
แนวปฏิบัติการประเมินแรกรับและรายงาน 
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หอผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต (PMCU) 
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โดยใช้ PAT (Pediatric Assessment Triangles) and PEWS (Pediatric Early Warning Sign)
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หัวข้อน าเสนอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทสรุปของผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 

กระบวนการและวิธีปฏิบัตใินอดีต 

กระบวนการและวิธีปฏิบัตทิี่ได้ปรับปรุงใหม ่

การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ท่ีได้รับ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ความท้าทายต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง
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1. บทสรุปของผู้บริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลากรในหอผู้ป่วยเด็กก่ึงวิกฤต (PMCU) 

ปฏิบัติงานยึดหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อ

เพื่อนมนุษย์ (DEDICATED & EXCELLENT 

MEDICAL SCHOOL FOR MANKIND) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสิ่งส าคัญ มอง

หาโอกาสพัฒนาจากปัญหาอย่างสม่ าเสมอ ความพร้อมในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรในทีมมีการใช้ PDCA/CQI อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยตาม SIMPLE ตอบสนองด้าน 
Emergency response ในผู้ป่วยเด็กอายุ
แรกเกิด - 15 ปี ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
และปลอดภัย

เป็นบริบทเด็กก่ึงวิกฤตท่ีจะต้องดักจับ
ความเสี่ยงเชิงรุกและจัดการ ดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว 
จากความร่วมมือและการท างานเป็น
ทีมท่ีดีของสหสาขาวิชาชีพ 

น า PAT and PEWS มาประยุกต์ใช้ ประเมิน 
เฝ้าระวัง และดูแลรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว 
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการ
ดูแล ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
ผู้รับบริการปลอดภัยและญาติมีความพึง
พอใจ 
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ใช้เคร่ืองมือ PAT and PEWS ในการประเมินแรกรับและเฝ้าระวังในแต่ละผลัดเวร โดย และเมื่อมีอาการ
เปลี่ยนแปลง ท าการประเมินซ้ าและรายงานแพทย์

บันทึกใน Flow Chart ปลายเตียง ขณะ Pre-Conference กับผู้ร่วมทีมในการวางแผนการพยาบาลร่วมกัน
ในการดูแลผู้ป่วย และตรวจสอบการบันทึกในระบบ HIS ท่ีมีความเฉพาะของผู้ป่วยทุกรายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

บันทึกใน Problem/Need Intervention Evaluation ของ Nursing Progress Note 

ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของบันทึกทางการพยาบาล 

นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดคิดและไม่ยึดติด

สรุปขั้นตอนการใช้ PAT and PEWS ในการปฏิบัติงาน             
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515โดยเป็นคณะแพทย์ภูมิภาคแห่งที่ 3 ของประเทศ 
และเป็นแห่งแรกของภาคใต้ โดยได้รับพระราชทานพระนาม “สงขลานครินทร์” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ 
ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขวิสัยทัศน์

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

วัฒนธรรมองค์กร

1. มุ่งเน้นคุณภาพ
2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
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บริบทหอผู้ป่วย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

01

02

03

04

05

06

รับผู้ป่วยเด็กก่ึงวิกฤตท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี 
ท่ีมีความเสี่ยงต่ออาการแย่ลงและเกิดภาวะคุกคามต่อ
ชีวิต ตามโรคของ CLT ท่ีมีปัญหาทางโรคระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ผู้ป่วยเด็กก่ึงวิกฤตเร่งด่วนได้รับการเข้ารับการ
ดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว (Early detection) 
เหมาะสม ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Safe)

พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน มุ่งมั่นท่ี
จะพัฒนาตนเอง กังวลในการดูแลผู้ป่วยท่ีหลากหลาย

บุคลากร/ผู้ใช้ PAT and PEWS 
คือ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากข้ึน
ในการดูแลผู้ป่วยภาวะก่ึงวิกฤต 

บุคลากรต้องการให้ผู้ป่วยเด็ก
อาการดีข้ึนและปลอดภัย
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PAT (Pediatric Assessment Triangles) and              
PEWS (Pediatric Early Warning Signs)

เครื่องมือในการ
ประเมินผู้ป่วย

Pediatric Early Warning Signs 
(PEWS) สัญญาณชีพที่มีความ
เฉพาะรายบุคคลและการรายงาน

ประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment) 
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
พยาบาลที่ส าคัญ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง

เป็นระบบในการค้นหา
ความเสี่ยง ปัญหา และ
ความต้องการ

วางแผนการรักษาพยาบาล 
แก้ปัญหาเร่งด่วน/ส าคัญ 
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ผู้ป่วยเด็กก่ึงวิกฤตท่ีมีอายุ
ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี ที่มี
ความเสี่ยงต่ออาการแย่ลง

และเกิดภาวะคุกคามต่อชีวิต

กลุ่มลูกค้า 

- ได้รับการเฝ้าระวังและ
ตอบสนองต่ออาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- ได้รับการช่วยเหลือ 
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
และทันเวลา

- บุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจในการประเมิน
- เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
การแพทย์ในการเฝ้าระวัง
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
- บุคลากรมีเพียงพอและมี
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือ

- ผู้ป่วยเด็กได้รับการประเมิน 
เฝ้าระวัง และดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
ร้อยละ 100
- อัตราการเกิดภาวะ 
Respiratory Failure และ 
Cardiac Arrest เท่ากับ 0

ความต้องการหลัก/
ความคาดหวัง

คุณลักษณะด้านคุณภาพ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" (ต่อ)

ญาติ/ผู้ดูแล

กลุ่มลูกค้า 

- ผู้ป่วยได้รับการดูแลท่ี
รวดเร็ว 
- ผู้ป่วยอาการดีข้ึน ได้กลับ
บ้านเร็ว
- ได้รับข้อมูลจากแพทย์/
พยาบาล

- กระบวนการดูแลท่ีรวดเร็ว
และมีคุณภาพ
- ได้รับข้อมูลครบถ้วนและ
บอกความต้องการได้
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และวางแผนการรักษา

- ความพึงพอใจในการได้รับบริการโดยรวม
- จ านวนข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน
- ข้อร้องเรียน เท่ากับ 0
- ผล IPV

ความต้องการหลัก/
ความคาดหวัง

คุณลักษณะด้านคุณภาพ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

4.6

4.7

4.8

1/2563 1/2564 2/2564

4.75 4.78
4.72

เป้าหมาย 4.45 คะแนน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" (ต่อ)

- พยาบาล
- ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

กลุ่มลูกค้า 

- เข้าใจสถานการณ์ท่ีต้องใช้เคร่ืองมือท่ี
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยไดทั้นเวลา
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอาการท่ี 
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
- พัฒนาทักษะในการใช้เคร่ืองมือ

- กระบวนการดูแลท่ีมี
คุณภาพ และเป็น 
Teamwork
- บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย

- บุคลากรในหอผู้ป่วยน าเคร่ืองมือ PATและ PEWS 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
- ผู้ป่วยเด็กได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัย Patient Safety 
- ความพึงพอใจของพยาบาลในการใช้ PAT and 
PEWS 
- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
ในการบันทึกสัญญาณชีพและการรายงานพยาบาล 

ความต้องการหลัก/
ความคาดหวัง

คุณลักษณะด้านคุณภาพ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
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แบบบันทึกสัญญาณชีพ

ประเมินแรกรับและรายงานผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต (PMCU) ด้วยวิธีการประเมินที่แตกต่างกัน  

พ้ืนฐานความรู้ การคิด วิธีการท างานท่ีไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แนวทางการดูแลในการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือเบื้องต้นที่แตกต่าง ความไวต่อการ Early detection 

วิธีการประเมินเบื้องต้นในการแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต

ส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงของผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต

บันทึกทางการพยาบาล

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ดักจับความเสี่ยงเชิงรุกของผู้ป่วย
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหา 
ดูแลรักษา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่ป้องกันได้

น า PAT and PEWS มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมนิผู้ป่วย 
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในประเด็น
ปัญหา/ความต้องการที่ครอบคลุม 

ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วที่
เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย 

ตอบสนองต่ออาการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

เป็นแนวทางในวางแผน
กิจกรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลเป็นทีม

ส่งต่อข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่
ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อช่วย
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
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P
Plan

D
Do

A
Act

C
Check

• ทบทวนและรวบรวมข้อมูล PAT 
and PEWS

• ก าหนดกลุ่มผู้ใช้และเป้าหมาย
• แจ้งวิธีการประเมินและ

กระบวนการของการใช้

• จัด In-service training อธิบายเคร่ืองมือ PAT 
และวิธีการใช้ 

• จัดท าโครงการพัฒนางาน In-service training 
การใช้ Bedside Monitoring and PEWS 

• จัดท าแบบบันทึกสัญญาณชีพและแบบบนัทึกข้อมูล

• เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้ 
PAT and PEWS

• ตรวจสอบการน า PAT and 
PEWS มาใช้ในหน้างาน

• ปรับปรุงแบบบันทึกสัญญาณชีพท่ี
เหมาะสมกับบริบท

• นิเทศ ติดตามและตรวจสอบการ
บันทึก ในขณะรับ-ส่งเวร และการ 
Audit ประจ าเดือน

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 1 (PDCA)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ครั้งที่ 1 จากผลการเก็บข้อมูล พบว่า บุคลากรมีการใช้ PAT and PEWS ในการประเมินผู้ป่วยแรกรับ
และก่อนรายงานแพทย์ทุกคร้ัง 100% 

- การฟังปอด เป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งไม่ได้มีการปฏิบัติทุกราย 
- การคล าความอุ่น ความเย็นของปลายมือปลายเท้า การคล าชีพจร ความแรง ความชัด
และสม่ าเสมอ 
- การบันทึกกิจกรรมใน Nursing Progress Note มีการบันทึกกิจกรรมท่ียังไม่
ครอบคลุม ครบถ้วน 

- สอนงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงท่ีมีประสบการณ์มากกว่าสอนรุ่นน้องท่ีมีทักษะ และประสบการณ์
การฟังปอดน้อยกว่า 
- นิเทศ ติดตามและตรวจสอบการบันทึกโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยและแกนน าบันทึกทางการพยาบาล 
ในขณะรับ-ส่งเวร และการ Audit

การแก้ไข
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P
Plan

D
Do

A
Act

C
Check

• ก าหนดกระบวนการท่ียังไม่
ครบถ้วนและจัดท าให้สอดคล้อง
กับบริบทและปฏิบัติได้จริงในหน้า
งาน

• จัดอบรม In-service Training และประเมิน
สมรรถนะใน 5 โรคหลัก

• จัดท าแผ่นป้าย PAT แขวนไว้ท่ีเตียง
• จัดท าโครงการพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงาน 

“การบันทึกสัญญาณชีพและการรายงานพยาบาล”

• ติดตามการใช้ PAT and PEWS ให้มีความเฉพาะราย
• ตรวจสอบการบันทึกในระบบ HIS เป็นราย Case
• มอบหมาย Team lead และแกนน าบันทึกทางการ

พยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรมใน 
Nursing Progress Note ให้ครอบคลุม ครบถ้วนใน
ผู้ป่วยทุกราย

• วิเคราะห์บริบทหน่วยงานใน 5 โรคหลัก 
และความเสี่ยงส าคัญรายโรค

• ปรับปรุงแบบบันทึกสัญญาณชีพที่
เหมาะสมกับบริบท

• ตรวจสอบบันทึกข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย
ให้มีความเฉพาะราย 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 2 (PDCA)



16คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรับปรุงแบบบันทึกปลายเตียง
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของหอผู้ป่วย 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 2 (PDCA)

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HIS และข้อมูลในบันทึก
ปลายเตียง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีความเฉพาะรายบุคคล
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 2 (PDCA)

ทบทวนบริบทหน่วยงานใน 5 โรคหลัก 
และความเสี่ยงส าคัญรายโรค

จัดท าแผ่นป้าย PAT ท่ีต าแหน่งเคร่ืองเฝ้าระวัง
สัญญาณชีพ (Bedside monitor) ไว้ท่ีเคร่ือง 

และ มี PEWS ของผู้ป่วยเฉพาะราย

PEWS ผู้ป่วย
โรคหัวใจ

PEWS ผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ

ทบทวนการใช้ PAT and PEWS และ
ตรวจสอบการบันทึกเป็นราย Case 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



18

• จัดอบรม In-service Training และพัฒนาและประเมินสมรรถนะของบุคลากรใน 5 โรคหลัก
• ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณชีพที่มีความเฉพาะกับผู้ป่วยและการน ามาประยกุต์ใช้: อ่าน EKG และ CXR

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ครั้งท่ี 2

การบันทึกท่ียังไม่ครบถ้วน

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 2 (PDCA)

จากผลการเก็บข้อมูล พบว่า จากการติดตามการปฏิบัติในการสังเกตลักษณะการหายใจและ
การฟังปอด มีการฟังปอดมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ท่ีต้องได้รับ
การฟังปอดท้ังก่อนและหลังพ่นยา และในผู้ป่วยโรคหัวใจมีการคล าความอุ่น ความเย็นของ
ปลายมือปลายเท้า การคล าชีพจร ความแรง ความชัดและสม่ าเสมอได้มีการปฏิบัติครบถ้วน 
100%

มีการมอบหมาย Team lead และแกนน าบันทึกทางการพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
การบันทึกกิจกรรมใน Nursing Progress Note ให้ครอบคลุม ครบถ้วนในผู้ป่วยทุกราย 
เพ่ือให้เกิดความสม่ าเสมอและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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P
Plan

D
Do

A
Act

C
Check

• ก าหนดแนวทางการใช้ PAT and 
PEWS ใน 5 โรคหลักที่ซับซ้อนและ
หัตถการส าคัญ

• ก าหนดแนวทางในการน า PAT and 
PEWS ไปใช้ท่ีหอผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) 
และหอผู้ป่วยกลุ่มเด็ก

• ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 5 โรคหลัก/หัตถการส าคัญ 
ตามสถานการณ์หน้างานประจ า 

• ใช้ Pediatric Septic Early Warning Signs Protocol 
ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเช้ือ (Sepsis)

• ใช้ modified Clinilcal Respiratory Score (mCRS) 
ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Respiratory Distress

• น า PAT and PEWS ไปใช้ท่ี ER และหอผู้ป่วยกลุ่มเด็ก

• ติดตามการใช้ ผู้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรม 
มอบหมาย Team lead และแกนน าบันทึก

• ตรวจสอบและติดตามการบันทึกการใช้ mCRS และ 
Sepsis score ใน Nursing Progress Note

• จัดท าโครงการพัฒนางานวัดกระบวนการและ
ผลลัพธ์ 

• นิเทศการใช้ mCRS และ Sepsis score 
• นิเทศผู้ปฏิบัติงานพยาบาลในการปรับสัญญาณชีพ

ในหน้าจอการเฝ้าระวัง (Bedside monitor) ท่ีมี
ความเฉพาะรายบุคคล

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 3 (PDCA)
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ทบทวน PEWS ที่มีความเฉพาะรายและประเมินให้ครอบคลุมมากขึ้น
และมีข้อมูลครบถ้วนพร้อมส าหรับการรายงานแพทย์

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรมการพัฒนา ครั้งท่ี 3 (PDCA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การพัฒนาแผ่นภาพ Infographic ของ PAT ให้ข้อมูลผู้ดูแลก่อนจ าหน่าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 5
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6. การวัดและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ

การวัดผลและผลลัพธ์ 
(Measures) แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3ปี) และ/หรือ เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/

ภายนอก

อุบัติการณ์ 
จ านวนอุบัติการณ์ (ราย)

2563 2564 2565 (มิ.ย.)

Unplanned ETT intubation 7/419 0/521 0/233

Unplanned CPR 1/419 0/521 0/233

ภาวะ Cardiac arrest 0/419 0/521 0/233

แสดงผลการใช้ PAT and PEWS (PDCA 3 คร้ัง)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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6. การวัดและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ

การวัดผลและผลลัพธ์ 
(Measures) แสดงระดับแนวโน้มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (3ปี) และ/หรือ เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/

ภายนอก

4.68

4.7

4.72

4.74

4.76

4.78

1/2563 1/2564 2/2564

4.75

4.78

4.72

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป้าหมาย 4.45 คะแนน

ความพึงพอใจการใช้ PAT and PEWS ของพยาบาล
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01

03

05

02

04

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

Early detection ภาวะ Respiratory distress และ
ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Non-Invasive ชนิด HFNC 
ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (Intubation) 

หยุดการใช้ HFNC ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมของผู้ป่วย
เฉพาะราย ท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเช้ือทางเดิน
หายใจและลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 

น าไปประยุกต์ใช้ในหอผู้ป่วยอื่น ๆ บูรณาการใช้ PAT 
และ PEWS ให้เหมาะสมกับบริบทของหอผู้ป่วยนั้น ๆ ได้

ให้ความส าคัญในการน าเคร่ืองมือ PAT (Pediatrics 
Assessment Triangles) ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอและนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการน าไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 100

ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดภาวะ Cardiac Arrest เช่น มีภาวะ 
Arrhythmia หรือ Hypoxic spell ได้รับการ Early 
detection รายงานแพทย์ ดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม ผู้ป่วยปลอดภัย ร้อยละ 100

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค/ประเด็นที่ต้องการการพัฒนา แนวทางในการแก้ไข/กิจกรรมการพัฒนา

- บุคลากรท่ีมีหลายระดับ (Level) และมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน - สร้างแรงจูงใจในการใช้ MEDPSU ในการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสานสัมพันธภาพ และ Teamwork 
- ระบบพี่เลี้ยง/ความเอ้ืออาทร (Caring)

- ความรู้และวิธีการประเมินเบื้องต้น/ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ี
แตกต่างกัน

- จัด Inservice Training ท่ีต่อเนื่องและเหมาะสม
- สอนหน้างานและสาธิตยอ้นกลบั
- หัวหน้าหอผู้ป่วย/TL/Incharge เวร ร่วมปฏิบัติหน้างาน

- บันทึกทางการพยาบาลท่ีไม่ครบถ้วนและไม่มีความเฉพาะเจาะจง - มอบหมายการ Audit บันทึกทางการพยาบาลรายบุคคล
- ติดตามและตรวจสอบโดยแกนน าบันทึกทางการพยาบาล

- ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติท่ียังไม่ต่อเนื่อง/เกิดความยั่งยืน - มอบหมาย Incharge เวร และ TL
- นิเทศ/ทบทวนโดยหัวหน้าหอผู้ป่วย
- ชื่นชม/ให้แรงเสริม/เพ่ิมพลัง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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8. ความท้าทายต่อไป  

1. ทบทวนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีทันสมัย/ทันเหตุการณ์ กับผู้ป่วยท่ีมี
ความซับซ้อนเก่ียวกับการใช้ PAT and PEWS เผยแพร่แก่บุคลากร
เก่ียวกับการวินิจฉัยภาวะ Shock ภาวะ CNS/Metabolic และภาวะ 
Cardio/Respiratory Failure

2. น า PAT and PEWS ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของห้องฉุกเฉิน 
(Emergency Department) มีประโยชน์ในการคัดแยก (Triage) ตาม
ความเร่งด่วน คัดแยกความรุนแรง คาดคะเน ท านายภาวะฉุกเฉินทางกาย 
จากการประเมินเบื้องต้น (ทบทวนงานวิจัย)

3. ท าวิจัยเก่ียวกับผลของการใช้ PAT and PEWS เพื่อยืนยันผลทาง
คลินิกท่ีเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ เนื่องจากมีความส าคัญและเหมาะสมกับ
บริบทของหอผู้ป่วย

4. น าองค์ความรู้ของการใช้ PAT ไปใช้ในการให้ข้อมูล แนะน าผู้ป่วย/
ผู้ดูแลในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการและอาการเปลี่ยนแปลงท่ีบ้านได้
ทันท่วงที อย่างครอบคลุม ครบถ้วน มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคของเด็ก
ป่วยและตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือและปลอดภัย (ทบทวนงานวิจัย)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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- ทบทวนความรู้เก่ียวกับ 
PAT และ PEWS รายโรค
อย่างสม่ าเสมอ และมีความ
เข้าใจโรคหลักในบริบทของ
หน่วยงาน ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

- ให้ความส าคัญในการน า
เคร่ืองมือ PAT and PEWS และ
มีการใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วย
ได้รับการช่วยเหลือในภาวะ
วิกฤต เร่งด่วนทันที และ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

- น าหลักจริยธรรม 6 หลัก
และ 4 แนวคิด ยึดมั่นใน 
MEDPSU และ ยึดหลัก
สมรรถนะ PSU ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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