
Service Profile 
กลุ่มงานอบุติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังยาง 

 

1. บริบท (Context) 

ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose): ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย  

ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service):  

1.ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตทั้งในเวลาและนอกเวลา 

2.ให้บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลา 

3.ทำหัตถการต่าง ๆ ตามบริบทของห้องฉุกเฉินและนิติเวช 

4.ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง 

5.ให้บริการงาน EMS  

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ  

กลุ่มผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

ผู้รับบริการ(ลูกค้าจากภายนอก ผู้ป่วย/ญาติ) 1.บริการรวดเร็ว ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรีบด่วน 

2.ทราบวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมใน

การดูแลผู้ป่วยได้ 

ลูกค้าภายใน  ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และรวดเร็ว  

แพทย์ 1.บันทึกประวัติและสัญญาณชีพให้ครบถ้วน 

2.ประเมินอาการผู้ป่วยให้ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพ

ในการรักษา 

3.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ทำหัตถการ

ให้พร้อมใช้เสมอ 

เภสัชกร 1.ให้หยิบยา Frist in – Frist out 

2.ตรวจสอบยาหมดอายุ 

3.check ยาเพื่อป้องกันยาไม่พอใช้นอกเวลา 

4.บันทึกค่ายาและอุปกรณ์ที่ใช้ให้ครบถ้วน 

5.แจ้งเภสัชกรกรณีพบผู้ป่วยแพ้ยา 

X-ray ตรวจสอบ order ให้ถูกต้องก่อนส่ง X-ray 

 



 

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ (ต่อ) 

กลุ่มผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

เวชปฏิบัติครอบครัว ขอให้ช่วยบริการฉีดยา วัคซีน/รายงานโรคติดต่อ

ทันเวลา 

ห้องคลอด จัดบุคลากรเพื่อให้การช่วยกรณีมี Case คลอด 

ชันสูตร เขียนช่ือ – สกุลผู้ป่วยบนส่ิงส่งตรวจให้ถูกต้องตรง

กับ Specimen 

คลินิกโรคเรื้อรัง ช่วยจัดเตรียมบุคลากรเสริมกรณีเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ

ด้านอื่น ๆ  

ผู้ป่วยใน  1.ตรวจลักษณะบาดแผลให้ครบก่อนและหลังทำ

หัตถการ ก่อนส่งเข้าหอผู้ป่วยใน 

2.ดูความเรียบร้อยในเรื่องของเอสสาร Admit 

3.ประเมินอาการผู้ป่วยซ้ำทุกครั้งก่อนส่งเข้าตึก 

งานประกันและงานการเงิน 1.ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย พรบ.กองทุน ค้างชำระให้

ครบถ้วน 

2.ช่วยตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วยให้ถูกต้อง 

งานบริหาร การขอใช้รถโรงพยาบาลให้เขียนขอใช้รถล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (key quality issues) 

ประเด็นคุณภาพ กระบวนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองถูกต้องแม่นยำ พัฒนาระบบคัดกรองเพื่อประเมินอาการแรกรับ

ตามมาตรฐานและบริบทของโรงพยาบาล 

ไม่พบอัตราการคัดกรองผู้ป่วยผิดพลาด  

ผู้ป่วยได้รับการรักษาเบือ้งต้นตรงกับอาการที่เป็นจริง 

ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยโรคที่ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

พัฒนาการกระการการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ ไม่พบผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้า 

ผู้ป่วยได้รับบริการส่งต่อที่มีคุณภาพ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อที่ปลอดภัยมีคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ. ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ 

งานบริการ ความท้าทาย/ความเสีย่งที่สำคัญ 

การคัดกรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวังอาการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องให้พ้นภาวะวิกฤตและการป้องกันความเส่ียงทางคลินิก 

การคัดกรองผู้ป่วย พัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI STROKE ทันเวลา  

กระบวนการดูแลผู้ป่วยและการส่ง

ต่อผู้ป่วย 

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ให้ถูกต้องเหมาะสมและส่งต่อ

ทันเวลา 

ความเส่ียงทางคลินิก การคัดกรองผิดพลาด ขาดการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการที่ไม่คงที่ หรือ 

อาการทรุดลงขณะอยู่ในหน่วยงาน ไม่มีแนวทางในการใช้ยา HAD 

ที่ชัดเจน 

ความเส่ียงทางคลินิกเฉพาะโรค วินิจฉัยที่ไม่ตรงกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้าใน

กลุ่มโรคสำคัญ (STEM,STROKE,SEPSIS, Head injury) 

ความเส่ียงทั่วไป  เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบรกิารทีไ่ม่เหมาะสมผู้รับบริการไม่พอใจ  

ฉ.จุดเน้นในการพัฒนา  

จุดเน้นโรงพยาบาล MED/NSO จุดเน้นหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสร้าง

เสริมสุขภาพ ป้องกันฟื้นฟูสภาพ และ

คุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 

การพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริม

สุขภาพในชุมชน 

สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกัน

อุบัติเหตุในชุมชน 4 ตำบล 

สร้างระบบเฝ้าระวังโรค STEMI 

Stroke ในชุมชน 4 ตำบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการ

รักษาพยาบาลให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

จุดเน้นที่ 1 มุ้งเน้นการดูแลผู้ป่วยที่มี

ความเส่ียงสูง 

 

 

 

 

 

จุดเน้นที่ 2 มาตรการความปลอดภัย

ด้านยา 

 

 

 

จุดเน้นที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลและ

ส่งเสริมความเส่ียงสูง STEMI, 

STROKE, HI, PPH, Birth asphyxia, 

PIH, DHF 

จุดเน้นองค์กรพยาบาลการพัฒนาการ

ใช้กระบวนการพยาบาล 

 

จุดเน้นที่ 2 มาตรการความปลอดภัย

ด้านยา 

 

 

 

จุดเน้นที่ 1 พัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง STEMI, 

STROKE, HI, PPH, Birth asphyxia, 

PIH, DHF 

พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการ

เปล่ียนแปลงที่เหมาะสม 

 

จุดเน้นที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการบริหารยา SK และ HAD  



ฉ.จุดเน้นในการพัฒนา (ต่อ) 

จุดเน้นโรงพยาบาล MED/NSO จุดเน้นหน่วยงาน 

 

 

จุดเน้นที่ 3 การปอ้งกันการ

แพร่กระจายเช้ือโรคติดต่อทางเดิน

หายใจและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 

 

 

จุดเน้นที่ 3 การปอ้งกันการ

แพร่กระจายเช้ือโรคติดต่อทางเดิน

หายใจและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 

ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยา  SK 

และ HAD 

จุดเน้นที่ 3 ปฏิบัติตามแนวทางการคัด

กรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และโรคอุบัติ

ใหม่อุบัติซ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพภาคี

เครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนและพัฒนาศกัยภาพบุคลากร

ในเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพภาคี

เครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแล

ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง ได้แก่ STEMI, 

STROKEม SEPSIS, HI, และการ CPR 

 

 

 

 

 

 

 



ช. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชเป็นงานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของชีวิต  พยาบาลที่ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะที่ดี

ในการประเมินสภาพ วิเคราะห์ปัญหาตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ต้องรายงานแพทย์เวรทันทีเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ต้องรายงาน  

ปริมาณงานของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ปีงบประมาณ 2561 – 2563  

ปริมาณงานที่สำคัญ ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

จำนวนผู้ป่วยรวม (รวม) 9,365 9,709 8,971 

จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1,379 1,131 715 

จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน 7,989 8,578 5,415 
- Resuscitation 28 27 33 
- Emergency 79 115 143 
- Urgent 2,048 1,879 1,540 
- Less Urgent 7,205 7,548 6,588 

Non urgent 5 140 667 

จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ 77 93 149 
จำนวนผู้ป่วยรับบริการ EMS N/A N/A N/A 
จำนวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 7 10 8 
จำนวนผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ 1 5 3 
จำนวน OHCA 5 8 3 
จำนวน ROSC 3 2 0 
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ ER 2 5 3 



ปริมาณงานที่สำคัญ ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

Productivity 22.23 33.18 24.24 
- เวรเช้า 35.56 49.42 24.23 
- บ่าย 25.11 35.69 24.31 
- ดึก 6.03 14.43 24.17 
Top 5 โรคสำคัญ 1.Dyspepsia 

2.URI 
3.AGE 
4.Acute bronchitis 
5.Fever 

 

1.Dyspepsia 
2.AGE 
3.URI 
4.Fever 
5.Dizziness 

 

1.Dyspepsia 
2.Gastroenteritis 
3.URI 
4.Fever 
5.Dizziness 

Top 5 โรคที่ส่งต่อ 1.STEMI 
2.STROKE 
3.UGIB 
4.CHF 
5.Acute Cholecystitis 

 

1.Head Injury 
2.Stroke 
3.Acute appendicitis 
4.Abdominal pain 
5.Anemia 

 

1.Head injury 
2.Stroke 
3.Acute appendicitis 
4.Abdominal pain 
5.Fatique 

 

 

 



ด้านบุคลากร 

พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชให้บริการผู้มารับบริการรวมทกุประเภทเฉล่ียวันละ 25 – 40 ราย ภายใต้ศักยภาพของ

พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Non – Trauma) และผู้บาดเจ็บ (Trauma) 

ในระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังต่อไปนี้ 

อัตรากำลัง เช้า (ใน/นอกเวลาราชการ) บ่าย ดึก 

แพทย ์ 1 1 1 

พยาบาลวิชาชีพ 4/3(ER+LR) 

2/-(OPD) 
2 (ER+LR) 2 (ER+LR) 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1   

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 3/3(ER+LR) 

2/-(OPD) 
2(ER+LR) 2(ER+LR) 

ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ 1 1 1 

พนักงานทั่วไป 1 1 1 

พนักงานขับรถ 1 1 1 

 

 

 

 



ด้านเครื่องมือและเทคโนโลย ี

มีการดำเนินงานทำแผนเกี่ยวกับการจัดการ และควบคุมใช้ทรัพยากรในหน่วยงานได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทยใ์ห้มีเพียงพอ พร้อมใช้ทุกเวรรวมถึง

อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ ดังนี ้

เครื่องมือ จำนวน หน่วย สถานะการใช้งาน 

เครื่อง Defibrillation 1 เครื่อง ใช้ได้ปกติ 

เครื่อง Ultrasound 1 เครื่อง ใช้ได้ปกติ 

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ปริมาณออกซิเจนในเลือดและการทำงานของหัวใจ 2 เครื่อง ใช้ได้ปกติ  

เครื่อง EKG 12 leads 2 เครื่อง ใช้ได้ 1 เครื่อง(ไม่เก็บBat),1เครื่องหาซื้อกระดาษไม่ได ้

เครื่องดูดเสมหะ 2 เครื่อง เกียร์ปรับแรงดูดชำรุด 

เครื่องควบคุมจำนวนหยุดของสารน้ำ 2 เครื่อง ใช้ได้ปกติ 1 เครื่อง,1เครื่องไม่สำรองแบตเตอรี ่ 

รถพยาบาล 2 คัน ใช้งานได้ปกติ 

หูฟังทางการแพทย์สำหรับผู้ใหญ่ 3 อัน เสียงไม่ค่อยได้ยิน 1 อัน 

หูฟังทางการแทพย์สำหรับเด็ก 1 อัน ใช้งานได้ปกติ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ manual สำหรับผู้ใหญ่ 2 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ manual สำหรับเด็ก 1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

ปรอทวัดไข้ 3 อัน ใช้งานได้ปกติ 

เครื่องเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้วขนาดพกพา 3  เครื่อง ใช้งานได้ปกติ  2 ,ถ่านหมด 1  

เครื่องติดตามวัดอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพ ปริมาณออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ  



เครื่องมือ จำนวน หน่วย สถานะการใช้งาน 

เครื่อง Print (Rhico)    1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

เครื่อง Print (cannon) 1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

Computer ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

Computer ตั้งโต๊ะ สำหรับดู Film XRAY online  1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

ตู้เย็นเก็บวัคซีน 1 เครื่อง เก็บอาหารด้วย เพราะมีตู้เดียว 

กล้องวงจรปิด  1  เครื่อง ไม่สามารถแสดงภาพที่จอได ้

เครื่องจ้ีหูดและตัดช้ินเนื้อด้วยไฟฟ้า 1 1 เครื่อง แท่งจ้ีไม่ตรงกับหัวสวม 

เครื่องมือในการทำหัตถการที่สำคัญ เช่น Set suture Set ล้างแผล Set ทำคลอด

ฉุกเฉิน (LR) 

  กำลังดำเนินการจัดตั้ง Supply และรอแนวทางการ

เบิกจ่าย 

เครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) 3 เครื่อง กำลังไฟฟ้าในการส่งออกมากระตกุไม่พอ 

 

 

 



2. กระบวนการสำคัญ 

กระบวนการทำงาน 
(Key Process) 

ความคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเส่ียง 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดสำคัญ 
(Performance Indicator) 

1.การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 
- ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หรือ เร่งด่วนได้รับการประเมินดูแลรักษาเป็น
อันดับแรก 
- ผู้ป่วยโรค ACS, STROKE เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันเวลา  

 
- การเข้าถึงบริการการฉุกเฉินไม่
ครอบคลุม 
 

 
- กลุ่มโรคสำคัญ 
STEMI, STROKE ที่ต้อง
ได้รับการรักษาอย่าง
เร่งด่วน ยังเข้าถึงบริการ 
EMS ในอัตราทีต่่ำ 

 
-อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 
10 นาที 
-ร้อยละผู้ป่วย STEMI fast track มาด้วยระบบ 
EMS  
-ร้อยละผู้ป่วย STROKE fast track มาด้วย 
ระบบ EMS  
 

2.การประเมินผู้ป่วย 
2.1.การประเมิน  
 
 
 
 
 
2.2.การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย 
 
 
2.3.การวินิจฉัย 

 
-ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รับการ
ประเมินถูกต้อง 
- ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อ
ประกอบการวินจิฉัยโรคที่จำเป็น
และครบถ้วนทันเวลา 
-อุบัติการณ์ผู้ป่วย STEMI ได้รับการ
ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจล่าช้า 
-ผู้ป่วยได้รับการวนิิจฉัยโรคสำคัญที่
ถูกต้อง 
 

 
- การคัดกรองเพื่อ
ประเมินและจัดระดับ
ความรุนแรงในโรคที่
สำคัญ ACS, STROKE, 
SEPSIS, HI ไม่ถูกต้อง 
-ข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยไม่เพียงพอที่จะ
อธิบายเหตุผลของการ
วินิจฉัยโรค 
 
 
 

 
-อัตราการคัดกรองผิดพลาดในผู้ป่วย ACS, 
STROKE, HI ไม่เกินร้อยละ 5  
-อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินมากได้รับการประเมินช้ำ
ภายในเวลาทีก่ำหนด 
- ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการทำ EKG ภายใน 
10 นาที 
 
 
 
-ไม่พบอุบัติการณ์การวนิิจฉัยไม่ตรงกับโรค การ
วินิจฉัยล่าช้า ในผู้ป่วย ACS, STROKE, Sepsis, 
HI, Appendicitis 



2. กระบวนการสำคัญ (ต่อ) 

กระบวนการทำงาน 
(Key Process) 

ความคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเส่ียง 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดสำคัญ 
(Performance Indicator) 

  -พบอุบัติการณ์การ
วินิจฉัยท่ีไม่ตรงกับโรคที่
ผู้ป่วยเป็น การวินจิฉัย
ล่าช้า ในโรคที่สำคัญ 

 

3.การวางแผน 
3.1 การวางแผนดูแลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การวางแผนจำหนา่ย 

 
-ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ มีการนำหลักฐานทาง
วิชาการมาใช้เป็นแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย 
-มีการทบทวนและปรับแผนการ
ดูแลผู้ป่วยเม่ือมีข้อบ่งช้ีจากสภาวะ
หรืออาการของผู้ป่วยที่เปล่ียนแปลง
ไป 
-ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อม
ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อการรักษา
ต่อเนื่อง/ส่งต่อ 
- กำหนดแนวทางและโรคที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายสำคัญสำหรับการ
วางแผนจำหนา่ย 

 
-ขาดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 

 
-มีแนวทางปฏิบัติการดูแล (CPG) ในโรคที่มี
ความเส่ียงสูง เช่น STEMI, STROKE, Sepsis, HI  
 
-อัตราความผิดพลาดในการดูแลขณะส่งต่อ 
-อัตราการกลับมาซ้ำภายใน 48 ช่ัวโมง ใน กลุ่ม
ผู้ป่วย COPD และ Mild HI 
 

 

 

 



2. กระบวนการสำคัญ (ต่อ) 

กระบวนการทำงาน 
(Key Process) 

ความคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเส่ียง 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดสำคัญ 
(Performance Indicator) 

4.การดูแลผู้ป่วย 
4.1 การดูแลทั่วไป 
 
 
4.2 การดูแลผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง 

 
-ทีมผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัยเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
-ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงได้รับการ
ดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

 
-อุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม 
-อุบัติการณ์ติดเช้ือในแผลเย็บ 
 
-อุบัติการณ์การระบุตวัผู้ป่วยผิดพลาด 
-ผู้ป่วย กลุ่ม FAST TRACK STEMI,STROKE,HI 
ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที  
-ผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินและฉุกเฉินมากได้รับการ
เฝ้าระวังตามเกณฑ์ 

 
5.การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแกผู้ป่วยและครอบครัว  -ผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานะสุขภาพและสามารถดูแล
ตนเองได ้

-ผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลที่
สำคัญเกี่ยวกับสถานะ
สุขภาพ 

-ร้อยละของผู้ป่วยและญาติที่ได้รับคำแนะนำใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วย Mild HI 

6.การดูแลต่อเนื่อง -ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องและ
ตอบสนองความต้องการ  
 

-ขาดการส่ือสารข้อมูล
ของผู้ป่วยให้แก่หน่วย
บริการที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลต่อเนื่อง 

-อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้รับการส่งต่อ
ข้อมูลไปยังทีม Intermediate Care 



ทำเนียบเจ้าหน้าที่งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังยาง 
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นายกติตศิกัดิ ์วงค์ศรชีา 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

นางสาวสริดา อนิทร์ตยิะ 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

นางสาววรนิต พรมกาวงษ์ 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

นางอนุธดิา พมิลงั 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

นายอภสิทิธิ ์จอมเกาะ 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

นางสาวพมิพ์ชนก เจรญิขนัธ ์
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 

นางขวญัทพิย์ ทมิมณีสวสัดิ ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวงัยาง 

นายววิรรธน์ วงศ์ตาขี ่
หวัหน้าพยาบาล 

นายอนุพล อนิทร์เกษา 
หวัหน้างานการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินและนิตเิวช 

นางสาวชนากานต์ โสมา 
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 

นางสาวปิญาพร ชาเรอืงเดช 
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 

นางสาววไิลภรณ์ แสนสามารถ 
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 

นางสาวบุญญาลกัษณ์ พรามดิง่ 
พนักงานช่วยเหลอืคนไข ้

นางสาวจุฑารตัน์ สูญราช 
พนักงานช่วยเหลอืคนไข ้

นางสาวสุดธดิา พ่อแก้ว 
พนักงานช่วยเหลอืคนไข ้

นางสาวอนงค์นารถ เพชรดคีาย 
พนักงานช่วยเหลอืคนไข ้



ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังยาง 
1.ผ่านระบบ 1669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูร้บับรกิารแจง้ 1669 

ศูนยส์ัง่การ นพ.2 รบัแจง้เหตุและสัง่การ 

ER รพ.วงัยางรบัจา้งจาก นพ.2 
ออกปฏบิตักิาร 

น าส่ง รพ.วงัยาง 

ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน รพ.วงัยาง 

รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

• คัดกรองซ้ำโดยพยาบาลวิชาชีพ 

• ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ  
เอกซ์เรย์ และตรวจพิเศษอื่น ๆ  

• วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแทพย์ พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ 

• ให้การรักษาตามระดับความฉุกเฉิน 
- ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เช่น ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น รับการตรวจ

รักษาทันที 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินกึ่งวิกฤต เช่น ซึม หายใจหอบ อัมพาต ตรวจรักษา

ภายใน 10 นาที 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น กระดูกหัก ปวดท้องรุนแรง ผ่ืนแพ้

เฉียบพลัน ตรวจรักษาภายใน 30 นาที  
- ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน เช่น อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ส่ิง

แปลกปลอมเข้าตา/จมูก ตรวจรักษาภายใน 60 นาที  

- ผู้ป่วยทั่วไป เช่น หวัด โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง ฉีดยา
ตามนัด ทำแผลเก่า ตรวจรักษาภายใน 120 นาที 

 

จ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น 

Admit 

Refer 

รายงานขอ้มูล 



2.รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ 

คัดกรองเบื้องต้นโดย 
ผู้ช่วยพยาบาล ท่ีผ่านการอบรม OPD 

RN (OPD) ประเมินซ้ำเข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน 

รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

• คัดกรองซ้ำโดยพยาบาลวิชาชีพ 

• ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ  
เอกซ์เรย์ และตรวจพิเศษอื่น ๆ  

• วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแทพย์ พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ 

• ให้การรักษาตามระดับความฉุกเฉิน 
- ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เช่น ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น รับการ

ตรวจรักษาทันที 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินกึ่งวิกฤต เช่น ซึม หายใจหอบ อัมพาต ตรวจ

รักษาภายใน 10 นาที 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น กระดูกหัก ปวดท้องรุนแรง ผ่ืน

แพ้เฉียบพลัน ตรวจรักษาภายใน 30 นาที  
- ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน เช่น อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ส่ิง

แปลกปลอมเข้าตา/จมูก ตรวจรักษาภายใน 60 นาที  

- ผู้ป่วยทั่วไป เช่น หวัด โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง ฉีดยา
ตามนัด ทำแผลเก่า ตรวจรักษาภายใน 120 นาที 

 ประเมินซ้ำหลังการรักษาพยาบาล 

จ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น 

Admit 

Refer 



3.การส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.แม่ข่ายรับการส่งต่อ 

- แพทย์บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วย
ในเอกสารพร้อมส่งต่อและบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม HosXP 

- ประสานการส่งต่อไปยัง  
รพ.แม่ข่าย(รพท.นพ,รพร.ธาตุพนม) 

 

1.พยาบาลผู้ส่งต่อเตรียมเอกสารการส่งต่อให้พร้อม  
2.ถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยที่จำเป็นโดยใช้กล้องมือถือ 
3.ส่งต่อลงไปใน Application Line กลุ่ม รพ.แม่ข่าย 

ผู้ป่วยส่งต่อ 

Refer 

ติดตาม Case ภายใน 24 ชม. 

 



 
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1.การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 
-อัตราการให้บริการ ณ จุดเกดิเหตุ response time ภายใน 10 นาท ี 80 89.95 90.49 98 
-ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะคกุคามชีวิตได้รับการแก้ไขทัน  100 92.1 97.1 95 
-Door to needle time ใน STEMI ภายในเวลาทีก่ำหนด  
: อัตราผู้ป่วย Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 45 นาท ี 100 100 83.33 100 
: อัตราผู้ป่วย Severe HI ได้รับการส่งต่อภายใน 45 นาท ี 100 70.55 80.76 88 
-อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินและฉุกเฉินมากได้รับการประเมินซำ้ภายในเวลาที่
กำหนด 

 

: ผู้ป่วยประเภท Urgent ประเมิน ทุก 30 นาที  80 100 100 100 
: ผู้ป่วยประเภท Emergency ประเมินทุก 5 – 15 นาที  80 100 100 100 
-ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที  100 100 100 100 
-อุบัติการณ์ miss or delay diagnosis ในกลุ่มโรคสำคัญ MI Stroke 
HI  

0 0 0 0 

2.การประเมินผู้ป่วย  
-อัตราการคัดกรองผิดพลาดในผู้ป่วย STEMI  <,=3 0 0 0 
-อัตราการคัดกรองผิดพลาดในผู้ป่วย STROKE <,=3 0 0 0 
-อุบัติการณ์ผู้ป่วย Mild Head injury กลับมาซ้ำด้วยอาการทรุดลงหรือ
เสียชีวิต 

0 0 0 0 

3.การวางแผน  
-อัตราการรับรู้แผนการดูแล (CPG) ของทีมผู้ให้บริการในโรคที่สำคัญ
และความเส่ียง เช่น STEMI/STROKE/Head injury 

100 50 80 100 

-อัตราความผิดพลาดการดูแลขณะส่งต่อ 0 0 0 0 
-อัตราการกลับมาซ้ำภายใน 48 ช่ัวโมง ในกลุ่มผู้ป่วย COPD <,= 5 NA NA NA 
4.การดูแลผู้ป่วย  
-อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม 0 0 1 0 
-อุบัติการติดเช้ือในแผลเย็บ <,=1 1 0 0 
-อัตราการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงเข้าสู่
ระยะวิกฤติ (MEWS) 

100 70 90 100 

-อัตราการระบุตวัผู้ป่วยผิดพลาด 0 NA NA 1 
-อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา HAD 0 NA NA 0 
-อัตราการเกิด Major bleeding หลังได้รับยา SK 0 0 0 NA 

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน (ต่อ) 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
5.การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  
-ร้อยละของผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
mild Head Injury 

100 100 100 100 

6.การดูแลต่อเนื่อง  
-ร้อยละผู้ป่วย Post stroke/Post Craniotomy ที่ได้รับการส่งต่อศูนย์
เยี่ยมบ้าน 

100 80 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและคุณภาพ  
วัตถุประสงค์/กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ/แนวคิด วิธีการดำเนินการ เคร่ืองชี้วัด&Target ระดับที่ปฏิบัติได ้

พัฒนาความรู้และทักษะการดูแล
ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่
เจ้าหน้าที่ ในด้านการดูแลผู้ป่วยที่
มีความเส่ียงสูงตามกลุ่มโรคสำคัญ
STEMI Stroke และ Cardiac 
arrest และพัฒนาการส่งต่อที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(ENP) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ  
(Pre-Hospital Emergency Nurse : PHEN) 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง 
(Advance Trauma care for nurse) 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรณะส่งต่อผู้ป่วย 
- การให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma 
Critical Care For Nurse) 

 

1.การทำ Case 
conference เพื่อนำไปสู่
การทำ CPG CQI  

2.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพและเจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
เข้ารับการอบรมทางด้าน
วิชาการทั้งภายนอกและ
ภายใน รพ. 

3.จัดทำ on job training 
เพื่อเพิ่มความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ 
ความสามารถในด้าน
การดูแลผู้ป่วยตามกลุ่ม
โรค Case conference 
1 เรื่อง/เดือน หรือ 
CPG/CQI 2 เรื่อง/ปี  

1.การทำ Case conference  เรื่อง/เดือน CQI 2 
เรื่อง/ปี 

2.เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
เข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการทั้งภายนอกและ
ภายใน รพ. 

3.มีการจัดทำ on job training เพื่อเพิ่มความรู้
ภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 



5.กิจกรรมทบทวนที่ผ่านมา 
เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Subarachnoid Hemorrhage และการส่งต่อ 

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม : 

ประชุมสรุปเหตุการณ์ ทบทวนวิธีการค้นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการเมือ่มีเหตุการณ์สำคัญโดยเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ  ทุกครั้งทีม่ีการรายงานความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วม : 

1. นายแพทย์อนุชิต ขันทะชา 

2. นายแพทย์ตฤน ประวัติพัฒนะ 

3. นายธีรวัฒน์ สิทธิราช ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 

4. นายอนุพล อินทร์เกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

5. นางสาวแจ่มนภา วันนาพ่อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

6. นางสาวณัฐธิดา เตโช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

7. นางสาวชฎาพร บัวชุม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

8. นางสาวศุภกานต์ ไตรราช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

เหตุการณ์พอสังเขป                                                              วันที่ทบทวน 9/04/2563 
เคสชายอายุ 61 ปี U/D DM, HT มา admit ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังยาง วันที่  27/3/63   
อาการสำคัญ มาด้วยวิงเวียนศีรษะตาลายก่อนมา 1  ชม. ก่อนมา  
ประวัติการรักษาปัจจุบัน 2 wks. มาด้วยอาการเลือดออกบริเวณเหงือกไม่หยุด admit และ ส่งต่อ        
เป็น opd case ไป รพ. นครพนม แจ้งว่าเป็นเหงือกอับเสบ ให้ยากลับมารับประทาน 2 วันก่อนมาตาลาย
บ้านหมุนไม่มีคล่ืนไส้อาเจียน  ไมไ่ด้ไปรักษาที่ไหน 2 ชม.ก่อนมา มาตรวจฟันตามนัดแล้วมีอาการวิงเวียน 
ตาลายบ้านหมุนไม่มีคล่ืนไส้อาเจียน ส่งไปตรวจแผนก OPD เจาะแลป DTX 71 %, Hct. 28 %, ส่งตรวจ
พบแพทย์ ได้ยากลับบ้าน ขณะที่กำลังจะกลับบ้าน มีอาการวิงเวียนศรีษะตาลาย 1 ชม. จึงกลับมา รพ. ที่ 
ER dtx.   36 mg % admit รักษา Hypoglycemia ขณะรักษาที่ รพ. มีปัญหาเพิ่มเติม คือเรื่อง 
Hypokalemia แก้ไขแล้วล่าสุด ได้ 3.11 เรื่อง hypoglycemia DTX ล่าสุด 169 ขณะ on 10 % DN/2 v 
30 cc /hr.    
      วันที่  27 / 3/ 63 มีปัญหาเรื่องของเลือดออกไม่หยุดที่เหงือก มี Blood clot เนื่องจากคนไข้เค้ียวกล้วย 
Hct. แรกรับ 32  at ward 31 v/s BP 150/80 p 62 ปกติ ยังมีเลือดซึมเรือ่ย ๆ pack adrenaline และ vit 
K 5 mg v stat ยังมีซึมเรื่อย ๆ  



      วันที่ 28 / 3/ 63 เวลา 6.35 น. ญาติตามพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็ง ประเมินอาการผู้ป่วยมีชัก
เกร็งทัง้ตัวนานประมาณ 30 วินาที E1V1M5 pupil 2 mm slowly RTLBE Vital sign: BT= 37.4 o C, 
PR=60 bpm (Fully), RR=22 bpm, BP=160/80 mmHg O2 sat 81% RA   At 06.40 น. แพทย์มาถึง
วอร์ด ประเมินผู้ป่วย หลังชักเกร็งประมาณ 30 วินาท ีผู้ป่วยปลุกตื่นลืมตา ถามตอบรู้เรื่อง สามารถตอบช่ือ-
นามสกุลตัวเองได้ E4V5M6 pupil 2 mm RTLBE, Hematocrit ได้ 34%, Trop-T <40 md/L หลังฉีดยา
ผู้ป่วยสงบลง ไม่มีชักเกรง็เพิ่ม E1V3M5 pupil 2.5 mm slowly RTLBE Vital sign: BT= 37.0 o C, PR=82 
bpm (Fully), RR=22 bpm, BP=170/60 mmHg O2 sat 81% RA ,on oxygen mask with bag 15 
LPM จัดท่านอนศีรษะสูง หลัง on oxygen O2 sat 95-99%  แพทย์พิจารณา Refer รพ.นครพนม Dx. 1st 
episode seizure with R/O ICH  โดยรถส่งและพยาบาล ประเมินอาการ Pt  ก่อน refer Pt. ชายไทย อายุ 
61 ปี หลังได้ valium 10 mg vein score E2V2M4 ,motor power gr. 3 ,pupil 2 mm RTLBE แพทย์
ไม่ไดม้าประเมินซ้ำ ขณะถึงสามแยกหนองญาติในระหว่างทาง พยาบาลนำส่งประเมินอาการผู้ป่วย มีซึมลง 
score E1V2M3 ,motor power gr. 3, pupil 2 mm RTLBE ไม่มีชักเกร็งกระตุก แต่มีไอปนเสมหะเป็นช่วง 
ๆO2 sat ขณะ on mask with bag 95% vital RR = 20 bpm ,PR= 100 (fully : Carotid, Radial) 
,BP  120/70 จึงโทรประสานทางศูนย์ refer ให้จัดเตรียมเครือ่ง suction รอ และจัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคง
หน้าป้องกัน aspirate ผู้ป่วยเริ่มซมึลงเรื่อย ๆ เมื่อถึง รพ.นครพนม ER คนไข้ arrest, O2 sat on mask 
with bag 80% PR= 120+ (Weak pulse ) และเริ่มซีด ปลุกไม่ตื่น score E1V2M3 pupil 2 mm fix จึง 
start CPR แพทย์ รพ.นครพนมตำหนิ เรือ่งไม่ใส่ ET tube , มพียาบาลนำส่งคนเดียว, ไม่มีกระดานรองหลัง 
support ขณะ refer 
     ขณะอยู ่รพ.นครพนม ผู้ป่วย Admit ICU และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันที่ 29/3/63  
วดป. ประเด็น/เหตุการณ์ ผลลัพธ์/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ  

1.การเข้าถึงบริการ 
1.1  จุดคัดกรองบริเวณหน้า opd. 
ยังไม่มีแนวทางในการคัดกรองที่
ชัดเจน 
 
1.2 ขาดระบบการ notify  แลบที่ 
fbs ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อแจ้ง
แพทย์  

 
1.1 จัดให้มีแนวทางคัดกรองสำหรับคนไข้ที่
มีอาการทางสมอง (วิงเวียนมาก,ชัก,เหนื่อย
หอบ หรือมีประวัติโรคทางสมอง ให้ไปที่
ฉุกเฉิน) 
*1.2 ทบทวนแนวทางการ notify แล็บ ให้
ครอบคลุมทุกช่วงเวลาและท่วงทันเวลา 

 
OPD 
 
 
LAB 

 
2. การประเมินคนไข ้
2.1 การประเมินผู้ป่วยล่าช้าทำให้
คนไข้เกิดอาการข้างเคียง น้ำตาล
ต่ำ dtx. 36 

*1.พยาบาลหน้า OPD ตรวจทานให้
รายละเอียดใน opd card เพื่อให้แพทย์
ทราบค่าแล็บที่ผิดปรกติ หรือหากมีอาการ
ผิดปรกติร่วมด้วย 

 
OPD 
 
 



2.2 คนไข้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนใน
ประวัติการรับประทานยาสมุนไพร 
มีโอกาสทำให้ผลการรักษา
คลาดเคล่ือน 
2.3 ขาดระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่
มีอาการรุนแรงทางสมอง 
2.4 ขาดระบบตรวจทานยาเหลือ
คนไข้ที่อยู่ที่บ้าน เพือ่ป้องกันไม่ให้
คนไข้รับประทานยาเหลือที่ส่ัง off 
ยาไปแล้ว 

2. ซักประวัติให้ละเอียดและครอบคลุม
ประวัติยาเดิม และยาอื่นๆที่รับประทานอยู่
ทุกจุด 
3. ทบทวนระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงทางสมอง 
 
4. แจ้งคนไข้ทุกคน หากมียาเดิมเหลือ ให้
นำมาคืนโรงพยาบาล  

OPD+IPD 
 
OPD+ER 
 
 
ห้องยา 

 
3. การวางแผน 
 3.1 ขาดการตรวจ Lab ที่ละเอียด
ขึ้น เช่น LFT เป็นต้น 
 3.2 ขาดการวางแผนในการเพิ่ม
พยาบาล refer คนไข้ที่มีอาการ
ทางสมอง ชัก (อย่างนอ้ย 2 คน 
กรณีไม่ได้ใส่ tube ) 
 3.3 ขาดการประเมินคนไข้ซ้ำก่อน 
refer จากแพทย์เพื่อพิจารณาใส่ 
tube ก่อน refer 
3.4 ขาดการแก้ไขปัญหา 
bleeding per gum ทีม่ีการส่งต่อ
คนไข้พบแพทย์อายุรกรรมตั้งแต่
การ bleeding ครั้งแรก  

 
1. ตรวจแล็บให้ครอบคลุมในกลุ่มโรคนั้นๆ 
มากขึ้น ตามเหมาะสม 
*2. ทบทวนแนวทางการ refer คนไข้ทีม่ี
อาการทางสมองใหม่ และโรคอื่นๆร่วมด้วย 
ร่วมกับการพิจาณเกณฑ์ในการใส่ท่อช่วย
หายใจก่อน refer คนไข้ (อัตรากำลังการ 
refer) 
*3. ทบทวนแนวทางการส่งต่อการดูแล
ผู้ป่วยให้จำเพาะ เหมาะสมกับโรคและ
ปัญหาของผู้ป่วย เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
สำหรับคนไข ้ 

 
PCT,LAB 
 
ER+IPD+OPD 

วดป. ประเด็น/เหตุการณ์ ผลลัพธ์/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ  
4. การดูแล 
 4.1 ขาดการแจ้งเตือนให้คนไข้งด
รับประทานอาหารที่มีลักษณะเป็น
ของแข็ง ทำให้เลือดออกเพิ่ม 
4.2 ขาดน้ำยาบ้วนปาก เหตุจาก
คนไข้ไม่สามารถแปรงฟันได้
เนื่องจากเส่ียงต่อภาวะเลือดออกใน
ช่องปาก 

 
1.จัดทำป้ายแจ้งเตือนที่เตียงคนไข้ ที่งด
อาหาร เพื่อทำความเข้าใจสำหรับญาติและ 
เจ้าหน้าที่ 
 
2. จัดหาน้ำยาบ้วนปาก กรณีคนไข้ที่ไม่
สามารถแปรงฟันได ้
 

 
IPD 



เรื่องพิจารณาทบทวนต่อภายหลัง 

1. พยาบาลหน้า OPD ตรวจทานให้รายละเอียดใน opd card เพือ่ให้แพทย์ทราบค่าแล็บที่ผิดปกติ หรือ
หากมีอาการผิดปรกติร่วมด้วย 

2. ทบทวนแนวทางการ refer คนไข้ที่มอีาการทางสมองใหม่ และโรคอื่น ๆร่วมด้วย ร่วมกับการพิจารณา
เกณฑ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจก่อน refer คนไข้ (อัตรากำลังการ refer) 

3. ทบทวนแนวทางการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยให้จำเพาะ เหมาะสมกับโรคและปัญหาของผู้ป่วย เพื่อ
ผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ ( ทีมองคก์รแพทย์,ทีมสหวิชาชีพ,ทันตกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทบทวนเคส UGIB Cardiac arrest 
เหตุการณ์พอสังเขป                                                                    วันที่ทบทวน 8/05/2563 
ผู้ป่วย เพศชาย อายุ 73 ปี เวลามา รพ.18.57 น.ตาม Hosxp ประวัติแพ้ยา:ไม่มีประวัติแพ้ยา 
โรคประจำตัว:ปฏิเสธ/ไม่มีโรคประจำตัว  
CC : เหนื่อยเพลีย วิงเวียนศีรษะ 3 วันก่อนมารพ. 
HPI: 10 วันก่อนมา รพ.มีเหนื่อยเพลีย รับประทานอาหารได้นอ้ย 
         ไปซื้อยาลูกกลอนมากิน ไม่ได้ไปรกัษาที่ไหน 
          3 วันก่อน มารพ.เริม่มีอาการเหนื่อยเพลีย ถ่ายดำ  
          1 วันก่อนมารพ.ไปหาหมอที่คลินิกได้ฉีดยาบำรุง 1 เขม็ไมท่ราบว่ายาอะไร 
          วันนี้อาการเหนื่อยเพลีย วิงเวียนศีรษะมากขึ้นญาติ จึงมา รพ. 

• PMH:ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร ขณะกำลังจะใส่สาย NGแนะนำแนวทาง
การรักษา ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นหมดสติไป 

• 19.00 น.ผู้ป่วยคลำไม่พบชีพจร ผล EKG : Pulseless Electrical Activity (PEA) 

• Start CPR 19.00 น. 

• On moniter EKG  

• 19.03 น.ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 0.9%Nacl 1000 ml V load  

• 19.05 น.On ETT 7.5 depth 22 cm 

• 19.13 น.เริ่มยา Adrenaline 1 mg  ทกุ 3 นาที 4 does 

• 19.20 น.7.5%NaHCO3 1 does 

• 19.30 น.คลำชีพจรไม่พบ แพทย์แจ้งญาติผู้ป่วยประกาศหยุดการรักษา  

• ผู้ป่วยเสียชีวิตเวลา 19.00 น. 
วดป. ประเด็น/เหตุการณ์ ผลลัพธ์/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 1.การเข้าถึงบริการ - - 

 2. การประเมินคนไข ้
2.1 ) การประเมินแรกรับคลาดเล่ือน 
(อัตรากำลังขาด มี refer. 1 คน ร่วม
กับเคสอุบัติเหตุ 1 เคส) 
2.2 )  ห้องชันสูตรไม่ได้เปิดนอกเวลา 
การส่งแล็บต้องส่งที่ รพ.ใกล้เคียง 
 

 
2.1 ทบทวน triage เพื่อกำหนด
แนวทางประเมินคนไข้ให้ชัดเจน 
2.2 เพิ่มตัวช้ีวัดคนไข้ที่สีแดง ชมพู 
ควรมีมอเตอร ์ใบ record 
2.3 เสนอ กกบ. ให้ห้องแล็บเปิด 
นอกเวลา 
2.4 เสนอเพิ่มพยาบาล tri age นอก
เวลา 

 
ทีมสหวิชาชีพ 
คนงาน 
ฝ่ายการ
พยาบาล 
กกบ. 
 
กกบ. 



 3. การวางแผน 
3.1 ไม่ได้ on hep lock ทำให้ได้รับยา
ช่วยเหลือช้า ( adrenaline) 
*3.2 ขั้นตอนการ CPR (unplan) 
   3.2.1 อัตรากำลังขาดในช่วงเกิด
เหตุการณ์ 
   3.2.2  ความเข้าใจในระบบการ
ช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉิน CPR ที่สามารถ
นำไปปฏิบัติจริงในหน้างาน 
  3.2.3 ทบทวนแนวทาง CPR ตาม
แนวทาง CPG ที่ได้จัดทำ 
3.3 ได้รับยาล่าช้า ( adrenaline , 
NaHco3) 

 
3.1 กำหนด  standing order 
สำหรับเคสสีแดง ชมพู  แนวทางการ
ปฏิบัติ 
3.2 ซ้อมแผนการทำ CPR แบบ
เหตุการณ์จริง 3 เดือน/ครั้ง และ
สำหรับฝ่าย ER 2 ครั้ง/เดือน 
3.3 ทบทวนแนวทางเรียกอัตรากำลัง
เสริมกรณีฉกุเฉิน 
กำหนดยาช่วยเหลือชีวิต,แนว
ทางการให้ยา,การบริหารยา เพื่อ
สะดวกต่อการนำไปใช้ 

 
MED 
 
 
จนท.ทุกคน 
100% 
 
ฝ่ายการ
พยาบาล 
ฝ่ายเภสัช 

 4. การดูแล 
4.1 ถังออกซิเจนไม่พร้อมใช้งาน 
4.2 เครื่องวัด reddotไม่พร้อมใช้งาน 
4.3 กริ่งเรียกพยายามเสรมิเสีย 
4.4 นาฬิกาdigital จับเวลา ชำรุด 
4.5 แล็บไม่พร้อมนอกเวลา 
4.6 ทีมดูแลไม่พรอ้ม 

 
4.1 แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลถังออกซิเจนให้เช็คความพร้อม
ใช้งาน 
4.2 แจ้งซ่อมกริ่งเรียก 
4.3 ทำแผนจัดซื้อนาฬิกาใหม่ 
4.4 เพิ่มทักษะ ทีมเจ้าหน้าที่เวร, ทีม
CPR ให้มีทักษะในการช่วยเหลือฟื้น
คืนชีพ 

 
บริหาร 
 
 
กกบ. 
ER+กกบ. 
ER,คนงาน
,ยานพาหนะ 

ผู้เข้าร่วมทบทวนเคส: 
นพ.ตฤณ ประวัติพัฒนะ      นายแพทย์ปฏิบัติการ 
ทพญ.เกียรติสุดา วงศรียา    ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นายธีรวัฒน์ สิทธิราช    เภสัชกรชำนาญการ 
นายภาณุพงศ์ มูลสาร    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายอนุพล อินทร์เกษา    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวนฤนาท พนาจันทร์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นายหาญศึก ไกยะฝ่าย     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางสาวแจ่มนภา วันนาพ่อ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางอนุธิดา พิมลัง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวชนากานต์ โสมา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



นางสาวพิสมัย นักเทศน์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางอมรรัตน์  มณีนิล    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
การบ้าน  

1. กำหนด  standing order สำหรับเคสสีแดง ชมพู  แนวทางการปฏิบัติ 
      2.   ซอ้มแผนการทำ CPR แบบเหตุการณ์จริง 3 เดือน/ครั้ง  
      3.   ทบทวนแนวทางเรียกอัตรากำลังเสริมกรณีฉุกเฉิน 
      4.     ยาช่วยเหลือชีวิต,แนวทางการให้ยา,การบริหารยา เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทบทวน case Hyperglycemia 

ประเด็น/เหตุการณ์ ผลลัพธ์แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. เกณฑ์การประเมินคนไข้หลังได้รับ RI ที่ ER 
เมื่อไหร่เข้าสู่ปรกต ิ

1. DTX น้อยกว่า 300 
2. vital sign ปรกติ ( base line เดิมของคนไข้) 
3. การทางคลินิกดี (Clinical) 

ER+OPD 

2. หากมีคนไข้มีภาวะฉุกเฉินบริเวณ OPD 
ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือคนไข้ 

1. ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเจ้าหน้าที่ ER ด้วยวาจา หรือโทรศัพท์อย่าง
เร่งด่วน 

2. เจ้าหน้าที่เวรเปล ณ จุดเกิดเหตุ นำเปลนอนมารับคนไข้ส่งห้อง ER  
3. เข้ารับการรักษาตามแผนช่วยเหลือผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 

จนท.ทุกคน 

3.มาตรฐานการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้น 

1. อบรมมาตรฐานการช่วยเหลือผุ้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ป่วย
เบ้ืองต้น 

ER 

4. คนไข้ปฏิเสธการนอน รพ. แต่อาการยงัไม่ดีข้ึน
และมี vital sign ยังไม่ปรกต ิ
(ปฏิเสธการนอน รพ. แมอ้าการยังไม่ดีข้ึน) 

1. เพิ่มระยะเวลาในการเฝ้าดูอาการ 1-2 ช่ัวโมง จนกว่าอาการจะเป็น
ปรกติ Stable  

2. หากอาการไม่ดีข้ึน รพ.มีความจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ภายในโรงพยาล Admit 

3. แจ้งญาติให้ทราบเกี่ยวกับอาการของคนไข้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กันในแผนการรักษา 

OPD + ER 

 



6.แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการ
คัดกรองผู้ป่วยการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ และพัฒนาคุณภาพ การ
ส่งต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
รพ.วังยาง ปีงบประมาณ 
2564 
 

1.เพ่ือเพ่ิมทักษาในการ
คัดกรองผู้ป่วยสำหรับ 
ทีมเจ้าหน้าที่ทีมห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช  
รพ.วังยางให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเพ่ิมทักษาการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพสำหรับ
ทีม 
เจ้าหน้าที่ทีมห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช  
รพ.วังยางให้สามารถ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
ส่งต่อสำหรับหน้าที่เวร 
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช รพ.วังยาง 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1.มีความรู้ทักษะในการคัด
กรองผู้ป่วยได้อย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์การช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (Basic Life 
Support) ร้อยละ 80 
3.ผู้ป่วยมีความปลอดภัยก่อน  
ระหว่าง และหลังการส่งต่อ 
ร้อยละ 100 
 
 

เจ้าหน้าที่ทีมห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช รพ.วังยาง 
จำนวน 23 คน 
 

นางสาวสิรดา อินทร์ติยะ 



 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช  
โรงพยาบาลวังยาง 
ปีงบประมาณ 2564 

 

1.เพื่อเพิ่มคุณภาพ
การบริการงาน
อุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินและนิติเวช 
โรงพยาบาลวังยาง 
2.เพื่อป้องกันและลด
ความเสียหายของ
บุคลากรและ
โรงพยาบาลวังยาง 
จากการฟ้องร้อง 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

1.ร้อยละของทีม
เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
ได้รับความปลอดภัยจาก
การให้บรกิาร ร้อยละ 
100 
2.ไม่มีรายงานการเขียน
ข้อร้องเรียนต่อหน่วยงาน 
 

เจ้าหน้าที่ทีมห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช รพ.วังยาง 
จำนวน 23 คน 
 

นางสาววรนิต พรมกาวงษ ์


