Gap analysis คลินิก HRR
ว/ด/ป

Purposes
ไมมีระบบการคัดกรองผูปวยแพยา

Processes
1.ใชใบสั่งยาสีชมพู และปมการแพยาในใบสั่งยา
(แตกตางจากผูปวยทั่วไป คือ สีขาว)
2.ใชคลิปบอรดสีแดง ในการแนบใบสั่งยา (แตกตาง
จากผูปวยทั่วไป คือ สีฟา)

Performances
อุบัติการณผูปวยแพยาซ้ํา

Gap analysis คลินิก เลิกบุหรี่
ว/ด/ป

Purposes
1.ผูปวยที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ไมมาตามนัด
วันพุธที่มีคลินิก

Processes
จัดใหมีคลินิกทุกวันจันทร-ศุกร

Performances
จํานวนผูปวยที่เขาคลินิกเลิก
บุหรี่เพิ่มมากขึ้น

2.พบผูรับบริการและญาติสูบบุหรี่ในบริเวณ จัดทําสปอตเสียงรณรงคทั้งภาษาไทยและภาษามาลา จํานวนผูรับบริการและญาติที่
โรงพยาบาล
ยูทอ งถิ่นงดสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เปดในชวงเวลา สูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาล
ตามจุดพักตางๆ
ที่มผี ูรับบริการและญาติจํานวนมาก และติดโปสเตอร ลดลง
โทษของบุหรี่ ตามจุดพักของผูรับบริการ

Gap analysis คลินิก ทันตกรรม
ว/ด/ป

Purposes
1. ผูปวย DM ที่ไดเขาถึงการคัดกรองความ
เสี่ยงมีจํานวนนอย
2. รูปแบบการบันทึกขอมูลของแตละ รพสต.
และ รพ. ไมเหมือนกัน ทําใหยากตอการ
วิเคราะหขอมูลในภาพรวม
3. มีการตรวจซ้ําซอนระหวาง รพ. และ
รพสค. ทําใหเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปน
4. ผูปวยที่เขาถึงการบริการหลังจากการคัด
กรองมี % นอย เนื่องจากแนะนําแลวคนไข
ไมไปรักษา

Processes
Performances
-จัดเวรใหคนลงตรวจคัดกรองที่ ที่คลินิก NCD ทุกวัน - % การคัดกรองของผูปวย DM
ในชวงเชา
เพิม่ สูงขึ้น
- จัดทําแบบฟอรมใหกรอกเหมือนกันในทุกๆที่
- สามารถนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหไดงายขึ้น
- มีการสงกลับขอมูลกลับไปยัง รพสต. แตละที่ เพื่อ
ลดความซ้ําซอนในการตรวจ

- ลดภาระงานที่ไมจําเปนลงได

- สงคนไขขึ้นมารับการรักษาในวันที่มีการคัดกรอง
หรือ ออกใบนัดใหคนไขเลย
- อยูในระหวางการลองปฏิบัติ
จริง

Gap analysis ผูปวยใน
ว/ด/ป
Purposes
10-ต.ค.-57 -ไมมีการบันทึกปญหาพฤติกรรมใน
บันทึกทางการพยาบาลที่ชัดเจนทําให
ขาดการสงตอเวรและการดูแลที่
เหมาะสม
การวางแผนจําหนายไมมีรูปแบบที่
ชัดเจน

การใหความรูและการเก็บขอมูลไม
สม่ําเสมอ

Processes
- ปรับเปลี่ยนแบบฟอรม Focus charting เพื่อ
บันทึกปญหาและการพยาบาล
-พยาบาลผูดูแลมีการคนหาปญหาและมีการบันทึกที่
เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
1.ทีมสหวิชาชีพรวมประเมินปญหาและวางแผนการ
ดูแลรวมกันตามสภาพปญหาและความตองการของ
ผูปวย ไดอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.ทีมสหวิชาชีพรวมบันทึกในแบบวางแผนการดูแล
3 .ทีมสหวิชาชีพการวางแผนจําหนายที่หอผูปวย
รวมกับทีมสหวิชาชีพ
5.สงแบบบันทึกการดูแลตอเนื่องไปให พื้นที่ตาม
ภูมิลําเนาผูปวย เพื่อติดตามการดูแลตอเนื่องที่บาน
และชุมชน
-จัดทําทะเบียนการใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
-มอบหมายใหพยาบาลผูดูแล มีการประเมินปญหา
และใหความรูเบื้องและประสานสหวิชาชีพ
-ติดตามตรวจสอบอยางใกลขิด

Performances
-มีการบันทึกปญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในแบบฟอรม Focus
charting
อัตราการวางแผนจําหนายโย
ทีมสหวิชาชีพ

-มี

Gap analysis คลินิก DM/HT (เภสัชกรรม)
1

2
3
4
5

6

Purposes
Processes
ผูปวยโรคเรื้อรังบางกลุม เชน ผูสูงอายุ ผู ใชตราปมเปนสัญลักษณแสดงวิธีรับประทานยา
ที่มีปญหาทางสายตา รับประทานไม
ถูกตอง เนื่องจากไมสามารถอานฉลาก
ยา
ผูปวยมียาเดิมเหลือที่บานเปนจํานวน
จัดระบบ med reconcile ทุกหนวยบริการ โดยการ
มาก
ตามยาเดิมทุกครั้งที่มารับบริการ และมา admit ที่
รพ.
ผูปวยโรคไต ไดรับยาบางรายการหรือ จัดทํา note เตือนในหนาตางของแพทยขณะสั่งยาใน
ขนาดยาที่ไมเหมาะกับสภาวะของไต
hosxp
จํานวนผูปวยที่มารับบริการแตละวันที ผูปวยที่สามารถควบคุมสภาวะโรคได จะถูกสงไป
จํานวนมาก ทําใหระยะเวลาการรับยา follow up ที่รพ.สต.
ลาชา
ผูปวยที่ไป follow up ที่รพ.สต. ไดรับ - ประชุมคณะกรรมการ PCT เพื่อกําหนดรายการยา
ยาไมครบ เนื่องจากยาที่แพทยสั่งบาง
สําหรับสงตอผูปวยที่รพ.สต.
รายการไมมีในรพ.สต.
- จัดทําบัญชียาในรพ.สต..แจงใหแพทยทราบ
- ระบบ drug delivery คือคลังยานํายาโรคเรื้อรังไป
เติมที่รพ.สต.ทุกเดือน
มูลคายาโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นจากปที่ผาน - ติดตามการนํายาเดิมมาโรงพยาบาลทุกราย
มา
- นํายาเดิมที่เหลือของผูปวยที่สภาพยังดีกลับมาใช

Performances
ผูปวยที่ไมสามารถอานฉลาก
สามารถบอกวิธีรับประทานยาได
อยางถูกตอง
ผูปวยนํายาเดิมรพ.มากขึ้น ลด
ปริมาณยาเหลือที่บาน
ผูปวยไดรับยาที่เหมาะสมกับ
สภาวะไต ลด ADR จากยา
จํานวนผูปวยโรคเรื้อรังแตละวัน
นอยลง ลดระยะเวลารอรับยา
-

-

ลดปญหาการไดยาไมครบ และ
การขาดยาของผูปวย
ผูปวยไมตองเสียเวลามารับยา
เพิ่มที่โรงพยาบาล
มูลคายาโรคเรื้อรังลดลง

7

8
9

10
11

ระยะเวลาการใหบริการผูปวยแตละราย
นาน เนื่องจากตองคนหาปญหา และ
ประเมินการใชยา

แพทยและเภสัชกรผูจายยา ได
ทราบปญหาของผูปวยกอน
ใหบริการ
- ลดระยะเวลาในขั้นตอนการ
จายยา
ผูปวยเกิด ADR จากยาโรคเรื้อรังบางตัว จัดทําฉลากเสริมสําหรับยาเรื้อรังที่ทําใหเกิด adr ได ผูปวยมีความรูเรื่อง ADR จากยา
เชน glipizide , metformin
บอย
และสามารถจัดการอาการไมพึง
ประสงคได
แพทยไมสามารถประเมินยาเดิม และให จัดทําตัวอยางยาในกลุม DM/HT ทั้งหมดเก็บไวที่
แพทยสามารถประเมินยาเดิม
คําแนะนําเมื่อผูปวยนํายามาแสดง
หองตรวจทุกหอง
ผูปวยได
เนื่องจากไมทราบชนิดยา ทําใหตองมา
เอาตัวอยางยาที่หองยา
ผูปวยไมเขาใจการปรับเปลี่ยนเวลา
จัดทําเอกสารวิธีรับประทานยาในเดือนรอมฎอนแจก ผูปวยสามารถรับประทานอยาง
รับประทานยาในเดือนถือศีลอด
ประกอบกับการอธิบายขณะจายยา
ตอเนื่องและถูกตองในเดือนถือ
ศีลอด
ผูปวยที่ใชยาฉีดอินซูลิน ใชยาไมถูกตอง - จัดทําสื่อประกอบการสอนใชยาฉีด เชน โปสเตอร ผูปวยใชยาอินซูลินไดถูกตอง
เชน ฉีดไมถูกขนาด เทคนิคการฉีดไม
แผนตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงฉีดยารอบสะดือ และมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง เก็บรักษายาไมเหมาะสม รวมถึง - จัดทําทะเบียนผูปวยที่ใชยาฉีดอินซูลิน
ใชยาไมสม่ําเสมอ สงผลตอการใชยาไมมี - กิจกรรมเยี่ยมบานในกลุมผูปวยที่ไมสามารถ
ประสิทธิภาพ
ควบคุมระดับน้ําตาลได
-

จัดกิจกรรม pre-counseling โดยจะประเมิน
ผูปวยกอนผูปวยจะพบแพทย ถาพบปญหาก็ note
ใน hosxp

-

Gap analysis คลินิก DM/HT (สุขภาพจิต)

ว/ด/ป

Purposes
ผูปวยเบาหวานที่คะแนนซึมเศรา
9Q > 12 คะแนน หรือไดรับการ
รักษาโดยยาตานเศรา ไดรับการ
วินิจฉัยเปนโรคซึมเศราไมถึงเกณฑ
สงผลใหอัตราการเขาถึงบริการโรค
ซึมเศราไมถึงเกณฑรวมดวย

Processes
-เจาหนาที่จุดซักประวัติคลินิกโรคเรื้อรัง ทําการคัดกรอง
กลุมเสี่ยงตอโรคซึมเศราในผูปวยทุกราย โดยการคัดกรอง
2Q และถามปญหาสุขภาพจิต เชน ปญหาเครียด นอนไม
หลับ หรือมีอาการทางกายเรื้อรังหาสาเหตุไมได
-หากคัดกรองพบเสี่ยงตอโรคซึมเศราหรือปญหาสุขภาพจิต
ใหสงตอมาประเมินภาวะซึมเศราและประเมินสุขภาพจิตที่
คลินิกสุขภาพจิต
-หลังจากผูปวยไดรับการรักษาแลว เจาหนาที่คลินิก
สุขภาพจิต จะทําการติดตามและประเมินการวินิจฉัยโรค
ซึมเศราใหไดตามมาตรฐาน และแจงผลการประเมินไปยัง
ทีมPCT และ องคกรแพทย เพื่อพัฒนาการประเมินและ
วินิจฉัยตอไป

Performances
อัตราการเขาถึงบริการของ
ผูปวยโรคซึมเศราเพิ่มขึ้น

Gap analysis คลินิก DM/HT (กายภาพ)

ว/ด/ป

Purposes
Processes
1.ไมมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจ ตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจเทาผูปวย
เทาผูปวยเบาหวาน
เบาหวาน
2.การตรวจเทาไมเปนระบบ
- จัดใหมีจุดคัดกรองเทาของผูปวยเบาหวาน
- มีเจาหนาที่มาใหบริการตรวจคัดกรองเทา
ทุกวัน(ชวงเชา)
3.ระบบการคียขอ มูลสงออกใน Hosxp ปรับปรุงระบบการคียขอมูลการตรวจเทา
ไมครบถวนและสมบรูณ
ของผูปวยใหม
1 ลงรายละเอียดการตรวจประเมินคัดกรอง
ภาวะแทรกทางเทาใหครบถวน
2.ใหมีการลงรหัสหัตการในการตรวจ
3.บันทึกผลการตรวจใน HPI
4.เขียน Note สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยง
ตองไดรับการตรวจประเมินซ้ํา

Performances
นักกายภาพบําบัดเปนผูรับผูรับผิดชอบ
ในการตรวจคัดกรองเทาผูปวยเบาหวาน
ผูปวยเบาหวานที่มารับบริการแตละวัน
ไดรับการตรวจคัดกรองเทา เพิ่มมากขึ้น
> 70 %
1.ขอมูลการตรวจของผูปวยครบถวน
มากขึ้น และไดทราบผลการตรวจมาก
ขึ้น
2.ขอมูลสงออกสมบรูณมากขึ้น กอน
ปรับปรุงระบบ- ปงบ 57 < 60 % ป
งบ58 - ปจจุบัน คิดเปน 85.91 %
3.เจาหนาที่ที่ตรวจผูปวยไดทราบถึงผล
การตรวจเทา
4.แพทยและเจาหนาที่ที่ตรวจผูปวย
ทราบถึงภาวะแทรกซอนของผูปวย และ
วันที่นัดตรวจประเมินเทาซ้ําครั้งตอไป

4.ไมมีร ะบบการฟน ฟูผูปวยที่มีภ าวะ
แทรกซอน

1.จัดหารองเทาที่เหมาะสมใหแกผูปวยที่มี
อาการชาเทา และการรับความรูสึกเทา
ลดลง
2.จัดตั้งคลีนิก DM เพื่อรักษาและฟนฟู
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทางเทา โดยนัก
กายภาพบําบัด

1.ผูปวยที่มีอาการชาเทาไดรับรองเทาที่
เหมาะสม และไดปองกันการเกิดแผลที่
เทา
2.1 ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทางเทา
ไดรับการรักษาฟนฟูทุกคน เพื่อทําให
อาการชาเทาดีขึ้น
2.2 ผูปวยที่มารับบริการฟนฟูอาการชา
ลดลง คิดเปน > 50 %

Gap analysis คลินิก DM/HT (สงเสริมสุขภาพ)

ว/ด/ป

Purposes
Processes
1.ระบบการคัดกรองลาชา
1.กําหนดใหมีการเคลียฐานขอมูล Person ประชากร
1.เจาหนาที่ไมไดเคลียฐานขอมูล รวมกับ อสม.ใหแลวเสร็จ เดือนกันยายนของทุกป
ใน HosXp ทํา ใ หฐ า น ขอ มูล พรอมมีการตรวจ สอบขอมูลรวมกันกับเจาหนาที่ IT
ประชากรไมหยุดนิ่ง
2.อสม.สง ขอ มูล การคัด กรอง 2.กําหนดแบบฟอรมและกลุมเปาหมาย การคัดกรอง
ลาชา
ใหกบั อสม. พรอมทําแผนการสงขอมูลติดตามผลการ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จเดือน ตุลาคมของทุกป
3.คียขอมูลคัดกรองไมทันเวลาที่
กําหนด ทําใหผลการคัดกรองไมได
ตามเปาหมายตาม เวลาที่กําหนด
เดือ นธัน วาคมของทุก ป ต่ํากวา
รอยละ 90เวลาที่กําหนด

3.เจาหนาที่รวบรวมผลการคัดกรองจากอสม เพื่อเขาสู
การคียขอมูลคัดกรองลงฐานขอมูล HosXp โดยแบง
การคียต ามหมอประจํา ครอบครั ว พรอ มมีก าร
ตรวจสอบขอมูลรวมกับจนท . IT ของ รพ.กอ นสง
ขอมูลไปยังคลัง HT/DMจังหวัด

Performances
ผลการดําเนินงาน อัตราการผลการ
ดําเนินงาน อัตราการคัดกรอง
เบาหวานความดัน ประชาชนอายุ
15 ปขึ้นไป ป 2558 ม.1 คัดกรอง
เบาหวาน ความดัน
คิดเปนรอยละ 99.58 ม.2 คัดกรอง
เบาหวาน ความดัน คิดเปนรอยละ
99.02 ม.3 คัดกรองเบาหวาน
ความดัน
คิดเปนรอยละ 99.09
ม.4 คัดกรองเบาหวาน ความดัน
คิดเปนรอยละ 98.62
ม.5 คัดกรองเบาหวาน ความดัน
คิดเปนรอยละ 100
ม.6 คัดกรองเบาหวาน ความดัน
คิดเปนรอยละ 99.46
ผลการคัดกรองโดยรวมคิดเปน
รอยละ 98.68 ตามแผนที่กําหนด

2.ผูปวยขาดการติดตามในกรณี
ที่ไ มม า ต า ม นัด ข อ ง ค ลินิก
HT/DM ข า ด ร ะ บ บ ก า ร
ประสานงานจากคลินิค HT/DM
เรื่องผูปวยไมมาตามนัด

ทางคลินิค HT/DMไดมีการติดตามผูปวยขาดนัดผาน
ชองทางไลนในการประสานใหแกผูรับผิดชอบงาน เพื่อ
สามารถติด ตามผูปวยขาดนัด ไดอ ยางรวดเร็วโดย
ประสานกับ อสม ในพื้นที่ใหมาในวันตอไปหลังจากนั้น
มีการโทรติดตามโดยหมอประจําครอบครัวผูปวยวา
ไดมาตามนัดจริงหรือไม ถาผูปวยยังไมมาตามนัด หมอ
ประจําครอบครัวจะติดตามการเยี่ยมบานทุกราย

ผลการดําเนินงานพบวามีการติดตาม
ผูปวยขาดนัดทุกสัปดาหทําใหผูปวย
ขาดนัดในคลินิกลดนอยลงจากการ
โทรสุมหลังจากใหอสม ติดตามพบวา
ผูปวยไดมาตามนัดคิดเปนรอยละ
80 สวนหมอประจําครอบครัว
ติดตามการเยี่ยมบานเองคิดเปนรอย
ละ 100

