


1. อตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากน า้เกนิ <10% 
2. อตัราการเสียชีวติ คดิเป็น 0 % 
3. อตัราการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้หน่วยควบคุมโรค คดิเป็น 100 % 

เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนของโรค และไม่เกดิการ
เสียชีวติ 



ตัวช้ีวดั เป้า 
หมาย 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 
ต.ค – ส.ค 

DF 43ราย 19ราย 5 ราย 

DHF 49ราย 20ราย 3 ราย 

Refer 6.09% 
(5ราย) 

2.78% 
(1ราย) 

0% 
 

1. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจาก
น ้าเกิน 

<10 % 1.12% 
(1ราย) 

0% 
(0ราย) 

0% 

2. อตัราการเสียชีวติ 0 % 0% 0% 0% 

3. อตัราการส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยให ้
หน่วยควบคุมโรค 
 ( WARD/หน่วยควบคุม) 

100% 100% 
(92ราย) 

100% 
(39ราย) 

100% 
(8ราย) 

สรุปตวัชีวั้ด ตกึชาย + ตกึเดก็ 



 

อุปกรณ์ 

1. ขวดน ้าโพลาริส 

2. ปลอกเข็ม 

3. ก๊อส DRAIN 

ขั้นตอนในการท า    

-น าขวดน ้า มาติดก้นขวด เจาะรูสอด 2 รู เพ่ือร้อยสายก๊อส DRAIN ไว้ท าเป็นหูห้อย เวลาให้อาหาร 

-ปิดฝาขวดน ้าไว้ แล้วเจาะรูบริเวณฝาให้ขนาดเท่ากบัปลอกเข็มที่เตรียมไว้ เพ่ือใส่ปลอกเข็ม ในรูที่เจาะไว้ โดยให้ส่วน
ปลายย่ืนออก เพ่ือต่อเข้ากบัปลายสาย NG FEED และบริเวณรอยต่อของปลอกกบัรูที่ฝาขวดน ้า จะยงิด้วยซิลโิคนเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้อาหารร่ัวซึมออกมา ขณะให้อาหารทางสายยาง 

วตัถุประสงค์ 

อุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการช่วยให้การ FEED อาหารผู้ป่วย ที่มีหลายราย พร้อมๆกนั และอุปกรณ์ในการ FEED อาหารมี
ไม่เพยีงพอ ลดภาระเวลาในการให้อาหารทางสายยางผู้ป่วย 

 
 
การให้อาหารทางสายยาง 

นวัตกรรม 



                  ตัวช้ีวดั 
 

    เป้าหมาย ปี 2563 ปี64 ปี65 

(1ตค64-31สค65) 

จ านวนผู้ป่วย admit  
COPD (เฉลีย่/เดือน) 
 

12.18   12.83 
(154ราย) 

8.5 
(94ราย) 

จ านวนผู้ป่วย 
Readmit COPD 
ภายใน 28 วนั 

<10 % 

 

8.2% 
(11/134) 

6.86% 
14/204 

2.48 
(4/161) 

สรุปตัวชีวั้ด 



ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

คุณภาพรวม 

1. อตัราตาย 0% 0.93% 0.53% 4.46% 
2.อตัรากลบัมารักษาซ ้าภายใน 28 วนั <0.5% 0.16% 1.56% 1.99% 

คูณภาพทางคลนิีค 

1อตัราผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงเม่ือมีภาวะStroke 
ได้รับการประเมินและส่งต่อทันเวลา 45 นาที 

80% 100% 100% 100% 

2.อตัราผู้ป่วยสงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
ได้รับการส่งต่อภายใน 45นาท ี

80% 100% 100% 100% 

3.อตัราผู้ป่วยบาดเจบ็สมองเม่ือมีภาวะแทรกซ้อน
ได้รับการประเมินส่งต่อทันเวลาภายใน  45 นาที 

80% 100% 100% 100% 

4.อตัราการ readmit ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ 
Hypo- 

<5% 4.65% 4.56% 2.38% 

5.อตัราการเกดิความคลาดเคล่ือนทางยา 0% 0.06% 0.14% 0.02% 

สรุปตัวชีวั้ด 



ตวัช้ีวดั เป้า 

หมาย 

ปี 
2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

6.อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล <2%     0.02% 0.01%       0.08% 

7.ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดูแลโดยภาคี
เครอืข่ายแบบคลอบคลมุองคร์วม และเสยีชีวติ

อยา่งสงบ 

80%      100% 100% 100% 

 

คุณภาพการใหบ้รกิาร 

1.อตัราความพงึพอใจของผูบ้รกิาร >85% 84.85% 86.13% 85.95% 
การบรหิารจดัการ 

1.อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบยีน >80% ND 83% ND 
 
 
 

2.อตัราความพงึพอใจในบรรยากาศการท างานของ

เจา้หนา้ที่ 

>85% ND 82% 81.53% 

สรุปตัวชีวั้ด 



ผู้ป่วยถูกลกัพาตัว สลบั หรือสูญหาย หรือพลดัหลง หรือหลบหนี   มี 1ราย 

- ไดรั้บแจง้จาก เจา้หนา้ท่ี สถานสงเคราะห์ บอกผูป่้วยรับกลบัสถานสงเคราะห์ คนละคนกบัเอกสารท่ีใหไ้ป 
จึงไดต้รวจพบวา่ มีการ ADMIT ผูป่้วยผดิเตียงทั้งคู่ มาพร้อมกนั โดย เจา้หนา้ท่ีตึกไดแ้จง้ ER ใหน้ า PT ช่ือ
มิตรฉนัมาอยู ่CO8 และใหน้ าผูป่้วยช่ือนนัทพนัธ์ มาอยู ่M12 แต่ผูน้ าส่งเขา้สลบัเตียง พยาบาลถามช่ือไม่ได ้
เน่ืองจากไม่พูดทั้งคู่ จึงเขา้วา่ MC8 เป็นมิตรฉนั แต่ตวัจริงคือ นนัทพนัธ์ ส่วน M12 พยาบาลเขา้ใจวา่เป็น 
นนัทพนัธ์ ซ่ึงตวัจริง คือ นายมิตรฉนั ส าหรับฟิมล ์และรักษา ของแพทยต์รงคน -ขาดการระบุตวัผูป่้วยท่ี
ชดัเจน -ประสานคนงานไม่ถูกคน 

ระดบั E   

การแก้ไข้ปัญหาเบ้ืองต้น 

- ไดป้ระสานคุณกระดงังา ใหท้  าป้ายช่ือติดตวั ตั้งแต่ออกสถานสงเคราะห์ -ให ้จนท ER ผกูขอ้มือช่ือผูป่้วยระบุตวับุคคล
ใหช้ดัเจน - แจง้คนงานใหช้ดัเจนวา่อยูเ่ตียงไหน  

ผลลพัธ์การแก้ไข 

-      การระบุตวัตนท่ีถูกตอ้ง พร้อมเอกสารยนืยนัตนเอง   

 

ความเส่ียง 



- ผู้ป่วยหนีกลบั  มี 1ราย 

ผูป่้วยอาย ุ33 ปี มาดว้ย COVID + คนไขจิ้ตเวช หนีออกจากตึก COVID เวลา 15.15 น แจง้ต ารวจ + มูลนิธิ -อยากจุด
ไฟเผาเตียงอยากสูบบุหร่ี - เจา้หนา้ท่ีแนะน าไม่ใหจุ้ดไฟ ก่อนจะหายตวัไป 

-   ระดบั  C 

- การแก้ไข้ปัญหาเบ้ืองต้น 

- แจง้แพทยเ์วรทราบ  

- แจง้ความ สภอ. แก่งคอย ลงบนัทึกประจ าวนัไว ้  

ผลลพัธ์การแก้ไข 

- โทรแจง้ญาติ และติดตามคนไข ้

 
 

ความเส่ียง 



• ภาระงานมากข้ึน เน่ืองจากมีผูป่้วยสามญัเป็นคนไข ้ ประเภทติดเตียง ตอ้ง COMPLETE BED BATH  และ FEED  

อาหาร และมีการเปิดรับผูป่้วยโควิค  ผูป่้วยโควิคส่วนมากเป็นผูป่้วยติดเตียง และผูป่้วยสูงอาย ุ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้ไปดูแล ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีข้ึนปิิบติังานเท่าเดิม 

•  อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีปิิบติังานมีนอ้ยช่วงเจา้หนา้พยาบาล ติดโรคโควิคในแผนก หาอตัราก าลงัทดแทนไดย้าก  

• สะพานขา้มฝ่ังชายเลก็ช่วงฝนตก พาคนไขไ้ป X-RAY   หรือ รับใหม่   ท าใหค้นไขต้ากฝน และอาจจะท าให ้

       เกิดอุบุติเหตุล่ืนลม้กบัเจา้หนา้ท่ี และ คนไข ้ ได ้

• สถานท่ีไม่เพียงพอกบัคนไข ้ถา้มีเตียงเสริม 

• โซนโควิคไม่ควรอยูใ่กลก้บัคนไขส้ามญั  

ปัญหา / อุปสรรค 



THANK YOU 


