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หอผูป่้วยอายุรกรรมชาย 3 
 

 เป็นหอผูป่้วยสามญัท่ีรบัผูป่้วยชายอายุ 15 ปี
เป็นตน้ไป เขา้รบัการรกัษาทางอายุรกรรม   

  กลุ่มโรคสาํคญัท่ีรบัไว ้คือผูป่้วยกลุ่มโรค
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบมะเร็ง และผูป่้วยอายุรกรรมทัว่ไป   

 ผูป่้วยท่ีเขา้รบัการรกัษาในหอผูป่้วยจงึเป็น
ผูป่้วยโรคเรื้ อรงัและซบัซอ้นมีความ
หลากหลายของทั้งอาการเจบ็ป่วย และความ
รุนแรงและมีความไม่แน่นอนของอาการท่ี
แสดงออก บางกลุ่มยงัไม่มีแนวทางในการ
รกัษา มีอาการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  



สถิติหอผูปวยอายุรกรรมชาย 3  พ.ศ. 2556  
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อตัราตาย 

จํานวนผูปวยภาวะ sepsis หอผูปวยอายุรกรรมชาย 3  

(สถิติโรงพยาบาล) 



Sepsis >>ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเปนการ

ตอบสนองของรางกายตอการติดเชื้อ อาการ

และอาการแสดงของผูปวยจะแตกตางกันตาม

ตําแหนงหรือสาเหตุของการติดเชื้อและความ

รุนแรง ของอวัยวะของผูปวย 

Sepsis 

นโยบาย ระบบการดูแล sepsis 





ทบทวนเวชระเบียน 
ปญหาคือการคนพบระยะการ

ติดเชื้อที่ลาชา 

ระยะการติดเชื้อ 

SIRS 

SEPSIS 

SEVERE SEPSIS 

SEPTIC SHOCK 

อัตราตาย 

Nursing Quality Improvement:  
 



ทําอยางไร??? 



ความ
เป็นมา 

จาก...งานวิจัย โดย ตุลา  วงศปาลี, 

 พุทธชาติ  สมณา, 

จิตราวดี  จิตจันทร , 2556 

เรื่อง   การทํานายการกลับเขามารักษาในหอ

ผูปวยหนักและการใสทอชวยหายใจ  ซํ้าโดยใช 

MEWS (modifies early warning score) 

ผลจากการวิจัย 

• ผูปวยที่ MEWS > 4 มีโอกาสกลับเขามา

รักษาในหอผูปวยหนัก 42.9 เทา 

• ผูปวยที่ MEWS > 4 มีโอกาสใสทอชวย

หายใจซํ้าหลังยายออกจาก 

   หอผูปวยหนักอายุรกรรม   43.7 เทา  

 
 

 



การพิจารณาเลือกเครื่องมือ 

หอผูปวย
สามัญ 

อตัรากาํลงั

และ 

เคร่ืองมือทีมี่ 

KM  

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

APN 

การประเมินที่
รวดเร็ว 

การใช bundle 
care  

MEWS 



MEWS: Modified Early Warning Score 

  
 
Sign 3 2 1 0 1 2 3 

Score  

 Temp (oC)   ≤ 35 35.1-36.0 36.1-38.0 38.1-38.5 > 38.5   

 HR/PR  ≤40   41-50 51-100 101-120 121-139 > 140 

RR  ≤8 
ใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ   9-20 21-25 26-35 >35 

SBP ≤ 80 81-90  91-100 101-180 181-199  ≥ 200 
ให้ยากระตุ้น

ความดันโลหติ  

SPO2 < 85 85-89 90-93 ≥ 94       

ระดับ 

ความรู้สึกตัว 
  วุ่นวายสับสน   รู้สึกตัวดี 

ตอบสนอง 

ต่อเสียง 

ตอบสนอง 

ต่อความ

เจ็บปวด 

ไม่ตอบสนอง 

Urine 
Output 

 0-500ml 
/24hr 

501- 750ml 
/24hr 

751-1000ml 
/24hr 

>1000ml/24 hr 
หรือ 

>41 ml/hr 
 31-40cc/hr 21-30 cc/hr  ≤ 20 cc/hr 

ใช  MEWS 

          1  ALARM ของ SEPTIC SHOCK  

  2.  V/S ALARM โดยใช คาของ  T P R  

  3.  SYMTOM ALARM โดยใช ระดับความรูสึกตัว   

               และ จํานวน URINE 

 4.   LAB ALARM โดยดูจากคา  

               ระดับความเขมขนของออกซิเจนในเลือด 

 V/S ALARM โดยใช คาของ  T P R  



การใชแบบประเมิน MEWS 

ในหอผูปวย 

อายุรกรรมชาย 3 

จากนโยบายสูการปฏิบัต ิ

Assessment Tool for 

Sepsis 

มีความงาย ไมซับซอน 
 ไมตองใชอุปกรณพิเศษ 

?  ประเมินไดไว   

 



Management   
สรางระบบเฝาระวังโดย

ใช mews 
และการพยาบาลโดยใช 

sepsis bundle 

Education จัดอบรมความรูการใชแบบ
เฝาระวัง MEWS ทุกระดับ 

อบรม sepsis bundle  

กลุมพยาบาล 

Supportive 
ใชภาวะผูนําในการติดตาม 
ควบคุมใหมีการปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน 

ทั้งมอบหมายงาน กระตุนจูง
ใจ จัดหาอุปกรณ ชวยแกไข

ปญหา 

Design ในหอผู้ป่วย  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 



สูการปฏิบัติ 



สูการปฏิบัติ 



• Bullet 1 
• Bullet 2 
• Bullet 3 

 

• Bullet 1 
• Bullet 2 
• Bullet 3 

 

• Bullet 1 
• Bullet 2 
• Bullet 3 

 

• Bullet 1 
• Bullet 2 
• Bullet 3 

 

• Bullet 1 
• Bullet 2 
• Bullet 3 

 

Plan Design Build Test Evaluate 

Note:  
Marbles and shadows can be moved 

ขอตกลงในการทํางาน 

ขั้นตอนการนํา  MEWS มาใช 



แนวปฏิบัติในหอผูปวยที่เกี่ยวของกับภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดเพ่ือใหบุคลากร

สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลไปในแนวทางเดียวกัน 

หวัข้อ ผู้รับผิดชอบ ตาํแหน่ง 

แนวทางการลางมือ จุฑารัตน  พยาบาล 

แนวทางการดูแลสิ่งแวดลอมของผูปวยและสิ่งแวดลอมในหอผูปวย ไพรินทร ผูชวยพยาบาล 

แนวทางการทําความสะอาดปากและฟน กาญจนา ผูชวยพยาบาล 

แนวทางการทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ วรัญญา ผูชวยพยาบาล 

แนวทางการปอนอาหารทางปาก จันทรจิรา ผูชวยพยาบาล 

แนวทางการใหอาหารทางสายยาง กัลยาณี พยาบาล 

แนวทางการดูดเสมหะ วัชรินทร, อุไรวรรณ พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่ใหสารละลายทางหลอดเลอืดดําสวนปลาย เมษยา พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ จุฑารัตน พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ กชวรรณ พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ กชวรรณ พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่คาสายสวนทางหลอดเลือดดาํสวนกลาง ธัญวรัตน, นิภาพร พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่มีทอระบายทรวงอก พุทธชาต ิ พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่มีทอระบายตาง ๆ สุพัตรา, พิมผกา พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่มีแผลกดทับ ยุพา, ทิพยสุดา พยาบาล 

แนวทางการดูแลผูปวยที่มีบาดแผล ยุพา, ทิพยสุดา พยาบาล 



ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. การรวบรวมคะแนนMEWS  

  

-มีการบันทึกคะแนนMEWS ในแบบฟอรมปรอทและในแบบบันทึกสัญญาณ

ชีพทุกเวรทุกวัน 

2. การประเมินการใหการพยาบาล/การ  

    รายงานแพทยตามคะแนนMEWS  

มีการบันทึกทางการพยาบาลท่ีสามารถตรวจสอบไดวามีการดูแลตาม bundle 

care 

3. การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวย   

    ภาวะติดเช้ือ severe sepsis bundles 

- ใชการติดตาม 

- ติดตามจากการบันทึกทางการพยาบาล 

4.  การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวย 

     ภาวะseptic shock 

- ใชการติดตาม 

- ติดตามจากการบันทึกทางการพยาบาล 

5.  ประเมินสมรรถนะบุคลากร  - ผลการประเมินสมรรถนะ 

6.  ติดตามตัวช้ีวัดทุกๆไตรมาส  - ผลการตัวช้ีวัด 

   วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

ผลการประเมิน specific competency เรื่องการใช MEWS ประจําป 2558  

บุคลากรพยาบาล ผาน 100 % 
 

บุคลากร จํานวนคน ต่ํากวาเกณฑ ผานเกณฑ สูงกวาเกณฑ 

บุคลากรพยาบาลระดับอายุงาน 1-3 ป 3   3   

บุคลากรพยาบาลระดับอายุงาน 3-5 ป 2   2   

บุคลากรพยาบาลระดับอายุงาน 5-10 ป 3   3   

บุคลากรพยาบาลระดับอายุงาน > 10 ป 6   5 1 

รวมบุคลากร (รวมหัวหนาหอ) 15       

*หมายเหตุ มีพยาบาลอายุงาน 1 ปยังไมไดรับการประเมินอยูในชวงฝก (training program) 

สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึน  



ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยการพยาบาล  ผาน 100 % 
 

บุคลากร จํานว

นคน 

ต่ํากวา

เกณฑ 

ผาน

เกณฑ 

สูงกวา

เกณฑ 

ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยการพยาบาล ระดับอายุงาน 1-3 ป         

ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยการพยาบาล ระดับอายุงาน 3-5 ป 1   1   

ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยการพยาบาล ระดับอายุงาน 5-10 ป 2   2   

ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยการพยาบาล ระดับอายุงาน > 10 ป 8   8   

รวมบุคลากร  12       

*หมายเหตุ มีพนักงานชวยพยาบาลอายุงาน 1 ปยังไมไดรับการประเมินอยูในชวงฝก (training program) 

สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึน  



ผลจากการนําระบบ MEWS มาใช 

ความรุนแรงภาวะติดเชื้อ 

ในกระแสเลือดที่พบ 

กลุมกอนใชระบบ  

MEWS 57 

รอยละ 

กลุมหลังใชระบบ  

MEWS 58 

รอยละ 

SIRS 0.0 0.0 

Sepsis 0.0 30.6 

Severe sepsis 27.8 61.1 

Septic shock 72.2 8.3 

การนําระบบ MEWS มาใชทําใหมีการปองกันและจัดการกับภาวะวิกฤตใน

ผูปวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ทําใหความรุนแรงที่พบลดลงคือ ภาวะ 

septic shock ลดลงจากรอยละ 72.2 เปน 8.3 



ผลจากการนําระบบ MEWS มาใช 

สถานภาพการจําหนาย กลุมกอนใชระบบ 

 MEWS 

รอยละ 

กลุมหลังใชระบบ 

 MEWS 

รอยละ 

กลับบาน 5.5 80.6 

ปฏิเสธการรักษา 5.5 0.0 

ยายเขา ICU* 22.2 11.1 

ยายเขา SUB-ICU*  19.5 8.3 

เสียชีวิต 47.3 13 

แสดงใหเห็นวาอัตราการตายในกลุมกอนนําระบบ MEWS มาใชสวนใหญคือเสียชีวิตรอยละ 

47.22 สวนอัตราการตายในกลุมหลังนําระบบ MEWS มาใชคือรอยละ 13 



หลังจากการนํา MEWS มาใชในหอผูปวยสังเกตไดวา ความถ่ีในการเกิดภาวะฉุกเฉิน ลดลง การทํา

หัตถการบางอยาง หรือการดูแลฉุกเฉิน เชน  intubation, CPR  ลดลง  

 

ผลจากการนําระบบ MEWS มาใช 

จํานวนหัตถการ ภาวะฉุกเฉิน (ครั้ง)  



ผลจากการนําระบบ MEWS มาใช 

มีการขยาย
แนวคิด 

นําไปประยุกตใช

ภายในแผนก 

อายุรกรรม ท่ีมี
การรับดูแลผูปวย
แตกตางกัน 

 

มีการขยาย
แนวคิดไปตาง
แผนก 

แผนกทั่วไป 

แผนกสูติ-นรีเวช 

แผนกออโธพิดิกส 

แผนกผูปวยนอก 



KM ในงานการพยาบาล med 

S t r o k e  u n i t   
จัดใหมีการอบรมการใชแบบประเมิน MEWS ใหกับบุคลากรในหอผูปวย

จํานวนทั้งหมด 21 คน คิดเปน 100 % 

  ระหวางดําเนินโครงการ หอผูปวยสามารถเฝาระวังอาการไมพึงประสงค และ
สามารถสงเสริมความปลอดภัยในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดใน
ระดับหนึ่ง 

 เ พ่ิมประสิทธิภาพโดยใชรวมกับแบบประเมินแผนการเฝาระวังผูปวย 
Increase Intracranial Pressure และ Early Warning Signs of Brain 
Edema  

ชวยสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 



อญ 1 

•  พบว่า การใช ้Nursing Alarm Signs ของ AMI (acute 

myocardial infarction) ประเมินรว่มกบั MEWS ดว้ย จะทาํ

ใหส้ามารถคน้หาผูป่้วยท่ีมีโอกาสเขา้สูภ่าวะวิกฤตไดร้วดเร็ว

ข้ึน ในผูป่้วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด  

อช1 

• เห็นความสาํคญัของการใช ้ MEWS มาใชร้ว่มกบั super 

score ในการประเมินผูป่้วยท่ีเส่ียงตอ่ heart failure  

 

KM ในงานการพยาบาล med 



อญ 2   

• พบว่าผูป่้วยกลุม่โรคเลือด  การประเมิน ดว้ย MEWS อาจชา้

เกินไป ตอ้งใชก้ารประเมินอ่ืนรว่มดว้ย เช่น lab ( การคาํนวณ 

ANC)  เน่ืองจากผูป่้วยโรคเลือด และการไดร้บัยาเคมีบาํบดั

นั้น ถา้มีไขจ้ะเส่ียงตอ่การเกิดภาวะ septic shock  

 

 

KM ในงานการพยาบาล med 



ดานมิติคุณภาพ  ในการดูแลผูปวยเม่ือมีการนํา MEWS มาใชในหอผูปวย 

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินดวย MEWS 
โดยไมมีการรองขอ 

1.Acessibility 

การเขาถึง 

เม่ือประเมินคะแนน MEWS ≥ 4จะไดรับการ
จัดการตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเชื้อหรือการ

ใช  bundle care 

2.appropriatness 

ความเหมาะสม 



ดานมิติคุณภาพ  ในการดูแลผูปวยเม่ือมีการนํา MEWS มาใชในหอผูปวย 

บุคลากรมีสมรถนะเพ่ิมขึ้นหลังไดรับการ
อบรมการใช MEWS และการใช Bundle 

care 

3 Competency 

สมรรถนะ 

ผูปวยไดรับการประเมินดวย MEWS ทุกเวร  

ทุกวันหรือมีการยายไปหนวยตาง ๆ ภายในแผนก 

4 Continuty 

ความตอเนื่อง 



อัตราตายลดลง 

ระยะความรุนแรงของโรค ลดลง 

5 Effectiveness 

ประสิทธิผล 

ผูปวยไดรับการประเมินความเสี่ยงและไดรับการ
จัดการอยางเหมาะสมหรือไดรับการสงตอไปยัง

หนวยวิกฤตอยางปลอดภัย 

6 Safety 

ความปลอดภัย 

ดานมิติคุณภาพ ในการดูแลผูปวยเม่ือมีการนํา MEWS มาใชในหอผูปวย 



(นางสาวศิริพร  พรพุทธษา) 

หวัหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ 

ที่ได้รับรางวัลที่ 1 

กองทุน ศ.นพ.ธีระ ทองสง  2558 
 

“โครงการนิเทศการใช้ MEWS  
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการ

ดูแลผู้ป่วย” 
 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 
นางสาวพุทธชาต ิ  สมณา 

นางจันทร์จริา      สุวรรณ 

   ขอมอบเกียรตบิตัรแสดงความยนิดีแด่ 



บทเรียนที่ไดรับ 

ตอบสนอง CORE VALUE >> C  Q   I   T 

มีการทํางานเปนทีม มุงสูความปลอดภัยของผูปวย 

บทบาทอิสระของพยาบาลในการ early detection 



Q & A 



ขอบคุณค่ะ 
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