
ตกึผูป่้วยในหญงิ 

สรุปผลงานประจ าปี  

๒๕๖๕ 



ผลงานย้อนหลงั 3 ปี 
ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 

จ านวนผู้ป่วย 2338 2121 2012 2005 

จ านวนผู้เสียชวีติทีห่อผู้ป่วยใน (ราย) 
72 80 55 49 

อตัราการเสียชีวิตในผูป่้วยSTEMI < 10 0 0 0 0 

จ านวนผูป่้วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็ระยะ
สดุท้าย(ราย) 

27 36 46 36 

จ านวนผูป่้วยเสียชีวิตด้วยSepsis (ราย) 
0 0 0 10 26 

อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ต่อพนัวนั
นอน) 

1 0.3 0.26 0.28 0.7 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีติดเช้ือ covid-19 0 0 0 0 12 

ดแูลผูป่้วย covid-19 0 7( PUI ) 133 39 



แผนภูมิที ่1 : จ านวนผู้ป่วยเสียชีวติตึกผู้ป่วยในหญงิ 
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จ ำนวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติในรพ. 

 ผู้ป่วยเสียชีวติในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยทีส่มควรเสียชีวติ จากยอดทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี
เน่ืองจากมผู้ีป่วย Palliative care มจี านวนเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เป็น case bedridden มาด้วย CA 
end stage เสียชีวติด้วยโรคประจ าตัวมภีาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆหรือติดเช้ือจากภูมต้ิานทานต ่าส่งผล
ท าให้ติดเช้ือได้ง่าย 



แผนภูมิที ่2: จ านวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 
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ปฏเิสธการรักษา 

 ปี 2565  เหตุผลการปฏิเสธการรักษาส่วนใหญ่ พบว่า ขอไปการรักษาตาสิทธิบตัร 
ติดธุระส่วนตัว, ขอไปรักษาใกล้บ้าน เป็นต้น 
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Un plan refer

แผนภูมิที ่3 :  Un plan refer  

 พบ case  Un plan Refer ด้วยโรค  septic shock ,  SIME, Appendicitis ,  
 NSTEMI  , anemia, snak bit , MHI , UGIB  Active bleed ,RF, septic shock 
UTI,Asthma 



Un plan refer (ต่อ)  

• case Un plan Refer  เป็น case septic shock ผู้ป่วยจะมกีารติดเช้ือในร่างกาย  เช่น มไีข้ หนาว
ส่ัน หรือ ถ่ายเหลวจ านวนมา ก BP drop ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยทีม่โีรคประจ าตัว เป็นโรคเร้ือรัง 
เม่ือมอีาการเจ็บป่วย จึง มอีาการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว ในระยะเวลาที ่1-2 ชม  การดูแลผู้ป่วย
บาง case ทีส่่งมา admit การประเมนิในขั้นต้น ยงัไม่ครอบคลุมพอ ในบาง case มภีาวะ shock 
ยงัไม่สามารถควบคุมอาการนีไ้ด้ ส่ง เข้ามา admit  ผู้ป่วยมอีาการเปลีย่นแปลงในระยะเวลาไม่ถึง 
30 นาท ีต้อง refer 

•   case admit observe อาการ เช่น abdominal pain หลงั admit พบ เป็น appendicitis  ต้อง 
refer  การประเมนิอาการเบ้ืองต้น ทีย่งัไม่ครอบคลุมและอาการของผู้ป่วยทีไ่ม่ชัดเจน  การให้
ประวตัิการเจ็บป่วยไม่ตรงจุด  

• กรณ ีadmit  รอผล lab เช่น case NSTEMI  ติดตามผล Trop –T *1 then q 3 hr *2 พร้อม 
EKG และสังเกตอาการผู้ป่วยร่วม เม่ือมอีาการเปลีย่นแปลงร่วมกบัผล lab ผดิปกติมากกว่าเดมิ 
รายงานแพทย์ เพ่ือ refer 
 



การดูแลผู้ป่วย Sepsis 

ข้อมูล/ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 

1.จ านวนผู้ป่วยที ่admit รวม (ราย)   116 82 134 142 

1.1 ผู้ป่วย Sepsis   102 77 106 122 

      ผู้ป่วย Sepsis ที ่refer   23 19 39 18 

1.2 ผู้ป่วย Severe sepsis / Septic shock   14 5 28 20 

1.3 ผู้ป่วย Severe sepsis / Septic shock ที ่refer   7 4 16 13 

2.จ านวนผู้ป่วย Severe sepsis / Septic shock ที่
เสียชีวติ(ไม่นับ Palliative care เร่ิมปี 2562) 

  0 1 0 0 

3.อตัราการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB ภายใน 1 
ชม. 

> 90% 100 % 100 % 100 % 98.36 % 

4.อตัราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชม.ในผู้ป่วย 
Severe sepsis / Septic shock 

> 90% 100 % 100 % 100 % 100 % 



การดูแลผู้ป่วย Sepsis (ต่อ) 

• พจิารณาแนวโน้มการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis พบส่วนใหญ่มาด้วย Pneumonia, 
UTI, CA, CKD Bed ridden มีแผล bed sore เสียชีวติ เน่ืองจากมโีรคร่วมทีรุ่นแรง
อยู่เดมิโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและมโีรคร่วมหลายโรค ญาตต้ิองการรักษา
แบบประคบัประคอง No Tube No CPR 

• มีการใช้ CPG Sepsis มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยพบ ว่ามกีารดูแลผู้ป่วยได้
ครอบคลุมมากขึน้ 

• มกีารอบรมทบทวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis การใช้ SOS Score มาประเมนิผู้ป่วยท า
ให้พ้นภาวะวกิฤตปลอดภัยมากขึน้ 

 



จ านวนผู้ป่วย Palliative care  

  2563 2564 2565 
CA 36 46 32 

Non CA 44 52 63 

รวม 80 98 95 

เสยีชีวติ 

*ทีบ้่าน 7 2 2 

* ทีร่พ. 26 44 34 

รวมเสียชวีติ 33 46 36 



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 ให้การดูแลโดยค้นหาปัญหาด้านกาย จิต สังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมและจิต
วญิญาณ และตอบสนองต่อปัญหาผู้ป่วยและครอบครัว โดยร่วมกบัสหวชิาชีพ การดูแล
ทีค่รอบคลุมทุกมติ ิท าพนัิยกรรมชีวติ เน้นลดการเจ็บปวดและทรมานโดยการให้
morphineจนกระทัง่ผู้ป่วยเสียชีวติอย่างสงบ  

 หลงัเสียชีวติมกีารแต่งหน้าศพให้ดูสวยงาม ขอขมาร่วมกนัทั้งเจ้าหน้าที่และ
ญาตขิองผู้เสียชีวติ ส่งผลให้ญาตพิงึพอใจ ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรี 



 

 
ความเสีย่งส าคัญ 

 
การพัฒนา/แนวการแก้ไข 

1.เจ้าหน้าที่ตดิโรคโควดิ – 19 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 ท าให้
มีพยาบาลและคนงานตดิโรคและต้องหยุดพกัรักษาตวัท าให้
ขาดบุคคลากรในการท างานและส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

1.เรียกคนขึน้ท างานทดแทนในเวรที่ขาด ในกรณทีี่หาคนทดแทน
ไม่ได้หัวหน้างานลงมาช่วยท างานในส่วนที่ขาด 
2.ผู้ร่วมงานที่มีความเส่ียงสูงตรวจคดักรองโรคโควดิ – 19 ทุกคน 
3.เน้นย า้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
4.จดัเตรียมอุปกรณ์การป้องกนัและควบคุมโรคให้พร้อมใช้และมี
จ านวนเพยีงพอ 

2.ความคลาดเคล่ือนทางยา 
  ห้องยาจ่าย virgon มาให้แทน kalimate พยาบาลเวร
ตรวจสอบพบว่าซองยาไม่เหมือนเดมิเข้าใจว่าเปลีย่นบริษทัจงึ
ไม่ได้ทักท้วง พยาบาลเวรอกีคนน ายาไปแจกให้ผู้ป่วยโดยไม่ได้
ตรวจสอบอกีคร้ัง ญาตไิด้ผสมยาป้อนให้ผู้ป่วยประมาณ 5 ซีซี. 
เช้าวนัต่อมาญาตอ่ิานที่ซองเขยีนว่าเป็นยาอนัตราย จงึมา
สอบถามพยาบาล พยาบาลเวรเช้าไปดูจงึพบว่าจ่ายยาผดิ 

1. แจ้งแพทย์เวรและเภสัชกรทราบทันที 
2. เกบ็ยาที่ผดิออกมาทั้งหมดทันที 
3.ประเมินและตดิตามอาการผู้ป่วย  
4. ทีมช้ีแจงและท าความเข้าใจกบัญาตแิละผู้ป่วย 
5. แจ้งให้พยาบาลทุกคนในตกึทราบ เน้นย า้ให้ปฏิบัตติามแนวทาง
อย่างเคร่งครัด 
6. ส่งตวัแทนร่วมประชุมกบัทีม PCT และทีม M&M  เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขร่วมกนั 



 

 
ความเสีย่งส าคัญ 

 
การพัฒนา/แนวการแก้ไข 

3. ส่งเวชระเบียนเกนิก าหนด 
 พบปัญหาส่งเวชระเบียนล่าช้า ท าให้งานประกนัไม่สามารถ
เรียกเกบ็ค่ารักษาได้ทันเวลา เน่ืองจากแพทย์ไม่สรุปเวช
ระเบียนให้ตามเวลาที่ก าหนด 

1. ตดิตามเวชระเบียนที่สรุปเสร็จแล้วจากองค์กรแพทย์ทุกวนั 
2. ส่งเวชระเบียนที่แพทย์ต้องสรุปให้แพทย์ทุกวนั ไม่ให้มีค้างที่ตกึ 
3. จดัท าทะเบียนคุมเวชระเบียนเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
4. แจ้งให้ประธานองค์กรแพทย์ทราบ 
5. แจ้งในที่ประชุมความเส่ียงเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไขร่วมกนั 

4.พบผู้ป่วยตดิโควดิ – 19 ขณะนอนพกัรักษาตวัในตกึ 
 พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคโควดิ – 19 หลงัจากเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 

1.มแีนวทางคดักรองผู้ป่วยโดยให้ตรวจ ATK ทุกรายก่อนเข้ามา   
นอนในตกึและตรวจซ ้าหลงั admit 2 วนัทุกราย 
2.งดเยีย่มทุกกรณ ี
3.ผู้ป่วยเดก็ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ต้องมีญาตเิฝ้า ญาตต้ิอง
ตรวจ ATK ทุกรายและห้ามออกนอกตกึ 
4.แยกผู้ป่วยโควดิ – 19 ออกจากผู้ป่วยอ่ืนทันทีที่ทราบผลโดยปิด
ผ้าม่านกั้นเตยีงไว้ก่อน รายงานแพทย์เวรทราบทันที 
ประสานงานย้ายผู้ป่วยไปห้องแยก PUI 
5.ตรวจ PCR ผู้ป่วยและญาตทิี่มีความเส่ียงสูงทุกราย 
6.ดูแลให้ทุกคนปฏิบัตติามมาตรการการควบคุมและป้องกนัโรค
อย่างเคร่งครัด 
  



ปัญหาและอปุสรรคและแนวทางแก้ไข 



ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. งานตกึผู้ป่วยในหญงิ รับผดิชอบ 3 งานรวมระหว่างการ
ดูแลผู้ป่วยหญงิและผู้ป่วยตกึเดก็อายุแรกเกดิ-5ขวบเข้าไป
นอนห้องรอคลอด รวมถงึงานห้องคลอดซ่ึงเป็นความเส่ียง
ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการได้ทันท่วงทีในกรณทีี่เกดิ
ภาวะฉุกเฉินพร้อมๆ กนัเน่ืองจากบุคลากรน้อย 

เพิม่จ านวนบุคลากรในเวรนอกเวลาคือคนงานเวรดกึ 

2. สภาพแวดล้อมของพืน้ที่คบัแคบท าให้มีโอกาสในการ
แพร่กระจายเช้ือได้ง่าย 
 

ขยายพืน้ที่ให้บริการเพิม่ขึน้ หรือสร้างหอผู้ป่วยเพิม่เตมิ 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
 

แนวทางแก้ไข 

3. ภาระงานของลูกจ้างมากเน่ืองจากต้องดูแลทั้งตกึหญงิ ,
ตกึเดก็และห้องคลอด 

เพิม่ลูกจ้างรับผดิชอบงานเพิม่ 1 คน 

4. ผู้ป่วยตดิเตยีงมักไม่มีญาตมิาดูแลเป็นการเพิม่ภาระ
เจ้าหน้าที่ 

เพิม่พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ในเวรนอกเวลา 

5. ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทุกคนควรรับผดิชอบงานในหน้าที่ของตน ให้ด ีมีเหตุผล
และรับฟังผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและองค์กร 



ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

6. ปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ควรจดัคนให้เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพ จดัสภาพแวดล้อม
ที่เอือ้ต่อสุขภาพคนท างาน เช่น แสงสว่างไม่พอ สถานที่คบั
แคบ 



• ส่งเสริมการพฒันาความรู้ของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย โดยพฒันาตาม service plan และ 5 โรค
หลกัทีเ่ข้ามารับการรักษาในตึกผู้ป่วยในหญงิมากทีสุ่ด 

• ทบทวนCPG และกระบวนการพยาบาลในตัวช้ีวดัทีย่งัไม่บรรลุเป้าหมายหรือมแีนวโน้มทีจ่ะไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

• ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีพ่ฒันาความรู้ ความสามารถ ในแต่ละสาขาทางการพยาบาล เช่น พยาบาล
เฉพาะทางผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 

แผนที่จะพฒันาต่อไป 




