
We care your heart
เรา ห่วงใย หวัใจคุณ

โดย
สุภาพร อัศวกจิพานิช และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยหลังท าหัตถการหัวใจ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวทิยาลัยมหดิล



Post Cardiac Catheterization 

หอผูป่้วยหลงัท ำหตัถกำรหวัใจ

ใหบ้รกิารดูแลรกัษาผูป่้วยหลงัท าหตัถการหวัใจและหลอดเลือด ทัง้ชนิดนดัหมายและชนิดฉุกเฉิน เชน่ การฉีดส ีการ

ซอ่มแซมหลอดเลือดทุกชนิด รวมทัง้ปิดรูร ัว่ผนงักัน้หวัใจ การรกัษาโรคลิ้นหวัใจตบีโดยไมต่อ้งผา่ตดั  การจี้ไฟฟ้า

หวัใจ  การรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ การใสเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจชนิดตา่งๆ เป็นตน้



หอผู้ป่วยหลงัท ำหัตถกำรหัวใจ(VA04)

กรณีทีผู่ป่้วยไดร้บัการท า Intervention ตอ้งAdmit อยา่งนอ้ย 1 
คนื   หากมีcomplication ทีจ่  าเป็นตอ้งสงัเกตและรกัษาอาการตอ่  
พิจารณาหาเตยีงยา้ย

กรณีผูป่้วยฉดีสหีลอดเลือดหวัใจแลว้ปกตหิรือไม่ไดร้บัการท า

Intervention ผูป่้วยจะนอนสงัเกตอาการเป็นเวลา 6-8 ช ัว่โมง
(daycare)

ผูป่้วยชนิดนดัหมาย 8-10 case ตอ่วนั

ตอ้งรีบจ าหน่ายผูป่้วย



จดุเริม่ตน้

โครงกำร We care your heart

เรำ ห่วงใย หวัใจคุณ



ภำวะแทรกซอ้นหลงัท ำหตัถกำร





Radial Site Complication





ปัญหำท่ีพบและส่งผลต่อผูร้บับรกิำร

1. ผู้ป่วยและญำตจิึงยงัมีควำมวิตกกงัวลเกีย่วกบับริเวณแผลที่ท ำหัตถกำรหัวใจ 
โดยเฉพำะถ้ำแผลมีcomplication ซ่ึงสังเกตได้จำกกำรพูดคุยและซักถำมของ
ผู้ป่วยและญำต ิ 

2. ผู้ป่วยบำงรำยขอเบอร์โทรศัพท์หอผู้ป่วยเพือ่โทรมำปรึกษำหำกเกดิปัญหำ  

3. ผู้ป่วยบำงรำยกลบัมำพบแพทย์ทีห่อผู้ป่วยเพือ่ให้ดูแผลให้เพรำะกลวัและไม่
มัน่ใจในกำรจัดกำรดูแลตนเอง  ซ่ึงบำงคร้ังไม่จ ำเป็นต้องเสียเวลำหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดนิทำง



ปัญหำท่ีพบและส่งผลต่อผูร้บับรกิำร

3. ผู้ป่วยดูแลตนเองไม่ถูกต้องเมือ่กลบับ้ำน  เช่น    ผู้ป่วยไม่กล้ำแกะ พลำสเตอร์ทีปิ่ด
แผลออกในวนัที3่ หลงักำรท ำหัตถกำรจนกระทัง่มำพบแพทย์ตำมนัดอกี 1-2 อำทติย์
ผู้ป่วยมพีฤติกรรมเส่ียงต่อกำรเกดิภำวะแทรกซ้อนจำกกำรท ำหัตถกำรหรือกำรเกดิโรค
ซ ้ำ เช่น  กำรท ำกจิกรรมทีส่่งผลต่อแผลทีท่ ำหัตถกำร   กำรรับประทำนอำหำร  กำรสูบ
บุหร่ี  ไม่มำตำมนัด เป็นต้น

4. ผู้ป่วยจ ำหน่ำยโดยได้รับยำและ เอกสำรไม่ครบถ้วน อำจเกดิจำกในแต่ละวนัต้องรับ
ผู้ป่วยจำกห้องสวนหัวใจวนัละ6-10caseทั้งต้องรีบD/Cผู้ป่วยตอนเช้ำในเวลำ
อนัรวดเร็วเพือ่รับผู้ป่วยใหม่(ลกัษณะผู้ป่วยจะTurnเร็ว)ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลและ
ค ำแนะน ำผู้ป่วยไม่ครบถ้วน  ขำดกำร เน้นย ำ้จุดทีส่ ำคญั โดยเฉพำะยำทีจ่ ำเป็นและขำด
ไม่ได้  เช่น ยำต้ำนเกลด็เลอืดชนิดต่ำงๆ โดยทำงหอผู้ป่วยได้รับกำรfeedback จำก
แพทย์    ส่วนเอกสำร เช่น  ขำดใบรับรองแพทย์  ใบส่งรักษำต่อ  ใบ lab  เป็นต้น



ระยะที่หน่ึง  โครงกำรเดมิ   เร่ือง    บริกำร
เชิงรุก : กำรตดิตำมเยีย่มผู้ป่วยหลงัท ำ

หัตถกำรหัวใจและหลอดเลอืด(Telephone 
home visit)

ระยะที่สอง ต่อยอดผลงำนจำกโครงกำรเดมิ    
Cardio Home Call   Program 

ระยะที่สำม เปลีย่นช่ือโครงกำรเป็น 
We care your heart  เรำห่วงใยหัวใจคุณ

มิถุนำยน 2554 –ธันวำคม 2555 มิถุนำยน 2556 – พฤษภำคม 2557 มิถุนำยน 2557 – ธันวำคม 2557 

โทรตดิตำมเยีย่มเฉพำะผู้ป่วยหลงัสวนหัวใจ
และหลอดเลอืดและแผลมี Complication

โทรตดิตำมเยีย่มผู้ป่วยทุกคนหลงัท ำ
หัตถกำรหัวใจทุกชนิดและจ ำหน่ำยกลบั
บ้ำน(ลงเป็นภำระงำน)

โทรตดิตำมเยีย่มผู้ป่วยทุกคนหลงัท ำ
หัตถกำรหัวใจทุกประเภทและจ ำหน่ำยกลบั
บ้ำน(ลงเป็นภำระงำน)

ให้ผู้ป่วยโทรกลบัมำยงัเบอร์หน่วยงำนเพือ่
รำยงำนลกัษณะแผล ในวนัที่3 หลงัจ ำหน่ำย

ใช้โทรศัพท์ เคลือ่นที่แบบพืน้ฐำน เพือ่ใช้
โทรตดิตำมเยีย่มผู้ป่วยในวนัที่3หลงั
จ ำหน่ำย

ใช้โทรศัพท์ เคลือ่นที่แบบ Smartphone
เพือ่เพิม่ช่องทำงในกำรให้ค ำปรึกษำโดยใช้
Application  Line 

เอกสำร(เคร่ืองมือในกำรตดิตำม)
1  แบบบันทกึกำรประเมนิแผลขณะนอน
อยู่ในหอผู้ป่วยทุกช่ัวโมง
2  CNPG  Off Sheath
3 แบบประเมินกำรได้รับข้อมูลเมื่อผู้ป่วย
กลบับ้ำน 

เอกสำร(เคร่ืองมือในกำรตดิตำม)
1  แบบบันทึกกำรประเมินแผลขณะนอนอยู่
ในหอผู้ป่วยทุกช่ัวโมง
2  CNPG  Off Sheat
3.ปรับเอกสำรเป็น แบบบันทึกกำรจ ำหน่ำย
ผู้ป่วย  
4.มีแนวปฏิบัตแิละ Dialoque Guideในกำร
โทรตดิตำมเยีย่ม

5. เพิม่เตมิในส่วนของแบบบันทกึกำร
จ ำหน่ำย   ด้ำนหลงัเอกสำรมส่ีวนกำร
ปฏิบัติงำนของพยำบำลเวรดกึช่วย 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและ
ยำ ก่อนจ ำหน่ำยผู้ป่วยกลบับ้ำน

( Complete Discharge Checklist  )



We care your heart



วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังท า
หัตถการหัวใจและหลอดเลือดหลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

2. เพื่อลดความวิตกกังวล  เพิ่มความพงึพอใจของผู้ป่วยและ
ญาตต่ิอการรับการบริการ

3. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหอผู้ป่วยหลัง
ท าหัตถการหัวใจ  โดยมีรูปแบบการบันทกึ  การวางแผนการจ าหน่าย
และตดิตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ืองที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ  น



เป้าหมาย
1.เพื่อติดตาม แนะน า และประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง

ท าหัตถการหัวใจและหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยทุกคนหลังจากจ าหน่าย
กลับบ้าน 100%

2.เพื่อลดความวิตกกังวล เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ต่อการรับบริการมากกว่า 95%

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการจ าหน่ายและการ
ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ืองโดยมีรูปแบบการบันทึกวางแผนการ
จ าหน่ายที่เป็นระบบ และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการรักษาที่ รวดเร็ว
เม่ือเกดิภาวะแทรกซ้อน

4.เพื่ อลดการผิดพลาดของเอกสารการนัด ใบตรวจทาง
ห้องปฏบิัตกิาร และยากลับบ้านเท่ากับ 0



การน าสู่ปฏบิัติ

1.ก าหนดเกณฑ์ผู้ป่วยที่ต้องตดิตามเย่ียมผ่านทางโทรศัพท์

2.แนะน าโครงการ We care your heart นัดหมายเวลาโทร และ

เซน็ต์ใบเข้าร่วมโครงการ

3.เกบ็รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อสะดวกในการตดิตาม 

เอกสารประกอบด้วย

 3.1 แบบบันทกึการประเมนิแผลขณะนอนอยู่ในหอผู้ป่วย

 3.2 CNPG off sheath

 3.3 แบบประเมนิการได้รับข้อมูลเม่ือผู้ป่วยกลับบ้านพร้อม
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและยา ก่อนจ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น
( Complete Discharge Checklist  )



ใบแนะน าเข้าร่วมโครงการ



แบบบันทกึการประเมินแผล



CNPG off sheath



แบบประเมินการได้รับข้อมูลเม่ือผู้ป่วยกลับบ้าน



การน าสู่ปฏบิัต ิ(ต่อ)

4.จ่ายงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตดิตามเยี่ยม โดยเป็น
หวัหน้าเวร หรือพยาบาล Senior

5.โทรตดิตามเยี่ยมผู้ป่วยตามที่ได้ขออนุญาตและท าการนัด
หมายไว้ ช่วงเวลา 8.00-15.00 น. โดยใช้ Dialogue

-Dialogue (CAG+EPS)

-Dialogue ผู้ป่วยที่ใส่เคร่ีอง PPM /AICD /CRT



Dialogue (CAG+EPS)



Dialogue ผู้ป่วยที่ใส่เคร่ือง PPM /AICD /CRT



การน าสู่ปฏบิัต ิ(ต่อ)

6. ในส่วนของผู้ป่วยและญาตทิี่มีโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ Smartphone และ
สามารถใช้งาน Application line ได้ จะแนะน าช่องทางการให้ค าปรึกษา
ทาง Line  โดยผู้ป่วยสามารถส่งรูปแผลที่ท าหัตถการหรือปรึกษาอาการ
ได้อีกหน่ึงช่องทาง

7.ประเมนิความพงึพอใจโดยใช้ Rating scale และความสนใจจากการ
ซักถาม ตชิม ชี  แนะของผู้ป่วยและญาติ

8.กรณีที่บางค าถามของผู้ป่วยหรือการปรึกษาอาการอ่ืนๆที่ซับซ้อน
พยาบาลไม่สามารถตอบค าถามได้ หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาทีมแพทย์ที่
ร่วมด้วย

9.สรุปและรายงานผลทุกเดือนในการประชุมประจ าเดือนร่วมทีม Cath
lab



การประเมินผลการเปล่ียนแปลง

มีทั  งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยใช้

- แบบสอบถามจากแบบประเมินการได้รับข้อมูลเม่ือผู้ป่วย
กลับบ้านและตดิตามลักษณะแผล 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ (Rating scale)

-ค าแนะน าตชิม



ผลของการใช้ Line Application

ในช่วงแรกผู้ป่วยยังน้อย เดือนตุลาคม 2557 – มถุินายน 2558

จ านวน 28 ราย 

ทั  งหมดมีความพงึพอใจในระดับดีมาก 100%

ตัวอย่างการปรึกษาทาง Line Application



ตัวอย่างที่ 1



ตัวอย่างที่ 2



ตัวอย่างที่ 3



ตัวช้ีวดั เป้ำหมำย
ผลกำรด ำเนินกำร

ระยะท่ี 1(ส.ค.56-
ธ.ค.57)

ระยะที่ 2 (ม.ิย.-
ธ.ค.57)

Cardio  home  call 
program

We care your heart
เรำห่วงใยหัวใจคุณ

1. อตัรำกำรวำงแผนจ ำหน่ำยผู้ป่วยและโทรศัพท์
ติดตำมเยีย่มผู้ป่วยหลงัจ ำหน่ำยกลบับ้ำน

100% 100%
(1615 ราย)

100%
(1163 รำย)

2. อตัรำกำรโทรติดตำมเยีย่มผู้ป่วยและให้
ค ำปรึกษำได้   

> 90% 92.45%
(1493 ราย)

94.49%
(1099 รำย)

3. อตัรำกำรเกดิ complication บริเวณแผลทีท่ ำ
หัตถกำร หลงัจ ำหน่ำยกลบับ้ำน

< 5% 4.35%
(65 ราย)

2.91%
(32 รำย)

4.อตัรำควำมพงึพอใจของผู้ป่วยและญำติต่อกำร
รับบริกำร     ในระดบัดมีำก   

> 95% 97.39% 96.72%

5.จ ำนวนกำรรำยงำนควำมผดิพลำดของเอกสำร
กำรนัดและใบตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร   

0 ราย 4 ราย 1 รำย

6.จ ำนวนกำรรำยงำนกำรขำดยำ ได้รับยำไม่ครบ 0 รำย 0 รำย 0 รำย



กรำฟแท่งแสดงจ ำนวนผูป่้วยทีใหค้ะแนนควำมพงึพอใจระดบัดี-ดมีำก

ระยะท่ี 1 (ส.ค.56-ธ.ค.57) Cardio   home  
call  program

ระยะท่ี 2  (มิ.ย.-ธ.ค.57) We   care  your  
heart   เรา ห่วงใย หวัใจคุณ
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ดีมาก ปานกลาง นอ้ยทีสุ่ด

จ านวนผู้ป่วย



ตัวอย่างค าตชิมบางส่วนที่ได้จากผู้ป่วย

มกราคม 2557 : การโทรตามเยี่ยม เป็นอะไรที่ยอด
เยี่ยมมาก รพ.รามาท าดีมาก หลังผ่าตัดไม่ค่อยมีใคร
ตดิตามผล การที่พยาบาลโทรมาจะได้รู้ว่า ผู้ป่วยมี
ปัญหาอะไรบ้าง การให้ค าแนะน าก่อนกลับก็
ละเอียด เข้าใจดี



มีนาคม 2557 :  เป็นการโทรตดิตามคนไข้ที่ยอดเยี่ยม
มาก เพราะผมมีปัญหาอยากซักถามหลายอย่าง พอ 
จนท.โทรมาท าให้หายสงสัย และ ปฏบิตัติวัถูกต้อง

ตัวอย่างค าตชิมบางส่วนที่ได้จากผู้ป่วย



ตัวอย่างค าตชิมบางส่วนที่ได้จากผู้ป่วย

พฤษภาคม2557 : ยอดเยี่ยมมากเลย ดีกว่า รพ .
เอกชนดังๆอีก ปกติรักษาที่ รพ.เอกชน ตลอด น่ีเป็น
ครั งแรกที่มา รพ.ของรัฐ บริการสุดยอดและยังมีการ
ตดิตามคนไข้ ประทบัใจมากเลย โฆษณาให้เพื่อนๆมา
รักษาที่ รพ.รามา



ผลลัพธ์

1. ท าให้ผู้ป่วยและญาต ิ ประทับใจ  

2. ผู้ป่วยมีความม่ันใจในการดูแลตนเอง

3. ในกรณีที่ ผู้ป่วยมีปัญหา เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังท าหัตถการ และ
ต้องมาพบแพทย์   ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับปัญหา   
ได้รับการประเมนิและรักษาอย่างรวดเร็ว

4. ผลจากการท าโครงการ   ท าให้การจ าหน่ายผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ  น

5. เกดิการพัฒนางานร่วมกันภายในหน่วยงาน



ผลลัพธ์ (ต่อ)

6. พยาบาลเกดิความภาคภมูใิจ มีก าลังใจและตั  งใจในการ ปฏบิัตงิาน
เม่ือผู้ป่วยให้ค าตชิม   หรือมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่ทางหอผู้ป่วย
ริเร่ิมขึ  น  อีกทั  งยังเข้าใจวธีิการท างานคุณภาพมากยิ่งขึ  น เช่น รู้จกั
การท า Kaizen  CQI  เป็นต้น

7. รู้จกัใช้เทคโนโลยกีารตดิต่อสื่อสารในปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. ปัจจุบันได้ลงเป็นภาระงานประจ าของหอผู้ป่วย



การเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงการ

ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ
1. การท างานเป็นทีม 

2. บุคลากรในหน่วยงานได้ประเมนิตนเอง

3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้   แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน

4. สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับภารกิจ
หลักของทีมงานรวมถงึ มีบรรยากาศการท างานที่ดี

5. แรงจูงใจที่ดีจากผลส าเร็จของงานและค าช่ืนชมของผู้รับบริการ       
ท าให้ทีมบุคลากรในหน่วยงาน เกิดความภาคภูมิใจ มีก าลังใจใน
การปฏิบัตงิาน ให้ดียิ่งขึ  น 



บทเรียนที่ได้รับ

1. การไม่เข้าใจในการท า CQI แบบเป็นทางการ ท าให้ขาดการ

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และได้ข้อมูลไม่ครบ

2.เจตคติต่อโครงการ ซึ่งเกิดจากการมีภาระงานประจ าที่ มาก 
อยู่แล้ว

3.ความสามารถในการให้ค าปรึกษาของสมาชกิในทีมแต่ละคน
ไม่เท่าเทยีมกัน ขึ  นอยู่ กับประสบการณ์ในการท างาน



กำรขยำยผลโครงกำรและกำรต่อยอดโครงกำร

1. จากผลส าเร็จของงาน ถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีสามารถขยายผล
แนวคิดไปยงัหน่วยงานอ่ืน  ทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  ส่งผลดีต่อ
หน่วยงานและองคก์ร  เช่น การติดตามเยีย่มผูป่้วย MI ในหอผูป่้วยCCU 

2. วางแผนในการใชร้ะบบพยาบาลเจา้ของไขเ้ป็นผูโ้ทรติดตามเยี่ยม
ใน24ชัว่โมงแรกและวนัท่ี 3 หลงัจ าหน่าย



การตดิต่อกับทมีงาน

นางสุภาพร อัศวกิจพานิช 
หน่วยงานที่สังกัด หอผู้ป่วยหลังท าหัตถการหัวใจ  

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สริิกติิ์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขที่  270 ถ.พระราม 6   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-2011080 ,085-0732082

e-mail: kzynarak@hotmail.com



ตัวอย่างการโทรศัพท์เย่ียมผู้ป่วย

ตัวอย่างที่ 1                                  ตัวอย่างที่ 2

บทสนทนาจริงที่คุยกับผู้ป่วย โดยได้ขออนุญาต
ผู้ป่วยในการบันทกึเสียงและเผยแพร่แล้ว



ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ


