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1. บริบท:
จากการทบทวนสาเหตุการตายลาดับที่ 1 ของโรงพยาบาลชุมแสงในช่วง1-2 ปี ที่ผา่ นมาได้แก่
SUDDEN CARDIAC ARREST, UNKNOW CASE OF DAED และ MYOCARDIAL INFRACTION ซึ่ง
สอดคล้องกับจานวนผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่เพิม่ มากขึ้นทุกปี
เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยเสี่ ยงสู งที่เข้ามารับการรักษาซึ่ งมี
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ฟ้ องร้อง ซึ่ งแนวทางการดูแลรักษายังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สื บเนื่องจาก
นโยบาย Service Plan และระบบFAST TRACKเขต 3จึงได้มีการพัฒนา แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ ว ปลอดภัย
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ:
1. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรกลุ่มเสี่ ยงและการลดปั จจัยเสี่ ยง
2. การเข้าถึงบริ การที่ถูกต้องและรวดเร็ ว คลอบคลุมทุกพื้นที่
3. การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน
3. เป้าหมายการพัฒนา:
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงได้รับการคัดกรองและลดปั จจัยเสี่ ยง
2. ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการเข้าสู่ ระบบFAST TRACKไม่นอ้ ยกว่า 80 %
3. ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉี ยบพลันได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลา
4. กระบวนการเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ:
การดูแลในชุ มชน.
1. ประชาชนทัว่ ไปในกลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไปซึ่ งเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับ
บริ การคัดกรองความเสี่ ยงโดยใช้แบบประเมินความเสี่ ยงของสานักควบคุมโรคไม่ติดต่อกระทรวง
สาธารณสุ ข
2. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังกลุ่มเสี่ ยง ถึงอาการเฉี ยบพลันของโรคหลอด
เลือดสมองที่ตอ้ งรี บมารับการรักษาตั้งแต่เริ่ มมีอาการจนถึงโรงพยาบาลให้ทนั ภายในเวลา 3 ชัว่ โมง

การเข้ าถึงบริการ
1. พัฒนาระบบ EMS โดยประชาสัมพันธ์ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น สายด่วน 1669 เมื่อเกิดอาการ
ฉุกเฉินโดยประสานชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์โรค อาการและการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชน
3. ประสานชุมชนค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงโรคเรื้ อรังทาทะเบียน จัดทาแผนที่กลุ่มเสี่ ยง ความดันโลหิ ตสู ง
เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสู ง ดูแลป้ องกันรับรู ้ภาวะเสี่ ยงของตนเอง การปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
เพื่อลดระยะเวลาการเข้าถึง
4. ประชุมชี้แจงเตรี ยมความพร้อมเจ้าหน้าที่ EMS เพื่อให้ไวในการตอบสนองการช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันและการส่ งต่ อ.
1. จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน
2. ให้การดูแลผูป้ ่ วยตามแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Fast Track Stroke)
3. ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการส่ งต่ออย่างรวดเร็ วภายในเวลา 30 นาที
4. กาหนดแนวทางการส่ งต่อร่ วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในการส่ งต่อและประสานงาน
ระหว่างนาส่ งมีพยาบาลดูแลขณะนาส่ ง พัฒนาและใช้ THAI REFER ให้ครอบคลุม ทัว่ ถึง
การป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและการฟื้ นฟูสภาพ.
1. มีระบบการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้ นฟูสภาพโดยงานกายภาพบาบัดทั้งในขณะเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลและในชุมชน
5. ผลการพัฒนา
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

2554

2555

1. อัตราการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ได้รับการส่ งต่อภายใน 30 นาที
3. จานวนผูป้ ่ วย stroke ที่เสี ยชีวิตในหน่วยงานและระหว่างนาส่ ง
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6. แผนการพัฒนา
1. เพิ่มทักษะแก่บุคลากร โดยส่ งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ประชุมวิชาการเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองแก่เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.เครื อข่าย
3. อบรมให้ความรู้ อสม. เพื่อค้นหาและคัดกรองผูป้ ่ วยในชุมชน

4. ให้ความรู ้และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับอาการสาคัญเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดสมองในคลินิก
ความดันโลหิตสู งและคลินิกเบาหวาน พร้อมเบอร์ โทร 1669
5. จัดระบบการติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย Stroke โดยประสานกับทีม HHC และ รพ.สต.ในการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูป้ ่ วย
และครอบครัว

