ทบทวนเหตุการณสําคัญ เรื่อง…MI Dead
วันที่ทบทวน 6 พฤศจิกายน 2557
หนวยงาน…อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน.
at ER เวลา19.00น. Pt ใหประวัติวา 17.00น.เจ็บหนาอกทะลุหลังราวที่คอหายใจไมสะดวก 18.00น.เจ็บหนาอกมากขึ้นจึง
มาร.พ แรกรับที่ ER ผูปวยรูสึกตัวดีถามตอบรูเรื่อง E4 V5 M6 Coma score 15 คะแนน V/S แรกรับ BP 170 /80 mmHg
Pulse 54 ครั้ง / นาที O2 sat 100 % RA T 36.8 C. ยังมีอาการChest pain PS 7 คะแนน เวลา 19.04 น. EKG 12
lead * 2 ครั้ง On O2 canular 3 lpm H/L เจาะ LAB CBC BUN Cr Trop -T (ขอผลดวน) DTX 138 mg/dl stat แพทย
เวร consoult แพทย staff รพ.ยะลา ให drip SK และทํา EKG V3R V4R 19.20 น.กําลัง advice .ใหยา sk pt aresst
ตาเหลือก คลํา pulse ไมได at 19.32 น. CPR 30 min On ET tube no.7.5 ลึก 22 cm. O2 sat 88 % Monitor EKG
On 0.9 NSS free flow add adrenalin 10 dose ขณะ CPR advice ญาติ เรื่อง Defibrilation ญาติ Pt ปฏิเสธ
ว.ด.ป
เหตุการณ/ประเด็น
6 พ.ย 57 มีอาการ2 ชมกอนมา รพ Case MI
ArrestDeadที่ER
1. การเขาถึงบริการ
1. มาชา
2 ไมมีความรูอาการของโรค

ผลลัพท/แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ

1.ผูปวยเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีการ
ประสานศูนยสตอเพื่อใหขอมูลการเขาถึง
บริการใหเร็วขึ้น
2.กําหนดอาการของโรค MI/STROK ที่
ตองมาโรงพยาบาลทันที่

อิสมาแอ/ นูรอามานี
จินดา

2. การประเมิน
1 มีการประเมิน แตขาดการวางแผนดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง

2 .ไมไดลงเตียงตามที่กําหนด
3. การวางแผน
1 การเขาถึงยา SK กรณีไมมีเภสัชกร ไม
สะดวก
2.ไมเรียกอัตรากําลังเสริม

1.Manager มีการประเมินความเสี่ยงทุก
ราย และสงขอมูลมาให MANAGER MI
/ STROKเพื่อวางแผนในการดูแลผูปวย
แตะรายใหเหมาะสมและวางแผนในการ
รักษาพยาบาลเพื่อทํากิจกรรมหรือ,ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ แตละครั้งที่ผูปวยมา
ตามนัด
2 กําหนดใหผูปวยที่มาดวยอาการเจ็บ
หนาอก ใหลงเตียง1
ทบทวนระบบการอยูเวรของเจาหนาที่
คุณ ณรงค
เภสัชกรI
1.Inchart เรียกอัตรากําลังเสริม โดยการ Inchart/ตรวจการณ
เปดใชแผน SK " Er มี SK "
2.ทบทวนแผนอัตรากําลังคนในภาวะ
จินดา
วิกฤติ เรื่อง การใหยา SK.
3.ทบทวนแผนอัตรากําลังคนใน
มาซือนะ
ภาวะกวิฤติ มากกวา 2 คน/RRT

ว.ด.ป

เหตุการณ/ประเด็น
4. การดูแล
1. ไมไดรับยา ASA ,Plavix ภายใน 30 นาที
เนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอ
2. เครื่องมือไมพรอมใช (จุกEKG ไมพอ ใชพ
ลาสเตอร)
5. การใหขอ มูลเสริมพลัง
6. การดูแลตอเนื่อง
1. Loss F/U HT 5 ป

ผูรวมทบทวน รอบ 2 เมื่อ12/3/58
1. นพ รอซาลี ปตยบตร
2. นางวรรณี แวนาแว
3. นางรุสวานี เจะเตะ
4. นางตวนแอเสาะ เจะแต
5. นางจินดา
แซนะ

ผลลัพท/แนวทางแกไข
4 ประสาน ศูนยวิทยุพื่อติดตาม จนท ตึก
ชาย/หญิง
1.Inchart เรียกอัตรากําลังเสริม โดยการ
เปดใชแผน SK " Er มี SK "
2.ประสานทีมเครื่องมือ เพื่อหาจุกEKG
สํารองในหนวยงาน

1.ทุกหนวยบริการคลีนิคเรื้อรังตองมี
ระบบการติดตามผูปวยขาดนัด
2 .ทบทวนระบบติดตามCase กรณี
ขาดนัด
7. นายอิสมาแอ มะสะ
8. นางรอยนะ
มอหะ
9. นางสาวนลินา วารี
10 นางยีสะ
อิหะโละ
11.นางพวงประภา เพ็ชรมี

ผูรับผิดชอบ

รอยนะ

ทุกคลินิก
รุสนา

6. นางมาซือนะ

แวหะมะ

12.นางนูรีซัน กะรียอ
หองประชุม5ส. เวลา 13.30น. - 15.00น.

การบาน
1 จิดาออกแบบอาการสําคัญที่ตองมา รพทันที่
2 จิดาออกแบบการวางแผนดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง MI
/ stroke
3 เภสัชกรทบทวนระบบการขึ้นเวร ON CALL
4 รุสนาทบทวนระบบการติดตามผูปวยเรื้อรัง (FLOW)

ทบทวนเหตุการณสําคัญ เรื่อง………ผูปวยเสียชีวิต……………
วันที่ทบทวน ครั้งที1่ 11/12/2557…
หนวยงาน……หอผูปวยในหญิง……….
ครั้งที2่ 26/3/2558…
ผูปวยหญิงอายุ 77 ป Dx SAH ปฏิเสธการผาตัดจากโรงพยาบาลศูนยยะลา Refer วันที่ 8/12/2557 กลับมาเพื่อทํากายภาพที่โรงพยาบาลรา
มัน ประวัติการเจ็บปวย ผูปวย Case HT Lose F/U และขาดยามาประมาณ 1 ป วันที่ 9/12/2557 ขณะที่ผูปวยนอนหลับบนเตียง เวลา
00.20 น. ผูปวยมีอาการหายใจเหนื่อย Air Hanger ประเมินผูปวย คลํา pule ไมได BP วัดไมได ญาติปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ และปมหัวใจ
ตองใหผูปวยเสียชีวิตอยางสงบ รายงานแพทย รับทราบมาดูอาการผูปวย สรุปการเสียชีวิต รายงานเวรตรวจการณ รับทราบ
วันเดือนป
เหตุการณ/ประเด็น
ผลลัพท/แนวทางแกไข
10/12/2557 เหตุการณ……………………………
ประเด็นปญหา
การเขาถึง เขารับ
บริการ……………
ผูปวย U/D HT Lose F/U ขาด ประสาน Clinic HT เพื่อมาประเมินผูปวย แตผูปวย
ยามาประมาณ 1 ป
รายนี้ยังไมประสาน เนื่องจากติดวันหยุดราชการผูปวย
เสียชีวิตกอน สงขอมูลใหทีม NCD

ผูรับผิดชอบ

วรรณี แวนาแว

การประเมิน
มีการประเมิน N/S และวางแผน ประเมิน N/S ทุก 2 ชั่วโมง
การดูแลในผูปวยทางระบบ
ประสาท
การวางแผน…………….…….….
การจําแนกประเภทผูปวย Case ผูปวยมีปญหาทางสมอง เชน HT ศีรษะไดรับการ
Refer กลับที่มีปญหาทางระบบ กระทบกระเทือน มีการจําแนกประเภทเปน 3b ทุก
ประสาท
รายจนกวาอาการจะปกติ
ไมทันวางไดวางแผนการดูแล
แบบประคับประคอง
วันเดือนป

1.ฟนฟูความรูการจําแนกประเภทผูปวย

เหตุการณ/ประเด็น
ผลลัพธ/แนวทางแกไข
การดูแล………………………….….
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด 1.จัดวิชาการใหความรูโรคหลอดเลือดสมอง ในเวที
สมอง
ระดับรพ.
การดูแลตอเนื่อง……………….….
ยังไมไดประสานทีม HHC

ตวนแอเสาะ

วรรณี แวนาแว
ผูรับผิดชอบ
ตวนแอเสาะ/ เกศกาญจ

ผูปวย U/D HT Lose F/U ขาด ประสาน Clinic HT เพื่อมาประเมินผูปวยแตผูปวยราย
ยามาประมาณ 1 ป
นี้ยังไมประสาน เนื่องจากผูปวยเสียชีวิตกอน
จัดเวทีพูดคุยระบบการขาดนัดของผูปวยกลุมHT DM
ผูรวมทบทวน ครั้งที2่
นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
นางมารียา
ปตยะบุตร
นางรุสวานี
เจะเตะ
นางยีสะ
อิหะโละ
นางรอมือละ เจะแว
นางตวนแอเสาะ เจะแต
นางสาวจินดา แซนะ
นายอิสมาแอ
มะสะ
นางสาวนลินา
วารี
นางนูรีซัน กะรียอ
นางพวงประภา เพ็ชรมี

รุสนา สนเส็น

องคกรแพทย
ศูนยคุณภาพ
ผูปวยในชาย
หองคลอด
หองคลอด
ผูปวยในหญิง
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หองคลอด
ผูปวยนอก
ศูนยคุณภาพ
จากการประชุม 13.30 น. 26 มีนาคม 58

ทบทวนเหตุการณสําคัญ เรื่อง…………DEAD Un plan………………
วันที่ทบทวน ครั้งที1่ . ….4 กุมภาพันธ
หนวยงาน………ผูปวยในชาย………….
2558………
ครั้งที2่ ……26 มีนาคม 2558………
เหตุการณ
at word 19.45 น. BT 36.9 C P100/min R30/min B12 BP110/60 mmHg pt รูสึกตัวดี เพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ฟง lung มี
wheezing O2 sat 84%RA 97%ON mask c bag มีใจสั่นไมมีเหงื่อแตกพนberodual 1 dose หลังพนยา ใจสั่นลดลง
at 19.55 น.P100/min R28/min BP110/70 mmHg เหนื่อยลดลง ptกําลังdrip ยา Cef 3 2 gm ไมมีเจ็บแนน หนาอกไมมี
กระสับกระสาย นั่งคุยกับญาติที่มาเยิ่ยม ptบอกวาขอนั่งถานอนแลวหายใจไมสะดวก
at20.40 น.หลัง drip ยา Cef -3 2gm หมด เห็นptไมรูสึกตัว ประเมินพบวาจับ pulse ไมไดหายใจหนาอกไมกระเพื่อม ประเมิน pt Arrest
ยาย pt เขาโซน CPR Notify แพทย พยาบาลขึ้น CPR ทันที Ambubag Momitor EKG เจาะ DTX 114 mg% ขณะ CPR ประมาน5 ครั้ง
ญาติเขามาหามใหหยุด CPR เนื่องจากไมยินยอม ใหชวยเหลือ pt โดยการ CPR บุตรและญาตเซ็นปฏิเสธ(อธิบายแผนการรักษาบุตรและญาติ
เขาใจ)
at 20.45 น. แพทยประเมิน pt พบ EKG ที่ monitor เปน VT จึงทําการ defibrilotion ดวยพลังงาน 200Jหลังทํา EKGเปนVF แพทยจึง
difib อีกครั้งดวยพลังงาน200J monitor EKG พบAsytole ขอปฏิเสธการรักษาตอ
วันเดือนป
เหตุการณ/ประเด็น
11/1/2558 เหตุการณ Case Pneumonia admit
จากER ดวยหายใจเหนื่อย ไมถึง 2
ชั่วโมง Arrest Dead

ผลลัพท/แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นปญหา
การเขาถึงเขารับบริการ
1. เคลื่อนยายจากER โดยเปลนั่ง
2. เคลื่อนยายจากER ไปหอผูปวยไมมี
พยาบาลนําสง

1.จัดทําแนวทางการเคลื่อนยายผูปวยประเภท
3b

อิสมาแอ

2.กําหนดให Case ที่รับจากER ทุกราย ตองมี
ผูนําสง
การประเมิน
1. ER ไมไดแยกประเภทผูปวย

วันเดือนป

2.ไมไดซักเรื่องของเสมหะ ไอบอย
3. ไมไดประเมินระดับความรุนแรง
Score Pneumonia (ไมมี)
เหตุการณ/ประเด็น
การวางแผน

1.จัดฟนฟูวิชาการ การแบงประเภทผูปวย
2.จัดหาแนวทาง การแยกประเภทผูปวยเพื่อ
สื่อสาร ใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบและ
เขาถึงงาย
3.กําหนดcase ที่ตองนอนสังเกตอาการอยูที่ ER
อยางนอย 2 Hr
4. จัดเวทีทบทวนมาตรฐาน ER คุณภาพ ใน
วาระPCT
1. จัดทําClinical risk สําหรับโรคPneumonia

จินดา
อิสมาแอ

ผลลัพท/แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ

จินดา /อิสมาแอ
โนรี/ปณิดา

1.เตียงไมเหมาะสม ในการเคลื่อนยาย

การดูแล
1.ไมมี Clinical risk สําหรับโรค
Pneumonia
2.บันทึกอาการผูปวยกอนนําสงไม
ครอบคลุม และเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
การใหขอ มูลเสริมพลัง
1.ไมไดใหขอมูลตั้งแตแรกในการรักษา
เรื่องการชวยชีวิต

ทบทวน ครั้ง นางรอมือละ
ที่1
นางปณิดา
นายอิสมาแอ
นางสาวนลินา

1. กําหนดเตียงสําหรับรับผูปวย ประเภท 3b
เตียง 8 9 16 ไมใหมีการเคลื่อนยาย
2. กําหนดให ENV หนวยงานตรวจสอบความ
พรอมของเตียง ตําแหนงเตียง

อาดีลัส

1. จัดทําClinical risk สําหรับโรคPneumonia โนรี/ปณิดา
1.การบันทึกทางการพยาบาล ใหบันทึกแบบ
Focus charting

เจะแว

1. กําหนดใหจุดAdmit เพิ่มหัวขอในการให จุดAdmit
ขอมูล เรื่องการใสทอชวยหายใจ การนวดหัวใจ
การสงตอ
2. ปรับเพิ่มหัวขอในการใหขอมูล ในใบเซ็นต
อิสมาแอ ประสาน ทีมเวชระเบียน
ยินยอม
หองคลอด

ยีอูดิง
มะสะ
วารี

ผูปวยในชาย
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หองคลอด

นางโนรี
เอามิง
นางนูรีซัน กะรียอ
นางพวงประภา เพ็ชรมี

ผูปวยในชาย
ผูปวยนอก
ศูนยคุณภาพ
จากการประชุม 15.30 น. 4 กุมภาพันธ 58

นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
นางมารียา
ปตยะบุตร
นางรุสวานี
เจะเตะ
นางยีสะ
อิหะโละ
นางรอมือละ เจะแว
นางตวนแอเสาะ เจะแต
นางสาวจินดา แซนะ
นายอิสมาแอ
มะสะ
นางสาวนลินา
วารี
นางนูรีซัน กะรียอ
นางพวงประภา เพ็ชรมี

องคกรแพทย
ศูนยคุณภาพ
ผูปวยในชาย
หองคลอด
หองคลอด
ผูปวยในหญิง
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หองคลอด
ผูปวยนอก
ศูนยคุณภาพ

ทบทวน ครั้ง
ที่2

จากการประชุม 13.30 น. 26 มีนาคม 58

ทบทวนเหตุการณสําคัญ เรื่อง……Still Birth………
วันที่ทบทวน…17-18… กุมภาพันธ 2558………
หนวยงาน………หองคลอด………….
วันเดือนป
16/2/2558

เหตุการณ/ประเด็น
ผลลัพท/แนวทางแกไข
มารดาG3P2 ทารกตัวโต คลอดติดไหล
นาน 11 นาที
ประเด็นปญหา
การเขาถึงเขารับบริการ
ANC
* การฝากครรภ ไดรับการ Screen 1.ในกรณี ผลTrace ใหนัดผูปวยมาF/U
DM
ตอนอายุครรภ 24+6 wks/us 50 g เพื่อตรวจประเมินซ้ํา
GCT
ผล=130 mgdl และมีผลUrine Alb
1+
มาตลอด และไมไดรับการตรวจ
ประเมิน
ซ้ํา
การประเมิน
LR

ผูรับผิดชอบ

นินะ

* การรับใหม การคาดคะเนน้ําหนัก
ทารก
BW 3,500 gms รายงานแพทย โดย
แพทย
ดูรายละเอียดในเวชระเบียน และไมมี
การ
ยืนยัน EFW ซ้ํา

1.เปลี่ยนchart เปนสัญลักษณชัดเจน (สีแดง)

สุไลณี

เพิอสื่อสารใหทีมดูแลเฝาระวัง
2.เมื่อมีการคาดคะเนน้ําหนัก ทารก มากกวา
3,500 กรัม รายงานแพทยเพื่อมายืนยัน
การคาดคะเนน้ําหนัก ทารกทันที
กรณีไมทําตามแนวทาง ใหรายงานแพทยซ้ํา
อีกครั้ง หากยังไมไดประเมินรายงานตรวจ
การณทราบ
3. U/S ทารก มากกวา 3,500 กรัม ใหเปนขอ
บงชี้ในการประสานสูติแพทยเครือขาย

Inchart/รอมือละ

พญ.นิยา

การวางแผน
ANC
ขณะ ANC ทารกตัวโต ไมไววางแผน 1. ทารกที่สงสัยวานําหนักตัวมากกวาปกติ
ไมไดเปนขอบงชี้ในการเขาคลินิกHight เปนขอบงชี้หนึ่งใหเขาคลีนิกHight risk
risk
2. กําหนดแนวทางการดูแล
3. การใหขอมูลเขมขน โอกาสการเกิดความ

นินะ
พญ.นิยา
นินะ

เสี่ยงคลอดติดขัด คลอดติดไหล ไหลหัก

วันเดือนป

LR
1.ไมมีการวางแผนความเสี่ยงของ
ปญหา
การคลอดติดไหล คลอดติดขัด
เหตุการณ/ประเด็น
การดูแล
LR
1.ไมมีการบันทึกfogusการคลอดติด
ไหล

1.รวมกันคนหาความเสี่ยงในแตละเวรเพื่อ
เพื่อวางแผนการดูแลผูปวย
ผลลัพท/แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ

1.จัดเปนแนวทางการดูแลผูปวยที่มี EFW >

3,500 gms ตองFogus เรื่องคลอดติดไหล
2. ขณะเบงคลอด ไมได Moniter FHS 2. จัดซื้อเครื่องมือเพิ่ม (อยูในแผนป58)
( ประเมิน FHS ทุก 5 นาที)
3. ทีมชวยเหลือมาชาเนื่องจากไมมีคน 3. ทบทวนบทบาททีมวิทยุ/ทีมชวยเหลือ
ประสาน
4. Fully ไมไดตามแพทยมารับทารก 4. แจงใหเจาที่ทุกคนทราบแนวทางการตาม
แพทยมารับทารก
การใหขอ มูลเสริมพลัง
1. การใหขอมูลไมมีการยืนยันโดย
1.แจงใหเจาที่ทุกคนในหนวยงานทราบ
แพทย
ผุปวยรองขอไปผาตัดคลอดที่ รพ.ยะลา แนวทางการ กรณีผูปวยรองขอไปรพ.ยะลา

วนิจดา
นฤมล
รอมือละ
รอมือละ

เนื่องจากเจ็บครรภมาก ทนไมไหว
เนื่องจากเจ็บครรภมาก ทนไมไหว
( จากการประเมินทีมสุขภาพจิต )

2.ทีมเยี่ยวยาไมครบทีม ในการลงไป
Support จิตใจ
การดูแลตอเนื่อง
ผูรวมทบทวน
1. นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
2. นายแพทยนิอิมรอน นิสาเฮาะ
3. นางยีสะ อิหะโละ
4. นางสีตีแอเสาะ ยูโซะ
5. นางรุสนา สนเส็น
6. นางรุสวานี เจะเตะ
7. นางวรรณี แวนาแว
8. นางปทมา อิสระพงศ
9. นางรอมือละ เจะแว
10. นางราเฮ มะทา

2. จัดรวบรวมแนวทางที่มีในหนวยงาน
3. เมื่อรับใหม ใหพูดคุยตกบริการเนนเรื่อง
การสงตอ
4. Inchart ประเมินความรู ความเขาใจผูปวย
และญาติเรื่อง การสงตอ พรอมใหขอมูล
เสริมพลัง
1. รอSet เวที ทบทวนการทีมเยี่ยวยารพ.

11. ตวนแอเสาะ เจะแต
12. นางปณิดา ยีอูดิง
13. นางสุไลณี สะแต
14. นางสาววูลีดา เจะเลาะ
15. นางสาวซูไรดา อูมา
16. นางรุสนี สาแม็ง
17. นางสาวฟารีดะฮ บาสอลอ
18. นางสาวนลินา วารี
19.นางนูรีซัน กะรียอ
20.นางพวงประภา เพ็ชรมี

วูลีดา
พยาบาลรับใหม
รอมือละ
ยีสะ

หอง 5ส. 11.00น. - 13.00น.

CASE DEAD STEMI PT HN
####### วันที่ 27/2/58
ทบทวนเคส วันที่ 21/5/ 58
แพทยเวร แพทย นิยา สือนิ พยาบาลหัวหนาเวรดึก รอยหนะ มอหะ
Register
07.13 น.
At ER07.13 น. มาโดย
รายงานแพทย 07.18 น.
แพทยตรวจรางกาย เวลา 07.18 น.
Stat order 07.15 น. ESI level 2
อาการสําคัญ
1 ชม.กอนมารพ. ขณะตัดยางอยูเจ็บหนาอก เหงื่อแตกตัวเย็น ราวไปคอ แขนซาย หายใจไมสะดวก O2
sat 97% RA
Coma score E4 V5 M6 Pupil 2.5 m BRTL
อาการแรกรับ
รับใหมER ดวยเปลนอน pt ใหประวัติวา 1 ชม.กอนมารพ. ตัดยางอยูเจ็บหนาอก เหงื่อแตกตัวเย็น ราวไปคอ แขนซาย หายใจไมสะดวก
O2 sat 97% RA Coma score E4 V5 M6 Pupil 2.5 mBRTLแรกรับPtรูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่องมีอาการเจ็บหนาอก เหงื่อแตกตัวเย็นใจ
สั่น PS 8/10 คะแนน ผูปวยมีประวัติ NON STEMI มา 5 ป

วันที่/เวลา27/3/58

สัญญาณชีพ
T

07.13น.

P
36.5

R
48

26

อาการ

การพยาบาล/ การรักษา

BP
150/70mmHg Pt มีอาการ เจาะ lab Trop –t , Bun Cr- ,
เจ็บหนาอก CBC , on H/L stat
ทะลุหลัง ราว
มาคอ หายใจ
ไมสะดวก PS
8/10 คะแนน
On O2 canular 3 LPM

07.15 น.

36.5

50

26

170/90
mmHg

ยังมีอาการ
เจ็บหนาอก

EKG 12 lead stat
Plavix 4 tab , ASA (81 ) 4
tab stat

07.18น.

36.5

26 170/100
mmHg

07.23 น.

50

58

07.30น.

50

26

วันที่/เวลา27/3/58
T
07.45น.

50

200/140
mmHg
170/90
mmHg

สัญญาณชีพ
P
R
50

ผูปวยมีอาการ
เจ็บหนาอก
ลดลง PS
7/10 8
คะแนน
มีอาการเจ็บ
หนาอกอยู
ยังมีอาการ
เจ็บหนาอก
อาการ

Monitor EKG , O2 sat แพทย
ตรวจรางกาย อาน EKG
advice เรื่องการใหยา ละลาย
ลิ่มเลือด ให SK
Monitor EKG , O2 sat
Monitor EKG , O2 sat
การพยาบาล/ การรักษา

BP

26 170/100
mmHg

Pt รูสึกตัวดี
ถามตอบรู
เรื่อง

แพทยเวร consoultstaff
โรงพยาบาลยะลา ไมให drip SK
เนื่องจากเปนผูปวย NSTEMI
เดิม ใหrefer pt เริ่มหายใจ
เหนื่อย on O2 mask c- bag
10 lpm

07.58น.

คลํา
pulse
ไมได

26 200/100
mmHg

Pt มีอาการ Stat CPR on ET tube 7.5
arrest เขียว ลึก 22 ซม .
ตาเหลือก
คลํา pulse
ไมได เรียกไม
รูสึกตัว
Adrenaline 1:1000
* 10 dose
CPR 30 min
On 0.9 NSS free
flow * 2 เสน
ขณะ CPR มี VF
defib 200 jule *2
ครั้ง (at 8.14 น. ,
08.18 น.)
-cordarone 150
mg V stat

CPR 30 min
advice ญาติ หยุด
CPR
*** 08.30 น. ผูปวย DEAD .
สรุปผลการทบทวน
ว/ด/ป

ประเด็น
ผลลัพธ
การเขาถึง
ลดระยะเวลาในชุมชน โดยการทําแผนที่
การเขาถึง Pre hos ชุมชนของผูปวย และแสกนเขา โปรแกม
ลาชา ผูปวยใชเวลา Hsxp ทุกราย
ในชุมชนมา รพ นาน
การวางแผนผูปวยมี
ประวัติ NONSTEMI ขาดระบบ
การดูแลกลุมนี้ มี
การเฝาระวังอยางไร
การใหขอมูลและการ
เสริมพลัง การปฏิบัติ
ตัวไมเหมาะสม การ
ไดรับขอมูลในผูปวย
กลุมนี้ไมชัดเจน

ผูรับผิดชอบ
นุรอามาณี

จัดตั้งคลินิก ACS ในระบบ เพื่อใหความรู
เสริมพลัง แจกเบอรฉุกเฉินโรงพยาบาลโดย
มีเปาหมาย ผูปวยเขาถึงคลินิก

จินดา

มีการใหขอมูลในคลินิก
โดยสหวิชาชีพ

จินดา

ผูรวมทบทวน
1. นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
2. นางยีสะ อิหะโละ
3. นางสาวนลินา วารี
4. นางรุสนา สนเส็น
5. นางรุสวานี เจะเตะ
6. นางวรรณี แวนาแว
7. นางปณิดา ยีอูดิง
8. นางรอมือละ เจะแว
9. ตวนแอเสาะ เจะแต
10.นางนูรีซัน กะรียอ
11.นางพวงประภา เพ็ชรมี

CASE Dead HN ####### วันที่ 29/3/58
แพทยเวร แพทย นิยา สือนิ พยาบาลหัวหนาเวรบาย รอยหนะ มอหะ
Register 20.09 น. At ER 20.09 น. มาโดย …………………
รายงานแพทย 20.11 น.
แพทยตรวจรางกาย เวลา 20.12 น.
Stat order 20.13 น. ESI
level 2
อาการ
at 14.00 น. หายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไมได ไมไข ไมไอ เสมหะขาว น้ํามูกใส อาเจียน 3 ครั้ง Coma score E4 V5 M6
สําคัญ
Pupil 2.5 mBRTL
อาการแรก รับใหมER ดวยเปลนั่ง แรกรับER Pt รูสึกตัวดี ถามตอบ รูเรื่อง ชวยเหลือตัวเองได มีใบหนาบวม แขน ขา บวม ปสสาวะออก
รับ
นอย มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไมได เสมหะขาว น้ํามูกใส มีไข ประวัติมีโรคความดัน เบาหวาน
วันที่/เวลา
29/3/58

20.09 น.

สัญญาณชีพ

T
38.5

P
88

RR
32

อาการ

BP
170/60

O2 sat
86% RA มีอาการหายใจ

pain score

การพยาบาล/ การรักษา

จัดทานอน ศีรษะสูง

mmHg

20.12 น.

38.5

90

34

20.17 น.

38 C

92

34

เหนื่อยหอบ นอน
ราบไมได เสมหะ
ขาว น้ํามูกใส มี
ไข ใบหนาบวม
แขน ขา บวม ทั้ง
2 ขาง หายใจ มี
chest
retraction
170/60mmHg 86% RA Pt มีอาการ
หายใจเหนื่อย
หอบ มากขึ้น

170/80

99% Pt มีอาการ
หายใจเหนื่อย
หอบมากขึ้น
นานราบไมได

วัด V/S BT 38.5 c ,
P118 min RR 34 min
O2 sat 86 % RA
monitor EKG , O2 sat
,BP มฟง lung
wheezing both lung
พนยา Berodual * 1 NB
1 dose .Obs. อาการ
On O2 canular 3 lpm
O2 sat 90 % เปลี่ยน
on O2 mask c- bag 10
lpm O2sat 99 %
แพทยตรวจอาการ On
H/L , CBC ,Bun , Cr
,Advice Tube Pt
ปฏิเสธ
On Monitor sat
แพทย order film CXR
Port table - ขณะ film
Advice Tube Pt
ปฏิเสธ

วันที่/เวลา
27/3/58

สัญญาณชีพ
T

20.27

P
38 คลําไมได

RR

*** 20.57 น. ผูปวย DEAD .
ประเด็นที่ได
1 การใหขอมูลในคลินิก HT DM ไมชัดเจน
2 การใหขอมูลเสริมพลังในภาวะวิกฤติ

BP
40 170/80

อาการ

การพยาบาล/ การรักษา

หลัง CXR Pt มี
อาการตาเหลือก
เรียกไมรูสึกตัว
คลําpulse ไมได

Stat CPR + on E.T
Tube 7.5 ลึก 21 cm.
adrenaline 1:1000 *10
dose ,เจาะ DTX 64
mg/dl , Sodium
bicarbonate 1 amp V
stat , glucose 1 amp
V stat CPR 30 min
20.57น. Pt dead

O2 sat

ผูรวมทบทวน
1. นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
2. นางยีสะ อิหะโละ
3. นางสาวนลินา วารี
4. นางรุสนา สนเส็น
5. นางรุสวานี เจะเตะ
6. นางวรรณี แวนาแว
7. นางปณิดา ยีอูดิง
8. นางรอมือละ เจะแว
9. ตวนแอเสาะ เจะแต
10. นายอิสมาแอ มะสะ
11. นายอูสมาน มะนิ
12. นางสาวซอบารียะ โดเระ
13.นางนูรีซัน กะรียอ
14.นางพวงประภา เพ็ชรมี

