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มกราคม 2561 

โรงพยาบาล ต ารวจ 

สาขา กุมารเวชกรรม 

สภาวะทางคลินิก ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile Convulsion) 

บริบท 

ข้อมูลแสดงขนาด

ของปัญหา 

จากการทบทวนเวชระเบียนตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 – เม.ย. 58 พบอุบัติการณ์ชักซ้ าจากไข้

สูงในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจ านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 

0.79 พบประเด็นปัญหาเกิดจากการเฝ้าระวังไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลาการ

ประเมินอาการผู้ป่วยนานเกินไป 

สถิติผู้มารับบริการ  2556 2557 2558 

OPD     

จ านวนเด็กป่วย 5997 6111 8551 

เด็กมีไข้ 575 558 616 

เด็ก6เดือน-5ปีที่มีไข้สูง 179 195 231 

IPD     
เด็ก6เดือน-5ปีที่มีไข้สูงรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

583 78 378 

เด็ก 6 เดือน - 5ปี ที่มีไข้สูงรักษาตัวใน

โรงพยาบาลและมีอาการชักจากไข้สูง 

5 (1.8%) 1 (0%) 3 (0.79%) 

ศักยภาพ/บุคลากร/

ความเชี่ยวชาญ/

เครื่องมือ 

โรงพยาบาลตติยภูมิ 611 เตียง 
กุมารแพทย์ 5 คน 

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด 

Treatment 
Goal 

Objective Key Outcome Indicator Target ปี 
59 

ปี 
60 

Safety ป้องกันการเกิดการชักขณะรอ
ตรวจ 

อัตราการชักขณะรอตรวจ 0% 0% 0% 

 ป้องกันการเกิดการชักซ้ าในรพ. อัตราการชักซ้ าในโรงพยาบาล 0% 0% 0% 
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วิเคราะห์ 

1. ปี 2556-2558 อัตราการชักขณะรอตรวจ =  1 % 

2. ปี 2558  พบอัตราการชักซ้ า สูงขอ้น 1.06% จากการทบทวนพบว่าเป็นอุบัติการณ์ชักซ้ าจากไข้สูงในเด็ก

อายุ 6 เดือน – 5 ปีขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจ านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 0.79 พบประเด็นปัญหาเกิด

จากการเฝ้าระวังไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลาการประเมินอาการไข้ของผู้ป่วยนานเกินไป 

มาตรการคุณภาพและความปลอดภัย  

ประเด็นคุณภาพส าคัญหรือความเสี่ยง มาตรการส าคัญ เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง 

-  มีภาวะเสี่ยงต่อไข้ชักระหว่างรอตรวจ
และขณะเคลื่อนย้าย 
-  ได้รับการรักษาล่าช้า 

ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยชักจากไข้สูง 
OPD 
-  จัด fast track ส าหรับผู้ป่วยที่มีไข้  
≥ 38 oC 
-  ได้รับยาลดไข้และเช็ดตัวลดไข้ภายใน 
5 นาที 
-  ประเมินผู้ป่วยวัดไข้หลังเช็ดตัว และ
ก่อนเคลื่อนย้ายทุกราย 
IPD 
-  ถ้ามีไข ้≥38 oC ให้ยาลดไข้และเช็ดตัว
ลดไข้อย่างน้อย 15 นาที ประเมินซ้ าใน 
31 นาที ถ้าไข้ยังไม่ลดให้เช็ดตัวซ้ า
ประเมินทุก 1 ชม.จนกว่าไข้จะลดอีก 2 
ครั้ง 

แนวทางการป้องกันชัก
จากไข้สูง (แนวทาง1
ส าหรับ OPD แนวทาง2 
ส าหรับ IPD)เริ่ม พ.ค.
2558 
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การตามรอยในพื้นที่จริง 

วันที่ 
สิ่งท่ีพบ/เรียนรู้ การปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

ม.ค. 58 – 
เม.ย. 58   

จากอุบัติการณ์ผู้ป่วยชักซ้ าจากไข้สูง
เมื่อทบทวนพบว่า 
แนวทางเดิมวัดไข้ทุก 2 ชม. ในผู้ป่วยที่
มีไข้สูง ≥ 38๐ C หรือเคยมีประวัติชัก
จากไข้สูงแต่ผู้ป่วยชักจากไข้สูงใน
ช่วงเวลาที่ไม่ได้วัดไข้, ในช่วงเวลาที่
ก าลังรับส่งเวรแสดงถองการเฝ้าระวังไม่
เพียงพอ เนื่องจากช่วงเวลาประเมิน
อาการไข้ของผู้ป่วยนานเกินไป 

ปรับปรุงแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยชักจากไข้สูง 

เริ่มด าเนินการ

ตั้งแต่ พ.ค.58- 

ปัจจุบัน ไม่พบ

ผู้ป่วยชักจากไข้

สูง 
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