ชื่ อเรื่ อง

ประสิทธิภาพการคัดกรอง ด้ วยหลัก 3M1E

เจ้าของผลงาน นางสาวเจะรอเมาะ นิมะ/นางสาวต่วนฮาลีเมาะ ตงคอเมา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกะพ้อ
ที่มา/หลักการและเหตุผล
เมื่อเกิดภาวะการเจ็บป่ วยเกิดภาวการณ์เจ็บป่ วย ผูร้ ับบริ การล้วนต้องการการรักษาอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ปลอดภัย
และมีความประทับใจ ซึ่งหน่วยงานคัดกรองมีหน้าที่ให้บริ การคัดกรองและประเมินอาการผูป้ ่ วยเบื้องต้น ซึ่งเป็ นบทบาท
หลักในการให้บริ ก ารและตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริ ก าร จากสถิติ การให้บริ การในปี 2558-2561 พบ
อุบตั ิการณ์อตั ราการคัดกรองผิดพลาด และมีอุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยมีอาการแย่ลงระหว่างรอตรวจ 1 ราย (ระดับความรุ นแรงE )
และอัตราความพึงพอใจลดลงกว่าปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานจึงนาปัญหามาทบทวน เบื้องต้นพบว่าเกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วยยัง
ไม่มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน อัตรากาลังพยาบาลระหว่าง เวลา 16.00 น.- ไม่เพียงพอกับผูร้ ับบริ การ สื่ อโลกโซเชียลส่ งต่อ
ข้อมูลปัญหาอย่างรวดเร็ ว ผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ่ วยสะท้อนปัญหาผ่านผูน้ าชุมชน กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ในวาวะการประชุม......
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนี้ข้ ึนมา เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการคัดกรองและประเมินอาการเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุกเฉิ นเร่ งด่วนได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็ วปลอดภัย
3. ลดความเสี่ยงต่อข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธกี ารที่กาหนด
ปัญหา
สาเหตุ
วางแผนการปรับปรุงแก้ไข
Man

-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู ้
เรื่ องการคัดกรองและ
การประเมินอาการ
ผูป้ ่ วย

-เชิญ ER มาสอนเรื่ องการคัดกรองผูป้ ่ วยแบบ 5
ประเภท
-เข้าร่ วมอบรมวิชาการประจาเดือน
-อบรมเรื่ องการคัดกรองผูป้ ่ วยแบบ 5
ประเภท (ESI) ภายในหน่วยงานปี ละ 1 ครั้ง

ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
-เจ้าหน้าที่มีความรู ้เรื่ องการคัดกรอง
แบบ5ประเภท(ESI)
-เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองผูป้ ่ วย
โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองแบบ
5 ประเภทได้

ปัญหา

สาเหตุ

วางแผนการปรับปรุงแก้ไข
- ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่คดั กรองผิดพลาด เพื่อ
เรี ยนรู ้ ป้องกันการเกิดซ้ า

ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
-อัตราการคัดกรองผิดพลาดลดลง

- ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับโรคที่คดั กรองผิดพลาดบ่อย -เจ้าหน้าที่มีความรู ้ในการคัดกรอง
หรื อโรคมีความเสี่ยง เช่น MI SVT MERS HFM และประเมินอาการโรคที่มีความ
Measles ซิกา้ เป็ นต้น
เสี่ยง/คัดกรองผิดพลาด

Machine

Method

- นาข้อมูลผูป้ ่ วยที่คดั กรองผิดพลาดบ่อยมาแยก
ประเภท กลุ่มโรค ภาควิชา เพื่อมาพัฒนาระบบการ
คัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

-มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-เกณฑ์คดั กรองไม่มี
มาตรฐาน

-เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วยแบบ 5
ประเภท (ESI)

-มีการใช้เกณฑ์การคัดกรองที่มี
มาตรฐาน(ESI) มาใช้ในการคัด
กรองผูป้ ่ วย

-ไม่มีคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบตั ิเรื่ องการคัด
กรอง

-จัดทาคู่มือปฏิบตั ิเรื่ องเกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วยแบบ
5 ประเภท (ติดบนโต๊ะคัดกรอง)

-มีคู่มือปฏิบตั ิเรื่ องการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยแบบ 5 ประเภทที่ชดั เจน

-ไม่มีแนวปฏิบตั ิที่
ชัดเจนเรื่ องการส่ง
ตรวจผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
เร่ งด่วน

ร่ วมกับ OPD, ER กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนใน -มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการส่ง
การส่งตรวจผูป้ ่ วยที่มภี าวะเร่ งด่วน เช่น
ต่อผูป้ ่ วยที่มีภาวะเร่ งด่วน

- นาชาร์ตสีมาคัดกรองให้มีการระบุประเภทผูป้ ่ วย
เร่ งด่วน emergency สีแดง,urgent เหลือง,Semi
-ไม่มีการประสานงาน urgent สีเขียว เพื่อให้หอ้ งตรวจเห็นได้ชดั เจน
ในการส่งต่อผูป้ ่ วยที่มี
-พยาบาลคัดกรองนาส่งผูป้ ่ วยด้วยตนเอง
ภาวะเร่ งด่วน
-ห้องบัตรนาส่งชาร์ตสี เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการตรวจ
รักษาที่รวดเร็ว

-ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเร่ งด่วนได้รับการส่ง
ตรวจต่อที่รวดเร็ว ปลอดภัย
-ไม่พบอุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยมีอาการแย่
ลงลงระหว่างรอตรวจ

ปัญหา

สาเหตุ

Environment -มีผมู ้ ารับบริ การมาก

-เจ้าหน้าที่มีจานวน
น้อย

วางแผนการปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข

-เพิ่มอัตรากาลังในช่วงเวลารี บด่วน 16.00-21.00น.
(buffer)

-ผูป้ ่ วยได้รับการคัดกรองและ
ประเมินอาการรวดเร็ วมากขึ้น
-ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเร่ งด่วนได้รับการส่ง
ตรวจต่อที่รวดเร็ว
-ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ

ผลการสารวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
อัตราการคัดกรองผิดพลาด
ไม่พบอุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยมีอาการแย่
ลงระหว่างรอตรวจจากการคัด
กรองผิดพลาด (ระดับความ
รุ นแรง)
ความพึงพอใจ
-OP voice

ปี งบประมาณ
2559
2560
2561
99.84% 99.84% 99.88%
71/45,552 77/48,572 53/47,442

98%

2558
99.88%
52/44,670

0%

0

1

0

0

0

85%

86.09%

85.64%

85.07%

86.19%

87.25%

ผลการประเมินผล
1.มีการใช้เกณฑ์การคัดกรองที่มีมาตรฐาน (ESI) มาใช้ในการคัดกรองผูป้ ่ วย
2.มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการส่งตรวจผูป้ ่ วยที่มีภาวะเร่ งด่วน
3. มีการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่คดั กรองผิดพลาดมาเรี ยนรู ้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า
4.ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากผูม้ ารับบริ การ

2562 (ต.ค.-ธค.)
99.94%
7/12,875

บทเรียนที่ได้ รับ
1. มีการทางานเป็ นทีม เช่น คัดกรอง OPD ER เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันคือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการคัดกรองและประเมิน
อาการอย่างถูกต้องและผูป้ ่ วยที่มีภาวะเร่ งด่วนได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการทบทวนและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การคัดกรองผูป้ ่ วยมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
3. ลดความเสี่ยงต่อข้อร้องเรี ยน ในการคัดกรองผูป้ ่ วย
4. บริ หารจัดการลดความแออัดของผูป้ ่ วยขณะรอตรวจ
การพัฒนาต่อเนื่อง
นาข้อมูลผูป้ ่ วยที่คดั กรองผิดพลาดบ่ อย มาแยกประเภท กลุม่ โรค เพื่อพัฒนาระบบการคัดคัดกรองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

