1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเด็กไขชักเพื่อลดการเกิดชักซ้ํา ขณะนอนโรงพยาบาล
งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลละหานทราย ป 2558
2. คําสําคัญ ไขสูง, ชักซ้ํา, ชักจากไข
3. สรุปผลงานโดยยอ
งานกุมารเวชกรรมไดมีการพัฒนารูปแบบของการดูแลผูปวยเด็กชักจากไขอยางตอเนื่อง กําหนดแนวทางการ
ดูแลอยางชัดเจน ในหอผูปวยมีปายเตือนกันชัก มีแนวทางการเช็ดตัวลดไขที่ถูกวิธี และมีการสอนสาธิตการเช็ดตัว
ลดไขใหแกผูปกครองของเด็กที่มีไขสูงทุกราย มีการใช CARE MAP Febrile convulsion เพื่อติดตามเฝาระวัง
และวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนไตรมาส นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกโดยจัดอุปกรณเช็ดตัวลดไขใหเพียงพอ
ในป 2558 มีการเพิ่มขอบงชี้ในการใหยาสําหรับเด็กที่มีไขชัก จัดระบบการนิเทศ และจัดทํานวัตกรรมสติ๊กเกอรสี
เหลืองเตือนภัยใสใจกันชัก ติดบัตรโรงพยาบาลและสมุดบันทึกอนามัยแมและเด็ก ของเด็กที่มีประวัติชักเกร็งจากไข
เพื่อสื่อสารใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับทราบ ผลการพัฒนาพบวา ป 2558 อัตราการเกิดไขชักซ้ํา ลดลงจากรอยละ
9.5, 16.3 , 0 และ 6.5 ในไตรมาสที่1, 2 ,3 และ 4 ตามลําดับ
4. ชื่อและที่อยูขององคกร : งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย
5. สมาชิกทีม นางนงลักษณ วาบสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการและเจาหนาที่งานกุมารเวชกรรม
6. เปาหมาย( Purpose) เพื่อลดอัตราการชักซ้ําในผูปวยไขชักที่นอนรักษา < 10%
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ
ภาวะไขชัก เปนภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทที่พบบอยที่สุดในเด็ก ปญหาที่ตามมาคือชักซ้ํา ซึ่งการชัก
ซ้ําบ อยๆ อาจจะมีผลตอสมอง การเจริ ญเติ บโต พัฒ นาการของเด็ ก และสงผลให เกิด ความเครียดตอผู ดูแล
ปงบประมาณ 2557 พบอัตราการซักซ้ําขณะนอนรักษาจํานวน 7 ราย คิดเปน 6.54 พบสาเหตุ คือ ดานผูใหบริการ
การประเมินซ้ําลาชา ไมปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวยชักจากไขสูง และขาดการสื่อสารใหเกิดการดูแลที่ตอเนื่อง
ดานผูรั บบริก าร ผูป กครองขาดความรู เรื่ องการเช็ ดตั วลดไขและการให ยาลดไข ดา นระบบการดู แล ไมมีแนว
ทางการใหยาในผูปวยเด็กชักที่ Admit อยางชัดเจน
8. กิจกรรมการพัฒนา
- ขั้นเตรียมการ ทบทวนขอมูลสถิติจากเวชระเบียน ทบทวนผลงานปงบประมาณ 2557 เพื่อสรุปประเด็นปญหา
จําแนกออกเปน ดานผูร ับบริการ ดานผูใหบริการ และดานระบบการดูแลผูปวย
- ขั้นดําเนินการ ดานผูใหบริการ กําหนดแนวทางการประเมินซ้ําและวัดไขทุก 2 ชม. กรณีมีไข ตั้งแต 37.8 ขึ้น
ไป ดู แลให ยาลดไข (ทุก4ชม.)และเช็ ด ตั ว ลดไข อย างถู กวิธี และบั น ทึ กในแบบบั น ทึกการเฝ าระวั งไข สู งให
ครบถวน กําหนดระบบการนิเทศโดยหัวหนาเวร หัวหนางาน มีการทบทวน Case ชักจากไขสูงทุกรายที่ Admit
ประเมินผลการใช Care map ทุกเดือน จัดทําวัตกรรมสติ๊กเกอรเหลืองเตือนภัยใสใจกันชัก และปายระวังชัก
ติดที่ปลายเตียง ติดสติ๊กเกอรเหลือง ระบุ จําวนครั้งของการชัก และประวัติการคลอด ที่บัตรประจําตัวผูปวย
และติดบัตรไวที่สมุดบันทึกอนามัยแมและเด็ก เพื่อสื่อสารใหทีมดูแล เฝาระวังและปองกันชักตอเนื่องถึงชุมชน
ดานผูรับบริการ มีการประเมินความรูความเขาใจของผูดูแลเด็ก และใหความรูตามสวนที่ขาด มีการประเมิน
ความรูกอนจําหนายและเนนการสงตอขอมูลใหญาติที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแลเด็ก ดานระบบการดูแล
รวมกับทีม PCT จัดทําแนวทางการใหยากันชักในกลุมที่ เคยชักซ้ํา โดยกําหนดใหมีการใหยา Diazepam ใน
รายที่ เ คยชั ก มาแล ว 3 ครั้ ง และจั ด ทํ า แนวทางการดู แ ลหลั ง จากชั ก ให ชั ด เจนเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด
ภาวะแทรกซอน
- ขั้นประเมินผล วิเคราะหขอมูล และสรุปวิเคราะหรายงานผลดําเนินการ

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ป 2558
จํานวนผูปวยไขชัก ADM. (ราย)
จํานวนผูปวยไขชักADM.มีชักซ้ําขณะนอนโรงพยาบาล (ราย)
รอยละผูปวยไขชัก ADM.มีชักซ้ําขณะนอนโรงพยาบาล
ผลการดําเนินงานป 2558 รายไตรมาส
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ป 2558 แยกเปนรายไตรมาส พบมีชักซ้ําไตรมาสที่ 1จํานวน 2 ราย ไตรมาสที่ 2 จํานวน 9 ราย และไตรมาสที่ 4
จํานวน 2 ราย ซึ่งไดดําเนินการทบทวนหาสาเหตุรวมกับทีมแพทยและ PCT พบวา
- สวนใหญเปนการชักซ้ํา ในเด็กที่ชักครั้งแรกที่ Admit (66.7%) พบปญหาเรื่องผูปกครองเด็กขาดความรูในการ
ดูแลเช็ดตัวลดไข จึงพัฒนา เรื่องการสอนและประเมินความรูของผูปกครองเด็กตั้งแตแรกรับ และมีการใหขอมูล
ในกรณีที่เปลี่ย นผูดูแล ตองแจงเจาหนาที่ ทุกครั้ง เพื่อใหมีการฝกทั กษะการเช็ดตั วลดไข การใหยาลดไขให
ถูกตอง กับผูปกครองที่ตองดูแลเด็กไขชักทุกคน
- พบวาไขที่เริ่มชักมากที่สุดคือตั้งแต 38.0 องศาเซลเซียส มีจํานวน 4 ราย ดังนั้น จึงมีการเพิ่มการเฝาระวังโดย
เปลี่ยนการใหยาลดไข จากเดิมเริ่มใหยาเมื่ออุณหภูมิกาย > 37.8 องศาเซลเซียส เปนเริ่มใหยาเมื่ออุณหภูมิกาย
> 37.5 องศาเซลเซียส
- ชวงอายุที่เริ่มชักมากที่สุดพบ ในอายุนอยกวา 2 ป 66.7 % จึงเพิ่มการเฝาระวังโดยใหความรูเรื่องการเฝาระวัง
ชักจากไขสูงแกผูปกครอง ตั้งแตมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
- ผลการนิเทศเรื่องการปฏิบัติตาม Care map พบวาสูงขึ้น จาก 91.34 % ในป 2557 เปน 100 % ในป 2558
10. บทเรียนที่ไดรับ องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการดู แ ลเด็ ก ชั ก เกร็ ง จากไข สู ง ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ บรรลุ
วัตถุประสงค คือ การใหความรูแกผูปกครองที่มีสวนรวมในการดูแลเด็ก รวมทั้งครูพี่เลี้ยงในศูนยเด็ก ใหสามารถ
ประเมินและดูแลเบื้องตน อยางรวดเร็ว ซึ่งการเชื่อมโยงขอมูลถึงเครือขายในชุมชน โดยพยาบาลเปนแกนหลักใน
การเชื่อมความสัมพันธของทุกภาคสวนใหสอดคลองประสานกันแบบไรรอยตอ อยางมีประสิทธิภาพ นั้น ชวยลด
อัตราการเกิดชักซ้ําได
11. การติดตอทีมงาน: นางนงลักษณ วาบสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอรโทร 091- 8282578 ,
Nongwab51@hotmail.com งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
เลือกประเภทของการสงผลงาน: ดานคลินิก

