicatorPurpose, Driver Diagram, & Indicator))

Purpose

Primary Drivers Seco d y ve s
"����'�9:�"��&��	�/�'��������	������+

Indicator -*	������#!��/�(�����(1�'�*����1��	� <5%

-

- ��������������(���%�-��
- &�'�� ���+,�+%�"�����(��/�'�	�"��
&��	����'%����+�
-���$���+�� / ICU�%��	�

- ��$����&��.����(�� priority dependent
- Multi – disciplinary team
- "�������+�� $'%�&��	� >>specialist ward / OR
- "��.$'�'%��
��(
��%� (
�"��#	�"��"	�%�"����$�����%&��	�
- "����'�����;%���� Network system /��� �-�������
�+,�
+���
-  "������%�'%��
�%� nurse coordinator 
- Call services 
- (&��	j�����(��"����(
&�'�� ���+,�%&��	�(waiting lists) �	��.������	��Indicator –*	��������#����1��	�#�.�*')��7�1��#���' = 0Purpose "����+��������'%�"�%�&��	�

Indicator :  �����#����1��	�#�.�*')���+ �$1 (�7�1���*�

Perioperative safety 

di

- Patient evaluation
- Patient education/empowerment

- Prevent perioperative unexpected events

(
��������

- Medias / CPG
- Preoperative Conference  
- Nurse competency 
- Preoperative  data management: check list
-       High alert system  ( labs results)

-

Reduce�mortality�rate�in�
Valve replacement surgery Indicator :  DOT < 5% 

"����(
$
	�&��	�

Indicator : morbidity mortality rate

- MVR <5% AVR <3%

Bleeding require operation <3%
Indicator : In-hospital and 30-days 

- Competency  
- pre-conference  / grand round / SIGN-IN
- Prophylaxis ATB guideline 
- Update CPG version
- Revision Early warning sign system

-

Indicator : Early warning sign detection : 

arrthymia / bleeding /cardiac tamponade

Valve�replacement�surgery�,
by�September�2019

Bleeding require operation <3%

SSI < 1 %

�	"����"����(
��%�$
	�&��	�/�'9�"'%�

Indicator : INR in target > 60% 

Major bleeding from Warfarin < 3%

h b b li f f i %

mortality

AVR < 3 % 

MVR < 5%
-Patient  education / family support

- Patient  and family education
- Warfarin Management
- Orientation for warfarin 
- Cardiac rehabilitation
- SHG
- Call services
- Research Warfarin  and QOL

Indicator : Re admission

QOL  �����	��� (> 80 �����)

- #����)�������� ���"�*�+��(���+ �

-������
���������������!�� warfarin  

"
�����#��$����"%&�%���'� ����&����$

- Orientation '(�%��!�����

- Nomogram / �
���$���)��������������

Thromboembolism from Warfarin <1%

-
�+($
�����"����!��0���."
'�'��

Indicator : Warfarin team network  #����":0� $� �� 1 ���1' 

�	j������-�������
���;%���� 
"���� ��%�'%��


-  Handbooks  / IT 
- Call service 
- Network system by Pharmacists 
- Website  CVT PSU

*�������+&�


����!1'�1*"�*�+����7���	��� ������	�9���

��*'���"*'�+ �$1 (�#>������ �����1������

!1(�������+�������������.*��.��������� 
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Process Flowchart Process Flowchart 
PCT OPEN HEART � � � � � � � � � � ! ! � � "

 

 

  

 

  

 

  

 
A & A t Information

PCT�OPEN�HEART�:�#���$�%��  �&�''�$�%�� �&�''����(��   ����%	!�!�����"�) ���(��
                                    ���������(*�(�+   ���!�,����  ��&�,��  $�-���&��	�&��	��-��  

-   
- 

�-((�����-����

Template high alert  

system
 

Continuing care 
 

� Home  

�OPD 
  

 

Access & 
Entry

-
 

CPG
 

 
Conference

Grand round 

Planning

-  �������&�'�� ��  

- (
"��
+,���'%��


"���	"?�

$
	�&��	� 

·
�����������(�1��	�

Assessment Care delivery

�	
������&�� 
CPG

Guideline

Information
- empowerment

����	
��!.�*

call service 

- 
- $��������/�$((

���+/$�   

� IPD
� Other 
hospitals 

 

 
  

 

- ���(&�"����(
  

  

  

"���"?� 

- ���(&� 

- ��(
 

-  �������&
  

�	
������ call service

network system

competency

Early warning 
sign

network system

Self help group

	 � � ; ,. ' ' � 	

 

"����'�9:� ���(&�  "����(
�	"?�  "����(
%�����%��;%�  "��.$'�'%��
 /������
	� 

KM / KPI/ RESEARCH

"��������� 

"��#	�"��"�����"�� "��#	�"��"�����"�� ((Process management)Process management)
�"�����"�� �'%")�$���%�"�����"�� 	��+��	��%�"�����"�� "��%%"(��"�����"��

"����'�9:�(
��	�

���"��

• "����'�9:�"��&��	�/�'

�������

� -%	��"����+��+����$�����%"��&��	� 

< 5%

• "�����"��&��	��	"?�-��

��#��0������������(���%���"�� ������ < 5%

� -%	��"���"�
�"&��	���;,%�#�"/���+�+��

= 0

�#��0�������������(���%�

���!�����.�&�'�� ����� ��)��	*

� � '�� '�� + ' ;, ' � � 	 ;, / � '"���������&�'�� �� • &�'�� ���+������'%���;%��'�

�	�"��&��	�

• "���"�
�"&��	���;%�#�"����/����'%�

�%�&�'�� ��

• Patient education/evaluation

• Data checklists

"�����(&���(
&�'�� �� • "����(
�0�&��	�(
�$
	� • %	��"����+��+���%�"��&��	���
+,�� • Perioperative safety practice 

&��	�%�����+������!���� 
���$	�.# (MVR < 5%, AVR < 3%)

• DOT  < 5%

• Bleeding require operation  < 3%   

and checklists

• Early warning sign

• Set up specific high clinical 

• SSI < 1% risks 
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"��#	�"��"�����"�� "��#	�"��"�����"�� ((Process management)Process management)
"�����"�� �'%")�$���%�"�����"�� 	��+��	��%�"�����"�� "��%%"(��"�����"��

"�����(&�#)�$���� • &�'�� ���+������'%��)�$�	�"��#)�$����

%%"#�"-�������


• �+������'  ������'�.#.�"���`��	�

	� (
 �(
��%�.��'����� |

• (���������������'������'�.#.�

"���(
��%� ���$
	�"��#)�$����%%"#�"-�������
 � (
���(
��%�.������ | 

• %	��"����'��	�"���	"?�8)�����.�

-�������
 (re-admission)

"����(
��%� ���$
�"��#�$���

%%"#�"-�������


"����(
�q��� • &�'�� ��/�'�	�"�����$���� warfarin 

%�����$����� �
%��	�

• INR in target range  > 60%

• Major bleeding  < 3%

• Thromboembolism < 1%

• Warfarin management team

"��.$'�'%��
(
�������
	� • &�'�� ����(
��%�/�' (
��+��0����+��

���$
	�"��&��	��+,�+

• &�'�� ���+��0����+��.����	��+

���$
	�"��&��	� > 80%

• "��.$'������'������'�.# (
������

�
	�.�"����(
��%�(��%������

+ � 	#�"�+��$�������� ��%���	� (
�

($
����	�����%;,� ���� �����

Performance / Intervention: Performance / Intervention: %	��"����+��+����$�����%"��&��	�%	��"����+��+����$�����%"��&��	�

Severity/priorityy/p y
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Performance / Intervention: DOTPerformance / Intervention: DOT

Performance / Intervention: Performance / Intervention: %	��"����+��+��%	��"����+��+�� AVRAVR

STS�database
Mortality�<�3%
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Performance / Intervention: Performance / Intervention: %	��"����+��+��%	��"����+��+�� MVRMVR

STS�database
Mortality < 5%

ECMO
Mortality�<�5%

Performance / Intervention: Bleeding required operationPerformance / Intervention: Bleeding required operation

Review/Analysis

Materials�supportpp
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Performance / Intervention: Performance / Intervention: 

INR in target range and complication from warfarinINR in target range and complication from warfarin

76 20%80.00%
90.00%

55.60%
50% 52.40% 52.20%

60.87%61.11% 57.14%
46 20%

53.30%

76.20%

61.00%
69.56%

50.00%
60.00%
70.00%

38.50% 40%
46.20%

20.00%
30.00%
40.00%

Early post-op g
roup

0% 0% 0% 0% 0% 4.35% 0%0% 0% 0% 0% 4.8% 0% 0%0.00%
10.00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

p

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INR�in�range�3�mo INR�in�range�6�mo Major�Bleeding Thromboembolism�

Performance / Intervention: Performance / Intervention: 

INR in target range and complication from warfarinINR in target range and complication from warfarin

INR�in�target�2���� 	$
��������


INR�in�target�3���� 	$��������


20 00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

In�target�range 57.38% 72% 53.71% 63.20% 61% 60.42% 61.20% 61.57%
M j bl di

0.00%10.00%20.00%

Major�bleeding 0.55% 0.49% 0.87% 0.89% 2.14% 2.50% 2.00% 1.57%
Thromboembolism 0.55% 0.49% 0% 0.89% 0% 1.25% 0% 0.39%

�����+ 2011 #)���� Visit �q
+,� 3 ��	��/�+ #:�	����' �$��� INR in target ���%"	� 2 ��	��

Maintenance grou
p

���� 2011 #���� Visit �q
� 3 ���/� #�����$��� INR in target �%"� 2 ��� 

#�"�	���+  2012 #)���� Visit ���,����,��:�� &�'�� �� In target ���,��:�� #:�	����' �$���.$����� � 

INR in target ���%"	� 3 ��	�� 	��(��+ 2013 ��� �'��� (#)���� Visit �q
+,� 4 ��	��/�+ )
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P C T C o l o r e c t a l s u r g e r yP C T � C o l o r e c t a l � s u r g e r y

Aim Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change Ideas

PCT�Colorectal�surgery�:�Driver�diagram

Early detection Screening for high risk group

FAP and HNPCC family meeting

y

Indicator: Indicator: %	��"����'�9:�"���	�"�%��%�&�'�� ��"
�����+,�� > 80%

Public education about CRC & nutrition

Early Operation ( rectal cancer )

Early operation ( colon cancer)

-��#�� Stage 1 (
� Stage 2 

���,��:�� 24 %

-��#�� Stage 3 (
� Stage 4 


�
� 5%.� 2 �+

Screening in family & community

Indicator: �1��	�)�� complete CCRT ����� 3 #�.*�

indicator: �1��	������ 1 #�.*�

+ - '��

���,�����"��&��	�

������
�.�"�����"��q��(��

Increase survival 
rate & promote 
quality of life of 
CRC patients

Early treatment Early radiation ( rectal cancer )

chemotherapy
Indicator: ��*'7���	������ 4-6 !	$����.

Indicator: ��*'7���	������ 1 #�.*� ��	'7���	����(���)>	�

�+����-����&�'�� ���� admit

-(��������"#����� Xeloda (
�.$'����� � OPD case
-�����.$'�����+�)��	������+�����,�

Indicator: /�'�	�

- &��	�#�" complete CCRT ���.� 3 

��;%�>80 %

- &��	����.� 1 ��;%� >80 %
/ � + ' �

Supporting and Enhancing Care Agency on Complication CRC patients

Effective treatment

Indicator:

-survival rate ���,��:��

- quality of life 

- Chemoradiation therapy (rectum can

cer) ���.� 1 ��;%� >80 %

/���+����(��"8'%�#�""��&��	� Prevention for Ostomates Program

Early ambulation program

ERAS program+Nutrition

Indicator: Anastomosis leakage

-SSI <1%

/���+����(��"8'%�#�""��/�'�	������+�)��	�

I di tq y

���,��:�� 70%

���
�"��+�	"����

guideline & Kit for hypersensitivity chemotherapy

Cooperation with ET network

Wound ostomy care team

Indicator:

-���#��� tissue necrosis )�� extravasation = 0

-���#�����(� anaphylactic shock )�� hypersensitivity = 0

Indicator:

- &��	�:Short LOS #)�$����$
	�&��	� � 5 �	�

- �����+�)��	�:

- "���"������ febrile neutopenea <10%

- Sepsis #�"���� pancytopenia = 0

=�	'7�1�,�#������

(���#����)

=�,�#���������(
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PCT Colorectal surgery : Process flowchart �������	��
������

8	"����	�&'�� �� ��%� �	��	�&
"����# ��� ����"���	"?������
 (���)�

"��.$'���"��.�-�������


��#����#q	�
8"����&����

(
�*��
�#���
;%�

�%�

"
'%�
����&
"����# ,���

(&�"���	"?�,�"���' %�"	�
���"���"?������
 (����

�'��-����"��

�	������ �������	���*'

�	�(�����!���

�	������

������!1*'���*'

�	������ �	�)��(���

�	�#����,��	�

�	�5�/�����������

��(����!�� ������!*'��*'

������(�!	--�

��#������

"��.$'���"��"���	�"�%�.��;���+,�����

��#����#q	�
8	"����	�&�'�� ��

(
�*��

��+��


)�/�'

��%�

"
'%�
�	��	�&
"����# %!����

"���	"?� "���' %�"	�
�)�(���)��'��-����"��

�

�	������ �������	���*'

�	�(�����!���

�	������

������!1*'���*'

������(�!	--�

�	������ �	�)��(��� �	�5�/�����������

Process Process requirement Process Process design

Process management

Process Process requirement Process 

Indicators

Process design

Screening for high risk group ),��(���$1 (���!1*'���*' (colonoscopy) �	���*' > 80% Screening mobileScreening for high risk group )��(��+$(���!*'��*' (colonoscopy) ����*' > 80% Screening mobile

Early operation rectal cancer 7���	�����1��	������ 3 #�.*�* > 80% Lean thinking

colon cancer7���	�����1��	������ 1 #�.*�* > 80% Lean thinkingcolon cancer7��������������� 1 #�*� > 80% Lean thinking

Early chemotherapy 7���	�������� 4-6 !	$����* > 80% Lean thinking

Early radiation >���	'!������ 1 #�.*� ��	'��()/�0�#�.0** >80% Lean thinkingy g

Stoma operation Elective case *�)�� stoma 7���	����#�.*��,����1' 100 % Program

Prevention Complication < 10 % Program

WOCT/Network

*Benchmark ����('!�����!�"
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Performance and Intervention : -���"��%%"$�����	�"�%�������
)�/�' .$*�(���	�!�"���

#�"&�'�	����"���	��$��

��"
�����+,�����9:� 31.76%

�+ 2558-2561

"
�����+,�����

/�'�	�"����%�"
'%��	�"�%�9:� 62.72%

Performance and Intervention : -���"��%%"$�����	�"�%�������
)�/�' .$*�(���	�!�"���

#$����#���),��(��+ �#"���	����������!1*'���*'���(1�'$� 2558-2561
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Performance and Intervention : -���"��%%"$�����	�"�%�������
)�/�' .$*�(���	�!�"���

�����������!1*'���*'�	���*'���(1�'$� 2558-2561

&�'�� ��/�'�	�"���	"?������
 15 ��� (
������9�' %�"	�"���"��-��������
)�/�' #)���� 144 ���

���&
�%�0����+���%�&'�� ��(
���%���	� (/��'%��	�"���	"?������
 / �)����+��/�'%�������"�)

&�'�� ��/�'�	�"���	"?������
 15 ��� (
������9�' %�"	�"���"��-��������
)�/�' #)���� 144 ���

���&
�%�0����+���%�&'�� ��(
���%���	� (/��'%��	�"���	"?������
 / �)����+��/�'%�������"�)��&
%��0������%�&����(
���%���� (/�%���"���"?������
 / ������/�%������")��&
%��0������%�&����(
���%���� (/�%���"���"?������
 / ������/�%������")

Performance and Intervention 

!,��())���+ �$1 (����1��	�"*'���(�/��	����!���
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Performance and Intervention

Elective case /�'�	�"���
;%")�($��� �'%�
� 100

APN 

������

��
�

7���	����!*�#�.�*$� *'�	���(����2�*�)�������(��#���

Performance and Intervention : %��	�"��0�"���"���$�"��0�/���:��������#�""��/�'�	������+�)��	�

15
(�'�����+�)��	����	� anaphylactic shock

10

15

#�����/���($E�������#����,��	�

���+ �$1 (���#�%'� ,�7!��-1���7!���'

0

5
+ -

�5

0

$� 2557 $� 2558 $� 2559 $� 2561 $� 2562

�10 ��� Mean (CL)UCL LCL
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Performance and Intervention : %��	�"��0�"���"���$�"��0�/���:��������#�""��/�'�	������+�)��	�

� � ' � + ) 	 . '�� � ) / ' . � / '(���`��'������+�)��	�.�&�'�� ��������
)�/�' .*�(
�/�'��

Performance and Intervention: Enhanced Recovery After Surgery; ERAS protocol
Total 14 cases Mean age = 66.1 yrs (37-87)

Male 10, Female 4

Colon 5 cases, Rectum 9 cases Started ERAS since July 2018
Open 1 case, Lap 13 cases

------------------------------------------

*LOS 8.93 days

*Length of postop stay 6.86 days

*Complication 3/14 = 21.4%

ERAS post op st

25

ERAS
Length�of�postop�stay�

post�op�st

Mean�(CL)

UCLMalnutrition�pre�op�:�
moderate

Da
y

15

20
LCL

Post�op�complication�:�tear�
urethar

moderate
Post�op�complication�:�
UTI,�NSTEMI

5

10 Malnutrition�pre�op�:�low
Post�op�complication�:�ileus

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cas
e
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Performance and Intervention: Enhanced Recovery After Surgery; ERAS protocol

Performance and Intervention : Quality of life 

�. ��"05�.�"��(������	���(�� (Best, 1977) 

����� 0 -33          ����6:' ������/�(���,��

����� 33.01 - 66   ����6:' ������/�(��$�����'

����� 66.01 - 100 ����6:' �����/�(��!'����� 66.01 100 ����6' ������/(�!+'
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Performance and Intervention 

Singapore Cancer

Comparative CRC Staging

Stage
PSU Cancer Registry Singapore Cancer 

Registry, 2010-2014*

2006-2010 2011-2015 2005-2009 2010-2014

Stage I #����":0�

I 6.96% 7.63% 14.05% 15.45%

II 29.32% 26.23% 27.25% 26.20%29.32% 26.23% 27.25% 26.20%

III 39.46% 35.29% 35.90% 33.35%

IV 24 25% 30 86% 22 80% 25 00%IV 24.25% 30.86% 22.80% 25.00%

*Singapore Cancer Registry, Annual Registry Report, Trends in Cancer Incidence in Singapore, 2010 – 2014

��0���"����(
&�'�� ����0���"����(
&�'�� ��� � �� � �

Clinical Quality SummaryClinical Quality SummaryQ y yQ y y

PCT Bariatric and Metabolic Surgery PCT Bariatric and Metabolic Surgery 
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Purpose

&'�� ���+,/�'�	�"��&��	��	"?�-��%'���+�)��$�	"
�
�&�����/���"��&���"?�-��%�����$�"
�
�  

$��#�"-������ (
��+��0����+���+,�+�:��

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Intervention/Change idea
��� �����"��&��	�-��%'�������#�

��' �$��� �	##	��	���
;,%� 	��+��	� ��' �$��� �	##	��	���
;,%� 	��+��	� ((Purpose, Driver Diagram, & IndicatorPurpose, Driver Diagram, & Indicator))

�+"����'�9:�"�����"���+,����" �������

Indicator :  �+ �$1 (����1�#!���'����"�*�1'/�0 )�� �����()�	�

��*' 7��#"��!+1����(�����	�9� > 50% 

��'�������	�"�%�(
�����%&�'�� ���+,�+
������!����

"�����������"	��+��$���������+��%�$����
���"��.�-�������
�+,�+������!����

- �������"��&��-��%�������#�
- ���������(
�"����'�����;%��������������
- Public health awareness ����  -���"������	���$���'�	�%'��
- ���,���%����������	��	�!��+,������� �$�����"	�"
�����' �$���

' � ' '

")�$�� CPG .�"������%&�'�� ��#�"$�������"�����|���	��
���"-��%'��

- "��#	�%���.$'����("�(���� �����
 (
����
�"��+,�"+,���'%�%�����%��;,%� 

&�'�� ���+,/�'�	�"��

&��	��	"?�-��%'���+

�)��$�	"
�
� $��

"����+��������'%�"�%�"��&��	��+,

�$�����

Indicator :  �+ �$1 (���)�#"���	�����1��	���*'�1�����

&�'�� ��'%�&���"����������"+,��"	������-������
��;,%��+��������'%��	������"��(
�#�.# (
�

/�'�	�������' -���+��$���������+�

"����'��%���������'("�&�'�� ��(
����
�"� - Public health awareness 
- ���,���%����"��.$'������'("�&�'�� ��-���� ���� social media

- �`��	��� CPG .�"����(
&�'�� ���	"?�-��%'��"�%�&��	�
- �	j��-��("�� CPG Check list .$'%���.����� HIS
- Multidisciplinary team conference
- Psychological evaluation

��$�"
�
�  $��

#�"-������ (
��+

��0����+���+,�+�:��

��()5����!�!�"�(�/�/����� CPG 100%

"����(
�	"?���$��������"��&��	��+,�+

������!����

Indicator :  

���
�"��+�	"���� (Competency)

"���' %�"	�����(��"8'%�#�""��&��	�

�+%��"�0�(
����-�-
�+�+,�	���	� ��+���% (
�

- �+�	
�(����&�' ��+,����*�'��"��&��	��	"?�-��%'��
- �� ����
�"�%����q�������'��-��%'��
- #	�%���.$'������'(���� �����
 ���
�"��+,�"+,���'%�

- Early warning sign for leakege, CPG for DVT&PE Prophylaxis
- Enhanced

E h d R Aft B i t i S (ERA BS)1. 30 day  Mortality <1%

2. *	������#��� clinical DVT, PE = 0%, anastomosis

leakage <2%

"��������
	�(
�"����(
�%��;,%��+,

�$�����(
��	,��;�

Indicator :  

1. % Patients with %TWL � 20% �� 2 $� > 60%

2. Type 2 DM remission �� 1 $�  > 70%

3. Quality of life  score : after surgery > before

surgery

�$������)�$�	�&�'�� ��-��%'��

"��.$'�)�(���)�(
�����&
���$
	�&��	��%�
�+��$���������+�

"���+���������%���%���	� (
�����.�"���(


- Enhanced Recovery After Bariatric Surgery (ERA-BS)

- Emergency cart for difficult airway management
- #	�$�%��"�0����"��(���� �	��� ����	05��+,#)���� ��)�$�	�"�����"��&�'�� ��-��%'��

- #	��)��;,%"���%�.����(�� Multimedia (
��&�(���&��������%���� social  media
- "����������"�����-��+�(
������� (
�������'�'��"���	�������%�$��

�����0����+��&���(���%�9��

Indicator :  

1. Nutritional deficiencies : B12, Vit D, Folate, Iron < 20% �� 2 $�

2. Follow up rate >50% �� 2 $�

"����������%���%���� (
������.�"����(

���$
	�"��&��	�

"�����"
���(
"��
+,�������"��0���$����&�'�� ��

- �����0�����&��(���%�9��
- ��'����������"���	"?�/�'%������),����%
- �`��	��� CPG .�"����(
&�'�� ��-��%'�����$
	�"��&��	�

"�#"�����;,%�������;,%�

Public health awareness
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Process�Flow�Chart�for�Bariatric�Surgery�Accessibility

����%" �.�. ���.� �.�. �;,% online

**��.0��������� ��1�#!���' !	���#��.*"1�� CPG �����!1'�1*��$1 (�5�� Website &**�������� ����#!�' !���#��*"��

�� 	
�����'��*��

�� 11 ��� 12

CPG �����!'�*�+$(�5��

*�(�)����1(��������1�' <

Website & 

Social media

!���'�����	�

��*'���.0���

�	���*'���1�

#!���'

#�����+�

�(���+ �

����!1'�1*

�������	������5��*�(�

��. !'"���������

�����������5��*(� 

�����!�!�"�(�/�/��

PProcess
Flow chartFlow chart
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"��")�"	�"�����"�� Process Management 

��-(���� 0���*���+
��-(����

��,� 1�+0����-(���� ������$((��-(����

���!�
�����&�,�$��&���!!����� -������
�������� ����� ������������������
�� • ����� 	
��������$������'��$

�������������� 
�����!�
-��������"������� ����
����
"��
#��

� �
�������� ���"���$%�
���� &���
�����
�����'����%�(� > 
50% 

�

• '���
���������� �����'�& �$��!!������$ ������'�$���

• �(�%
� CPG "
���'�$���-.&�� ��)��%
���!��������$/����$

���
��0���&�


• �����#��$��$���#�'����
3��������5� �%���'���!�
�������& �%��� 

(lean thinking, evidence base)

���������
-.&�� �� --.&�� ����&��!���������
����$

&

-.&�� ����&��!���������
��� CPG • ���������
-.&�� ��0��'%'�����#�#� ��� CPG

��!,&�
���!����

- -.&�� ����&����!���-�����

100 %

�����$�-
�.��-.&�� �� -�����& �$��
*�������+&�


)�����-�����

- 30 day  Mortality <1%

- ������������ clinical DVT, PE = 

• Early warning sign 

• CPG for DVT&PE Prophylaxis

0%, anastomosis leakage <2%

- �����������!��&�
�
0�$���!��

*��"
 30 ��
 <5%

• Morbidity & Mortality Conference

• Enhanced Recovery After Bariatric Surgery (ERA-BS)
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"��")�"	�"�����"�� Process Management 

"�����"�� �'%")�$��"�����"�� 	��+��	��%�"�����"�� "��%%"(��"�����"��

���(�'���),���1�� �+ �$1 (�!����6��	�7$�+����#*'�� - LOS � 7 (	� • Discharge criteria

����7��*�1�'6+���*' • �+����� CPG ����+���+ �$1 (�5��*�(�

����+���+ �$1 (�	�(7$ $�*��	� 7�1#�����(����2�*� - *	������#���������#/.0*����1��	� < 3 %

*	��������	�#"���*�5�'������

• �+����� CPG ����+���+ �$1 (�5��*�(�

- *���������#"��*�5�'������

  ����� 30 (	� <5%

����+��#>��� - $�*��	� 7�1#�����(����2�*� - *	������#��� clinical DVT, PE = 0%, • CPG for DVT&PE Prophylaxis, Early 

anastomosis leakage <2%

- �+ �$1 (�5��*�(������(��#!���' OSA ��*'

   7���	������() PSG 100%

- ��$1 (�������(��������)"����	���

warning sign

• �+����� CPG ����+���+ �$1 (�5��*�(�

 �+$(����(���������)"������

   ����/�#��.�*'/1(�����)�(���	��(�

   �����

"��")�"	�"�����"�� Process Management 

"�����"�� �'%")�$��"�����"�� 	��+��	��%�"�����"�� "��%%"(��"�����"��

������"�*�����#!�����	' ������� ,�����,������������ N t iti l d fi i i B12 �����������(�����"��5$�������(������ ����(���������"*�+����#!����' ����������������������

�����	'�1��	�"*'��!�!�"�

(�/�/��

Nutritional deficiencies : B12, 

Vit D, Folate, Iron < 20% �� 2 $�

- ����������(����"��5$������(���� ����(���+

   ��������	�$����*����

- ����)�������1����#$�����$��!���������(1�'�+ �$1 (��1*�

   �����	'�1��	� 

����+���1*#�.�*' �+ �$1 (�!����6�+����#*'���

�(�����,0���	�7��*�1�'� 	�'�.�

-% Patients with %TWL � 20% 

> 60% ������#(�� 2 $�

�� $�

- ������������/�(�� (��� )�� !	'��) �1�����!*�6��

- !���'��������+ �$1 (�!����6������������	�9�7��*�1�'

,�-Type 2 DM remission � 1 $�  > 

70%

-Quality of life  score : after 

surgery > before surgery

   !�,�#!�*

g y g y

-Follow up rate 50% �� 2 $�
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การเสนอผลงานภาควิชาจักษุวิทยา  

โดย ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย 
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CLT จักษุวิทยา
Advanced HA (29-3-62)

Proxy diseases กับคุณภาพของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการคุณภาพ
กระบวนการ โรค มาตรการ/นวัตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Access and Entry Retinopathy of prematurity Guideline การรับ refer

Assessment Retinoblastoma ผู้ป่วยได้รับการประเมิน staging ภายใน 2 เดือน

Plan of care
retinoblastoma


retinal detachment

Cataract

วางแผนการรักษาร่วมกับกุมารแพทย์ 
Consent form, การนอนคว่ำหน้า 

Cataract care map

General care retinal detachment ติดตามการนอนคว่ำหน้า

High risk care cataract Sx by trainee ติดตามและ feedback incidence report

Safe surgery
Cataract


retinal detachment

Cataract Sx by trainee

ติดตาม Post-operative infection 

ติดตาม Post-operative infection 

ควบคุม rate of PC rupture < 7%

Empowerment retinal detachment ติดตามการคว่ำหน้าให้ถูกต้องอย่างน้อย 12-16 ชม.

Rehabilitation Retinoblastoma ผู้ป่วยสามารถใส่ตาปลอมได้ภายใน 3 เดือนหลัง enucleation/
evisceration
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Retinopathy of prematurity
clinical quality summary รายโรค:

Process management

กระบวนการ ข้อกำหนดกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

- การเข้าถึงและการเข้ารับ
บริการ

- เข้าถึงเข้ารับบริการได้ง่าย

- Refer ได้รวดเร็ว

- Response time ภายใน 20 นาที
หลังติดต่อ refer

- ROP guideline

- ปชส.เวลามีวิชาการสัญจร

- การประเมินผู้ป่วย - ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างรอตรวจ
ประเมิน

- ร้อยละของการนำ checklist 
สำหรับเด็กน้ำหนักตัวน้อยมาใช้

- checklist เป็นแนวปฏิบัติเพื่อลดค
วามผิดพลาด

- การดูแลผู้ป่วย - ได้รับการดูแลแบบ holistic - มีการประสานงานกับกุมารแพทย์
ตาม guideline
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Driver diagram

Less blindness 

Indicator: severe staged rOP by referral 
≤10%

screening scheme of 
the referral hospital 

KPI: screening 100%

ophthalmologists 

Knowledge

post-training update 
KPI: ปช.สัญจร 2 ครั้ง/ปี

in-training concentration 
KPI: curriculum, WFME

telemedicinechannel of 
communication 

KPI: refer-to-response time within 20 min

guideline

Early diagnosis 

KPI: rate of screening within 24 hrs

Early treatment 

KPI: rate of laser Rx within 24 hrs

visual rehabilitation 

Treatment of amblyopia

Primary drivers

Secondary drivers Interventions or 
change of idea

Purpose

Performances

Treatment goal KPI Target Current result

Early Dx Screening ROP ผป.คลอดใน 

รพ.มอ.ทุกรายภายใน 24 ชม.

100% 100%

Early Rx Laser Rx ภายใน 24 ชม. 100% 100%

Restore vision Anatomical success ≥ 50% 64.7%
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 

2ค(11) การวินิจฉัยโรค

Results of ROP screening

การพัฒนาา:
เพิ่มศักยภาพของแพทย์ใน 
รพ..รอบนอกก่อน refer

0

30

60

90

120

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 AP-ROP, Stage 4-5

12.5%

14.9%

E
ye

s

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.1 ผลการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

0

25

50

75

100

India PSU USA

Stage 4A Stage 4B Stage 5

Anatomical success after PPV

การพัฒนาา:
กระตุ้นเรื่องของ early Dx 
and early refer ผ่านทาง
จดหมาย และการประชุม
วิชาการสัญจร
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Guideline of Rop referring system

Retinoblastoma

clinical quality summary รายโรค:

4-year-old girl with retinoblastoma
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Process management

กระบวนการ ข้อกำหนดกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

- การเข้าถึงและการเข้ารับ
บริการ

- เข้าถึงเข้ารับบริการได้ง่าย

- Refer ได้รวดเร็ว

- Response time ภายใน 20 นาที
หลังติดต่อ refer

- มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและ
หลากหลาย


- ปชส.เวลามีวิชาการสัญจร

- การประเมินผู้ป่วย - เด็กเล็กไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
รอตรวจประเมิน

- ร้อยละของการนำ checklist 
สำหรับเด็กน้ำหนักตัวน้อยมาใช้

- checklist เป็นแนวปฏิบัติเพื่อลดค
วามผิดพลาด

- การดูแลผู้ป่วย - ได้รับการดูแลแบบ holistic - มีการประสานงานกับกุมารแพทย์
ตาม guideline

- การฟื้นฟู - มีการฟื้นฟูสภาพทางร่างกาย และจิต
ใจ

- ร้อยละของผู้ป่วย enucleation/
evisceration ที่สามารถใส่ตาปลอม

ได้ภายใน 3 เดือน

- ให้ได้รับตาปลอมในระยะเวลาที่

เหมาะสม

goal of treatment

Treatment goal Processes Target

Early Dx Access & entry: รับ refer ทุกราย 100%

Early Rx care of patients: 

- ocular 

- systemic

- Rx update 

- ส่งปรึกษากุมารแพทย์ภาย
ใน 2 เดือน 

REhabilitation function preservation 

Anatomical restoration

- ambulatory vision ≥ 
50% 

- ใส่ตาปลอมได้สวยงาม
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 

2ค(11) การวินิจฉัยโรค
Staging of retinoblastoma cases

Early detection

การพัฒนาา:
รณรงค์เรื่องการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน (public 
information)

0

2.5

5

7.5

10

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

IRC group A IRC group B IRC group C IRC group D-E

57.1%

100%

Eyes

90%

33.3%

100%

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.1 ผลการดูแลผู้ป่วยทั่วไป 5-yr survival of patients with 
retinoblastoma

65

68

71

74

77

80

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

KPI Success rate

78%

Long-term care

GapGood

การพัฒนาา:
- Early detection
- Public information

Gap
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III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.3 การฟื้นฟูสภาพ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561

ร้อยละของผู้ป่วย 
retinoblastoma ที่ได้รับการ 
ประเมิน stage ภายในเวลา 2 

เดือน
100% 100% 100% 100% 100% 100%

ร้อยละของผู้ป่วย enucleation/
evisceration ที่สามารถใส่ตา
ปลอมได้ภายใน 3 เดือน

90% - 63.3% 77.4% 75.6% 71.4%

III-2 การประเมินผู้ป่วย 

2ค(11) การวินิจฉัยโรค

Driver diagram

5-yr survival rate 
gets to target 

Indicator: survival rate ≥ 78%

Early detection by 
parents & proxies

Early referral by 
ophthalmologists 

K P I :  ป ช . สั ญ จ ร  2  ค รั้ ง / ปี

Basic knowledge of the 
disease

public information

Risk awareness in family 
D/C planning

Group D-E staged 
retinoblastoma by 

referral ≤50%

good interdepartmental 
liaison 

KPI: systemic evaluation within 2 months

Purpose

Primary drivers
Secondary drivers

Interventions or 
change of idea
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evidence-based data

Innovation: 
Strabismus 
detection tool
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Retinal detachment (RRD)
clinical quality summary รายโรค:

Process management

กระบวนการ ข้อกำหนดกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

- การเข้าถึงและการเข้ารับ
บริการ

- เข้าถึงเข้ารับบริการได้ง่าย

- Refer ได้รวดเร็ว

- Response time ภายใน 20 นาที
หลังติดต่อ refer

- มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและ
หลากหลาย


- ปชส.เวลามีวิชาการสัญจร

- การประเมินผู้ป่วย

- การดูแลผู้ป่วย

- นอนคว่ำหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง - ร้อยละของผู้ป่วยนอนคว่ำหน้าได้
ตามกำหนดอย่างน้อย 16 ชม/วัน

- บันทึกติดตามและประเมินการน
อนคว่ำหน้า

- ภาวะแทรกซ้อนน้อยหรือไม่มีเลย
- อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดจอตา


- ติดตามผลหลังผ่าตัด
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Driver diagram

Visual restoration 

Indicator: visual improvement 
rate ≥ 50%

Early detection by 
patients

Early referral by 
ophthalmologists

Basic knowledge of the 
disease

Public information

Self-awareness in high risk pt.  
D/C planning

Anatomical success 

KPI: retinal re-attachment rate ≥ 75%

Functional success  

KPI: visual improvement rate ≥ 50%

Purpose

Primary drivers
Secondary drivers

Interventions or 
change of idea

Less post-op. infection  

KPI: endoph. rate ≤ 0.04%

Good pre- and post-op 
care 

KPI: proper Face down rate ≥ 90%
Care map 

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.1 ผลการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

อัตราการติดของจอตาหลังผ่าตัดรักษาจอตา
หลุดลอก (RRD)

Rate of endophthalmitis 
หลังผ่าตัดจอตา

0

25

50

75

100

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

87.82 88.37 88.9
93.6

81

KPI Success rate

การพัฒนาา:

- เพิ่ม KPI visual 
function

VA improve 
60.8%VA improve 

58.8%

Good

VA improve 
47.9%

0

0.06

0.12

0.18

0.24

0.3

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

KPI Endoph. rate

2 cases of combined 
PE+PPV

การพัฒนาา:
มีการเฝ้าระวัง และ feedback 
แพทย์เจ้าของไข้

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.3ข การดูแลผป.เฉพาะ 
(หลังผ่าตัด)

Good
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Clinical research: post-op endoph.

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.2(41) การเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลง

การติดตามการคว่ำหน้า

เดือน เฉลี่ย (ชม/วัน) ร้อยละของผป.ที่คว่ำได้ >16 ชม/วัน

ม.ค 20.44 100

ก.พ 19.43 88.1

มี.ค 17.42 70

เม.ย 17.92 86.21

พ.ค 17.62 72.41

มิ.ย 17.93 79.55

ก.ค 17.50 78.26

ส.ค 19.38 100

เฉลี่ย 18.46 84.32
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Low vision clinic

Rehabilitation

III-4 การดูแลผู้ป่วย 

4.3 การฟื้นฟูสภาพ
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การเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

โดย ผศ.ดร.พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 
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CLT ภาควิชาวิสญัญีวิทยา

พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT
• ให้บริการวสัิญญอีย่างมีมาตรฐานและปลอดภยั

- Safe anesthesia:  ระบบการบริหารจดัการทางเดินหายใจ 
การเฝ้าระวงัในระหวา่งการผา่ตดั/การใหย้าระงบัความรู้สึกในผูป่้วยกลุ่มโรคสาํคญั
- พฒันาการใหบ้ริการผูป่้วยตามกลุ่มโรคท่ีมาผา่ตดั
- ความรวดเร็วในการใหบ้ริการผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมาผา่ตดั
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ขอบเขตบริการ

Same day surgery

OR
Preop evaluation Preinduction
evaluation
Intraop care: GA, RA, MAC
Postop care: PACU, APS
Same day surgery

Clinic
• Pain clinic + 
acupuncture
• Perioperative clinic
• APS

SICU, SRCU, PICU, 
Ward ผู้ใหญ่, เดก็

• Ventilator care
• Difficult airway
• DLT
• IV line
• CVP line
• A-line
• LP

Remote area
• Radio intervention: CT, MRI, RT
• LR: painless
• Psycho: ECT
• Ped: BPL, cardiac cath
• Med, NKC: GI Scope

Preoperative Intraoperative Postoperative
ความเส่ียง Difficult airway - Difficult airway

- Cardiac arrest
-Airway trauma

- cardiac arrest 
- reintubation

มาตรการป้องกนั - Difficult airway cart , guideline 
DAS2015
- อบรมใหค้วามรู้และ/หรือสาธิตการใช้
เคร่ืองมือใหม่ เช่น video laryngoscope/ 
FOB, sedation guideline
- ระบบการปรึกษาเร่ืองการประเมิน
ผูป่้วยท่ีมีโรคยากก่อนการผา่ตดั
- จดัทีมพยาบาลผูรั้บผดิชอบ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางวิสัญญีทุกชนิด 

- ระบบ page ขอความช่วยเหลือ, advance airway 
device, rapid response team
- Rapid response management
- การทบทวน sentinel events (severity score > F) 
กิจกรรม incident report ทุก 6 เดือน
- แนวปฏบิตั ิสาํหรับ high risk procedure/ 
anesthesia
- Audit เคร่ืองดมยาสลบ defibrillator ทุก 6 เดือน
- จดัอบรม CPR ใหก้บับุคลากรในทุกปี
- มีการจดัการระบบทางเดินหายใจในผูป่้วยท่ีใส่ท่อ
ช่วยหายใจยากโดยทีม PAMEC

- การส่งเวรผูป่้วยวกิฤตตาม
กระบวนการ ISBAR
- มี CPG ในการลดความเส่ียงของ
ภาวะ reintubation
- การจดัการความปวดหลงัผา่ตดัใน
ผูป่้วยหลงัผา่ตดัท่ีมีความปวด
ปานกลางถึงรุนแรง

ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั
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ความเส่ียง GAP แผนพฒันา
- Difficult airway - ยงัไม่มีการทดสอบ Skill ของอาจารยว์สิญัญี 

ในเร่ือง Difficult airway
- บุคลากรวสิญัญีบางส่วนยงัไม่เช่ียวชาญ 
airway equipment  ใหม่ๆ
- ขาดทกัษะการตรวจประเมิน airway โดยใช ้
U/S 

- อบรมฝึกทกัษะ DA simulation สาํหรับ staff

- Train การใชอุ้ปกรณ์ airway device ใหม่ๆ 
airway U/S
- ฝึกทกัษะการตรวจประเมิน airway โดยใช ้
U/S 

- Anesthesia-related cardiac arrest ใน
ผูป่้วยเดก็ <1 ปี ขณะใหบ้ริการวสิญัญี
ท่ี MRI (นอกหอ้งผา่ตดั) และระหวา่ง
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไป NICU

-ไม่มี ETCO2 monitoring ขณะ transfer ผูป่้วย
ไป NICU
- young staff ขาดประสบการณ์ในการดูแล
ผูป่้วยความเส่ียงสูง

- CQI ทบทวนสาเหตุของภาวะ cardiac arrest ท่ี
สมัพนัธ์กบัการใหย้าระงบัความรู้สึก
- มีการใช ้ETCO2 monitoring(ซ้ือเม่ือ มค62) 
ขณะ transfer ผูป่้วย 

- Re intubation - Case ท่ี Re intubation เป็น case คาท่อหายใจ
และถอดท่อหายใจท่ีหอผูป่้วยหรือ ICU ซ่ึงอาจ
ไม่ไดส้ะทอ้นถึง Re intubation ท่ีเกิดจาก
วสิญัญี

- ปรับ KPIs และเกบ็ขอ้มูล Reintubation
related Anesthesia into 2 ชัว่โมง 

Progression และแผนพฒันา

อตัราการใส่ท่อช่วยหายใจยาก (Difficult intubation) เป้าหมาย <22.5 : ต่อ 10,000 ราย
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อตัราการเกดิ Difficult intubation ทีม่ภีาวะ hypoxemia เป้าหมาย <23.1%

อตัราการใส่ท่อหายใจสําเร็จในผู้ป่วยทีใ่ส่ท่อหายใจยาก  เป้าหมาย 100%
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อตัราการเกดิ Anesthesia-related Cardiac arrest เป้าหมาย < 3.26 : ต่อ 10,000 ราย

3 ราย/17,417

1 ราย/17,328

0 ราย

4 ราย/17,097

2 ราย/16,971

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
(Clinical Quality Summary)

Difficult Airway
PCT anesthesia
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ผู้ป่วยปลอดภยั
จากการใส่ท่อ
ช่วยหายใจยาก

Preop Airway 
Assessment

Team-Based 
Practice

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคลือ่น ตวัช้ีวดั

Staff Skill

Fully equipment

- PSU airway assessment 
(Traditional  and advance)

- อบรมฝึกทกัษะ DA simulation ,DA 
management ตาม clinical privilege 
,update DA management
- train การใช้อปุกรณ์ airway device 
ใหม่ๆ airway U/S
Basic อุปกรณ์ airway: video 
laryngoscopy, FOB
Advanced :, U/S airway

- มีทมีสหสาขาพร้อม (PAMEC) : ทมี
วสัิญญ ีแพทย์ผ่าตดั   
- Guideline  BY DAS2015

- Traditional  ซักประวตั ิตรวจประเมนิ 
airway by PSU airway assessment 

- advance  by U/S airway research

- มแีผนฝึกทกัษะ DA simulation
- มกีารอบรม DA management ตาม clinical 
privilege ของพชท./พจบ. ทุกปี
- มกีารอบรม update DA management ให้แก่
พยาบาล ทุกปี

- มแีผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ให้เพยีงพอทุกปี
- มรีะบบการบาํรุงรักษาทุก 6 เดอืน

Purpose Primary Driver Intervention/change ideaSecondary Driver

Process Flowchart 
ของการดูแลผู้ป่วยทีม่ภีาวะ difficult airway

การประเมินทาง 
เดนิหายใจผู้ป่วย

จัดเตรียมอุปกรณ์
สําหรับใส่ท่อช่วย

หายใจ

เลอืกวธีิจัดการ airway

ความถูกตอ้งและแม่นยาํของการ
ประเมิน airway

Airway Care

Post Airway Care

เลือกเทคนิค ท่ีเหมาะสมกบัพยาธิ
สภาพทางเดินหายใจ

เลือก airway device ท่ีเหมาะสม
กบัพยาธิสภาพทางเดินหายใจ

expected unexpected ประเมินความยากง่ายคลาดเคล่ือน

ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้

เลือกเทคนิค ท่ีเหมาะสมกบัพยาธิ
สภาพทางเดินหายใจ

ปลุกตืน่

Surgical airway

failed

Tube เล่ือนหลุด

180



การจัดการกระบวนการ
กระบวนการ ข้อกาํหนดกระบวนการ ตวัช้ีวดั การออกแบบกระบวนการ
การประเมินทาง 
เดนิหายใจผู้ป่วย

- mallampatti class 
- BMI
- interincer gap
- ULBT
- flextion extention neck
- Advanced :, U/S airway

- ความผดิพลาดของการประเมิน airway
- ความถูกตอ้งของการประเมิน airway

- Traditional  ซกัประวติั 
ตรวจประเมิน airway by 
PSU airway assessment 
- advance  by U/S airway 
research

การเลอืกวธีิจัดการ 
airway ทีเ่หมาะสม

Criteria ท่ีบ่งวา่ใส่ท่อหายใจยากมีดงัน้ี 
- ผูป่้วยท่ีมีภาวะ upper airway obstruction
- มี mallampatti class อยา่งนอ้ย 3
- interincer gap < 3cm.
- ULBT >=2 
- limit flextion extention neck
- TMD <3cm.

- อตัรา expected difficult airway - การประเมิน airway by 
PSU airway assessment 
- advance  by U/S airway 
research

การจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับใส่
ท่อช่วยหายใจ

Basic laryngoscope, FOB
Advanced video laryngoscope

- ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์
- ฝึกใชอุ้ปกรณ์มากกวา่ 5 คร้ัง ต่อคน 
ต่อช้ิน

- มีแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์
ใหเ้พียงพอทุกปี
- มีระบบการบาํรุงรักษาทุก 
6 เดือน

การจัดการกระบวนการ
กระบวนการ ข้อกาํหนดกระบวนการ ตวัช้ีวดั การออกแบบกระบวนการ
Airway Care - สามารถใส่ท่อช่วยหายใจในผูป่้วยใส่ท่อ

หายใจยากไดส้าํเร็จ ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น
- อตัราการใส่ท่อหายใจไม่สาํเร็จ 0 %
- อตัราการเกิด hypoxemia ตํ่า
- อตัราการเกิด airway trauma

-

Post Airway 
Care

- มีการตรวจสอบตาํแหน่งท่อหายใจโดยการ
ฟังเสียงปอดและดู ETCO2 มีการ strap tube
ตามมาตรฐาน

- อตัราการเล่ือนหลุดของท่อหายใจ - Traditional cultureในการ
ตรวจสอบตาํแหน่งและการ 
strap tube 
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Benchmark : อบุัตกิารณ์ของ difficult intubation ไม่เกนิ 22.5 : 10,000
(THAI STUDY 2005)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

Benchmark ไม่เกนิ 23.1%  (THAI STUDY 2005)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา
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Benchmark ไม่เกนิ 17.1%  (THAI STUDY 2005)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

Benchmark THAI STUDY 2005  79%
193 ราย ใน 243 ราย

ตั้งแต่ปี 2558 มีการจดัตั้งทีม PAMEC (PSU Airway Management Excellent 
Centre) ซ่ึงประกอบดว้ยทีมงานเช่ียวชาญทางดา้น airway ของโรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ วิสัญญี, แพทย ์ER, แพทย ์ENT มีการจดัอบรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ภาวะทางเดินหายใจยาก ทั้งในและนอกภาควิชาวิสญัญี
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คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
(Clinical Quality Summary)

Reintubation
PCT anesthesia

ลดอุบัตกิารณ์
การเกดิการใส่
ท่อหายใจซ้ํา

Purpose Primary Driver Intervention/change idea

Extubation
Assessment

Team-Based 
Practice

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคลือ่น ตวัช้ีวดั

Staff Skill

Fully equipment

Secondary Driver

-

-ประเมิน airway protective reflex
-ประเมินการหายใจ การรู้สึกตวั 
สัญญาณชีพ กล้ามเนือ้หายใจ 
-- อาจารย์ พชท, พจบ. และพยาบาลทีม่ี
ความเช่ียวชาญในเร่ือง Extubation/การ
จัดการทางเดนิหายใจยาก

-มีเคร่ืองมืออุปกรณ์/ difficult airway 
cart กรณ ีreintubation
-ใช้ TOF ประเมิน

- มีความพร้อมของทมีสหสาขา 
- มีระบบขอความช่วยเหลอื หากเกดิ
ภาวะ reintubation ทีใ่ส่ท่อหายใจยาก

1. ใช้แนวปฏบิตัใินการลดความเส่ียงของภาวะ
Reintubation
2. รณรงค์ให้บุคลากรม ีsituation awareness ใน
เร่ือง reintubation
3.เตรียมบุคลากร อุปกรณ์ airway cart สําหรับ
ใส่ท่อหายใจใหม่

- อาจารย์แพทย์ : ผ่านการฝึกทกัษะ DA 
simulation
- พชท./พจบ. พยาบาล ผ่านการอบรม update 
difficult airway

- จดัสรรให้มกีารจดัซ้ือ TOF ให้มเีพยีงพอใช้

-มกีาร audit ระบบ page เพือ่ขอความช่วยเหลอื
ทุกสัปดาห์ 
-มกีารตามทมีสหสาขาด้วยเบอร์ star กรณอียู่
นอกห้องผ่าตดั
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Process Flowchart 
การดูแลผู้ป่วยทีม่ภีาวะ reintubation

การประเมินผู้ป่วย
ก่อนถอดท่อหายใจ

จัดเตรียมอุปกรณ์
สําหรับใส่ท่อหายใจซ้ํา

ความเป็นไปไดส้าํหรับถอดท่อหายใจสาํเร็จ

reintubation

เลือกเทคนิค airway device  และยาท่ี
เหมาะสม

ขอความช่วยเหลือ/ตามทีมฉุกเฉิน

success fail ประเมินการหายใจและ airway reflex 

success fail

การจัดการกระบวนการ
กระบวนการ ข้อกาํหนดกระบวนการ ตวัช้ีวดั การออกแบบกระบวนการ
การประเมินผู้ป่วย
ก่อนถอดท่อหายใจ

- ประเมิน airway protective reflex
- ประเมินการหายใจ การรู้สึกตวั สญัญาณ
ชีพ กลา้มเน้ือหายใจ

- อุบติัการณ์ของภาวะ reintubation - ใชแ้นวปฏิบติัในการลด
ความเส่ียงของภาวะใส่ท่อ
หายใจซํ้ า

การเลอืกเทคนิค 
และอุปกรณ์ใส่ท่อ
หายใจซ้ํา

- ประเมินภาวะ airway edema
- ประเมินภาวะใส่ท่อหายใจยาก

- อตัราการใส่ท่อหายใจซํ้ าสาํเร็จ - ใชแ้นวปฏิบติัในการลด
ความเส่ียงของภาวะใส่ท่อ
หายใจซํ้ า

การจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับใส่
ท่อหายใจซ้ํา

- มีเคร่ืองมืออุปกรณ์/ difficult airway cart 
กรณี reintubation
-ใช ้TOF ประเมิน

- ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์
- ฝึกใชอุ้ปกรณ์นมากกวา่ 5 คร้ัง ต่อคน 
ต่อช้ิน

- มีแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์
ใหเ้พียงพอทุกปี
- มีระบบการบาํรุงรักษาทุก 
6 เดือน
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Benchmark ไม่เกนิ 27.0 : 10,000  (THAI STUDY 2005) 

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

เป้าหมาย ไม่เกนิ 50% Benchmark ไม่เกนิ 86%  (THAI STUDY 2008)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ไม่เกนิ 0.11% (Wang et al, Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2017 Feb 20;39(1):145-9)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
(Clinical Quality Summary)

Anesthesia related Cardiac Arrest
PCT anesthesia
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ลดอุบัตกิารณ์ 
anesthesia 

related cardiac 
arrest

Preop Airway 
Assessment เน้น
ผู้ป่วยเดก็ < 1 ปี

Team-Based 
Practice

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคลือ่น ตวัช้ีวดั

Staff Skill

Fully equipment

- PSU airway assessment 
(Traditional  and advance)

- อบรมฝึกทกัษะ DA simulation ใน
ผู้ป่วยเดก็
- train การใช้อปุกรณ์ airway device 
ใหม่ๆ airway U/S

- มีการ monitor ETCO2 ผู้ป่วยทีค่าท่อ
หายใจกลบั ICU โดยเฉพาะผู้ป่วยเดก็

-  CQI พฒันาคุณภาพบริการ
กระบวนการระหว่างนําส่งผู้ป่วยหลงั
ผ่าตดั (Refer and Transfer Safety)

1. การทาํวจิยัเกีย่วกบัการตรวจประเมนิ airway 
ในเดก็ 
2. การทาํวจิยัเกีย่วกบั U/S airway ในเดก็
3. Activate rapid response team และทมีสห
สาขา
4. ป้องกนัภาวะ hypoxic arrest
5. เตรียมอุปกรณ์/ยา resuscitation, monitors, 
standard defibrillator

- มแีผนฝึกทกัษะ DA simulation ในผู้ป่วยเดก็
- มกีารอบรม ACLS, PALS ของบุคลากรทุกปี

- มแีผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ให้เพยีงพอทุกปี
- มรีะบบการบาํรุงรักษาทุก 6 เดอืน

Purpose Primary Driver Intervention/change ideaSecondary Driver

Process Flowchart 
 การดูแลผู้ป่วยทีม่ภีาวะ Hypoxic Cardiac Arrest

การประเมินทาง 
เดนิหายใจผู้ป่วยเดก็

จัดเตรียมทมีผู้เช่ียวชาญ และ
อุปกรณ์สําหรับใส่ท่อหายใจในเดก็

เลอืกวธีิจัดการ airway

ความถูกตอ้งและแม่นยาํของการ
ประเมิน airway

Airway Care

Post Airway Care 
ขณะ transfer ผู้ป่วย

เลือกเทคนิค ท่ีเหมาะสมกบัพยาธิ
สภาพทางเดินหายใจ

เตรียมทีมกมุารแพทย ์วสิญัญี
แพทย ์(เดก็) และอุปกรณ์พเิศษ 
เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน

expected unexpected ประเมินความยากง่ายคลาดเคล่ือน

ทีมแพทยผ์า่ตดั

กมุารแพทย ์วสิญัญีแพทย ์(เดก็)

Surgical airwayfailed

CQI: Refer and Transfer Safety
Resuscitation
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การจัดการกระบวนการ
กระบวนการ ข้อกาํหนดกระบวนการ ตวัช้ีวดั การออกแบบกระบวนการ
การประเมินทาง 
เดนิหายใจผู้ป่วย

- Basic: mallampatti class , BMI, ULBT, 
interincer gap, flextion extention neck
- Advanced : U/S airway

- ความผดิพลาดของการประเมิน airway
- ความถูกตอ้งของการประเมิน airway

- Traditional  ซกัประวติั 
ตรวจประเมิน airway by 
PSU airway assessment 
- advance  by U/S airway 
research

เลอืกวธีิจัดการ 
airway ทีเ่หมาะสม
ในเดก็

Criteria ท่ีบ่งวา่ใส่ท่อหายใจยากมีดงัน้ี 
- ผูป่้วยท่ีมีภาวะ upper airway 
obstruction, หนา้ตาดูผดิปกติ ใบหูเลก็ ล้ิน
โตคบัปาก คางหลุบ มีกลุ่มโรค syndrome

- อตัรา expected difficult airway - การประเมิน airway by 
PSU airway assessment 
- advance  by U/S airway 
research

จัดเตรียมทมี
ผู้เช่ียวชาญ และ
อุปกรณ์สําหรับใส่
ท่อหายใจ

อุปกรณ์
- Basic laryngoscope, FOB
- Advanced video laryngoscope
บุคลากร
  - วสิญัญีแพทยเ์ช่ียวชาญในผูป่้วยเดก็

- ฝึกใชอุ้ปกรณ์ มากกวา่ 5 คร้ัง ต่อคน 
ต่อช้ิน
- วสิญัญีแพทยมี์ประสบการณ์มากกวา่ 
5 ปี ในการจดัการทางเดินหายใจในเดก็
เลก็

- มีแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์
ใหเ้พียงพอทุกปี
- trainning staff ในเร่ือง 
difficult airway 
management ในเดก็

Post Airway Care 
ขณะ transfer 
ผู้ป่วย

- มี monitor transfer ไดแ้ก่ ETCO2, SPO2
- มีระบบการส่งต่อขอ้มูล ISBAR

- อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะ transfer 
ผูป่้วย

- CQI: Refer and Transfer 
Safety

อตัราการเกดิ Anesthesia-related Cardiac arrest เป้าหมาย < 3.26 : ต่อ 10,000 ราย

3 ราย/17,417

1 ราย/17,328

0 ราย

4 ราย/17,097

2 ราย/16,971

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา
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Benchmark ไม่เกนิ 30.8 : 10,000 
(THAI STUDY 2005)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

Benchmark (0.056 – 0.10%)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา
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Benchmark (0.141 – 0.70%)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

Benchmark (0.940 – 3.50%)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

191



Benchmark (6.180 – 18.3%)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา

Benchmark ( 27.35 – 50.0%)

ผลลพัธ์และการพฒันาทีผ่่านมา
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาจากการเยีย่ม 20-21 กค60
จากข้อเสนอแนะ CLT วสัิญญ:ี
• ได้มีการพฒันาต่อยอด pre-op surgical checklist ในกลุ่มโรคเฉพาะทีม่คีวาม

ซับซ้อน open heart surgery
• กรณ ีunexpected difficult airway กรณใีส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ ได้กาํหนดเป็น

นโยบายโดยมีทมี ENT และ ศัลยแพทย์ stand by เพือ่ทาํ surgical airway 24 
ช่ัวโมง

• Guideline I AM SAM
• Anesthetic record
• Pre op induction checklist (I AM SAM) in high risk patient
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การเสนอผลงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

โดย อ.นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ 

194



ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา

ภาพรวมของ CLT/PCT
(CLT/PCT Profile)
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พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT

ขอบเขตบริการ

Patient care team/clinical lead team สตูิศาสตร์และนรีเวช
วิทยา ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกบั
ประชาชนในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ 

-ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุในระดบัตตยิภมิู และเหนือตตยิภมิู 
-เป็นท่ีปรึกษาสําหรับระบบการบริการทางคลนิิกในพืน้ท่ีภาคใต้   
-พฒันาการบริการให้ทดัเทียมระดบันานาชาติ
-สนบัสนนุงานด้านการเรียนการสอนและการวิจยัของภาควิชาสตูิศาสตร์และนรี
เวชวิทยา

จดุเน้นของการพฒันา

ผูร้บับริการและความต้องการ

ให้บริการด้านสตูินรีเวชกรรมทัว่ไป และการรักษาตตยิภมิู แก่สตรีทกุอายใุนภาคใต้ 
ในด้านนรีเวชทัว่ไป มะเร็งนรีเวช การดแูลหญิงตัง้ครรภ์และการบริบาลทารกใน
ครรภ์ รวมทัง้อนามยัการเจริญพนัธุ์ (การดแูลผู้ มีบตุรยาก การดแูลผู้หญิงวยัหมด
ประจําเดือน การให้บริการคมุกําเนิด) โดยผู้ ท่ีเช่ียวชาญ

1. มะเร็งนรีเวช 
2. หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีโรคหวัใจร่วม 
3. หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสงูระหวา่งตัง้ครรภ์ 
4. หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีภาวะคลอดก่อนกําหนด 
5. หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีภาวะรกฝังแน่นผิดปกติ 
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โรค High risk High cost/
Long LOS

High 
volume

New 
evidence/
technology

Complex 
care

1. มะเร็งนรเีวช 4 5 4 3 5

2. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
โรคหวัใจรว่ม 5 4 2 2 5

3. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
ภาวะความดนัโลหติสงู
ระหวา่งตัง้ครรภ์

4 1 3 3 3

4. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
ภาวะคลอดกอ่นกําหนด 4 4 3 4 3

5. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
ภาวะรกฝังแน่นผดิปกติ 5 3 1 2 4

กลุ่มผูป่้วยสาํคญัของ CLT/PCT

ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

1.มะเร็งนรเีวช

อตัราผูป่้วย
ทีไ่ดรั้บยา
เคมบํีาบดั
ตามนัด

ไดรั้บการดแูล
ตามมาตรฐาน

อตัราการ
รอดชวีติ

2.หญงิตัง้ครรภ์
ทีม่โีรคหวัใจรว่ม

ไดรั้บการ
ประเมนิ
ภายใน 2 
สปัดาห์

ไดรั้บการ
คมุกําเนดิ ไดรั้บการดแูล

ตาม CPG

อตัราการ
เสยีชวีติ
ของมารดา
และทารก

ไดรั้บ
คําแนะนํา
เรือ่งการ
คมุกําเนดิ
กอ่น
ตัง้ครรภ์

3.หญงิตัง้ครรภ์
ทีม่ภีาวะความ
ดนัโลหติสงู
ระหวา่งตัง้ครรภ์

ไดรั้บการ
ตรวจคดั
กรองทกุ
ราย

ไดรั้บการดแูล
ตาม CPG

จํานวนการ
เกดิภาวะ 

eclampsia

อตัราการ
เสยีชวีติ
ของมารดา
และทารก

4.หญงิตัง้ครรภ์
ทีม่ภีาวะคลอด
กอ่นกําหนด

ไดรั้บการ
ตรวจคดั
กรองทกุ
ราย

ไดรั้บการดแูล
ตาม CPG

อตัราการ
เกดิภาวะ
คลอดกอ่น
กําหนด

อตัราการ
เสยีชวีติ
ของทารก

5.หญงิตัง้ครรภ์
ทีม่ภีาวะรกฝัง
แน่นผดิปกติ

ไดรั้บการ
ตรวจคดั
กรอง

ไดรั้บการดแูล
ตาม CPG

อตัราการ
เกดิ organ 

injury

อตัราการ
เสยีชวีติ
ของมารดา
และทารก
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ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการที่
เก ีย่วขอ้ง

- การไดรั้บการรักษา
ลา่ชา้

- จัดลําดบัความสําคญัของผูป่้วย
- มกีารกําหนดหอ้งผา่ตดัเฉพาะ
สําหรับผูป่้วยมะเร็งนรเีวช

มะเร็งนรเีวช

- การประเมนิผูป่้วยลา่ชา้ - มแีนวทางการประเมนิความเสีย่ง
- กําหนดระยะเวลาในการประเมนิ

การประเมนิความเสีย่งใน
หญงิตัง้ครรภ์

- ความผดิพลาดจากการ
ใหย้าเคมบํีาบดั

- มรีะบบตรวจสอบระหวา่งแพทย ์
พยาบาล และเภสชั 

- มกีารประเมนิผูป่้วยรว่มกนั 

การดแูลผูป่้วยมะเร็งนรเีวช

- การเสยีชวีติของมารดา
และทารก

- มแีนวทางการดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
ความเสีย่ง 

- การดแูลเฝ้าระวงัภาวะฉุกเฉนิ  

การดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ี
ความเสีย่ง

Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ

Access & entry มะเร็งนรเีวช 

หญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวาม
เสีย่ง

- รับผูป่้วยมะเร็งทีส่ง่ตวัมาจากโรงพยาบาลอืน่ทกุราย
- มหีอ้งผา่ตดัเพิม่เพือ่ผูป่้วยมะเร็งนรเีวช

- รับผูป่้วยสง่ตอ่ทกุราย

Assessment หญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวาม
เสีย่ง

- ทํา CPG การประเมนิความเสีย่ง 

Plan of care มะเร็งนรเีวช 

หญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวาม
เสีย่ง

- มกีารวางแผนการรักษารว่มกนัเป็นทมี 

- ทํา CPG แนวทางการดแูลรักษาโรคสําคญั 
- มกีารจัดตัง้ทมีผา่ตดัเฉพาะในภาวะรกฝังตวัผดิปกติ

General Care ผูป่้วยทกุราย - Warning signs 
- การดแูล ทบทวนแผนการดแูล ผูป่้วย

Anes & procedure มะเร็งนรเีวช - มกีารทํา surgical safety checklist 

Information & 
empower

ผูป่้วยมะเร็งนรเีวชทีม่า
รับยาเคมบํีาบดั

- มกีารใหข้อ้มลูการดแูลภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ และ
การปฏบิตัติวั

- รับคําปรกึษาผา่นทางสือ่ออนไลน์
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ประเดน็คุณภาพ 
• การประเมินหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีความเส่ียงตา่งๆ อยา่งครอบคลมุและรวดเร็ว
• การเข้ารับบริการท่ีรวดเร็วของผู้ ป่วยมะเร็ง ตัง้แตก่ระบวนการวินิจฉยัจนถงึ
ระยะเวลาท่ีรอการรักษา

• การวางแผนการดแูลรักษาท่ีเหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะราย ตัง้แตไ่ด้รับการ
วินิจฉยัจนถงึการดแูลตอ่เน่ือง 

• การดแูลรักษาท่ีได้มาตรฐาน 

ความทา้ทาย ความเส่ียงสาํคญั

• โรคมะเร็งนรีเวช
• ความจํากดัด้านทรัพยากรบคุคล ห้องผา่ตดั และหอผู้ ป่วย
• การเข้ารับบริการท่ีรวดเร็วและได้มาตรฐาน
• การดแูลตอ่เน่ืองและการดแูลในระยะสดุท้าย 

• หญิงตัง้ครรภ์ที่มีความเส่ียงสูง
• การประเมินความเสีย่งของผู้ ป่วยท่ีถกูต้อง รวดเร็วและ แมน่ยํา 
• การประสานงานกนัระหวา่งทีมการรักษา
• Competency ของบคุลากรในการดแูล
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แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม

• ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉิน 
• ทบทวนและปรับปรุงระบบนดัและแนวทางการรับผู้ ป่วยท่ีคลนิิกนรีเวช
• ปรับปรุงระบบการให้ยาเคมีบําบดัทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน 
• พฒันาเทคนิคการผา่ตดัเพ่ือลดการเสียเลือดในการผา่ตดัภาวะรกฝังแน่น

ผิดปกติ
• จดัตัง้ทีมท่ีให้การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย เพ่ือการดแูลอยา่งเป็นองค์รวม
• สร้างระบบประสานงานเช่ือมโยงระหวา่งโรงพยาบาลในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ประโยชน์ในการสง่ตอ่ และการดแูลตอ่เน่ือง 
• การนําสื่อสงัคมออนไลน์มาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม เชน่ 

ระบบนดั การให้ข้อมลู หรือการดแูลตอ่เน่ือง
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การเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ  

โดย อ.นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน 
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PCT Orthopedics and Rehabilitation

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

กลุ่มผู้ป่วยสําคัญของ CLT ออร์โธฯและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

โรค High risk High cost / 
long LOS High volume

New 
evidence/ 
technology Complex care

TKA 4 5 4 4 2
Hand Replantation 5 5 1 4 5
Rotator Cuff Tears 3 3 2 3 3
Acetabular Fracture 5 5 1 4 4
CSM 5 4 3 3 5
Spinal Cord injury & Stroke 3 5 3 2 4

ระบุโรคสําคัญให้มากท่ีสุด ให้คะแนนนํ้าหนักความสําคัญของแต่ละโรคตามเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ 1-5  เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีสําคัญของ CLT/PCT มีอะไรบ้าง  ความสําคัญอาจจะมาจาก
เกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงหรอืหลายข้อร่วมกันก็ได้  การสรุปภาพรวมเป็นฐานสําหรับพิจารณาต่อว่าจะทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มใดบ้าง ในประเด็นใดบ้าง
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CLT ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สํานักงานธุรการ

งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริการ

หน่วยกิจกรรมบําบัด

หน่วยกายอุปกรณ์

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

หน่วยกายภาพบําบัด

หน่วยเทคโนโลยีฟื้นฟู 

พันธกิจ/ ความมุ่งหมายของ 
CLT

• ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแก่ผู้ที่มีความ
บกพร่องและพิการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

• ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแก่ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอกทุกช่วงวัยที่มีความบกพร่องและพิการทาง
กายหรือทางการเคลื่อนไหว ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 
สามารถช่วยเหลือตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติและชุมชน
• เป็นหน่วยงานสําหรับศึกษา ดูงาน และให้การสนับสนุนการเรียนการสอน ศึกษาวิจัยแก่นักศึกษา 

บุคลากรและหน่วยงานภายนอก

ขอบเขตบริการ

• ให้บริการโดยใช้เทคนิคเฉพาะทาง,เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการฟ้ืนฟูด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้แก่ Robotic gait training, Isokinetic dynamometer, Magnetic 
stimulation, Balance training, Cognitive perceptual training เป็นต้น โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักกายอุปกรณ์ 
และพยาบาลฟ้ืนฟู 

CLT เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
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ผู้รับบริการและความต้องการ • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง, ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ/พัฒนาการช้า , ผู้ป่วย
แขน-ขาขาด, ผู้ป่วยมีแผลเบาหวานที่เท้า, ผู้ป่วยปวดเท้า, ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดทางด้านกล้ามเน้ือ 
กระดูกและข้อ, ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบการหายใจ, ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ , ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะโรค
อ้วน 

• มีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและลดภาระของผู้ดูแลได้ตามศักยภาพ
• ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

จุดเน้นของการพัฒนา • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทํางานร่วมกันเป็นทีม
• การสร้างเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) ในการส่งเสริมการกลับสู่สังคม/ อาชีพของผู้พิการ

CLT เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

เป้าหมาย:
ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถดแูลและ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพสงูสดุ

โปรแกรมฟื้นฟูสภาพแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายในแต่ละ
ราย

Screening, assessment , 
plan

สร้างระบบคัดกรอง/การประเมิน
ความสามารถและกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกับผู้ป่วย

• ทบทวนข้างเตียงร่วมกับ PCT ที่เก่ียวข้อง เช่น PCT 
multiple surgery / PCT neuro surgery เพ่ือคัด
กรองความเสี่ยง/ประเมินความสามารถ และ
วางแผนเข้าโปรแกรมฟ้ืนฟู

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:
- อัตราการเกิด Pressure ulcer = 0
- อัตราการเกิด DVT/PE = 0
- อัตราการเกิด  Aspiration pneumonia = 0
- อัตราการเกิด UTI = 0
- อัตราการเกิด Falling = 0
- อัตราการเกิด GI Bleeding (stroke) = 0

เตรียมความพร้อมญาติ/ผู้ดูแล 
• มี case manager เพ่ือระบุระดับความสามารถและ

ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ป่วยและญาติ

Indicator:
-  ผู้ป่วยและผูด้แูลทุกคนมีความรู้และทักษะใน
การดูแลต่อเนือ่งที่บ้าน  ≥ 80 %
- Call visit 100%

ประมวลผลการฟื้นฟูและปรับปรุง
โปรแกรม

เป้าหมาย ปัจจัยขับเคลื่อน ตัวชี้วัด (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Indicator:
- Barthel Index ≥ 2 

หลังเข้าโปรแกรมฝึก
- FOIS ≥ 4 หลัง เข้า

โปรแกรมฝึก
- SCI pt. reach target 

goal  in 1 year
- Cerebral palsy pt 

can ambulate.

Individual program

Interdisciplinary team

Patient & family

Empowerment

• จัด program การฟ้ืนฟูและติดตามผลการฟ้ืนฟู
พร้อมทั้งปรับปรุง program ผ่านกิจกรรม Team 
Meeting 

• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและการ
กลับเข้าสู่สังคม เช่น Group Therapy/ เยี่ยมบ้าน

• จัดสิ่งแวดล้อมบนหอผู้ป่วยเพ่ือเอื้อต่อการช่วยเหลือ
ตนเอง และประเมินผลโดยทีม

• ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือจากญาติ
โดยการสาธิต การผลิตสื่อการสอน เช่น แผ่นพับ 
Tablet 
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กําหนดเป้าหมายร่วมกันในการฟื้นฟู

ประเมิน/วางแผน/ จําหน่ายตาม METHOD

Medication Environment
Economic Equipment
Emotion

Out patient DietHealthTreatment

Admit 2-6 wks

ประเมิน Caregiver

การใช้ยาสําคญั  
สังเกตอาการ
ผลข้างเคียงของยา
ข้อควรระวัง

1. การประเมินที่อยู่ 
2. การประเมินเศรษฐฐานะ
3. จัดหาอุปกรณ์
เตียง, รถเข็น, walker,cane, 
orthosis
4. จิตใจ / อารมณ์
(counseling)

ความรู้และทักษะท่ีต้อง
ทําหลังจําหน่าย เช่น การ
ทําแผล การช่วยเหลือใน
การทํากิจวัตรประจําวัน
ต่างๆ  การออกกําลังกาย 
การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน/ความ
เสี่ยง

1.ข้อจํากัด ADL

2. U/D disease

3. ความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้น

feedoralF/U REFER

ใบนัด ใบส่งตัว

Call visit 1 
wk
ส่งต่อ PCU/รพสต.
หน่วยงานอ่ืนๆ
 

กําหนดแผนเตรียมความพรอ้มในเรื่องตา่งๆ

ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

สอน/สาธิต/ให้ผู้ดแูล ฝึกปฏิบัติจริง

ประเมินทักษะของผู้ป่วย/ผู้ดแูลก่อนD/C

ประเมินผล/ติดตามความก้าวหน้า

จําหน่าย
- ติดตามหลังจําหน่าย 1 wk
- Caregiver Meeting 
- คนไข้จิตอาสา

Process Flow 
Chart

กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การเข้าถึงและรับ
บริการ • การเข้าถึงรวดเร็วและสะดวก

มีแพทย์รับปรึกษา และประเมินภายใน 48 ชั่วโมง >
80%
ได้รับการฟื้นฟูตามโปรมแกรม ภายใน 24 ชั่วโมง >
80%

• Simplicity
• ระบบรับปรึกษามีตารางรายเดือน 

การประเมินผู้ป่วย • ครบถ้วน ครอบคลุม
• ผู้ป่วยมีความพร้อมในการฟ้ืนฟู • ผู้ป่วยได้รับการประเมินก่อนการฟื้นฟู 100%

• human-centered design
• พิจารณาผู้ป่วยตามเกณฑ์

ประเมิน
• ตรวจสอบสทิธ์ิของผู้ป่วยให้

เรียบร้อยก่อนการ admit

การวางแผนดูแล
ผู้ป่วย

• ความพร้อมของทีมดูแล และ
เครื่องมือ อุปกรณ์

• ทีมมีความพร้อมในการการเตรียมรับผู้ป่วย 100
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหวา่งนอน

โรงพยาบาล = 0

• simplicity, Lean thinking
• สื่อสารในทีมแจง้การ admit 

ของผู้ป่วย
• Weekly complications 

assessment by nurse

การวางแผน
จําหน่าย

• ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
ตามท่ีกําหนด

• ผู้ป่วยและผูด้แูลมีความรู้และทักษะในการดูแล
ต่อเนือ่งบ้าน ≥80%

• LOS  2-6 สัปดาห์

• simplicity, Lean thinking
• ประเมินความพรอ้มผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลใน team meeting ทุก
สัปดาห์

• Before discharge BI ≥ 2 
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กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การดูแลผู้ป่วยทั่วไป • ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน

• อัตราการเกิด Pressure ulcer = 0
• อัตราเกิด DVT/PE = 0
• อัตราการเกิด Aspiration pneumonia = 0
• อัตราการเกิด UTI  = 0
• อัตราการเกิด Falling = 0
• อัตราการเกิด GI Bleeding (stroke) = 0

• simplicity, human-centered 
design

• Weekly complications 
assessment by nurse

การดูแลเฉพาะ • ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน

• simplicity, human-centered 
design

• Weekly complications 
assessment by nurse

การให้ข้อมูลและ
เสริมพลัง • ผู้ป่วยดูแลตนเองได้

• ผู้ป่วยและผูด้แูลมีความรู้และทักษะในการดูแล
ต่อเนือ่งบ้าน  ≥80%

• Group Therapy

• simplicity, human-centered 
design

• มีโปรแกรมสําหรบัผู้ป่วยและการ
ดูแลต่อเนือ่งสาํหรบัผู้ดแูล รวมท้ัง
ประเมินความพรอ้มจากทีม

การดูแลต่อเน่ือง • ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจําวัน
ได้

• Call visit 100%
• Re admit ด้วยภาวะแทรกซ้อน = 0

• human-centered design
• มีการตดิตามผู้ป่วยผ่านไลนแ์ละ
นัดติดตามโดยแพทย์

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรค stroke
-สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได้
-สามารถกลืนอาหารได้อย่างปลอดภัย ลดการใช้หลอดอาหาร
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

Gap – การประเมินคะแนนแบบค่าเฉล่ีย ในกรณีที่มีบางรายคะแนนเพิ่มมากจะทําให้บดบังรายท่ีไม่ดีข้ึน
เลย จึงอาจต้องรายงานเป็นจํานวนรายท่ีคะแนนเพิ่มข้ึนตามเกณฑ์แทน

Ref: 
1. Gompertz P, Pound P, Ebrahim S. The reliability of stroke outcome measures. Clin Rehabil. 1993;7:290 –296
2. Hsieh YW, Wang CH, Wu Sc, Chen PC, Sheu CF, Hsieh CL. Establishing the minimal clinically important difference of the Barthel

Index in stroke patients. Neurorehabil Neural Repair. 2007;21:233–238.
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ค่าเฉล่ีย Barthel Index (BI) ท่ีเพิ่มข้ึนของผู้ป่วย Stroke

ค่าเฉลี่ย BI ท่ีเพ่ิมข้ึน Goal (ค่า BI เพ่ิมข้ึน ≥2)

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

- ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทํากิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
- การคัดเลือก / การวางเป้าหมาย
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ร้อยละของผู้ป่วย stroke ที่เข้าโปรแกรมฟ้ืนฟูและมีค่าคะแนน  BI ที่เพ่ิมขึ้น ≥2

ร้อยละของผู้ป่วย stroke ท่ีเข้าโปรแกรมฟ้ืนฟูและมีค่าคะแนน  BI ท่ีเพ่ิมข้ึน ≥2 (%) Goal (%)
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions) 0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2560 2561

FOIS ≥4

FOIS≥ 4 (%) Goal (%)

มีการพัฒนาบุคลากรและเทคนิคการฝึกที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

6.67

4.00

0.00

0 0 0
0

1
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รอ้
ย
ล
ะ

พ.ศ.

กราฟแสดงอตัราการเกดิพลดัตกหกลม้ในผูป่้วย Stroke

ผล

เป้า 0%

N=17 N=25 N=27

- เน่ืองจากมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงเกิดอุบัติการณ์ปีละ 1 ราย
- อุบัติการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วย
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคบาดเจ็บไขสันหลัง
- สามารถช่วยเหลือตนเอง และเคลื่อนไหวได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
บุคคล
- สามารถดูแลเร่ืองการขับถ่ายปัสสาวะได้ด้วยตนเอง
- ไม่มีแผลกดทับ

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

5.88

52.63

82.35 84.21
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100.00
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10.00
20.00
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40.00
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70.00
80.00
90.00

100.00

Day0 3mo 6mo 1yr

ร้อ
ยล

ะ

ระยะเวลา

กราฟแสดง การสําเร็จตามเป้าหมายเรื่องการเคล่ือนไหว

reach target
goal by level

goal

N=19N=17N=19N=17

- มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมในโปรแกรมฟื้นฟู
- มีโครงการพัฒนากายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเดิน
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions) 5.88

52.63

82.35

94.44

0.00

30.00

60.00

100.…

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
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80.00
90.00

100.00

Day0 3mo 6mo 1yr

ร้อ
ยล

ะ

ระยะเวลา

กราฟแสดง การสําเร็จตามเป้าหมายเรื่อง ADLs

reach target
goal by level

goal

N=17 N=19 N=17 N=18

- ส่วนใหญ่ทําได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การปรับสภาพบ้านและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความสําคัญ

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

88.88

52.63

23.53
26.32

0.00

36.84 35.29 36.81
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41.18 39.54
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Day0 3mo 6mo 1yr

รอ้
ยล
ะ

ระยะเวลา

กราฟแสดงวิธีการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ

foley cath

CIC

void

N=17 N=17N=19 N=19

- เป้าหมายหลักของการดูแลคือ ป้องกันไตวายและการติดเช้ือ
-วิธีการจัดการจึงถูกกําหนดแตกต่างกันไปตามบุคคล
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)
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ร
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ล
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พ.ศ.

กราฟแสดงอัตราการการติดเชื้อในระบบปัสสาวะ

ผล

เป้า 5<%

N=17 N=31 N=21

อัตราการติดเช้ือลดลงภายหลังพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยและมีการคัด
กรองผู้ป่วยก่อนฝึก Bladder Training

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

35.23
47.37

41.18 36.84

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Day0 3mo 6mo 1yr

ร้อ
ยล

ะ

ระยะเวลา

กราฟแสดง อัตราของการมี Pressure ulcer

present

N=17 N=17N=19 N=19

- ยังขาดการทดสอบความรู้ ความสามารถของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันแผล
อย่างเป็นระบบ
- เบาะรองน่ัง / ที่นอนที่ดียังเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงยาก
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)
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รอ้
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พ.ศ.

กราฟแสดงอัตราการเกิดพลัดตกหกล้มในผู้ป่วย SCI

ผล

เป้า 0%

N=21N=17

- เน่ืองจากมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงเกิดอุบัติการณ์ปีละ 1 ราย
- อุบัติการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วย

N=31

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ผ่าตัด CABG
- มีสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นเท่าคนปกติตามช่วงอายุ
- สามารถควบคุมปัจจัยเส่ียงสําคัญของโรคได้
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรค cerebral palsy
- สามารถเดินได้ดีขึ้นตามพัฒนาการ
- เป้าหมาย GMFCS-ER < 3 ภายในอายุ 8 ขวบ ร้อยละ 50

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions) 0.00

12.24

0.00

16.33

71.43

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

1 2 3 4 5

ร้อ
ยล

ะ

GMFCS-ER

กราฟแสดงระดับความสามารถการเดิน GMFCS-ER

N=0 N=8 N=35N=6 N=0

Gap – ยังไม่ได้มีการพัฒนาทีมการดูแลอย่างองค์รวม แต่มีโอกาสท่ีดีในช่วงปีน้ีมี
อาจารย์ที่เช่ียวชาญทางด้านน้ีเพิ่มขึ้น + มีการใช้เทคนิกการฝึกใหม่ (Vojta)
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคออทิสติก
- สามารถไปโรงเรียนได้ตามช่วงอายุ

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)
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รอ้
ยล
ะ

ปี

กราฟแสดงการเขา้โรงเรยีนของเด็กออทสิตกิ

โรงเรยีนธรรมดา

โรงเรยีนพเิศษ

ไมเ่ขา้โรงเรยีน

N=55 N=75
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

เป้าหมายการฟ้ืนฟูผู้ป่วย CABG
- น้ําหนักลด 
- ไขมันลด 
- กล้ามเน้ือคงที่

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)
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พ.ศ.

กราฟแสดงค่า 6MWT ในผู้ป่วย CABG

ก่อนจําหน่าย

หลัง D/C 1 mo

หลัง D/C 3 mo

----  เป้าหมาย

– 6MWT มีการแบ่งเกณฑ์ตามช่วงอายุ
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ไกล ไม่สามารําถเข้าร่วมโปรแกรมที่ ร.พ.ได้
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ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

ตารางแสดงสัดส่วนผู้ป่วยที่สามารถ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรค

อดบุหร่ี 100%

ออกกําลังกาย 75%

ยังไม่ลงถึงรายละเอียดของการออกกําลังกาย

ผลลัพธ์และการ
พัฒนาที่ผ่านมา 
(Performance & 
Interventions)

100 100 100 100

83.73

95.08
103.36

90.73

0

20
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120

BW %body fat %SMM BMR

กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนร่างกาย 3 เดือนหลังผ่าตัดลดขนาด
กระเพาะอาหาร

pre-op

1mo

‐16.27% ‐4.91% +3.36% ‐9.27%

N = 20

- การติดตามระยะยาวยังไม่ต่อเน่ือง
-พัฒนาโปรแกรมเฉพาะสําหรับรายที่ไม่ประสบความสําเร็จจากการผ่าตัด
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แผนการพฒันา

- เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการฟ้ืนฟูเฉพาะโรค
- พัฒนาให้มีหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
- บริบทในการเป็น

PCT Orthopedics and Rehabilitation

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  

โดย อ.พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ 
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II-9การทาํงานกบัชุมชน

ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครวัและเวชศาสตรป้์องกนั
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บริบทชุมชน

• กลุม่เส่ียงตอ่การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
•  กลุม่ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านและญาติผู้ดแูล

• ชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ จาํนวน 18,647 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 
2561)

ชุมชน

ความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย
ที่สาํคัญ

• สง่เสริมสขุภาพ ปัญหาอ้วน
• การควบคมุป้องกนัโรค ในกลุม่นกัศกึษาสายวิทยาศาสตร์

สขุภาพ
• ชว่งเวลาเปิดให้บริการสอดคล้องกบับริบทของนกัศกึษาให้

เข้าถงึบริการงา่ยและมีชอ่งทางการติดตอ่หลายชอ่งทาง

• นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

• กลุม่นกัศกึษาท่ีมีภาวะนํา้หนกัเกิน

• ชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ จาํนวน 30 ชุมชน
• ชุมชนบ้านปลักธงมีจาํนวน 1177 ครัวเรือน และมี

แคมป์พกัแรงงานต่างด้าว 2 แคมป์  (ข้อมูล ณ วันที่ 
1 มกราคม 2562)

• ป้องกนัโรคระบาดในชมุชน
• รักษาและฟืน้ฟผูู้ ป่วยโรค CVA 

ชุมชนคลองหวะ
ชุมชนปลกัธง

ชุมชนทุง่โดน

ชุมชนทุง่รี

ชุมชนบา้นในไร่

มหาวิทยาลยั

ชุมชนคลองเตย

ชุมชนบา้นคลองเปล

ชุมชนคอหงส์

ชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์
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ประเมนิความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน
ชุมชนปลักธง (กลุ่มเส่ียง)
• Community base ผา่นกระบวนการการทําประชาคมในชมุชนบ้านปลกัธง ปี 2557-2559             

พบปัญหากลุม่โรคเรือ้รัง และ โรคไข้เลือดออก
• Hospital base ข้อมลูทตุิยภมิูย้อนหลงั 3 ปี(2556-2558) ในระบบฐานข้อมลูสคร. 12         

พบอตัราป่วยด้วยไข้เลือดออก 3 อนัดบัแรกของชมุชน

  การทาํประชาคม 
• การป้องกนัและควบคมุไข้เลือดออกเป็นปัญหาท่ีชมุชนต้องการให้แก้ไขเป็นลําดบั 1 (ปี พ.ศ. 2559) 

  มีการรวมกลุ่ม
• แกนนําสขุภาพชมุชน (อสม.) กลุม่แกนนําหมูบ้่าน (กรรมการชมุชน)  และแกนนําแรงงานบริษัทโชตวิฒัน์ (หน่วยงานเอกชน) 
• ฝ่ายสง่เสริมและป้องกนัโรค ของกองสาธารณสขุเทศบาลเมืองคอหงส์
ศักยภาพของกลุ่มต่างๆ 
• มีการรวมตวักนัคอ่นข้างเหนียวแนน่ และ มีความสนใจเร่ืองสขุภาพ 
• มีปราชญ์ชมุชน(อสม.) ท่ีมีความรู้เร่ืองสมนุไพร แพทย์พืน้บ้านด้านการนวดแผนไทย 
  จดัระบบการเฝ้าระวังไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2559 เทศบาลให้ อสม. เป็นผู้สํารวจลกูนํา้ยงุ 
• อสม. ยงัมีความรู้และทกัษะไมเ่พียงพอ จงึไมไ่ด้มีการสํารวจลกูนํา้ยงุ  

  จดัตัง้อนุกรรมการการทาํงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนบ้านปลักธง ร่วมกบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• วางแผนพฒันาศกัยภาพของแกนนําชมุชน  อสม. ในการสํารวจลกูนํา้ยงุ การคํานวณดชันีลกูนํา้ยงุ (House 

Index : HI)  ในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
  ให้ความรู้เร่ืองการฉีดพน่หมอกควนัแก่พนกังานของเทศบาล 
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โรคไข้เลือดออก
โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไข้เลือดออก  (ชมุชนบ้านปลกัธง)

ตัวชีวั้ด
1. อตัราป่วยด้วยไข้เลือดออก(ตอ่ 100,000) น้อยกวา่ ร้อยละ 50 
2. คา่ดชันีลกูนํา้ยงุ (HI) น้อยกวา่ ร้อยละ 10
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และปฏิบตักิารกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ 

ตามหลกั 5 ป 1 ข. มากกวา่ร้อยละ 70

Purpose

การพฒันาศักยภาพ อสม. บุคลากร ชุมชน
• ร่วมประชมุกบั อสม. ผู้ นําชมุชน และ ฝ่ายสาธารณสขุเทศบาล 
• จดัระบบ/กําหนดครัวเรือนรับผิดชอบของ อสม. ให้ชดัเจน

Process การจดับริการสาํหรับชุมชน
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ความต้องการและศักยภาพชุมชน (Process)

เครือข่ายชุมชน
• แกนนําชุมชน
• กลุ่มอสม.
• กลุ่มสถานประกอบการและแรงงานในชุมชน

- จดัทาํแผนสุขภาพตามความต้องการของชุมชน
- จดัเวทปีระชาคมร่วมกับชุมชน
- บรูณาการกับการเรียนการสอน นศพปี 1,3,4,5,6

กาํหนดเป็นนโยบายสาธารณะของชุมชน
การจดัการขยะในชมุชน กิจกรรม “ ทอดผ้าป่าขยะ”

การจดัการสิง่แวดล้อมในชมุชน  กิจกรรม “ Big Cleaning Day”
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สาํรวจ เฝ้าระวัง รณรงค์ กาํจดัลูกนํา้ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านปลักธง

โครงการปลกัธงไร้ดงขยะ ของ นศพ.ปี 1 รายวิชา ศาสตร์พระราชา

• ดําเนินโครงการ  วนัท่ี 30 มีนาคม 2562
• กลุม่เป้าหมาย แกนนํา ผู้ นําชมุชน อสม.
• รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ การป้องกนัโรคไข้เลือดออก
โดยการตดัวงจรยงุ (กําจดัแหลง่ขยะเพาะพนัธ์ยงุ)
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การติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง

สาํรวจลูกนํา้ยุง CI HI อย่างต่อเน่ือง
กจิกรรมให้ความรู้
อสม. ทาํโลช่ันป้องกันยุง

รณรงค์คุมคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างสมํ่าเสมอ

ประชุมทมี (อสม. แกนนํา ผู้นําชุมชน เทศบาล

เสริมสร้างพลังชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง
  สร้างเครือขา่ยการทํางาน 

• สํานกังานป้องกนัและควบคมุโรคท่ี 12 สงขลา 
• ชมุชน(คณะกรรมการชมุชน) กลุม่ อสม. 
• แกนนําท่ีพกัคนงาน เจ้าของบ้านเชา่ ห้องเชา่ 

  สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการดําเนินโครงการ ติดตาม ประเมินผล 
• จดัตัง้คณะทํางานสง่เสริมสขุภาพบ้านปลกัธง โดยมีเทศบาลเมืองคอหงส์ แกนนํา ผู้ นําชมุชน อสม. ตวัแทนจาก
หน่วยงานเอกชนในพืน้ท่ี ผู้แทนแรงงานตา่งด้าว 

  สนบัสนนุให้เครือขา่ยดําเนินการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออกในชมุชน 
• สนบัสนนุความรู้ วิธีปฏิบตัท่ีิถกูต้องในการการสํารวจดชันีลกูนํา้ยงุ  สาํรวจสุ่มตามช่วงฤดกูาลด้วย เพราะมี
ความสาํคัญด้านการระบาดและมีความไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกัน

• การทําสเปรย์สมนุไพรไลย่งุ การทําโลชัน่ทากนัยงุ 
• พฒันาศกัยภาพแกนนําชมุชนและเครือขา่ย ผา่นการอบรมเชิงปฏิบตักิาร และการเสริมความรู้ในการประชมุแตล่ะครัง้ 

  นําความรู้จากงานวิจยัเร่ืองการแก้ปัญหาไข้เลือดออกมาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
• โดยการสร้างการมีสว่นร่วมจากชมุชน
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ปีงบประมาณ

ค่าดัชนีลูกน้ํายุง (HI)

เป้าหมาย HI ค่า HI

ไม่มีการดําเนินการสํารวจลูกนํ้ายุง

สํารวจลูกน้ํายุง(HI) โดย อสม.และทีม
ทาํโลช่ันป้องกันยุง

สาํรวจลูกนํา้ยุงอย่างต่อเน่ือง

HI ก.ค.61

กจิกรรมให้ความรู้ผ่านการเรียนการสอน
อาจารย์แพทย์ให้ความรู้ทุกเดือน

นวัตกรรมโลช่ันป้องกัน
ยุงจากสมุนไพร

นวัตกรรม
สมุนไพรไล่ยุง

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

• รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลอืดออกในชมุชน
• อบรมเชิงปฏบิตักิารให้กบัแกนนําชมุชน อสม.
• สาธิตฝึกปฏิบติั วิธีการกําจดัยงุและลกูนํา้ด้วย
สมนุไพรและวสัดธุรรมชาติ 

สาํรวจลูกนํา้ยุงอย่างต่อเน่ือง

Good

76.53

48.27
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Gap แผนพฒันา(Action plan)
ความหลากหลายประชากรในพืน้ท่ี • ขยายกลุม่เป้าหมายให้ครอบคลมุในพืน้ท่ีแคมป์ท่ีพกัคนงานโรงงาน

บริษัทโชติวฒัน์ และหมูบ้่านใกล้เคียง
• พฒันาส่ือให้ความรู้หลากหลายภาษา

ชมุชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาน้อย • สร้างการมีสว่นร่วมจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนให้มาก
ขึน้ในการจดัการขยะ 

• การเฝ้าระวงั ป้องกนัโรคไข้เลือดออกในชมุชน และการรายงานผลการ
เฝ้าระวงั การป้องกนัควบคมุโรคอยา่งตอ่เน่ือง

• พฒันาให้เป็นชมุชนต้นแบบในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
และขยายพืน้ทีไปยงัชมุชนอ่ืนในเขตรับผิดชอบเทศบาลเมืองคอหงส์

ยงัไมมี่ระบบเฝ้าระวงัท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน • พฒันาศกัยภาพแกนนําชมุชน และเยาวชน ในการสร้างระบบเฝ้าระวงั
ในรูปแบบเทคโนโลยี เชน่ GIS ของแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ

Gap แผนพฒันา(Action plan)
การถอดบทเรียนจากสิง่ท่ีดําเนินการ • ถอดบทเรียนเพ่ือสร้าง Role Model 

การเก็บรวมรวบข้อมลูเพ่ิมเตมิ • เก็บข้อมลูเพ่ิมจากศนูย์บริการบ้านปลกัธง สคร.12 และข้อมลูรพ.
สงขลานครินทร์ ในสว่นอตัราการป่วย อตัราการเสียชีวิต 

ความซํา้ซ้อนของพืน้ท่ีดแูล • มีความชดัเจนมากขึน้ในพืน้ท่ีดแูลของรพ.สงขลานครินทร์
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Roadmap

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

การดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้าน (ชมุชนคอหงส์)

228



ชุมชนคอหงส์ (กลุ่มป่วย)
• Hospital base จากข้อมลูเวชระเบียนผู้ ป่วย
ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ท่ีเข้ารับ 
การรักษาด้วยโรคหลอดเลือดสมองทัง้หมด 
1,772 คน (ข้อมลู วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถงึ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559) พบปัญหาภาวะแทรกซ้อน 

• Community base จากการสํารวจข้อมลู
ผู้ ป่วยสทิธิประกนัสขุภาพถ้วนหน้า รพ.มอ. 
เทศบาลเมืองคอหงส์ มีผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองท่ีต้องได้รับการดแูล           
จํานวน 25 คน (ข้อมลูเดือนกมุภาพนัธ์ 2562)

ประเมนิความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน

(ปิยธิดา, 2562)

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
การดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้าน (ชมุชนคอหงส์)

ตัวชีวั้ด
1. ร้อยละของผู้ ป่วย Stroke ท่ีได้รับการดแูลท่ีบ้านตามเกณฑ์ CVA Home Care Pathway  (100%)
2. ร้อยละของผู้ ป่วย Stroke ท่ีได้รับการประเมิน ADLs ก่อนออกจาก รพ. (100%)
3. อตัราการ Re-admit  (0%)
4. อตัราการ Unplanned visit < 2 ครัง้/คน/ปี (0%) 
5. อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน (<1ครัง้/คน/ปี)

• แผลกดทบั (Pressure Ulcer)  (0%)
• เลือดออกในทางเดินอาหาร (GI Bleeding)  (0%)
• โรคปอดติดเชือ้ (Pneumonia) (<5%)
• โรคหลอดเลือดดําตีบตนั (Deep Vein Thrombosis) (0%)
• การติดเชือ้ในทางเดินปัสสาวะ(UTI)  (<5%)

6. อตัราการเกิดผลกระทบจากการดแูล (Caregiver burden) หลงั D/C จาก รพ.  6 เดือน (<50%)
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• เย่ียมบ้านและติดตามดแูลผู้ ป่วยตามเกณฑ์ ของ CVA Home Care Pathway
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตวัอยา่งผู้ ป่วยในชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในท่ีประชมุ 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และทบทวนพฒันาเคร่ืองมือใน
การประเมินผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

• ให้คําแนะนําเร่ืองการดแูลและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมอง 
• ดแูลและติดตามตวัชีว้ดัอยา่งตอ่เน่ืองทกุ  6  เดือน
• เย่ียมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนท่ีซบัซ้อน 
• ให้ญาติและชมุชนมีสว่นร่วมในการดแูลผู้ ป่วย

Process การจดับริการสาํหรับชุมชน

Good

Aspirate Pneumonia 
จากญาติ try oral feeding
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Good

Aspirate Pneumonia 
จากญาติ try oral feeding

13.33

4.34 4.0

Good

4.35
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ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้น

Good Good

Good

18.43
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Gap แผนพฒันา(Action plan)
กลุม่ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีระดบั
ความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนั
แตกตา่งกนั

• จําแนกกลุม่ผู้ ป่วยตามระดบัความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนั 
(ADLs) 
- กลุม่ท่ีชว่ยเหลือตวัเองได้ mild dependent และ independent
- กลุม่ท่ีต้องการความชว่ยเหลือ moderate – severe dependent

• ทบทวน Guideline การดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้าน
การดแูลยงัไมค่รอบคมุทกุสทิธิการรักษา • ขยายกลุม่ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ครอบคลมุมากขึน้ เดมิเป็น

ผู้ ป่วยสทิธิประกนัสขุภาพถ้วนหน้าขยายให้ครอบคลมุทกุสทิธ์ิการรักษา

ผู้ ป่วยรายใหม่ • ถอดบทเรียน New case วา่เป็นผู้ ป่วยกลุม่ NCD เดมิท่ีเคยดแูล
หรือไม ่เพ่ือทบทวนวา่ได้รับการดแูลตาม guideline หรือไม ่

ชมุชนมีสว่นร่วมน้อยในการดแูลผู้ ป่วย • ให้ความรู้ชมุชนโดยอาจารย์และนกัศกึษาแพทย์ในการดแูลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง  

Gap แผนพฒันา(Action plan)
การสร้างเสริมสขุภาพ  ป้องกนัโรค • จดับริการสร้างเสริมสขุภาพ และการเสริมพลงัชมุชน เพ่ือ

ป้องกนัการเกิด new case stroke ในเชิงวิชาการ
• ดแูลกลุม่ TIA 

ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ • พฒันาเคร่ืองมือประเมิน Increase Limit ROM และแบบ
ประเมินการกลนืท่ีพฒันาโดยนกักายภาพบําบดัและนกั
กิจกรรมบําบดั

• Challengeเป้าหมายตวัชีว้ดัได้แก่อตัราการเกิดภาวะ 
pneumonia และ UTI ลดเป็น 0% (เดิม <5%)

ความเช่ือมโยง • ดําเนินการวางแผนร่วมกบับนหอผู้ ป่วยในผู้ ป่วย CVA ท่ีต้อง
ไปดแูลตอ่ท่ีบ้าน  (CVA Home care)

233



Roadmap

กลุ่มนักศกึษามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
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ประเมนิความต้องการ นศ
• Community base 

• ชมุชนนกัศกึษามีการประเมินภาวะสขุภาพนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2561    
เพ่ือหาขนาดปัญหาในการวางแผนทํากิจกรรมสขุภาพให้แก่นกัศกึษา

• จากการประชมุตวัแทนนกัศกึษาแตค่ณะ เร่ือง โครงการสร้างเสริมสขุภาพของ
นกัศกึษา นกัศกึษามีความต้องการ เร่ือง การลดนํา้หนกัในนกัศกึษาท่ีมีภาวะอ้วน

• Vaccine : เป็นความต้องการของคณะท่ีจะให้นกัศกึษากลุม่สาขาวิทยาศาตร์
สขุภาพ ได้รับวคัซีนป้องกนัโรคก่อนขึน้ฝึกชัน้คลนิิก และ มีฐานข้อมลูการได้รับ
วคัซีนนระบบ HIS ของ รพ. ท่ีสามารถสืบค้นได้งา่ย

กลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

• Hospital base 
• ปีการศกึษา 2561 พบ 5 ลําดบัโรคแรก คือ Acute nasopharyngitis, Acute pharyngitis, Diarrhea, Acute tonsillitis , 

Hordeolum and chalazion เร่ืองท่ีดําเนินการตามปัญหา คือ การทําวิจยัเร่ืองการใช้ยาฆา่เชือ้อยา่งสมเหตสุมผลในคลนิิก
นกัศกึษา (อบุตักิารณ์และลกัษณะของการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไมส่มเหตผุลในโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจสว่นบนเฉียบพลนั 
ท่ีศนูย์สขุภาพนกัศกึษา)

ปีการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาอ้วน BMI 

> 25kg/m2

2558 13.39
2559 13.62
2560 15.13
2561 15.99

   Purpose
กลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการลดอ้วนลดพุงในกลุ่มนักศกึษา
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

นกัศกึษากลุม่เป้าหมายสามารถลดนํา้หนกัได้

ตวัชีวั้ด  : 
1. ร้อยละของนกัศกึษาท่ีมีภาวะอ้วนสามารถลด

นํา้หนกัได้ ภายใน 24 สปัดาห์

การสร้างภมูคุ้ิมกันเพื่อป้องกันโรคตดิต่อในกลุ่ม
นักศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์สขุภาพได้รับวคัซีนท่ีจําเป็น และมี
ฐานข้อมลูในระบบ HIS

ตวัชีวั้ด  : 
1. ร้อยละ 100 ของ นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ

ได้รับวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบี วคัซีนสกุใส พิษสนุขับ้า และ
การทดสอบ TST 

2. ร้อยละ 100 ของนกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท่ีมี
ผลตรวจ HBsAg positive ได้รับการรักษาตอ่เน่ือง

235



    Process โครงการลดอ้วนลดพงุในกลุม่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

• พ.ศ. 2556 วเิคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 พบปัญหาเร่ืองอ้วน
• พ.ศ. 2558 ประสานความร่วมมือ กบักองกิจการนกัศกึษา เทศบาลเมืองคอหงส์  
• จดักจิกรรมรุ่นท่ี 1 ประเมินภาวะสขุภาพ จดักลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลทกุ 12 สปัดาห์จนถงึปัจจบุนั

• กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการปรับพฤติกรรมด้านอาหาร การออกกําลงักาย 
• กิจกรรมออกกําลงักายร่วมกนั 
• กิจกรรมกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ความรู้แบบรายบคุคล 
• ติดตามนํา้หนกั ดชันีมวลหลงัเข้าโครงการ

• พ.ศ. 2559 ขยายการจดักิจกรรมในกลุม่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 และ ตดิตามต่อเน่ือง จนกระทัง่นกัศกึษาจบ
การศกึษา

before
After 3 
month

After 6 
month

After 3 
monthbefore

After 6 
month

ตดิตาม 6 เดือน

• การสร้างภาคีเครือขา่ยโดยให้หนว่ยงานของมหาวิทยาลยั ได้แก่ ศนูย์กีฬาและ
สขุภาพ  กองกิจการนกัศกึษา และเครือขา่ยตวัแทนนกัศกึษา (องค์การบริหาร
องค์การนกัศกึษา หรือชมรมฟิตเนสของนกัศกึษา) เพ่ือจดัทําโครงการร่วมกนั

การเสริมสร้างพลังชุมชน และ การสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง
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ร้อยละของนศ.ท่ีมีนํ้าหนกัลดลง

โครงการ1(ปี2558-2560)
โครงการ2(ปี2559-2561)
โครงการ3(ปี2560-ปัจจบุนั)
เป้าหมาย

ร้อยละ

สปัดาห์ท่ี

Good
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ร้อยละของนศ.ที่มีนํา้หนักลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ

Goal สปัดาห์ท่ี 12 สปัดาห์ท่ี 24
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Gap แผนพฒันา
1. การมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย  เร่ือง

• การประชาสมัพนัธ์
• การมีสว่นร่วม

2. การถอดบทเรียน

• ประชาสมัพนัธ์ให้ครอบคลมุมากขึน้โดยมหาวิทยาลยัเข้ามามีสว่นร่วม
• สร้างภาคีเครือขา่ยกบัชมรมฟิตเนตนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือร่วมดําเนินโครงการเป็นภาคีร่วมกนั

• ถอดบทเรียนและสร้าง Role Model จากนกัศกึษาท่ีร่วมโครงการเพ่ือ
เป็นแบบอยา่งแก่นกัศกึษาในแตล่ะคณะ 

3. ความร่วมมือในการให้ข้อมลูทางสขุภาพมีอตัราต่ํา • เพ่ิมการลงข้อมลูในระบบการลงทะเบียน

4. กลุม่เป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงตามปีการศกึษา • นดัตดิตามนํา้หนกัตวั รอบเอว ของนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่น 
พ.ศ. 2559 (ณ ปัจจบุนัเป็นนกัศกึษาปี 4) และรุ่น พ.ศ. 2560 
(ปัจจบุนัเป็นนกัศกึษาปี 2)  ทกุ 3 เดือน ซึง่จะเร่ิมเก็บข้อมลูและเสร็จ
สิน้ปลายสปัดาห์ท่ี 2-3 ของเดือนเมษายน 2562 และเก็บอีกครัง้
หลงัจากเปิดภาคการศกึษาในเดือนสงิหาคม 2562

Gap แผนพฒันา

ความสม่ําเสมอในการทบทวนการดําเนินโครงการ • ให้คําปรึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตาม stage of 
change ทกุ 3 เดือน

• ให้ความรู้ผา่นส่ือออนไลน์ผา่น application Line ทกุ 2 สปัดาห์ 
อยา่งสม่ําเสมอ 

• ทําการสมัภาษณ์เชิงลกึ (in‐depth interview) เพ่ือค้นหา
ปัญหาจากการดําเนินโครงการ และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีทําให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการไมส่ามารถลดนํา้หนกัได้

• positive reward โดยการให้คปูองเพ่ือรับประทานสลดัผกัใน
ร้านอาหารสขุภาพท่ีผู้จดัทําโครงการกําหนดทกุ 3 เดือน งบประมาณ
เฉล่ีย 1,500 บาท ตอ่ 3 เดือน (โดยขอสนบัสนนุงบ จากมลูนิธิ ร.พ. มอ)
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  Process การสร้างภมิูคุ้มกนัเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ในกลุม่นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ
• พ.ศ. 2558  คณะเภสชัศาสตร์มีความต้องการให้ นศภ.ได้รับวคัซีนป้องกนัโรคก่อนออกปฏิบตัิงาน -->จดัโครงการนํา

ร่องนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร์ โดยให้มาตรวจด้วยตนเอง สิง่ท่ีพบ ไมส่อดคล้องกบัเวลาเรียนของนกัศกึษา  ลืมนดั 

ไมไ่ด้ฉีดวคัซีน คา่ใช้จา่ยท่ีมากขึน้ ไมไ่ด้ตรวจ Lab

• พ.ศ. 2559 ปรับรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกบันกัศกึษา 
การบริการรายกลุม่ให้สอดคล้องกบัตารางการเรียน ทดลองกบัคณะพยาบาลศาสตร์ (ปี1)

ตอบแบบสอบถามลว่งหน้าในกระดาษ ได้แก่ ประวตัิการรับวคัซีน การแพ้ยา โรคประจําตวั ความต้องการรับวคัซีน ฯลฯ

แพทย์ไปให้ข้อมลูเร่ืองวคัซีนรายกลุม่ ท่ีคณะฯ 

สร้าง Flow การรับวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบี/การตรวจภมิูสกุใส

ปรับรูปแบบการตอบแบบสอบถามจากกระดาษ เป็น google form 

ประสานงานทีมผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ฝ่ายเภสชั Lab การเงิน IC เป็นต้น

• พ.ศ. 2560 ไดใ้ชร้ะบบการใหว้คัซีนกบัคณะเภสชัศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์> คณะทนัตแพทยศาสตร์

• พ.ศ. 2561 เพ่ือขยายการใหบ้ริการในกลุ่ม คณะเทคนิคการแพทย ์

 

  Process การสร้างภมิูคุ้มกนัเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ในกลุม่นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ
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คลินิกปฐมภมูไิด้ประสานงานกับภาคีที่เก่ียวข้อง 
• ใน รพ. - ฝ่ายเภสชักรรม งานเงินรายได้ และหนว่ยพยาธิ(เจาะเลือด และ Lab Sero) หนว่ย IT, IC 
• นอก รพ. - รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. , กิจการนกัศกึษาคณะท่ีเก่ียวข้อง ประธานนศ.ชัน้ปี/ผู้แทน 

พบว่านักศกึษาสามารถเข้าถงึบริการได้สะดวกรวดเร็วและครอบคลุม  สามารถป้องกันโรค 
และค้นหานักศกึษาที่มีความเส่ียงต่อการเกดิโรคได้รับการดแูลตามแผน

เสริมสร้างพลังชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้อง

erformance  Performance การสร้างภมิูคุ้มกนัเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ในกลุม่นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ
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1. การบริหารจดัการ
• นดัวนัฉีด นดัวนัให้ความรู้และคําแนะนํา ซึง่เป็นระบบท่ี นศ. แตล่ะคณะดําเนินการเอง 
• สถานท่ีในการให้คําแนะนําก่อนฉีดวคัซีน
• ให้แตล่ะคณะจดัการเร่ืองสทิธิการรักษา เพ่ือรองรับ กรณีท่ีต้องตรวจเพ่ิมเตมิ

2. การตดิตามนักศึกษาที่ไม่ได้รับวัคซีนตามแผน
• แตล่ะคณะสามารถดําเนินการได้เอง

  Empowerment การสร้างภมิูคุ้มกนัเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ในกลุม่นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

Gap แผนพฒันา
1. แผนกําหนดการให้วคัซีน (Year Plan) ยงัไม่

ชดัเจน

2. Data : ไมไ่ด้รับข้อมลูแบบสอบถามท่ีนศ. ตอบ
ผา่น google form record 

• จดัทําแผนการฉีดวคัซีนรายคณะโดยให้แตล่ะคณะเข้า
มามีสว่นร่วมเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทของแตล่ะคณะ

• ปรับให้มีการเช่ือมข้อมลูท่ี นศ. ตอบ  กลบัไปท่ี e-mail 
ของนศ. (domain@psu.ac.th) เพ่ือตรวจสอบวา่มีการ
ตอบแบบสอบถามครบถ้วน
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Thank You for You Attention

“ Ask not what disease the 
person has,

But what person the 
disease has.”

William Osler
A physician who was a pioneer in 
patient/physician relationships 
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การเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

โดย ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย 
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QA : HA ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ผศ.พญ.ยุวติยา  ปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
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ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

กลุ่มผู้ป่วยสําคัญของ CLT/PCT
โรค High risk High cost/

Long LOS
High 

volume
New 

evidence/
technology

Complex 
care

Nasopharyngeal
cancer

5 5 5 5 5

oral cavity cancer 5 5 5 5 5

Hearing 
impairment

5 5 4 5 5

Upper airway 
obstruction

5 4 3 3 4

Chronic sinusitis 4 4 4 4 3
Thyroid tumors 4 3 4 3 3

245



Proxy disease กับคุณภาพของขั้นตอน
ต่างๆในกระบวนการดูแล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
Access & entry • Head & Neck cancer

• Hearing impairment
• UAO

• การกําหนดตําแหน่ง chief tumor และระบบการรับ consult
• Universal newborn hearing screening program (UNHS)
• Fast track and lean system

Assessment • Head & Neck cancer
• Hearing impairment

• Complete assessment and staging at OPD as one stop 
service

• Advanced audiometric assessment by specialist
Plan of care • Head & Neck cancer

• Hearing impairment
• การมีระบบ tumor conference
• การวางแผนร่วมกันระหวา่งทีมสหสาขา

Discharge planning • Head & Neck cancer
• Hearing impairment
• Chronic sinusitis
• Thyroid tumors

• ฝึกทักษะการดูแลตนเองด้านต่างๆ เช่น การดูแลแผลผ่าตัด การ
ปฏิบัติตัวเม่ือกลับบ้าน ผ่านการสาธิตย้อนกลับ

• ระบบติดตามนัด

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
General care • Head & Neck cancer • แนวปฏิบัติการป้องกันดูแล mucositis

• แนวปฏิบัติการป้องกันดูแล catheter-related infection

Care of high risk • Upper airway obstruction 
(UAO)

• มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย UAO พร้อมการฝึก 
competency ของแพทย์และพยาบาล ในการดูแลผ่านการ
อบรมร่วมกับ PAMEC

• มีแนวปฏิบัติป้องกัน tube เล่ือนหลุด ได้แก่ การทํา visual 
control, มีนวตกรรม “ถุงมือป้องกันการดึงท่อ”

Anes & procedure • Upper airway obstruction 
(UAO)

• Free flap in Head & Neck 
cancer

• Chronic sinusits
• CI in hearing impairment

• Preoperative airway assessment ร่วมกับทีมวิสัญญี
• 2 team approach operation และ Intensive 

postoperative monitoring 
• Navigator guide imaging
• Nerve monitoring

Nutrition • Head & Neck cancer • การประเมินภาวะโภชนการแรกรับ
• การแนะนําการใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (PEG) พร้อมการ 

lean ข้ันตอนการทํา PEG
• ฝึกทักษะการดูแลโภชนาการและสายให้อาหาร ทางหน้าท้อง 

ผ่านการสาธิตย้อนกลับ
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กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
Rehabilitation • Hearing impairment

• CA Larynx with total 
laryngectomy

• การติตามและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องโดย แพทย์ ร่วมกับ speech 
pathologist และ audiologist 

• ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

Information & 
empower

• Head & Neck cancer
• Hearing impairment

• โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
• Family empowerment ก่อนและหลังการผ่าตัดประสาทหู

เทียม

Continuity of care • Head & Neck cancer
• Hearing impairment

• การมีระบบ phone visit และพยาบาลเจ้าของไข้
• การติตามและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องโดย แพทย์ ร่วมกับ speech 

pathologist และ audiologist
• ประสานงาน กับทีมเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ในการ

เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง

ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน โรคหรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

Orbital and intracranial 
complication

• Navigator guided imaging • Chronic sinusitis
• Anterior skull base tumors

Airway fire • Guildline of laser used • Upper airway obstruction (UAO)

Hypoxic arrest • Early detection & intervention
• Co-operate with 

anestheologist team

• Upper airway obstruction (UAO)
• Head and Neck cancer

Facial palsy • Nerve monitoring • Hearing impairment with cochlear implant 
surgery

• Chronic otitis media 
• Parotid tumors

Hypocalcemia • Guideline for postoperative 
total thyroidectomy 

• Thyroid tumors

Total flap loss • Intensive postoperative 
monitoring guildline

• Head and Neck cancer
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Nasopharynx
Cancer
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การจัดการกระบวนการ (Process management)
Head & Neck Cancer: CA Nasopharynx 

กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Access/Entry • เข้าถึงได้ง่าย สะดวก • ได้รับการตรวจ  โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน
มะเร็ง ภายใน 1 วัน (100%)

• การกําหนดบทบาทแพทย์ท่ีชัดเจน (chief 
tumor) ท่ีทําหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

• การกําหนดอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ด้าน
มะเร็งเป็นเจ้าของไข้ วันละ 1 ท่าน

Appropriate 
assessment & 

planning

• ประเมินรวดเร็ว 
ครบถ้วน เหมาะสม

• วางแผนการรักษา แบบ
องค์รวม

• Complete clinical diagnosis and 
staging at OPD in H&N cancer
100%

• อัตราการเข้า tumor conference > 
80%

• Time from diagnosis to tumor 
conference within 14 days > 70%

• การนําเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย มา
ใช้ในการวินิจฉัยท่ีคลินิกผู้ป่วยนอก 
ประกอบด้วย telescope, microscope, 
fiberopticscope, transnasal
esophagoscope (TNE), ultrasound, 
narrow band imaging (NBI) เพื่อประเมิน
ระยะโรค ทําให้ลดการใช้ห้องผ่าตัดและการ
นอนโรงพยาบาล 

• พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ช่วย ในการดูแล
เครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้

• มีระบบ tumor conference โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

✔✔

✔✔
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อัตราการเข้า Tumor Conference ≥ 80%
90.91

78.64
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กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Safety • มีความปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นรุนแรง 
ระหว่างการรักษา

• Mucosistis more than grade II = 0%
• Significant weight loss during 

threatment < 40%
• Septic shock 0%
• CMT leakage 0%

• ทีมพยาบาลดูแล มีการทบทวนวรรณกรรมและ
มีแนวปฏิบัติ ในการดูแล mucositis พร้อมทั้งมี
การถ่ายทอด อบรม ติดตามผลสม่ําเสมอ

• มีการประเมินภาวะโภชนาการแรกรับทุกราย
• แนะนําการใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (PEG) 

โดยได้รับความร่วมมอื สะดวก รวดเร็ว จาก
อายุรแพทย์ด้านทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ 
ผ่านกระบวนการ lean

Continuity • ได้รับการดูแลแบบองค์
รวม อย่างต่อเน่ือง

• Infected PEG < 5%
• ผู้ป่วยและญาติได้รับการฝึก ทักษะในการ

ดูแลตัวเอง 100%
 
 

• ฝึกทักษะการดูแลโภชนาการและสายให้อาหาร 
ทางหน้าท้อง ผ่านการสาธิตย้อนกลับ

• มีระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ทํา phone visit 
เพ่ือสอบถามปัญหาระหว่างการดูแลที่บ้าน 
พร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีต้องรับการ
ส่งต่อ

• ประสานงาน กับทีมเวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน ในการเย่ียมบ้านต่อเน่ือง

People centered 
& Health 

promotion

• ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น • จัดโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ปีละ 1 ครั้ง
• จัดโครงการเย่ียมทาํบุญคนไข้ อาคารเย็น

ศิระ ปีละ 1 ครั้ง 

• จัดโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างผู้ป่วยกันเอง

• ต้ังกองทุนมูลนิธิเสริมอาหารผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ 
ของรพ.สงขลานครินทร์ 
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III-4 การดูแลผู้ป่วย- การดูแลสุขภาพช่องปาก, สายให้อาหารทางหน้าท้อง และโภชนาการIII-4 การดูแลผู้ป่วย- การดูแลสุขภาพช่องปาก, สายให้อาหารทางหน้าท้อง และโภชนาการ

Clinical indicator CA NPC

2.45

0.47 0
0 0 0

0.98 0.94 0.82
0

1.34
2.13

2.73 2.68

4.96

0.98

1.89

4.52

0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อบุัตกิารณ์เคมบีําบัดร่ัวซึมออกนอกเส้นเลอืด อบุัตกิารณ์เสียชีวติจาก Anaphylactic shock
อบุัตกิารณ์เกดิ mucositis gr 3-4 อตัราการตดิเช้ือของแผล PEG
อตัราการเลือ่น/หลดุของสาย PEG Re-admit28 วนั จากการปฎบิัตติวัไม่ถูกต้องร้อยละ
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Root Cause Analysis

วเิคราะห์กลุ่มเส่ียง
• Severe cough; lung metastasis, 

other co-morbidity
• No care giver or low 

socioeconomic
มาตราการป้องกนั

• สร้างนวตักรรม
• คดักรองกลุ่มเส่ียง ให้คาํแนะนํา

III-4 การดูแลผู้ป่วย- ภาวะโภชนาการIII-4 การดูแลผู้ป่วย- ภาวะโภชนาการ

ลดการใชเ้ตียง 20 วนัต่อเดือนลดการใชเ้ตียง 20 วนัต่อเดือน
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ก่อนการรักษา-รักษาได1้ เดือน ก่อนการรักษา-รักษาไดค้รบ1 
เดือน

รักษาได ้1 เดือน-รักษาไดค้รบ 
1 เดือน

ร้อยละของผู้ป่วย
ร้อยละของผู้ป่วยCA NSP ทีม่นํีา้หนักลดลงเกนิ 10%ในแต่ละ

ช่วงเวลาของการรักษา ปี 2560

กองทุนอาหารเสริมเพื่อผูป่้วยยากไร้ 
ภาควชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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COC: โครงการและเครือข่ายเพือ่นช่วยเพือ่น

ตัวชี้วัดของ CLT/PCT ตามมิติคุณภาพ
โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-

centered
Health 

promotion
Head & Neck 

cancer: 
Nasopharynx

เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว one 
stop service 
at OPD
-การได้รับการ
ปรึกษาแผนการ
รักษาเบ้ืองต้น
โดยแพทย์เฉพาะ
ทางด้านมะเร็ง
ภายใน 1 วัน

Phone visit 
and referral 
system
- การติดตาม 
อาการต่อเนื่อง
หลังการรักษา
อย่างน้อย 5 ปี
- การคัดกรอง 
ความผิดปกติ 
ด้านการกลืน 
100%
- ผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติด้านการ
กลืนได้รับการ
แก้ไข 100%

ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินจาก
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ
- ระยะเวลา การ
เข้ารับบริการ
จนถึงวันเข้า 
tumor 
conference 
น้อยกว่า 14 วัน
- อัตราเข้า  
tumor 
conference 
>80%
- อัตราการเข้า
รับการรักษา
ตามแผน > 
80%

Survival 
rate

 

Wound care
- mucositis > 
gr II less than 
20%
Nutrition 
status
- weight loss 
>10% during 
treatment 
less than 40%
การนอนรพ.
ตามกําหนด
-readmission 
rate 0%
- LOS <7 days 
 

ปลอดภัยจาก 
ภาวะแทรก
ซ้อน
- Septic 

shock 
- UAO
- Infected 

PEG

 

การวางแผน
การรักษา
ร่วมกับผู้ป่วย
และครอบครัว

 โครงการ
เสริมพลัง 
โครงการ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ปีละ1คร้ัง
- ผู้ป่วยและญาติ
ได้รับความรู้และ
สามารถดูแล
ตัวเองที่บ้านได้ 
>80%
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3‐years Overall Survival in Nasopharyngeal Cancer
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การจัดการกระบวนการ (Process management)
Head & Neck Cancer: CA Oral cavity 

กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Access/Entry • เข้าถึงได้ง่าย สะดวก • ได้รับการตรวจ  โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน
มะเร็ง ภายใน 1 วัน (100%)

• การกําหนดบทบาทแพทย์ท่ีชัดเจน (chief 
tumor) ท่ีทําหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

• การกําหนดอาจารยแ์พทย์เฉพาะทาง ด้าน
มะเร็งเป็นเจ้าของไข้ วันละ 1 ท่าน

Appropriate 
assessment & 

planning

• ประเมินรวดเร็ว 
ครบถ้วน เหมาะสม

• วางแผนการรักษา แบบ
องค์รวม

• Complete clinical diagnosis and 
staging at OPD in H&N cancer
100%

• อัตราการเข้า tumor conference > 
80%

• Time from diagnosis to tumor 
conference within 14 days > 70%

• การนําเครื่องมือทางการแพทย์ทีท่นัสมัย มา
ใช้ในการวินิจฉัยที่คลินิกผู้ป่วยนอก 
ประกอบด้วย telescope, microscope, 
fiberopticscope, transnasal
esophagoscope (TNE), ultrasound, 
narrow band imaging (NBI) เพ่ือประเมิน
ระยะโรค ทําให้ลดการใช้ห้องผ่าตดัและการ
นอนโรงพยาบาล 

• พัฒนาศักยภาพพยาบาลผูช่้วย ในการดูแล
เคร่ืองมือ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้

• มีระบบ tumor conference โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Safety • มีความปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
ระหว่างการรักษา

• Total flap loss <10%
• Arrest from UAO = 0%
• Hypovolemic shock 0%
• Surgical wound infection < 5%
• Significant weight loss during 

threatment < 40%
 

• มีการคัดเลือกผู้ป่วยท่ีเหมาะสมในการทํา 
free flap, มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ปว่ย 
free flap
(Intensive postoperative monitoring)

• พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
หลังการผ่าตัดผ่านการอบรมประจําทุกปี

• มีการประเมินภาวะโภชนาการแรกรับทุกราย 

Continuity • ได้รับการดูแลแบบองค์
รวม อย่างต่อเน่ือง

• Infected tracheostomy 0%
• ผู้ป่วยและญาติได้รับการฝึก ทักษะในการ

ดูแลตัวเอง 100%
 
 

• ฝึกทักษะการดูแลโภชนาการและสายให้
อาหาร ทางหน้าท้อง ผ่านการสาธิตย้อนกลับ

• มีระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ทํา phone visit 
เพื่อสอบถามปัญหาระหว่างการดูแลท่ีบ้าน 
พร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีต้องรับ
การส่งต่อ

• ประสานงาน กับทีมเวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน ในการเย่ียมบ้านต่อเน่ือง

People centered 
& Health 

promotion

• ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

• จัดโครงการเพื่อนช่วยเพ่ือน ปีละ 1 ครั้ง
• จัดโครงการเย่ียมทําบุญคนไข้ อาคารเย็น

ศิระ ปีละ 1 ครั้ง 

• จัดโครงการเพื่อนช่วยเพ่ือน ปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพิ่มช่องทาง
ในการส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกันเอง

• ตั้งกองทุนมูลนิธิเสริมอาหารผู้ป่วยมะเร็ง
ยากไร้ ของรพ.สงขลานครินทร์ 
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โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

Head & Neck 
cancer: 

Oral cavity

เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว one 
stop service 
at OPD
-การได้รับการ
ปรึกษา
แผนการรักษา
เบ้ืองต้นโดย
แพทย์เฉพาะ
ทางด้านมะเร็ง
ภายใน 1 วัน
 

Phone visit 
and referral 
system
- การติดตาม 
อาการต่อเนื่อง
หลังการรักษา
อย่างน้อย 5 ปี
- การคัดกรอง 
ความผิดปกติ 
ด้านการกลืน 
100%
- ผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติ
ด้านการกลืน
ได้รับการแก้ไข 
100%

ผู้ป่วยได้รับ
การประเมิน
จากทีมสห
สาขาวิชาชีพ
- ระยะเวลา 
การเข้ารับ
บริการจนถึงวัน
เข้า tumor 
conference 
น้อยกว่า 14 
วัน
- อัตราเข้า  
tumor 
conference 
>80%
- อัตราการเข้า
รับการรักษา
ตามแผน > 
80%

Survival 
rate
 
 

Wound care
- total flap < 
10%
-wound 
dehiscene < 
10%
Nutrition 
status
- weight loss 
>10% during 
treatment 
less than 
40%
การนอนรพ.
ตามกําหนด
- readmission 
rate 0%

ปลอดภัยจาก 
ภาวะแทรก
ซ้อน
- Septic 

shock 
- UAO
- Surgical 

wound 
infection

 

การวางแผน
การรักษา
ร่วมกับผู้ป่วย
และ
ครอบครัว

โครงการ
เสริมพลัง 
โครงการ
เพ่ือนช่วย
เพ่ือน ปีละ1
คร้ัง
- ผู้ป่วยและ
ญาติได้รับ
ความรู้และ
สามารถดูแล
ตัวเองที่บ้านได้ 
>80%
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Clinical indicator CA Oral cavity
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ภาวะ Airway obstruction

ภาวะ Hypovolemic shock
การติดเชื้อของแผลผ่าตัด
Re-admit 28 วัน จากการปฎับัติตัวไม่ถูกต้อง

ร้อยละ

ผูป่้วย CA oral cavity ท่ีไดรั้บการทาํ free flap
มีแผลติดดีสมบูรณ์
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ผลลพัธ์การพฒันาท่ีผา่นมา (Performance and Intervention)
• Total flap loss <10%

0%

10%
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70%

80%

90%

100%

2559 2560 2561

Flap survived Flap loss

Key of success
• Patient selection
• Surgical care team
• Increase competency of 

postoperative care 
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Hearing 
impairment

Hearing 
impairment
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กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Access/Entry • เข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
• สามารถค้นพบ ความ

พิการทางการได้ยิน 
ตั้งแต่ทารก

• ได้รับการตรวจ  โดยแพทย์เฉพาะทาง ด้าน
โสตประสาทการได้ยิน ภายใน 1 วัน
(100%)

• ทารกแรกคลอด ได้รับการตรวจคัดกรอง
การได้ยิน >90%

• การกําหนดอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง รับ
ปรึกษาวันละ 1 ท่าน

• การจัดทําโครงการ universal newborn 
hearing screening (UNHS) ร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ (สูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์)

Appropriate 
assessment 

• ประเมินรวดเร็ว 
ครบถ้วน เหมาะสม

 

• Rescreening OAE within 2 months > 
90% 

• Diagnostic evaluation within 3 
months > 70%

• Intervention within 6 months > 50%
• complete CI candidate assessment 

in 3 months  100%
 

• การนําเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย มา
ใช้ในการวินิจฉัยท่ีคลินิกผู้ป่วยนอก 
ประกอบด้วย OAE , Tympanometry, ABR, 
ASSR 

• พัฒนาศักยภาพบุคลาการได้แก่ audiologist 
และ speech pathologist ในการให้บริการ

• ประสานงานการประเมินผู้ป่วย ที่เหมาะสมเข้า
รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม ด้วยทีมสหสาขา
วิชาชีพ (จิตแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ นัก
สังคมสงเคราะห์ หน่วยสิทธิประโยชน์) 

การค้นหาผู้ป่วยทีม่คีวามพกิารทางการได้ยนิ

UNHS

ENT

OB-GYNPED
Universal newborn hearing screening: 

UNHS
Universal newborn hearing screening: 

UNHS
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Universal Newborn Hearing Screening: UNHS 2559 

1st screening OAE at ward before D/C  
1579/1696 = 93%

Bilat. Refer
109/1579=6.9%

1.Rescreen OAE
audiologist

in 2 mo

2.Diagnostic  evaluation in 
3 mo

3:1000,   72.5%
3.Intervention in 6mo  50%

Pass
1470/1579=93%

Advice 
and 

monitor

Gap 1: 1st screening OAE in PSU 2561
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ร้อยละของเดก็ได้รับการตรวจ OAE

ร้อยละ Target at 90%Target at 90%
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Decrease 1st

screening  
OAE rate 

Instrument 
error

ค่าใชจ่้าย ??

ความไม่พร้อม
ของผู ้ป่่วย

GAP 1: Root cause analysis: RCA

Decrease 1st

screening  
OAE rate 

Instrument 
error

ค่าใชจ่้าย ??

ความไม่พร้อม
ของผู ้ป่่วย

GAP 1: Root cause analysis: RCA
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พืน้ทีรั่บผดิชอบ

โครงการ: การตรวจคดักรองการได้ยนิในทารกแรกเกดิ
ในโรงพยาบาลหลกั  3 จงัหวดัภาคใต้

II-9.1: การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (1)

GAP 2: ปัญหาการรอตรวจ Diagnostic test (BSER) 
ในผู้ป่วยเดก็ทีม่ปัีญหาทางการได้ยนิ
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ระยะเวลารอตรวจ BSER (เดือน)

265



ระยะเวลารอ
คอย diagnosis 

test นาน

Increase 
referral rate

ขาดแคลน 
audiologist

Multiple visit
ความไม่พร้อม
ของผู ้ป่่วย

การจดั 
priority

GAP 2: Root cause analysis: RCA

ระยะเวลารอ
คอย diagnosis 

test นาน

GAP 2.1: Increase 
referral rate

GAP 2.2: ขาดแคลน 
audiologist

GAP 2.3:
Multiple visit GAP 2.4:

ความไม่พร้อมของผู ้่
ป่วย

GAP 2.5:
การจดั priority

GAP 2: Root cause analysis: RCA
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GAP 2: ปัญหาการรอตรวจ Diagnostic test (BSER) 
ในผู้ป่วยเดก็ทีม่ปัีญหาทางการได้ยนิ

ระยะเวลารอ
คอย diagnosis 

test นาน

Increase 
referral rate

Multiple 
visit

GAP assessment 

E‐ consult
(in process) 
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กระบวนการสําคญัเพือ่ให้ได้คุณภาพ (Key Process for Quality)
III-2 การประเมนิผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตดัประสาทหูเทยีมIII-2 การประเมนิผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตดัประสาทหูเทยีม

การตรวจประเมินการไดย้นิ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิก

• ตรวจการได้ยนิ
• ประวตักิารใส่เคร่ืองช่วยฟัง
• ประเมนิผลการได้ยนิขณะใส่เคร่ืองช่วยฟัง 3 เดอืน
• ประเมนิด้านการพูดและภาษาก่อนการผ่าตดั

ประเมนิสิทธิการรักษาค่าใช้จ่าย
• มศัีกยภาพทางในการดูแลอปุกรณ์ ค่าใช้จ่าย

หลงัผ่าตดั
• ประเมนิข้อห้ามในการผ่าตดั :สุขภาพแขง็แรงด ี

ไม่มโีรคประจาํตวัทีม่ข้ีอห้ามในการผ่าตดั
0

20

40

60

80

100

120

2558 2559 2560 2561

complete
assessment in
3 months

sx in 5 months

ประเมนิคุณสมบัตกิารรับการผ่าตดั
• ประเมนิความคาดหวงั, ความพร้อมในการฟ้ืนฟู
• ทาํบัตรประจาํตวัคนพกิาร
• พบสิทธิประโยชน์หากขอรับการช่วยเหลอืจากมูลนิธิ
• ประเมนิ IQ และพฒันาการ (อายุน้อยกว่า 12ปี) 
       ประเมนิสุขภาพจติ (อายุมากกว่า 12ปี)
• นัดตรวจ HRCT temporal bone/MRI

กระบวนการ ข้อกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Safety • มีความปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
ระหว่างการรักษา

• wound hematoma/infection 0%
• device failure 0%
• facial palsy 0%
• meningitis 0%
• LOS 3 days 100%

 

• การนําเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มา
ใช้ในระหว่างการผ่าตัด (nerve 
monitoring) ป้องกัน facial palsy 

• ทบทวนวรรณกรรม  เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
เทคนิคการผ่าตัดสมํ่าเสมอ

• จัดอบรมทีมพยาบาล เพิ่มพูนทักษะการดูแล
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

• มีการส่งเสริมการฉีด vaccine ป้องกันเย่ือ
หุ้มสมองอักเสบ

Continuity • ได้รับการดูแลแบบองค์
รวม อย่างต่อเนื่อง

• CAP score in children >5 in 2 years
• CAP score in adult >6 in 1 years

• นัดติดตาม เพื่อฟื้นฟูภาษาและการได้ยิน 
อย่างสมํ่าเสมอ ร่วมกับ audiologist และ 
speech pathologist
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Complication 2559 2560 2561 International 
report(%)

Facial n palsy 0 0 1 0.76

Wound infection 0 0 0 0.24

Wound 
hematoma

0 0 0 0.24

Meningitis 0 0 0 0.24

Device failure 0 0 0 2.2

PSUPSUTaiwa
n

Taiwa
nUKUK

CAP scores ผลการรักษา
ฝังประสาทหูเทยีมในผู้ป่วยเดก็ Prelingual deafness 

Beadle E.A.R. Otol Neurotol 2005:26;1152-60., Kasemsuwan L.J Med Assoc Thai. 2011;94:1380-6.
Fang HY. Int J  of Pediatr Otorhinolaryngol 2014:78;799–803

รามาธิบดีรามาธิบดี
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โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

Hearing 
impairment 

เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว one 
stop service 
at OPD
-การได้รับการ
ปรึกษา
แผนการรักษา
เบ้ืองต้นโดย
แพทย์เฉพาะ
ทางภายใน 1 
วัน
-ทารกแรก
คลอดทุกรายได้
รับการตรวจคัด
กรองการได้ยิน 
(UNHS) >90%

ผู้พิการ
ทางการได้ยิน
ได้รับการฟ้ืนฟู
จนมี
พัฒนาการ
ทางด้านภาษา
และสามารถ
สื่อสารได้
ใกล้เคียงปกติ
- CAP score 
in children 
>5 in 2 years 

ทารกที่ไม่ผ่าน
การคัดกรอง
การได้ยินในครั้ง
แรกได้รับการ
ประเมินซํ้า
-reassessnet
OAE in 2 
months > 
80%
-diagnostic 
test within 3 
months >70%
ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินจาก
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ
-intervention 
within 3 
months
-complete 
assessment in 
3 months

-CAP score 
in children 
>5 in 2 
years
-CAP score 
in adult >6 
in 1 years

 ปลอดภัยจาก 
ภาวะแทรก
ซ้อน
-meningitis
-wound 
hematoma/
infection
-facial palsy
-device 
failure 
 

การวางแผน
การรักษา
ร่วมกับผู้ป่วย
และ
ครอบครัว

- การจัดทํา
เครือข่ายการ
ตรวจคัดกรอง
การได้ยินใน
ทารกแรก
คลอด
-การจัดงาน 
world 
hearing day 
เป็นประจําทุก
ปีเพื่อรณรงค์
ป้องกันการ
สูญเสียการได้
ยิน
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...ขอบคุณค่ะ...
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การเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์  

โดย ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 
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Advanced HA

28  March 2019

QA 106

พนัธกจิ/ความมุง่หมายของ CLT / PCT

ขอบเขตบรกิาร

ถ่ายทอดนโยบาย กํากบัและติดตามผลการดแูลผู้ ป่วยกลุม่โรคยากซบัซ้อนระดบัตติยภมิูทางอายรุกรรม 
จดัระบบการดแูลตามบริบทสงัคมไทยภายใต้มาตรฐานสากล เพ่่ือลดอตัราตายและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา และ

เพ่ิมความพงึพอใจของผู้ รับบริการ

ผู้ ป่วยกลุม่โรคยากซบัซ้อนระดบัตติยภมิูทางอายรุกรรม ได้แก่ โรคหวัใจ โรคติดเชือ้ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท 
โรคตบัและระบบทางเดินอาหาร โรคระบบตอ่มไร้ทอ่ โรคเลือด โรคไต โรคข้อและระบบภมิูคุ้มกนั โรคผิวหนงั และโรคปอดและทางเดิน
หายใจ ในเขตบริการสขุภาพ 11 และ 12
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Profile

Staff
Specialist
Sub-specialist

Resident
Internist
specialist

Medical student
Year 4-6

• IPD: General ward, Observe Unit, MICU, CCU, MRCU, Hemato-
Oncology ward, 

• OPD: General Internal Medicine, Division clinic, Disease Clinic
• Consultation: ER, Other department

• Postgraduate training: Staff round at least 2 times/week, 
Division consultation

• Undergraduate training: Preceptor round at least 2 
times/week, BST 1/week
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ตวัอยา่งผูร้บับรกิารและความตอ้งการ

ผูรั้บผลงานตามรายโรค ความตอ้งการสําคญั
1.ACS 1.ไดรั้บการวนิจิฉัยถกูตอ้งอยา่งรวดเร็ว 

2.ไดรั้บการเปิดหลอดเลอืดโดยวธิ ีPCI / SK ภายในเวลามาตรฐาน
3.ปลอดภยัจาก cardiac arrest และ congestive heart failure

2.Severe Sepsis and 
Septic shock 

1.ไดรั้บการวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้งอยา่งรวดเร็ว
2.ไดรั้บยาฆา่เชือ้ที่เ่หมาะสม ภายในเวลามาตรฐาน
3.ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ 

3.HCC 1.ไดรั้บการวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม
2.ไดรั้บวธิกีารรักษาทีเ่หมาะสมกบัระยะของโรคและหนา้ทีต่บั
3.ไดรั้บการรักษาตอ่เนือ่งตามรอบ (การทํา TACE , PEI , RFA)
4.ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ 

4.CA lung 1.ไดรั้บการวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม
2.ไดรั้บวธิกีารรักษาทีเ่หมาะสมกบัระยะของโรคและหนา้ทีป่อด
2.ไดรั้บการรักษาตอ่เนือ่งตามรอบเคมบํีาบดัและการฉายแสง 
3.ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ

5.Arrhythmia 1.ไดรั้บการวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม
2.ไดรั้บการทําหตัถการจีภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม
3.ไดรั้บการใสเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจหรอืเครือ่งกระตกุหวัใจในเวลาที่
รวดเร็วเหมาะสม
4.ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นของการทําหตัถการ

จดุเนน้ของการพฒันา

1. กลุ่มโรคเฉียบพลัน 
เน้นประเด็นการวินิจฉยัโรคให้ได้ถกูต้องภายในเวลารวดเร็ว และให้การรักษาภายในเวลาท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพท่ีทนัสมยั และการจดัหายาและวสัดทุางการแพทย์ท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมโอกาสหายจาก
โรคและลดความเสีย่งของภาวะแทรกซ้อน 

2.  กลุ่มโรคเรือ้รัง 
เน้นประเด็นการวินิจฉยัโรคท่ีถกูต้อง การติดตามและการรักษาให้ตามทนัมาตรฐานวิชาชีพท่ีทนัสมยั และ
การจดัหายาและวสัดทุางการแพทย์ท่ีทนัสมยั เพ่ือให้สามารถควบคมุโรค ลดการเกิดปัญหาแทรกซ้อน
ระยะยาว และผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและดีขึ ้น้ 
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Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนตา่งๆ ในกระบวนการดแูล
กระบวนการ โรค/หตัถการ มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ
Access & 
entry

1.กลุม่โรคมะเร็งในศนูย ์HOCC
2.ACS

E-consult เริม่ปี 2560
Network/ Direct consultation 

Assessment 1.CA lung 
2.Sepsis 

Tumor marker 
Sepsis guideline/Early detection by MEWs / lactic acid level

Plan of care 1.CA lung
2.CA head and neck

Tumor clinic 
Tumor conference

Discharge 
planning

1.Stroke with bedridden
2.COPD with tracheostomy
3.ACS

APN Stroke
Nurse
APN ACS

General Care 1.Elderly patient
2.Bed ridden patient 
3.High alert drug

Morse fall scale / เตยีงไฮดรอรกิส ์ไฟฟ้า / CPG
Barden scale / เบาะกระจายน้ําหนัก / CPG
Protocol / visual control / 

Care of high 
risk

1.ACS
2.SVT
3.CA
4.Severe sepsis / septic shock 
5.Ventilator 
6.Multi drug resistant bacterial 
7.Emerging infectious disease / air-
borned infectious disease

Intervention Cardiologist and cath lab / CCU 
Intervention Cardiologist  and cath lab / CCU
Chemo protocol  / pre chemo assessment form / APN chemo
Protocol Hemodynamic resuscitation
Weaning protocol / VAP prevention bundles
Zoning / PPE / ICWN 
Negative pressure isolated room / PPE / Jupiter dress suit 

Anaes & 
procedure

1.Bronchoscopy 
2.Gastoesophagoscopy
3.Colonoscopy
4.ERCP
5.Liver biopsy 
6.Pleurodesis
7.Central vein cannulation
8 Pleurax

Ultrasound guided aspiration and biopsy / Catheter insertion / 
Venipuncture 
Standard bronchoscopy procedure / double check patient 
preparation and selection /
Ultrasound guided aspiration and biopsy 
Talc
Ultrasound guided puncture 
New Material and Specialist

Proxy Disease กบัคณุภาพของข ัน้ตอนตา่งๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ
Nutrition 1.Critical care patient

2.Cirrhosis

Enteral (Nutren / Nutren optimum)/ 
parenteral nutrition

Rehabilitation RA 

Information & empower 1.Stroke 
2.ACS
3.Asthma 
4.COPD
5.DM

Continuity of care 1.DM 
2.Congestive heart failure 
3.CKD
4.COPD
5.Asthma
6.Hypertension
7.Stroke
8.Hyperthyroidism
9.Hypothyroidism
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โรค Disease

เกณฑ์

มคีวามเสีย่ง
สงู high risk

มคีา่ใชจ้า่ยสงู / 
นอนโรงพยาบาล
นาน High cost 

/Long Lose

มปีรมิาณ
ผูป่้วยมาก 

High 
volume

มหีลักฐานใหมห่รอื
เทคโนโลยใีหมท่ีนํ่ามาใชใ้น

การดแูลผูป่้วย New 
evidence / technology

การดแูลมี
ความซบัซอ้น 

Complex 
care

1.ACS
2.Severe sepsis and 
Septic shock 
3.HCC 
4.CA lung
5.Arrhythmia

5
5

4
4
5

5
5

5
5
5

3
5

5
5
2

3
5

5
5
2

5
5

5
4
5

ตวัชีว้ดัของ CLT/PCT ตามมติคิณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

ACS • Percent 
refer 
out

• Percent 
refer in

• Percentage 
of follow up

• Percentage 
of stage 
PCI 

• Percentage 
of Essential 
medication 
prescriptio
n (anti 
platelet , 
ACE-I , 
ARB, beta 
blocker, 
statin)

• Percent of 
Door to 
ECG in 
time

• Percent of 
Door to 
balloon 
time

• PCI by 
qualify 
staff  
(physician 
& Nurse) 
100%

• Succession 
rate of PCI

• Survival 
rate

• LOS
• Door to  

EKG
• Door to 

drug
• Door to  

balloon 
time

• Complica 
tion of PCI

• Time to CPR
• Percentage 

of CPR in 
deteriorated 
patient 

• Percentage 
of not ready 
to use 
equipment 

• Percentage 
of 
medication 
errors

• Percentage 
of CCU 
admission 

• PCI 
Informed 
consent 
rate

• Percent 
of Patient 
family & 
team 
meeting 

• Smoking 
cessation 
rate

• Flu 
vaccination 
rate 
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ตวัชีว้ดัของ CLT/PCT ตามมติคิณุภาพ
โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-

centered
Health 

promotion
Sepsis • ICU entry 

percentage 
& time

• Refer out 
percentage

- • Appropri
ate 
antibiotic 
rate

• Percent 
of 
guideline 
complica
nce 

• Surviv
al 
rate

• ระยะ
เวลา
ที่
ตอบ
สนอ
งตอ่
ผล 
hem
ocult
ure 
เป็น
บวก

• diag
nosi
s to 
antib
iotic 
time

• รอ้ยละของการ
วนิจิฉัยลา่ชา้

• รอ้ยละของ
ผูป่้วยทีท่มี
แพทยไ์มไ่ด ้
ตอบสนองตอ่
ผล 
hemoculture 
ทีเ่ป็นบวก

Clean food 
in 
immunoco
mpromised 
patient 

ตวัชีว้ดัของ CLT/PCT ตามมติคิณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-
centered

Health 
promotion

HCC • Percentage 
of miss 
TACE cycle 

Percentage 
of 
continuing 
follow up 

Percentage 
of 
appropriate 
treatment by 
stage  

Median 
survival time 

Percentage 
of continue 
TACE cycle 

• Percenta
ge of 
Stage 
change

• Delay 
time to 
TACE 
cycle 

Percenta
ge of 
patient/r
elative 
meeting 

Percentage 
of 
Ultrasound 
screening 
in cirrhosis

CA lung • Time to CT 
scan

• Time to 
specialist 

• Time to 
tissue 
diagnosis

Percentage 
of 
continuing 
chemo 
cycle 

• Percent of 
tumor 
marker 
test rate

• Percentag
e of 
targeted 
therapy

• Succession 
rate of 
Pleurodesis

• Progression 
free 
survival 

• Overall 
survival 

• Percentag
e of 
continue 
Chemothe
rapy cycle 

Pneumotho
rax rate 
post 
bronchosco
py or lung 
biopsy

Percenta
ge of 
patient/r
elative 
meeting 

Smoking 
cessation 
rate

Arrthymia • Time to EP 
& ablation

Percentage 
of follow 
up

Succession 
rate  of 
ablation

• Ablation 
time

• Time to 
AICD

Mortality 
rate

Percentage 
of machine 
failure 
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เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)
ACS

เป้าหมาย:
1.การรอดชวีติ
2.ไมม่ ีheart  failure
3.คณุภาพชวีติดี

Succession of 
reperfusion

Investigation
1. ECG 
2. Troponin-T

ECG 

Early detection

Effective Triage
Guideline

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicators
1.อตัราตาย <5%
2.Heart failure rate < 10%
3.QoL ในระดบัดี > 80%

Indicator:
1. Door to ECG time

Indicator:
1. Succession rate

Indicator:
1. Door to balloon time
2. Door to SK

Good self care

Personal competency

Troponin-T

Cardio cath lab readiness 

Effective 
assessment and 
Action plan

Fast track Guideline

Personal competency

In time 
Transportation

Behavioral 
modification Family & community 

support 

Continuing care Guideline + Ticagrelor

Personal competency

Discharge planning

Indicator:
1. อตัราการเลิกบหุร่ี
2. Drug Adherences rate 
3. อตัราการผิดนดั

Indicator:
1. False triage rate

Indicator:
1. Time to EKG
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั
โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

ACS 1.1 พยาบาล ณ จดุคดักรอง จะซกัประวัตพิรอ้มกบัการวัด
สญัญาณชพี ถา้พบวา่เป็นผูป่้วยกลุม่เสีย่งตอ่โรคหลอด
เลอืดหวัใจ ไดแ้กเ่จ็บหนา้อกทกุรปูแบบ เจ็บลิน้ป่ี เหนือ่ย
หอบหรอืเป็นลมจะตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจภายใน 10 นาท ี
และรายงานแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิทันทหีลังไดผ้ลหรอืใน
กรณีผูป่้วยมสีญัญาณชพีไมค่งทีจ่ะยา้ยผูป่้วยไปยังโซนแดง 
(Emergency Zone) ทันทแีลว้ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ
1.2 การจัดตารางเวรประจําหอ้งฉุกเฉนิของแพทยป์ระจํา
บา้นอายรุกรรม และสง่มอบใหแ้ผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ
1.3 การจัดตารางเวรประจําหอ้งฉุกเฉนิของอาจารยท์ีผ่า่น
การอบรมการเป็นมัณฑนากรโรคหวัใจและสง่มอบใหแ้ผนก
ฉุกเฉนิ ในกรณีทีเ่ป็น STEMI 
1.4 การจัดตารางเวรประจําหอ้งฉุกเฉนิของอายรุแพทย์
โรคหวัใจและสง่มอบใหแ้ผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ ในกรณี
ทีเ่ป็น NSTEMI 
1.5 อายรุแพทยโ์รคหวัใจจะปรกึษาอายรุแพทยโ์รคหวัใจที่
ผา่นการอบรมการเป็นมัณฑนากรโรคหวัใจ ในกรณีทีเ่ป็น 
NSTEMI ตาม Guideline
1.6 เจา้หนา้ทีแ่ผนกฉุกเฉนิตรวจ Check ความพรอ้มใชง้าน
ของเครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจทกุวัน
1.7 พยาบาลเก็บตวัอยา่งเลอืดเพือ่สง่ตรวจ Troponin-T 
แยกจากการตรวจอืน่ๆ และสง่หอ้งปฏบิตักิารตามปกติ
1.8 เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารจะตรวจวัดคา่ Troponin-T  
ตลอด 24 ชัว่โมง และประกนัการรายงานผล ภายใน 1 
ชัว่โมง

1. การวนิจิฉยัและ
การประเมนิลา่ชา้ 

2. ระยะเวลาทีไ่ดเ้ปิด
หลอดเลอืดโดยวธิ ี
PCI ชา้กวา่ 90 นาที

3. การเกดิหวัใจเตน้ผดิ
จังหวะ หวัใจหยดุ
เตน้และหวัใจวาย

4. ภาวะเลอืดออก
ผดิปกติ

5. การขาดการตดิตาม
และใชย้าตอ่เนือ่งทํา
ใหข้ดลวดตนั

1.1 การ Triage
1.2 การรับปรกึษาของแพทย์
ประจําบา้นอายรุกรรมเวร
ประจําหอ้งฉุกเฉนิ
1.3 ความพรอ้มการใหก้าร
ดแูลของอายรุแพทย์
โรคหวัใจทีผ่า่นการอบรมการ
เป็นมัณฑนากรโรคหวัใจ
ตลอด 24 ชัว่โมง
1.4 ความพรอ้มการใหก้าร
ปรกึษาและดแูลของอายรุ
แพทยโ์รคหวัใจตลอด 24 
ชัว่โมง
1.5 ความพรอ้มของการตรวจ
คา่ Troponin-T และ
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ

ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

ACS 2.1 การจัดตารางเวรพยาบาลและเจา้หนา้ที่
ประจําศนูยโ์รคหวัใจนราธวิาสราชนครนิทร ์และ
สง่มอบใหแ้ผนกฉุกเฉนิ
2.2 เมือ่อายรุแพทยโ์รคหวัใจและผูป่้วยตดัสนิใจ
จะรับการทํา PCI พยาบาลแผนกฉุกเฉนิจะ
ประสานงานกบัพยาบาลศนูยโ์รคหวัใจนราธวิาส
ราชนครนิทร ์คนที ่1 เพือ่เตรยีมทมีและหอ้งให ้
พรอ้มใชง้านภายใน 30 นาท ีโดยระหวา่งนี้
พยาบาลแผนกฉุกเฉนิเตรยีมความพรอ้มผูป่้วย
และญาตริวมถงึเอกสารแสดงความยนิยอมรับการ
รักษาและประสานงานกบัพนักงานเปลเพือ่พรอ้ม
เคลือ่นยา้ย
2.3 พยาบาลแผนกฉุกเฉนิเตรยีมอปุกรณใ์นการ
เคลือ่นยา้ยใหพ้รอ้มตาม Safe transfer และ ตดิ 
paddle และมแีพทยเ์วรอายรุกรรมรว่มไปสง่
ผูป่้วยทีห่อ้งสวนหวัใจทีศ่นูยโ์รคหวัใจนราธวิาส
ราชนครนิทร์

1. การวนิจิฉัยและการ
ประเมนิลา่ชา้ 

2. ระยะเวลาการเปิด
หลอดเลอืดโดยวธิ ี
PCI นอ้ยกวา่ 90 
นาที

3. การเกดิหวัใจเตน้ผดิ
จังหวะ หวัใจหยดุ
เตน้และหวัใจวาย

4. ภาวะเลอืดออก
ผดิปกติ

5. การขาดการตดิตาม
และใชย้าตอ่เนือ่งทํา
ใหข้ดลวดตนั

2.1 ความพรอ้มของ
พยาบาลและเจา้หนา้ที่
ศนูยโ์รคหวัใจนราธวิาส
ราชนครนิทร ์ตลอด 24 
ชัว่โมง
2.2 การเตรยีมพรอ้ม
อปุกรณแ์ละขดลวดหวัใจ
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั
โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

ACS 3.1 หลังการทํา PCI พยาบาลศนูยโ์รคหวัใจฯ จะสง่เวรให ้
พยาบาลหอผูป่้วย CCU หรอื MICU พยาบาลและแพทย์
เวรประจําหอผูป่้วย CCU หรอื MICU จะไปรับผูป่้วยทีศ่นูย์
โรคหวัใจฯ และเคลือ่นยา้ยอยา่งปลอดภัย พรอ้มตดิ 
paddle พรอ้มทํา Defibrillation

3.2 พยาบาลประจําหอผูป่้วย CCU หรอื MICU จะตดิ paddle
เพือ่ตดิตามคลืน่ไฟฟ้าหวัใจตลอดเวลา และวัดสญัญาณ
ชพีทกุ 15 นาท ีเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้ตอ่ดว้ยทกุ 30 
นาท ีเป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลังจากนัน้วัดทกุ 1 – 2 ชัว่โมง 
และจะรายงานแพทยใ์นกรณีทีส่ญัญาณชพีไมค่งทีห่รอื
คลืน่ไฟฟ้าผดิปกตชินดิใหม่

3.3 พยาบาลประเมนิตําแหน่งสายสวนหลอดเลอืดวา่มี
เลอืดออกผดิปกตหิรอืไมแ่ละคลําชพีจรสว่นปลายทกุ 1 
ชัว่โมง จนกวา่จะถอดสาย

3.4 พยาบาล CCU หรอื MICU จะใหข้อ้มลูความเสีย่งตอ่การ
เกดิหลอดเลอืดตนัหลังการสวนเพือ่ใหผู้ป่้วยไมง่อขา ไม่
ลกุน่ังและนอนหวัสงูไมเ่กนิ 45 องศา และเฝ้าระวังทกุ 1 
ชัว่โมง ในกรณีทีไ่มแ่น่ใจถงึความรว่มมอืจะมกีารผกูยดึเทา้

3.5 พยาบาลหอผูป่้วยอืน่ๆจะใหข้อ้มลูความเสีย่งตอ่การเกดิ
หลอดเลอืดตนัหลังการสวนเพือ่ใหผู้ป่้วยไมง่อขา ไมล่กุน่ัง
และนอนหวัสงูไมเ่กนิ 45 องศา และเฝ้าระวังทกุ 1 ชัว่โมง 
ในกรณีทีไ่มแ่น่ใจถงึความรว่มมอืจะใชก้ารยดึตรงึเทา้ดว้ย
ไมก้ระดานเป็นหลักถา้ไมม่จีะใชว้ธิกีารผกูยดึเทา้

3.6 อายแุพทยโ์รคหวัใจจะประเมนิผูป่้วยกอ่นจะใหย้าเพือ่
ป้องกนัการเกดิหวัใจวาย 

1. การวนิจิฉัยและการ
ประเมนิลา่ชา้ 

2. ระยะเวลาทีไ่ดเ้ปิด
หลอดเลอืดโดยวธิ ีPCI
ชา้กวา่ 90 นาที

3. ภาวะแทรกซอ้น
สําคญัไดแ้ก ่หวั
ใจเตน้ผดิจงัหวะ 
หวัใจหยดุเตน้ หวัใจ
วาย หลอดเลอืดแดง
ตนั

4. เลอืดออกผดิปกติ
5. การขาดการตดิตามและ
ใชย้าตอ่เนือ่งทําให ้
ขดลวดตนั

3.1 การเฝ้าระวังและการ
เตรยีมพรอ้มดแูล
ภาวะแทรกซอ้น

ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

ACS 4.1 การเฝ้าระวงัคา่ PTT ในผูป่้วยทีไ่ด ้Heparin โดย
คําสัง่แพทยร์ะบ ุHeparin protocol ตามตอ้งการ 
(low & High intensity) พยาบาลจะเจาะสง่ตรวจ
เลอืดเพือ่ตดิตามคา่ PTT ทกุ 6 ชัว่โมงเพือ่ปรับ
ขนาดยาและทกุ 24 ชัว่โมงเมือ่ไดร้ะดบัยาแลว้

4.2 พยาบาลจะตดิตามสญัญาณชพีและหาการตก
เลอืดจากสารคดัหลังทกุชอ่งทางและรายงาน
แพทยถ์า้มเีลอืดออกผดิปกติ

4.3 ถอดสายสวนหลอดเลอืดแดงโดยแพทยต์าม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมตามชนดิของยาตา้นการ
แข็งตวัของเลอืดทีใ่ชต้ามแนวปฏบิตั ิแพทยจ์ะกด
หา้มเลอืดตอ่เนือ่งนานอยา่งนอ้ย 15 นาท ีและใน
ผูป่้วยกลุม่เสีย่งตามแนวปฏบิตัจิะใชแ้ผน่ปิด ANS 
CARE รว่มดว้ย โดยพยาบาลประจําหอจะตดิตาม
การกดและเวลาทีใ่ชข้องแพทย ์และบนัทกึในแบบ
บนัทกึแนวทางการดแูล CAGหรอื HIS 

4.4 การฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นหรอืพยาบาลเพือ่
การถอดสายสวนหลอดเลอืดแดง และมกีารมอบ
ประกาศนยีบตัรรับรอง

1. การวนิจิฉัยและการ
ประเมนิลา่ชา้ 

2. ระยะเวลาทีไ่ดเ้ปิด
หลอดเลอืดโดยวธิ ี
PCI ชา้กวา่ 90 นาที

3. ภาวะแทรกซอ้น
สําคญัไดแ้ก ่หวั
ใจเตน้ผดิจังหวะ 
หวัใจหยดุเตน้ หวัใจ
วาย หลอดเลอืดแดง
ตนั

4.ภาวะเลอืดออก
ผดิปกติ

5. การขาดการตดิตาม
และใชย้าตอ่เนือ่งทํา
ใหข้ดลวดตนั

4.1 การเฝ้าระวงัและ
การเตรยีมพรอ้มดแูล
ภาวะแทรกซอ้น
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

ACS 5.1 พยาบาลใหค้วามรูเ้รือ่งโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี
ตนัและความสําคญัของการใชย้าตอ่เนือ่ง โดยให ้
ผูป่้วยและผูด้แูลรับชมวดีโีอ แจกเอกสารแผน่พับ 
และใหข้อ้มลูรายบคุคลเพิม่เตมิ และตรวจสอบ
ขอ้มลูยอ้นกลับ รวมถงึเปิดโอกาสใหซ้กัถาม

5.2 พยาบาลแจกเอกสารรายการยาพรอ้ม
ภาวะแทรกซอ้นเฉพาะรายการยาทีผู่ป่้วย
รับประทาน 

5.3 พยาบาลประจําหอ จะใหคํ้าแนะนําเรือ่ง
ความสําคญัของการหยดุบหุรีแ่ละวธิกีารทีน่่าจะ
เหมาะสมแกผู่ป่้วยทีส่บูบหุรี ่

5.4 พยาบาล APN STEMI จะตดิตามผูป่้วยทีไ่มม่า
ตามนัด โดยการโทรศพัทต์ดิตาม

5.5 พยาบาล APN STEMI และพยาบาลคลนิกิอายุ
รกรรมจะตดิตามการดแูลตอ่เนือ่งในประเด็นการใช ้
ยาตอ่เนือ่ง การมาพบแพทยต์ามนัด และการเลกิ
บหุรี่

1. การวนิจิฉัยและการ
ประเมนิลา่ชา้ 

2. ระยะเวลาทีไ่ดเ้ปิด
หลอดเลอืดโดยวธิ ี
PCI ชา้กวา่ 90 นาที

3. ภาวะแทรกซอ้น
สําคญัไดแ้ก ่หวั
ใจเตน้ผดิจังหวะ 
หวัใจหยดุเตน้ หวัใจ
วาย หลอดเลอืดแดง
ตนั

4. ภาวะเลอืดออก
ผดิปกติ

5.การขาดการ
ตดิตามและใชย้า
ตอ่เนือ่งทาํให้
ขดลวดตนั

5.1 การวางแผน
จําหน่ายทีม่คีณุภาพ
5.2 การตดิตามการ
รักษาตอ่เนือ่ง
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ผู้ ป่วยอาการหนกั ซบัซ้อน post arrest หลายเตียง และ 
grace score สงู ระหวา่ง 200-243

ผู้ ป่วย GRACE score 170-190

GRACE Score

STE-ACS : In-hospital Mortality

Probability of Death In-hospital  > 5 %

Probability of Death In-hospital  < 2  %

Probability of Death In-hospital  2-5  %
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

CA lung 1.1 การสัง่ CT โดยเลอืกใช ้CA lung protocol
1.2 โรงพยาบาลเพิม่หน่วยใหบ้รกิาร CT (อรุพุงษ์ เริม่เปิดปี 
พ.ศ. 2561) 
1.3 รังสแีพทยจ์ะรายงานผลรังส ีCT ใหไ้ดก้อ่นวันนัด
1.4 หตัถการการสง่ตรวจชิน้เนือ้ทําไดท้กุวันในเวลาทําการ
1.5 พยาธแิพทยจ์ะรายงานผลการตรวจชิน้เนือ้ภายใน 8 วัน
1.6 การสง่ตรวจ biomarker 
 1.6.1 การสง่ตรวจชิน้เนือ้และเลอืดภายในโรงพยาบาล
 1.6.2 การสง่ตรวจชิน้เนือ้และเลอืดภายนอกโรงพยาบาล 
โดยผา่นทางตวัแทน
2.1 จัดโครงการพเิศษไดแ้ก ่Name Patient Use และ
Patient Access Program (PAP)
2.2 เขา้รว่มโครงการวจัิยยากบันานาชาติ

3.1 รอยโรค Periphery จะเลอืกใช ้TTNB หรอื 
bronchoscopy under fluoroscopy ถา้เป็นรอยโรค 
central จะเลอืกใช ้ bronchoscopy 
3.2 กระบวนการ double check การเตรยีมความพรอ้ม 
ไดแ้ก ่การงดอาหาร การใชย้าตา้นเกล็ดเลอืด หรอืยา
ป้องกนัเลอืดแข็งตวั ผลตรวจคา่ PT, PTT และ platelet
3.3 หลังการทําหตัถการเจาะเนือ้ปอดโดยรังสรีว่มรักษา
ผูป่้วยจะไดรั้บการสัง่งดพดูเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และตดิตาม
ผลแทรกซอ้นจนถงึวันรุง่ขึน้
3.4 หลังการสอ่งกลอ้งเพือ่ตดัชิน้เนือ้ปอด ผูป่้วยจะไดรั้บ
การแนะนําใหง้ดดืม่น้ําและอาหารจนกวา่คอจะรูส้กึปกติ

1. การวนิจิฉยัลา่ชา้

2. การเขา้ถงึยา
ใหม่ๆ  โดยเฉพาะ
กลุม่ Targeted 
therapy 

3. ความเสีย่ง
หตัถการ

1.1 เพิม่ชอ่งทางการทํา 
staging กอ่นการรักษา
1.2 การประกนัระยะเวลา
การรายงานผลตา่งๆ

2. การชว่ยเหลอืใหผู้ป่้วย
เขา้ถงึยาใหม่ๆ  

3.1 การเลอืกหตัถการให ้
เหมาะกบัตําแหน่งรอยโรค
ของผูป่้วย
3.2 Protocol ในการทํา
หตัถการ
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โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

CA lung 4.1 double check ขนาดยาโดยพยาบาล เภสชักรและ
แพทย์
4.2.1 check คา่ CrCl กอ่นใหย้าเคมบํีาบดั
4.2.2 การใช ้protocol prechemo-hydration 
4.3 การใช ้protocol infusion reaction  prevention
4.4.1 check ANC count กอ่นใหย้าเคมบํีาบดั
4.4.2 สัง่จา่ยยา GCSF ในรายทีม่ปีระวัต ิfebrile 
neutropenia 
4.5.1 APN chemo Nurse เป็นผูใ้ห ้
4.5.2 ใชข้อ้ตอ่เฉพาะของสายใหย้าเคมบํีาบดั  
5.1 การใชย้าแกป้วดชนดิ Opioids ทีบ่า้นตามแนว
ปฏบิตั ิเชน่ มอรฟี์น ฉีดเขา้ใตผ้วิหนัง และการใชย้าแก ้
ปวดชนดิแผน่แปะ
5.2 พยาบาลสอนการฝึกหายใจเพือ่ชว่ยบรรเทาอาการ
หอบเหนือ่ย
5.3 พยาบาลรว่มกบันักโภชนากรแนะนําการจัดอาหารที่
เหมาะสมกบัสภาพผูป่้วย
5.4 การทํา Pleurodesis โดยใช ้Talc หรอื 
Tetracycline หรอืใชส้ายระบาย Pleurax ในการแกไ้ข
ภาวะน้ําในชอ่งปอด
5.5 พยาบาลประสานงานเพือ่สง่ผูป่้วยไปดแูลตอ่เนือ่ง
ในชมุชน

4.ความเสีย่งจาก
ยาเคมบีําบดั

5. ความเสีย่งตอ่
ความไมส่ขุ
สบายจากโรค
ระยะทา้ย

4.1 การป้องกนัการใชย้าผดิขนาด
4.2 การใชน้ํ้าเกลอื เพือ่ป้องกนั
ผลขา้งเคยีงตอ่ไต
4.3 การลดความเสีย่งตอ่ 
infusion reaction
4.4 การลดความเสีย่งตอ่ febrile 
neutropenia 
4.5 การลดความเสีย่งตอ่ chemo-
leakage 

5.1 การวางแผนจําหน่ายผูป่้วย
ระยะทา้ยทีเ่หมาะสม

ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั
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ผลของการเข้าถงึ Targeted therapy ในผู้ ป่วยสทิธิสขุภาพถ้วนหน้า

Median survival เพิ่มขึน้จาก
ระยะเวลา 10 เดอืนเป็น 18 เดอืน 
ใกล้เคียงกับงานวจิัยต่างๆ

good
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ผลลพัธ์จากฐานทะเบียนมะเร็งผู้ ป่วยเปรียบเทียบผลลพัธ์จากฐาน SEER 

เทยีบเท่า
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

Severe 
sepsis and 
Septic 
shock

1.1 พยาบาลประเมนิ conscious และ O2sat ผูป้ฏบิตังิาน
พยาบาล/พนักงานชว่ยการพยาบาลวดัสญัญาณชพีและลง
ขอ้มลูในระบบ HIS และระบบจะประมวลผลคา่ MEWS Score 
และแสดงในหนา้สญัญาณชพี
1.2 พยาบาลจะรายงานแพทยเ์มือ่ MEWS Score > 4 
1.3 แพทยป์ระเมนิผูป่้วยเพือ่การวนิจิฉัยภาวะตดิเชือ้และให ้
การดแูลตามแนวปฏบิตัิ
2.1 ปรกึษาอายรุแพทยโ์รคตดิเชือ้และแพทยเ์วชบําบดัวกิฤติ
ไดต้ลอด 24 ชมเพือ่ขอความเห็นยาฆา่เชือ้และการยา้ยผูป่้วย
เขา้ MICU
3.1 -กําหนดเกณฑก์ารเขา้และออกหอผูป่้วย MICU

-พยาบาลจะเตรยีมพรอ้มเครือ่งมอืทีท่นัสมยัและทมี
พยาบาลทีเ่หมาะสม

-ทมีแพทยใ์หก้ารดแูลระบบการไหลเวยีนเลอืดตามแนว
ปฏบิตั ิsepsis

-ทมีแพทยส์ัง่ก้ารเฝ้าระวงัและการรักษาปัญหาแทรกซอ้น
ทีสํ่าคญัคอืการหายใจลม้เหลวและไตวาย
     - พยาบาลดแูล Central line , A-line ตามมาตรฐานการ
พยาบาล

• การวนิจิฉัยลา่ชา้
• การใหย้าปฏชิวีนะไม่
เหมาะสม/ลา่ชา้

• ภาวะชอ๊ค
• อวยัวะทํางานลม้เหลว

1. Early warning signs by 
MEWS and guidelines 
ปลายปี 2560

2. 24 hr ID and Critical care 
consultation

3. MICU readiness
4. Health empowerment

• โรคซบัซ้อน 
• ผู้ ป่วยภมิูออ่นแอ มีโรคร่วมเยอะ
• ICU มีเตียงจํากดั มี critical care physician และหตัถการพร้อม
• มี ER physician เข้มแข็ง
• มี antibiotic หลากหลายและครอบคลมุ

GAP
- Early detection rate
- Time to 1st dose antibiotic 
- appropriate empirical antibiotic rate
- การสง่ตรวจ serum lactate test
- economic evaluation
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         KPIs                   Goal
- Time to MICU 30 min
- Survival or mortality rate < 30 %
- Early detection rate 90 %
- Time to 1st dose antibiotic < 60 min 100 %
- appropriate empirical antibiotic rate 90 %
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

Arrhythmia 1.1 ทมีพยาบาลเตรยีม external 
pacemaker ใหพ้รอ้มใชง้าน
2.1 มตีารางเวรอายรุแพทย์
โรคหวัใจและอายรุแพทยโ์รคหวัใจ
อนุสาขาโรคคลืน่ไฟฟ้าหวัใจตลอด 
24 ชม
3.1 แนวทางการเลอืกยาที่
เหมาะสมกบัการเตน้หวัใจทีผ่ดิปกติ
4.1 หอผูป่้วยโรคหวัใจมทีมี
พยาบาล แพทยแ์ละเครือ่งมอืที่
พรอ้มใหก้ารดแูลตลอด 24 ชม
5.1 ทมีพยาบาลศนูยโ์รคหวัใจ
เตรยีมพรอ้มเครือ่งมอืในการตรวจ
ประเมนิและรักษาคลืน่ไฟฟ้าหวัใจที่
ผดิปกตแิละเครือ่งกระตกุ/กระตุน้
หวัใจ

• หวัใจหยดุเตน้
• หวัใจวาย

1. การใชเ้ครือ่งกระตุน้หวัใจ
ภายนอก

2. 24 hr consultation
3. การใชย้าลดการเตน้ของหวัใจ
4. CCU
5. Cath lab
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วัน
Time to EP with ablation

xbar

UCL-xbar

LCL-xbar

xbar bar

10                  14                        11                      15                   12                    20

ปฏิบัตกิารปัจจุบัน 
1. ได้ห้อง EP สปัดาห์ละ 1 วนั 
2. ไมมี่เตียงนอนเฉพาะสําหรับผู้ ป่วยโรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะ  
แผนพัฒนาในอนาคต
1. การบริหารจดัการคิว pace maker วา่ง 
2. เปิดจํานวนห้อง EP โดยเฉพาะในตกึใหม ่(ศรีเวชวฒัน์) 
3. การบริหารจดัการเตียงผู้ ป่วยโรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 
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ความเสีย่งและมาตรการป้องกนั

โรค กระบวนการ ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั

3.HCC 1.1 พยาบาลคลนิกิอายรุกรรมจา่ยผูป่้วยราย
ใหมใ่หต้รงกบัอาจารยป์ระจําสาขาทีล่งตรวจใน
วนันัน้
2.1 แพทยป์ระจําบา้นหรอือาจารยป์รกึษา
อาจารยป์ระจําสาขาทีอ่ยูเ่วรรับปรกึษาประจําวนั
ตามเหมาะสม
3.1 ผูป่้วยทีทํ่า TACE ครัง้ที ่2 หรอืผูป่้วยทีทํ่า
ครัง้แรกแตส่ภาพรา่งกายพรอ้ม คอื Child A ,
เกล็ดเลอืด > 50,000 และคา่ PT INR < 1.5
4.1 พยาบาลคลนิกิอายรุกรรม จะประสานงาน
กบัอาจารยเ์จา้ของไขเ้พือ่พจิารณาการบรหิาร
จัดการผูป่้วยตอ่ไป
5.1 พยาบาลคลนิกิอายรุกรรมจะประสานงาน
กบัอาจารยเ์จา้ของไขเ้พือ่จัดทําเอกสารการขอ
อนุมตคิา่รักษาหรอืวสัดเุกนิสทิธิล์ว่งหนา้กอ่น
ถงึวนันัดทํา TACE

• การวนิจิฉัยลา่ชา้
•  การเริม่ตน้การรักษาลา่ชา้
•  การรักษาไมต่อ่เนือ่ง

1. Direct consultation 
2. Every day consultation
3. เพิม่จํานวนเตยีงและการบรหิารจัดการ

เตยีงในหอผูป่้วยสงัเกตอาการ
4. การบรหิารจัดการผูป่้วยผดินัด TACE
5. การบรหิารจัดการขออนุมตัคิา่

รักษาพยาบาลในผูป่้วยสทิธิป์ระกนั
สขุภาพถว้นหนา้

6. การจัดหายาเคมบํีาบดใหม่
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การเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยนอก
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การเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยใน
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การเสนอผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ  

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์  

โดย คุณกาญจนา แซ่เฮ้ง 
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ศูนย์โรคหวัใจนราธิวาสราชนครินทร์

บริบท

• เป็นศนูย์ท่ีให้บริการตรวจวินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยโรคหวัใจ
•    ในกลุม่ผู้ ป่วยเดก็และผู้ใหญ่ 
• ในด้านnon invasive และ invasive รักษาผู้ ป่วยผา่นสายสวน ฝังเคร่ืองกระตกุ กระตุ้นหวัใจ
• ตรวจตดิตามอาการผู้ ป่วยหลงัทําหตัถการ
•    เปิดรองรับในและนอกเวลาราชการ 
• รองรับผู้ ป่วยฉกุเฉิน ผู้ ป่วยกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัตลอด  24 ชัว่โมง ทกุวนั
• รับบริการโดยตรงและท่ีสง่ตอ่มาจากโรงพยาบาลข้างเคียงในเขตจงัหวดัภาคใต้
•     สนบัสนนุงานวิจยั การเรียนการสอนของคณะแพทย์ อบรมเชิงปฏิบตักิาร
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HEART

• H : Happy workplace

• E : Excellence Cardiac 
Center

• A : Altruism

• R : Regional and 
International Training

• T : Treat as Family

• Service : การบริการ 
• Treatment & Training : การ
รักษา และการเรียนการสอน

• Education : ความรู้วิชาการตาม
มาตรฐาน

• Moral : คณุธรรม
• International : นําองค์กรสูส่ากล

Heart Center  > > Excellent Center

ขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ

• ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ :pacemaker clinic

• Non‐Invasive

• Invasive
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 ‐

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

การตรวจคลื่นสะท้อน
ความถ่ีสงู (2DDE)

การตรวจคลื่นความถ่ีชนิด
กลืนสาย  (TEE)

การติดตามคลื่นไฟฟ้าหวัใจ
ตลอด 24 ชม. (Holter)

การทดสอบโดยวิ่งบน
สายพาน (EST)

การตรวจหาสาเหตกุารเป็น
ลมหมดสติ (Tilt Table 

Test)

ติดตามความดนัโลหิตตลอด 
21 ชม. (Home BP)

six minutes walk
test

2554 5,331 210 194 394 14 8 88

2555 5,392 184 226 360 2 4 59

2556 5,232 174 246 445 5 7 27

2557 5,047 243 330 354 12 5 0

2558 4,638 219 456 312 10 10 0

2559 4,914 205 552 329 8 6 0

2560 5,162 212 480 315 8 7 42

Non‐ Invasive 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

งานบริการสวนหวัใจ Invasive

0

500
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2500

3000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

141 134 109 120
214 244 206 223 211 196 243

164 157
262 278269

606

832

1021

1251 1215

1409 1421

1596

1866
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2217

2492
2628

2250

Ped Adult
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ระยะรอคอยการทาํหตัถการ

0

5

10
7

4

8

2 2 3

3 4
6

5

1
3 ไตรมาศท่ี3 ปี2561

ไตรมาศ1ปี2562

เดือน

‐ Case refer
‐ เปล่ียน Battery 

ลดระยะเวลาใน
กลุม่ High risk

ความพึงพอใจในการรับการบริการ

• คณุภาพการบริการโดยรวมจากห้องตรวจ :4.03 / 5.00
• คณุภาพการบริการโดยรวจากโรงพยาบาล :4.00 / 5.00

2 รายปี 2561‐
2562

RCA

System
&

Human
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กลุ่มโรคสาํคญั

หตัถการ/กลุ่มโรค High risk High 
volume

High 
cost

High impact High 
coordinator

จุดเน้น ปัญหาพืน้ที่

Coronary

Congenital (ASD,VSD 
closure)

Arrhythmias

Value 

Congenital 
heart 
disease

0

20

40

60

80

100

120

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

36 39
50

39 44 38 42
55

14 21 24 28

8 9

27

21

45

31
39

38

17
19

30
350 0

0

0

10

10

13

26

19
18

19
19 VSD

ASD

PDA

0

50

100

150

200

250

2559 2560 2561

188

210 209

6 9 102
15 1816 8 8

Pediatric

Diag Cath Balloon septostomy balloon & stent Shunt Closure
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Coronary intervention
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Case CAG preop

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

non‐significant significant CABG

เทียบ%Case PCIต่อจาํนวนการset

0

20

40

60

80

100

120

140

ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน

PCI 2560 PCI2561 %pci60 %PCI 61
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Success rate PCI

100 98.2 96.2 98.2100

81.25
85.7

72.7

0

20

40

60

80

100

120

ต.ค 61 พ.ย 61 ธ.ค 61 ม.ค 62

Success coro Fail coro Success Complex Fail Complex

Benchmark 95%

Coronary PCI

J A C C V O L . 6 9 , N O . 2 4 , 2 0 1 7
PCI Numbers and Quality J U N E 2 0 , 2 0 1 7 : 2 9 2 5 – 8

Complex PCI :CTO 

กลุ่มโรค ACS

• STEMI

• NSTEMI  : พฒันางานการรักษากลุม่ ACS
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Gulidline STEMI
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Death On
Table

Death < 24
hr.

Death > 24
hr.

Cardiac
arrest

Cardiogenic
Shock

Cardiac /
Coronary /
perforation /
Occlusion

Stent/device
out of
position

IE / HC + ve Stroke /
Cerebral
emboli /
Beeding

Stent 
thrombosis 
ใน 24 hr.

0

1

2

3

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

0
1
2
3
4
5
6
7

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ชดุข้อมลู 13

RCA ก่อนหตัถการ ขณะทําหตัถการ หลงัหตัถการ

Complication
STEMI

ขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ

ประสทิธิภาพในกลุม่ 
Eps & RFA

100
94

100

80

100 100

80 76

90
85

90
100 100

89 90 91
100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100
92.8

100 100 100
94.7

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

ส.ค 2560ก.ย 2560ต.ค 2560พ.ย 2560ธ.ค 2560ม.ค 2561ก.พ 2561มี.ค 2561 เม.ย 
2561

พ.ค 2561มิ.ย 2561ก.ค 2561ส.ค 2561ก.ย 2561ต.ค 2561พ.ย 2561ธ.ค 2561

Success rate ในกลุ่ม AVNRT
จํานวน case Eps Case RFA success RFA fail Eps success EPS Benchmark

Benchmark = 95% 

จาก induce ไมข่ึน้
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0

20

40
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80

100

120

140

160

180

200

2559 2560 2561

TP 10 22 11

PP(single) 23 17 17

PP(Dual) 118 2 97

CRTD 12 12 13

AICD 43 24 14

Box change 0 13 44

EP study 182 149 130

RF ablation 155 130 122
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11
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17 17

118

2

97

12 12 13

43

24
14

0

13

44

182

149

130
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130
122

TP PP(single) PP(Dual) CRTD AICD Box change EP study RF ablation

complication

Death On
Table

Death < 24
hr.

Death > 24
hr.

Cardiac arrest Cardiogenic
Shock

Cardiac /
Coronary /
perforation /
Occlusion

Stent/device
out of
position

IE / HC + ve Stroke /
Cerebral
emboli /
Beeding

Stent 
thrombosis ใน 

24 hr.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
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CIEDs

0

500

1000

1500

2000

2500

2559 2560 2561 ก.พ-2562
ใสใ่หม่ 193 163 185 68

เปลี่ยน battery 13 44 23

checkpace 1758 1695 2015

ใสใ่หม่ เปลี่ยน battery checkpace

How to improve

• Training By บริษัทในการใช้เคร่ืองมือ
• Training By Physician

• สง่ทีมพยาบาลอบรม
• การปรับการลงข้อมลูเข้าสูร่ะบบHISแทนการลงข้อมลูในกระดาษ
• ปรับระบบ Flow เข้าออกในการตรวจ ตลอดจนการdischarge และนดัหมาย
และให้คําแนะนํา

• กระจายกลุม่ผู้ ป่วยเพ่ือความสะดวกทัง้ด้านการเข้าถงึและการรับบริการ
• เพ่ิมวนัให้บริการ
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Process การบริการ

• CXR

• ย่ืนบตัรนดั
• EKG

• ตรวจการทํางานของเคร่ืองโดยบริษัท
• ลงเข้ามลูเข้าระบบ HIS
• พบแพทย์เพ่ือดขู้อมลู สัง่ยา
• พบพยาบาลให้ข้อมลู นดัหมาย

สถิติ
คลนิิก Pacemaker : ทกุวนัพธุ 

Plan ระบบ Home monitoring 
checkup
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CIEDs’s Family

New Technology For Treatment

0

5

10

15

20

ประเภท 1

16

7

4

TAVI TPVR ECMO
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How to

• ศกึษาข้อมลูเปรียบเทียบผลการรักษา ตาม มาตรฐานสากล
• ศกึษาข้อมลูในหนว่ยงาน ความเป็นไปได้
• โครงการพฒันา
• อบรมความรู้
• TEAM

• การเตรียมข้อมลูผู้ ป่วย
• Conference / discussion

• Proctor 
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                                 ระบบการ screen case TAVI 

Case severe AS 

อาจารย์ ผู้ ทําหตัถการscreening  

ไมเ่ข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์

ลิน้หวัใจเหมาะสม + ร่วมบริจาคได้ 

ดําเนินการตรวจตามปกต ิ

ทํา cathdata พร้อมข้อมลู เบอร์โทร 
สทิธ์การรักษา 

เก็บเอกสารให้ทีม 

ทีมเก็บเอกสาร ลงทะเบียนในแฟ้ม 
screening TAVR 

แพทย์สง่ตรวจ CTA    /  CAG 

ดําเนินการตามระบบ 

แพทย์เลอืก case และกําหนด
วนัทํา 

โทรนดัผู้ ป่วย 

1. นดันอนโรงพยาบาลลว่งหน้าก่อนทํา หตัถการ 2วนั (ลง 
admit ตาระบบ) 

2. สอบถามข้อมลูประเมินผู้ ป่วยด้วย KATZ, EQ5D 
3. Handgrip test  

4. เดิน 5เมตรจบัเวลา 

สง่เอกสารสทิธิประโยชน์ประเมินคา่ใช้จ่าย 

PSU experience in TAVR

1.9 1.6 2.8

6.5

0.4 1.8 1.6

18.1
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35

Benchmark PSU

STS – PROM 5.3 
Mean age 84

Benchmark with real world data from Evolute R‐forward study

1 pericardial effusion require emergency pericardiocentesis
1 mild to moderate paravalve regurgitation   
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NEW Procedure

LAA Occluder Mitral Clip

SAFTY
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RSO

• อปุกรณ์ป้องกนัรังสี
• การตรวจประเมินโดยสถาบนั
• มีอปุกรณ์ตรวจวดัปริมาณรังสี

Patient’s Safty

• ประเมินตามหลกั TRIAGE :ESI
• แนวทางการปฏิบตัิTRIAGE
• การแทงเส้นเลือด : เคร่ืองมือเชน่ vascular ultrasound , ทีม IV Line
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พยาบาลศนูย์หวัใจฯประเมินอาการผู้ ป่วย ESI

มีผู้ ป่วยตามหลกัเกณฑ์ ESI:จาก3 upto 2 มีแพทย์เจ้าของไข้ในพืน้ท่ีหรือไม่
ESI 1: ต้องการชว่ยเหลือ 
A>B>C>D อย่างเร่งดว่น เชน่ 
ETT CPR shock ชกั
ESI 2:ผู้ ป่วยควรได้รับการ
ตรวจหรือทําหตัถการ อย่าง
รวดเร็ว เชน่มีความเส่ียงสงู 
ระดบัความรู้สกึตวัเปล่ียนแปลง 
สญัญาณชีพเปล่ียนแปลงอยู่ใน
เกณฑ์อนัตราย จําเป็นต้องมีทีม
ให้การรักษาพยาบาล

ผู้ ป่วยจําเป็นต้องได้รับการ
ชว่ยเหลือก่อนในเบือ้งต้น

พิจารณาเร่ืองทีม

สง่ผู้ ป่วยไปห้องฉกุเฉิน 
โดยพยาบาล พร้อม สง่
เวรพยาบาลห้องฉกุเฉิน

ห้องฉกุเฉินดแูลและ
ประเมินรายงานแพทย์

เจ้าของไข้เพ่ือการรักษาตอ่
ให้การรักษาจนพ้นวิกฤต

ต้องการทีมเสริม 
code CPR 
1234

ทีมภายในมีทีมท่ีสามารถ 
คมุสถานการณ์ได้และ
แก้ไขได้ในขณะนัน้

ได้เตียงทนัทีพร้อมย้ายสง่
wardโดยศนูย์

ไม่สามารถ admit ได้ สง่ไปห้อง
ฉกุเฉินเพ่ือประเมินและดแูลสง่ตอ่

ได้ ไมไ่ด้

แนวทางการปฏบิตัดิแูลผู้ป่วยหวัใจวกิฤตที่มารับบริการที่ศูนย์โรคหวัใจด้วยเกณฑ์ESI

รายงานแพทย์เจ้าของไข้
ประเมินการรักษา

สามารถเคล่ือนย้ายได้หรือไม่

Code 1234

มี
ไมมี่

Case Primary PCI หรือ 
Emergency นอกเวลา

พยาบาลเวรศนูย์หวัใจฯประเมินจากข้อมลูผู้ ป่วย 
ตามหลกัเกณฑ์ ESI วา่เข้าคา่ย ESI:1 หรือไม่

ESI 1: ต้องการชว่ยเหลือ 
A>B>C>D อย่างเร่งดว่น เชน่ 
ETT CPR shock ชกั
ESI 2:ผู้ ป่วยควรได้รับการ
ตรวจหรือทําหตัถการ อย่าง
รวดเร็ว เชน่มีความเส่ียงสงู 

ระดบัความรู้สกึตวัเปล่ียนแปลง 
สญัญาณชีพเปล่ียนแปลงอยู่ใน
เกณฑ์อนัตราย จําเป็นต้องมีทีม

ให้การรักษาพยาบาลตาม oncall คนท่ี 4ตามทีม Oncall

ระหวา่งหตัถการ Intervention status เปลี่ยน

เสียชีวิตศนูย์มี case ตอ่เน่ือง ศนูย์oncall ตอ่หลงัเท่ียงคืน

ต้องการทีมเสริม code CPR 1234

มีสญัญาณชีพ

ไมใ่ช่ ใช่

ECMO ทีม โทรconsult 
CVTทําหตัถการท่ีศนูย์

Pack ท่ีศนูย์ ขอความร่วมมือหอผู้ ป่วยท่ีจะAdmit เดิม
สง่ intensive care unit ไม่ใช่ ใช่

สง่OR 
Emergency

Transfer OR

ไมใ่ช่

ใช่

ใช่

แนวทางการปฏบิัตผู้ิป่วยหวัใจวกิฤตInvasive Emergency ที่มารับบริการที่ศูนย์โรคหวัใจด้วยเกณฑ์ESI
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Identification

1. Color code
2. ป้ายบอก status

Payment หน่วยงาน 

• ผา่นสทิธิประโยชน์ในการร่วมประเมิน : มีระบบรองรับการชว่ยเหลือ 
• มลูนิธิ : เพ่ือการรักษาพฒันาแนวการรักษาใหม ่เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และผู้ ป่วยยากไร้
• ปรับระบบการจดัหา
• ระบบ Logistic
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ยอดรวมรายรับรายจ่ายและกาํไรสุทธิทางบญัชี

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

รายได้สทุธิ รายจ่ายสทุธิ กําไรตวัเลขทางบญัชี มลูคา่ครุุภณัฑ์

287,004,451

76,719,585

210,384,865.56

134,547,743.40

จาํนวนเงนิ

จํานวนเงิน

รายรับ

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2DDE TEE EST HOLTER CHECK PACE TILL TEST ECG INVASIVE HOME BP PERICARDIO

11,251,200
410,400 655,200 1,039,200 725,400 57,600 6,188,600

266,660,651

1,200 15,000

จาํนวนเงนิ

จํานวนเงิน
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ระยะรอคอยการทาํหตัถการ

0

5

10
7

4

8

2 2 3

3 4
6

5

1
3 ไตรมาศท่ี3 ปี2561

ไตรมาศ1ปี2562

เดือน

‐ Case refer
‐ เปล่ียน Battery 

ลดระยะเวลาใน
กลุม่ High risk

รอขยายพืน้ท่ีปรับปรุง
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“ศรเีวชวฒัน”์ : อาคารทีเ่ป็นแหลง่ความ
เจรญิทางการแพทยอ์นัเป็นมงคล

เตรียมความพร้อมก่อนขยายงาน

• เตรียมบคุลากร : service staff
• เตรียมระบบการให้การบริการ
• เตรียม TEAMMove Team
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complitency

• ผา่นการประเมิน : โรงพยาบาล และหนว่ยงาน
• อบรม CPR
• Radiation safty

• EKG

• การใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ
• อบรมเฉพาะทาง: พยาบาลท่ีทํางานน้อยกวา่ 5ปี
• การใช้ยา sedation
• การทํางานในห้องผา่ตดั

Excellent Center

ภายใต้พระนาม : นราธิวาสราชนครินทร์ 
          : ศรีเวชวฒัน์ : อาคารท่ีเป็นแหลง่ความเจริญทางการแพทย์อนัเป็นมงคล

“เป็นศนูย์กลางในการให้บริการวินิจฉยัและการรักษา  เพ่ือรองรับผู้ ป่วยโรคหวัใจทัง้เดก็และผู้ใหญ่ท่ี
นบัวนัจะเพ่ิมจํานวนมากขึน้ ผู้ ป่วยโรคหวัใจเหลา่น่ีต้องการการบริการท่ีทนัสมยัและได้มาตรฐานเดียวกบั
ภมิูภาคอ่ืน การมีศนูย์โรคหวัใจนีจ้ะชว่ยเหลือผู้ ป่วยโดยท่ีไมต้่องเดนิทางไปรักษาท่ีกรุงเทพ ฯ เป็นท่ีพึง่
ของชาวใต้”
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THANK YOU

บริการ
วิชาการ
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0

0
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10
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26

19
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19

19 VSD

ASD

PDA

Success rate

Procedure Benchmark PSU

CAG/PCI 93%
JACC: Journal of the 
American College 
of Cardiology2017

CIEDs 97.6%

EPs& RFA 97%

Ped
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complication
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CAG preop Indian Heart J. 2018 Dec;70 Suppl 3:S189‐S193. doi: 10.1016/j.ihj.2018.10.033. Epub 2018 Oct 31.

Pacemaker clinic

• เร่ิมปี 2544
• บริษัท &  พยาบาล & แพทย์
• จํานวน case follow up (รองรับกรณี follow up ใกล้บ้าน) :    ‐> 
1,758

• จํานวนบริษัท : 3 บริษัท บริษัทละ1ครัง้ตอ่เดือน
• จํานวนผู้ ป่วย/เวลาในการตรวจ :6 ชัว่โมง/วนั 
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การเสนอผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ  

สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์  

โดย อ.นพ.จักรสิน โสตถิสุพร 
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สถาบนัโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพนัธุ์
สถาบนัโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพนัธุ์

เป็นสถาบันทีม่คีวามเป็นเลศิทางการบริการรักษาพยาบาล ฝึกอบรมและวจิัยโรคระบบทางเดนิ 
อาหารและตับทีม่มีาตรฐานสูงระดบันานาชาติ

วสัิยทศัน์ (VISION)

• บริการรักษาพยาบาลโรคระบบทางเดนิอาหารและตับโดยมมีาตรฐานระดบันานาชาติและเป็น
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในระดบัตติยภูมิ

• เป็นสถาบัน ฝึกอบรมอายุรแพทย์ พยาบาล เฉพาะสาขาโรคระบบทางเดนิอาหารและตับ (GI
Fellow ship) ทีม่คุีณภาพระดบันานาชาติ

• เป็นแหล่งผลติความรู้ทางด้านการรักษา การวนิิจฉัยและงานวจิัยโรคระบบทางเดนิอาหาร
และตับ

พนัธกจิ (MISSION)
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Performance  (Quality & Safety)
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Empower 
care givers

D/C score

Post D/C call

P
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t Home/ FU

IPD

Other 
hospital

Support processes: Hospital( HIS, Porter, etc.)
Internal(workforce, instrument, procedure room)

NKC executive committee

General safety: Right patient/ Doctor/ Procedure, SIMPLE

Quality care:  Standard  monitors/ competence personnel

Endoscope & accessories:  Store/ Reprocessing/Technology

Document

Workforce development: Training / Research/Learning

Pt. Entry post-
endoscope

PlacementPre-
endoscope

Peri-
endoscope

Performance
• Review
• Incident Report

Improvement
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คาํถามเพ่ือการพฒันา
• Plan: รักษา สอน วิจยั ทาง GI + LiverNKC  จดัตัง้มาเพ่ืออะไร 

• Plan: คนไข้/ นศพ./แพทย์เช่ียวชาญ /สงัคมNKC จดัตัง้มาเพ่ือใคร

• Plan: เป็นเลศิ มาตรฐานสากลNKC มีเป้าหมายอะไร

• Do: Work processNKC ทําอยา่งไรให้ถงึเป้าหมาย

• Study:NKC ถงึเป้าหมายหรือยงั

• Act:NKC เรียนรู้และพฒันาอะไรบ้าง

Patient 
Volume

Success rate

Complication 
rate

Emergency 
response

Satisfaction

HR 
Development

Social 
responsibility

Performance

7,414 
7,204 7,324 

7,874  7,753 

158  271 

883 
1,046 

1,364 

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

 7,500

 8,000

 8,500

ในเวลา Private III

กราฟแสดงจาํนวนผูป่้วยท่ีเข้ารับบริการ
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 – 2561 
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ความเป็นเลศิ
ดา้นการรกัษาพยาบาล

• ศกัยภาพในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลโรคระบบทางเดนิอาหารและตบัดว้ยความสามารถ
และเครือ่งมอืทีท่นัสมยัระดบันานาชาติ

• Quality of medical service 
Succession rate
Complication
Patient satisfaction

ดา้นบรกิารวชิาการ
• ความสําเร็จ การจดัประชุมวชิาการ 
• การบรหิารองคค์วามรูแ้ละชีนํ้าสงัคม
• การฝึกอบรม อายรุแพทยเ์ฉพาะทาง

ดา้นวจิยั
• ผลงานวจิยั ตพีมิพ ์/ นําเสนอระดบันานาชาติ

Evaluation

2,531 
2,465 

760 

507  469 

2,502  2,504 

780 
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437 

2,794 
2,742 

806 

536 
448 
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 1,100

 1,600

 2,100

 2,600

 3,100

 3,600

Colonoscopy Panendoscopy ERCP Flexible Sigmoidoscopy EUS

2559 2560 2561

กราฟแสดงจาํนวนผูป่้วยท่ีเข้ารับบริการเฉพาะ 5 หัตถการหลัก
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 – 2561 
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2,588  2,565

720 

604 
544 

287 
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91  76 
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Private III

ปรมิาณผ ูป่้วยท่ีเขา้รบับรกิารทําหตัถการ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค60 - ก.ย.61)

     7,826 ราย

1,364  ราย

รวม   9,190 ราย

SUCCESS RATE จากการสอ่งกลอ้งSUCCESS RATE จากการสอ่งกลอ้ง
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Colonoscopy Sigmoidoscopy Panendoscopy EUS ERCP
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PERFORATION MORTAL ITY PERFORATION MAJOR  BLEEDING   PERFORATION RESPIRATORY  
PROBLEM

Benchmark(ASGE) 2557 2558 2559 2560 2561

ERCP COLONOSCOPY GASTROSCOPY

COMPLICATION RATE จากการสอ่งกลอ้งCOMPLICATION RATE จากการสอ่งกลอ้ง

Emergency  case Elective  case
Place NKC, ward, ICU, OR NKC
Priority 1st  Priority On schedule
Person Specific  team, 

May need Anesthetist
On schedule

Process Quick response
Prompt equipment

Patient flow

12

Emergency & Elective cases
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งานวิจัยท่ีได้นาํเสนอผลงานงานวิจัยท่ีได้นาํเสนอผลงาน

1. Feasibility of Asia-Pacific colorectal cancer risk score and fecal immunohistochemical test for prioritization in colorectal neoplasm

2. Large balloon dilatation versus lithotripsy for stone with a mean stone size>20 mm

3. EUS Guided ERCP in CBD stone without fluoroscopy: A feasible pilot study

4. Minimal change esophagitis by NBI endoscopy in dyspeptic patients in community hospital

5. EUS guided ERCP without fluoroscopy in CBD stones versus ERCP: Randomized controlled study

6. A phase III, randomized, double blind, dummy-controlled study of ThermoDox (Lyso-Thermosensitive Liposomal Doxorubicin-LTLD) in 

hepatocellular carcinoma (HCC) using standardized radiofrequency ablation (RFA) treatment time ≥ 45 minutes for solitary lesion ≥ 3 cm to ≤ 7 cm

7. Sample collection for the evaluation of Elecsys PIVKA-II, AFP-L3 and AFP)

8. A phase 3, multicenter, open-label study to investigate the efficacy and safety of Sofosbuvir/GS-5816 fixed dose combination for 12 weeks in 

subject with chronic HCV

9. A phase2, randomized, open-label, ascending, sequential dose group, multiple dose study of the safety, tolerability, pharmacokinetics an antiviral 

activity of CMX157 in HBV-infected subjects
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ปริมาณ คุณภาพ

ครอบคลมุผู้ ป่วยท่ีต้องการการรักษาพยาบาลเฉพาะ
ทาง

Right treatment for the right patient และ
ความพงึพอใจของผู้ ป่วย

หตัถการท่ีทนัสมยัและทําได้ครอบคลมุมากขึน้ ความสําเร็จและคณุภาพในการทําหตัถการ

การเพ่ิมสมรรถนะของบคุลากร ความรู้ความสามารถของบคุลากรและการพฒันาของ
บคุลากร

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ทางการแพทย์ ใช้เคร่ืองมือได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

งานวิจยั ผลงานวิจยัท่ีได้รับการการยอมรับระดบันานาชาติและ
สามารถนํามาพฒันางาน

การบริการวิชาการ เป็นแหลง่ฝึกอบรมและการเรียนรู้

ImprovementImprovement

R2R
• REDUCING TOTAL TURNAROUND TIME OF RECOVERY PROCESS IN AN ENDOSCOPY UNIT: A LEAN 

MANAGEMENT STRATEGY
• Quality improvement of outpatient services for patients at NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology., 

Thailand
• Integrating Lean Management to Reduce Waiting Time for Patients undergoing Endoscopy at Outpatient Service
• การพฒันาการให้บริการส่องกล้องผู้ป่วยนอกศัลยกรรมตามแนวทาง Lean ตั้งแต่ ก.พ. - ต.ค. 2553 (โครงการนําร่อง)
• ลดขั้นตอนและเพิม่คุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยทีม่ารับการทาํหัตถการ ERCP และ EUS
• Reused accessories
• กางเกงผู้ป่วย Colonoscopy
• วดีทิศัน์เกีย่วกบัการทาํหัตถการส่องกล้องทางเดนิอาหารส่วนบน
• Wrist band

Research
• พฒันางานวจิยัทีส่อดคล้องแนวทางพฒันาและความต้องการในระดบัท้องถิน่และนานาชาติ

InnovationInnovation
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• รับ Consult จาก 14 จงัหวดัภาคใต้ เชน่ ยะลา ,ปัตตานี ,นราธิวาส ฯลฯ จํานวน 50 ราย
• โรคท่ีรับ Consult  Sepsis จาก CBD Stones, Cholangitis, Cholangio CA ฯลฯ
• หตัถการ ERCP เชน่ 

• stone removal, stent insertion
• direct cholangiogram
• spyglass , laser , Intraductal biopsy
• IDUS
• pseudocode drainage

ผลงานเดน่

Outcome
ได้ทํา ERCP 100% ทําแบบ Emergency และ On schedule

95
97 97 98 98 98
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ERCP

Benchmark (ASGE) 2557 2558 2559 2560 2561

SUCCESS RATE จากการสอ่งกลอ้ง เฉพาะ ERCP SUCCESS RATE จากการสอ่งกลอ้ง เฉพาะ ERCP 
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COMPLICATION RATE จากการสอ่งกลอ้ง เฉพาะ ERCP 
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