โรงพยาบาลปั ตตานี

Context : Appendicitis โรงพยาบาลปั ตตานี
ระบาดวิทยาของปั ญหา
จานวนผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบ ปี 2558-2561 จานวน 503, 443, 460 และ 486 คน พบว่าเกิดไส้ตงิ่ ทะลุใน
ผูป้ ่ วยโรคไส้ตงิ่ อักเสบเฉียบพลัน ปี 2558-2561 จานวน 50, 53, 52 และ 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.44, 11.96,
11.30 และ 15.02 ตามลาดับ เมือ่ ทบทวนพบสาเหตุทะลุ ดังนี้ อันดับ 1 ร้อยละไส้ตงิ่ ทะลุกอ่ นมารพ ปี 25582560= 6.96, 6.77 และ 6.09 อันดับ 2 ร้อยละไส้ตงิ่ ทะลุจาก รพช. ปี 2558-2560= 2.3, 4.51 และ 4.57 อันดับ 3
ร้อยละไส้ตงิ่ ทะลุในรพ. ปี 2558-2560= 0.6, 0.68 และ0.65
และยังพบเสียชีวติ ปี
2558-2561 จานวน 2, 1, 0, และ 2 คน
ลักษณะผูป้ ่ วย (อธิบายลักษณะ ผป.ทีม่ าหาเรา: Demographic data) เช่น เพศ อายุ ลักษณะพิเศษ ......ที่
สัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ /ไส้ตงิ่ แตก
รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน
(พืน้ ที)่
และเข้ามารักษาในโรงพยาบาลปั ตตานี
ความต้องการผูป้ ่ วย
วินิจฉัยถูกต้อง ผ่าตัดรวดเร็ว ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
องค์ประกอบสาคัญในการดูแล (อะไรบ้างทีม่ สี ว่ นสาคัญต่อการดูแล คน เครือ่ งมือ ทีม เครือข่าย)
ศัลยแพทย์ 8 คน มีทงั ้ ศัลยแพทย์ทวไป
ั ่ และกุมารศัลยแพทย์
มีหอ้ งผ่าตัดจานวน 10 ห้องเปิ ด
บริการในเวลาราชการ นอกเวลาราชการมีหอ้ งผ่าตัดเปิ ดบริการ
จานวน 2 ห้อง และสามารถเปิ ดบริการห้องผ่าตัดกรณีฉุกเฉินได้ทนั ทีเพิม่ อีกจานวน 2 ห้องภายใน 30 นาที
มี
เกณฑ์ Second opinion
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ :
1. CT
2. Ultrasound
3. Laparoscopic appendectomy
จานวนผูป้ ่ วย :
Appendicitis ปี 2559 จานวน
443 ราย
ปี 2560 จานวน
460 ราย
ปี 2561 จานวน 486 ราย
ปี 2562 (ตค-กพ.) จานวน 203 ราย
Rupture Appendix ปี 2559 จานวน
53 ราย
ปี 2560 จานวน
52 ราย
ปี 2561 จานวน 73 ราย
ปี 2562 (ตค-กพ.) จานวน 26 ราย
การทาหัตถการ :
Appendectomy
ความท้าทาย
1. วินิจฉัยรวดเร็ว โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
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2. ผ่าตัดรวดเร็ว
3. หลังผ่าตัดไม่มกี ารติดเชือ้

Purpose

Primary driver
ระดมสมองกิจกรรมมีอะไรบ้าง
ทีท่ าให้บรรลุเป้ าหมายและจัดหมวดหมู่

Primary driver
อาจพิจารณาได้จาก care process
/network/ทักษะความรูข้ องบุคลากร/
ผูป้ ่ วย
ลักษณะบางอย่างทีเ่ ป็ นตัวตนของ
เรา ทักษะบางอย่าง
Intervention เดิมยังใช้ได้ พิมพ์สดี า
ถ้าเป็ น Change Idea พิมพ์สแี ดง
เพือ่ เป็ นการ Alert ทีม
1. ลดอัตราไส้ตงิ่ แตก
2. ลดการเสียชีวติ

Indicator
1. อัตราการเกิดไส้ตงิ่ ทะลุ
ในโรคไส้ตงิ่ อักเสบ <10%
2. อุบตั กิ ารณ์วนิ ิจฉัย
ผิดพลาด = 0
3. อุบตั กิ ารณ์ผา่ ตัดช้า
นานกว่า 6 ชัวโมง
่ =0

- เข้าถึงบริการเร็ว

- การวินิจฉัยถูกต้อง/
รวดเร็ว
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Secondary driver
- ประชาชนมีความรูเ้ กีย่ วกับ
อาการปวดท้องทีส่ งสัยไส้ตงิ่ อักเสบ
- ระบบconsult/refer in ทีร่ วดเร็ว
-ส่งเสริมการใช้ Alvarado score
- Early Investigate : Lab, CT
-การสังเกตอาการปวดท้องในหอผูป้ ่ วย กาหนด
Early warning sign ช่วยในการสังเกตอาการ
และเพื่อรายงานแพทย์ได้ แม่นยำขึ ้น

-ประกันเวลาเข้ารับการผ่าตัด
-การปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ/ตามแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ (second call)

- Early OR

- การรักษาภาวะsepsis ที่
มีประสิทธิภาพ

-Early detect

Interventions/Change Idea
-สือ่ ปชส.อาการปวดท้องทีต่ อ้ งรีบมารพ.
รายการวิทยุทอ้ งถิน่ และ www.pattanihos.com
-แนะนาเมื่อมาตรวจแล้วแพทย์ให้กลับบ้านพร้อม
แผ่นพับอาการปวดท้องทีต่ อ้ งรีบมารพ.
2. ประสานความร่วมมือกับรพช.เครือข่าย การใช้
Alvarado score (ปรับปรุง) วินจิ ฉัยไส้ตงิ่ อักเสบ
และการรักษาเบือ้ งต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ส่งต่อ
-ปรับปรุงแนวทางการใช้ Alvarado score ช่วยใน
การวินิจฉัย และการประเมินซ้าทุก 4-6 ชม.
-การประกันเวลาออกผล lab ด่วน CBC,BS,
BUN/Cr, E’lyte 30 นาที
-การประกันเวลารายงานผล U/S, CT ผลด่วนใน 1
ชม.
-กาหนดเกณฑ์ early warning signs เพื่อ activate
staff : 1.ปวดท้องเกิน 24 ชัวโมง
่
2. P>90, T>38.5, wbc>12,000 3.มีอาการปวดทัว่
ท้อง ไม่ได้เป็ น localize pain

Indicator
1. การวินิจฉัย : คัดกรองไส้ตงิ่ อักเสบทีส่ ง่ ต่อมาโดยใช้Alvarado score > 80%
2. อัตราการประเมิน Early warning sign ในผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบ

-กาหนดให้ผปู้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบเป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
สามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 6 ชัวโมง
่
หลังแพทย์วนิ ิจฉัย

3. อุบตั กิ ารณ์การรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารช้ากว่า 30 นาที = 0
4. อัตราผูป้ ่ วยได้ทา Ultrasound หรือ CT ภายใน 4 ชัวโมง
่
(เมือ่ แพทย์มคี าสัง)่ >80 %
5. อุบตั กิ ารณ์วนิ ิจฉัยผิดพลาด = 0
6. อัตราเสียชีวติ = 0%

-Sepsis guideline

-เกณฑ์ second call
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Process Flowchart ของการดูแลผูป้ ่ วยโรค Appendicitis
Map Key patient care process

ประเด็นคุณภาพ/ความเสีย่ งสาคัญ

Access & Entry
(walk in, refer, in hospital)

-ขาดความรู้ มารพ.ช้า
-ส่งต่อล่าช้า

Assessment

-Delay detect

Investigation & Diagnosis
-

-รายงานผล Lab ล่าช้า > 30 นาที
รายงานผล U/S, CT ล่าช้า > 1 ชม.
-วินิจฉัยผิดพลาด ล่าช้า

Care of patient
-Re Assessment
6 ชม.

-ไม่ใช้ Alvarado score ในการประเมินซ้าทุก 4-

-Operation

-รายงานแพทย์เชีย่ วชาญล่าช้า
-ส่งผ่าตัดล่าช้า

-Post op-care

-การเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนไม่เหมาะสม

Discharge plan
-f/u

-ขาดนัด
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การจัดการกระบวนการ (Process management) : Concept 3 P
กระบวนการ
Access/Entry

ข้อกาหนดของกระบวนการ
การเข้าถึงบริการรวดเร็ว

Assessment

ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินถูกต้องใน
การประเมินทันเวลา

Investigation &
Diagnosis

ตัวชีว้ ดั ของกระบวนการ
รพช ส่งต่อในเวลาทีเ่ หมาะสม
-รพปน

การออกแบบกระบวนการ
-พัฒนาศักยภาพของรพช. Referral Audit/conference
-ประชุมอบรมให้ความรูแ้ ก่แพทย์/พยาบาล รพปน/รพช
-ประสานแผนกต่างๆในการประเมินผูป้ ่ วยทีม่ าด้วยอาการปวด
ท้อง และกาหนด criteriaในการ consult ศัลยกรรม
-โครงการผ่าตัดใกล้บา้ น-ใกล้ใจ โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
อัตรา การใช้ Alvarado score >8o% --ปรับการนา Alvarado score ใช้ในผูป้ ่ วย RLQ pain ทุกราย
-อัตรา Missed/Delayed diagnosis (เดิมใช้ในรายสงสัย Appendicitis)
-อัตราRe-visit ER ใน 24 ชม
-ผูป้ ่ วย Abd. pain ทีม่ ารับการรักษาที่ OPD/ER ให้ใช้ใบ
Discharge advice ทุกราย
-ส่งตรวจเพิม่ เติมเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
-ร้อยละผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ CT ตาม
ข้อบ่งชี้
-อุบตั กิ ารณ์การรายงานผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารช้ากว่า 30 นาที = 0
-อัตราผูป้ ่ วยได้ทา Ultrasound หรือ CT
ภายใน 4 ชัวโมง
่
(เมือ่ แพทย์มคี าสัง)่
>80 %
-อุบตั กิ ารณ์การตรวจวินิจฉัยล่าช้า
(Miss/Delay Dx)

-การประกันเวลาออกผล lab ด่วน CBC,BS, BUN/Cr, E’lyte 30
นาที
-การประกันเวลารายงานผล U/S, CT ผลด่วนใน 1 ชม.
-กาหนดเกณฑ์ early warning signs เพื่อ activate staff :
1.ปวดท้องเกิน 24 ชัวโมง
่
2. P>90, T>38.5, wbc>12,000
3.มีอาการปวดทัวท้
่ อง ไม่ได้เป็ น localize pain
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กระบวนการ
Re assessment

operation

ข้อกาหนดของกระบวนการ
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินซ้าในเวลาที่
เหมาะสม

ผูป้ ่ วยได้รบั การผ่าตัดรวดเร็ว

ตัวชีว้ ดั ของกระบวนการ
-อัตราการ miss diag/ delay diag

การออกแบบกระบวนการ
-ใช้ Alvarado score ในการประเมินซ้า 4-6 ชม.

-อัตราการประเมิน Early warning sign
ในผูป้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบ

-กาหนดเกณฑ์ early warning signs เพื่อ activate staff : 1.ปวด
ท้องเกิน 24 ชัวโมง
่
2. P>90, T>38.5, wbc>12,000 3.มีอาการ
ปวดทัวท้
่ อง ไม่ได้เป็ น localize pain

-Door To Operation
ผ่าตัดใน 4 ชม.กี%
่

-มีระบบ consult ศัลยกรรมเด็ก/นรีเวชกรรมในรายทีอ่ าการไม่
ชีช้ ดั
-มีเกณฑ์ Second call
-จัดให้มรี ะบบ grand round
-กาหนดให้ผปู้ ่ วยไส้ตงิ่ อักเสบเป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉิน สามารถผ่าตัด
ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 6 ชัวโมงหลั
่
งแพทย์วนิ ิจฉัย
-เกณฑ์ second call

Post-OP care
Discharge

-ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลหลังผ่าตัด
ปลอดภัย และไม่มภี าวะแทรกซ้อน
-ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัด
ได้ถกู ต้อง

-อัตราเสียชีวติ จากภาวะ Sepsis
-SSI< 5%
-อัตรา Re-admit จากการปฏิบตั ติ วั
ไม่ถกู ต้องภายใน 28 วัน =0%

การประเมินผลลัพธ์ : 1.นาเสนอ Ultimate goal อาจใช้ Run chart หรือ control chart

-แผนการดูแลผูป้ ่ วย Appendicitis
-CPG sepsis
-แผนจาหน่ายผูป้ ่ วย Appendectomy
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2.อาจนาเสนอผลลัพธ์ของ Process ทีเ่ ป็ น change IDEA ใน driver diagram มา Show ผลลัพธ์กระบวนการ ทบทวนทาได้ดี เพราะอะไร ทีย่ งั ไม่
บรรลุเพราะอะไร จะทาอะไรต่อ เช่น เรากาหนด Time to OR in 6 hr. เราก็สามารถนามาเสนอผลลัพธ์ได้ ว่าสามารถทาได้เท่าไหร่ ทาไม่ได้เท่าไหร่ เพราะอะไร แล้วมีแผน
จะแก้ปัญหาอย่างไร...

