บริบทการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีจานวน 6783,6805,7580,8022 และ8,324ราย ตามลาดับ และพบปั ญหาภาวะแทรกซ้อนโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) ปี 2559-2561ร้อยละ 2.5, 2.2และ 2.7ตามลาดับ จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากการคัดกรองกลุ่มเสีย่ งไม่ครอบคลุม มีพฤติกรรมการบริโภคและการออกกาลังไม่
เหมาะสม ดังนัน้ จึงมีระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อไม่ให้เกิดผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่และลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 พบภาวะแทรกซ้อนโรค
หลอดเลือดสมอง(Stroke) ร้อยละ 1.32

Driver diagram :HT
Purpose

1. Control ได้
2. ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
Indicator
1. Control BP < 140/90
mmHg> 50%
2. %HT ทีเ่ กิด Stroke <2%

Primary drivers

Secondary drivers

Early detection

- Screening
- Diagnosis

- คัดกรองค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งตาม Process flowchart
- ให้ความรู+้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มเสีย่ ง
- ส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตาม CPG

Treatment

- Drug
- Non drug
- CPG for HT

- ประเมินพฤติกรรมความเสีย่ งรายบุคคลและให้ความรูเ้ ป็ นรายกลุ่ม/หรือ
รายบุคคลโดยเภสัชกร โภชนากร พยาบาลและแพทย์ตามปั ญหาทีพ่ บ โดย
นัดผูป้ ่ วยตัง้ แต่กลุม่ สีสม้ BP > 160/100 mmHg ช่วงบ่ายวันพุธในนัดถัดไป

Continue of care

เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึน้

Rehab ฟื้ นฟูสภาพในรายที่
เกิดภาวะแทรกซ้อน

ติดตาม Case

Routine Lab
ประจาปี

Rehabilitation

Interventions/change Idea

- ติดตาม Case ตามความรุนแรงโดยนัดตาม Process flow chart
- มีการติดตามความดันทีบ่ า้ นในกลุ่ม White coat หรือ mask Hypertonsion
- มีระบบตามนัดผูป้ ่ วยขาดนัดโดยโทรติดตามหรือประสานกับรพ.สต.ช่วย
ติดตามกรณีโทรไม่ได้
- แจกแผ่นโปสเตอร์ Stroke/MI ติดฝาบ้านในผูป้ ่ วยกลุม่ สีสม้ ขึน้ ไป
- มีการประเมิน CVD risk score
- ติดตาม CKD Staging Cr GFR Urine Albumin ปี ละครัง้
- ให้ขอ้ มูลการสังเกตอาการสาคัญโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง+ติดอาการ
สาคัญไส้ในสมุด ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669
- แจกแผ่นป้ านสัญญาณอันตรายภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการของ Stroke mi
ทีต่ อ้ งมารับบริการที่ รพ.
- มีการประสานกายภาพสอน Rehabilitation ผูป้ ่ วยทุกรายและประเมิน HHC
เพื่อลงเยีย่ มบ้านทุก Case ก่อนออกจากรพ. และส่งต่อข้อมูลให้กบั รพ.ตาม
Discharge Plan

ขัน้ ตอนการคัดกรองความดันโลหิตสูง
คัดกรองความดันโลหิตสูง
วัดระดับความดันโลหิตด้วยเครือ่ งมาตรฐาน

BP ตัวบน<120 และหรือ
ตัวล่าง <80มม.ปรอท

BP ตัวบน120-139 และหรือ
ตัวล่าง 80-89 มม.ปรอท

BP ตัวบน140-159 และหรือ
ตัวล่าง 90-99 มม.ปรอท

BP ตัวบน160-179 และหรือ
ตัวล่าง 99-109 มม.ปรอท

BP ตัวบน≥180และหรือ
ตัวล่าง ≥ 110 มม.ปรอท

* IN High risk

Follow Up วัด BP
ทุก 1 เดือน x3ครัง้ +ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

กลุ่มปกติ
กลุ่มเสีย่ ง
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
Follow Up ด้วยการวัดBP
ตามมาตรฐานซ้า 6 เดือน
Follow Up ด้วยการวัดBP
ตามมาตรฐานซ้า 1 ปี

ไม่ใช่

อายุ <60 ปี BP >140/90 มม.ปรอท
<60 ปี BP >150/90 มม.ปรอท
ใช่
ส่งยืนยัน
การวินิจฉัย
โดยแพทย์
กลุ่มป่ วย
ภาวะโรคความดันโลหิต

-Follow Up clinic HT 1-4 สัปดาห์
-ติดตามและประเมินภาวะแทรกซ้อนจาก
ความดันโลหิต
*ประเมินโอกาสเสีย่ ง CVD ของสานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึง่ ดัดแปลงจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO)

Process Flowchart การดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง

Map Key patient processes

ประเด็นคุณภาพ /ความเสีย่ งทีส่ าคัญ

- Prevention &assessment
- Education

- ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งไม่ได้รบั การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
ผูป้ ่ วย 35 ปี ขน้ึ ไปได้รบั การคัดกรองไม่ได้
ตามเป้ า

Access entry

Assessment + Investigation + Diagnosis

- ไม่ทราบอาการสาคัญทีต่ อ้ งมารพ.
-ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงความคุมความ
ดันไม่ได้ตามเป้ า

Plan of care
กลุ่มควบคุมไม่ได้
-ประเมินความเสีย่ ง
-ทากลุ่ม
-F/U ทุก 1-2 เดือน

-Loss F/U
-ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงไม่มอี าการ คิดว่า
ไม่เป็ นอะไร ไม่มารักษา

คุมความดันได้ดสี ง่ รพ.
สต.

BP> 180/110mmHg+มี
อาการ

Admit ปรับยา

อัตราการเกิด Stroke ใน HT

Care of patient
Re-assessment
D/C plan

การจัดการกระบวนการ
ข้อกาหนดของ
กระบวนการ
การเข้าถึงเละเข้ารับบริการ ประสิทธิภาพรวดเร็ว
กระบวนการ

การประเมินผูป้ ่ วย

ถูกต้อง รวดเร็ว

การวางแผน
การดูแลผูป้ ่ วย

ครบถ้วน
ครอบคลุม

การให้ขอ้ มูลเสริมพลัง

การมีสว่ นร่วม

การดูแลต่อเนื่อง

การมีสว่ นร่วมของทีม
สหวิชาชีพ

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
-ร้อยละของกลุ่มเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
-อัตราการตรวจ lab ประจาปี

การออกแบบกระบวนการ

-ระบบติดตามกลุ่มเสีย่ งโดยเครือข่าย
-การมีสว่ นร่วมของอสม.ในการคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง
-ติดตามเบอร์โทรศัพท์ของผูป้ ่ วยให้เป็ นปั จจุบนั ทุกครัง้ ทีม่ า
รับบริการ
-อัตราการเกิด complication
- CPG guild line
-การประเมินภาวะเสีย่ ง CVD risk, CKD Stage
-ร้อยละของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดันได้ดี - ทีมสหวิชาชีพ
-อัตราการ re admit complication
-ให้ความรูร้ ายบุคล(ในกลุ่มสีแดง)/รายกลุ่ม
-ร้อยละของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดันได้ดี - อบรม Stoke/MI 5นาที
-lab ประจาปี
-ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไปที่ได้รบั การคัดกรอง -Role model
ความดันโลหิตสูง
-self help group
-เครือข่าย อสม.ชุมชน จิตอาสา
-อัตราการเยีย่ มบ้าน
-HHC จิตอาสา
-อัตราการเกิด complication
-HBP
-การขาดนัดผูป้ ่ วย HT
-จดหมายติดตามนัด

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไปที่ได้รบั การคัดกรองความ
ดันโลหิตสูง
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ดี
3.อัตรากลุ่มสงสัยป่ วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รบั การ
วัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น

เป้ าหมาย
>90

2558
9.03

2559
19.42

2560
2.82

2561
2.33

2562
77.50

≥50

50.86

48.28

51.26

52.66

58.59

≥30

NA

NA

NA

NA

44.23

4.อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงขาดนัด

<3%

3.86

3.12

2.29

2.13

1.16

5.อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงขาดยา

<3%

1.78

0.77

0.56

0.10

0.01

6.ผูป้ ่ วย HT ทีเ่ กิด Stroke

<2%

2.3

2.5

2.2

2.7

1.32

กาหนดเอง

228.44

1118.62

866.16

1047.12

946.05

7.อัตราป่ วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร(ต่อแสน
ประชากร)

ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วย HT
90
77.5

80
70

58.59
52.66
50.86 51.26
48.28

60
50

2558
44.23

2559

40

2560

30

2561

20
10

0

2562

19.42

9.03
2.82
2.33

0 0 0 0

35 Y ขึน้ ไปทีไ่ ด้คดั กรองBP Pt.HT ทีค่ วบคุมBPได้ดี
สูง
2000
1000

สงสัยHT.ได้วดั BPทีบ่ า้ น

1118.62

3.86 2.29
3.12 2.131.16

1.78 0.770.560.1 0.01

2.3 2.5 2.2 2.7 1.32

Pt.HT ขาดนัด

Pt.HT ขาดยา

Pt.HT ทีเ่ กิด Stroke

866.16

228.44

946.05

2558
2559
2560

0
อัตราป่ วยรายใหม่ต่อแสนประชากร

2561

ผลการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง
พบว่าการดาเนินการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปี ขึน้ ไป เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมากในปี 2562โดยเพิม่ ใน 77050% จาก 2.33% ในปี 2562 เนื่องจากได้มกี าร
สารวจประชากรและเริม่ ทาการคัดกรองตัง้ แต่ไตรมาสแรก ขอปี งบประมาณ นอกจากนี้ในกลุ่มสงสัยป่ วยได้มกี ารให้ความรูแ้ ละมีการตัดความให้วดั ความดันโลหิตทีบ่ า้ น ทาให้ตวั ชีว้ ดั
อัตรากลุ่มสงสัยกลุ่มผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงได้รบั การความดันทีบ่ า้ นเป็ นไปตามเป้ าหมายจากการดูฐานข้อมูลความดันโลหิตสูงพบปั ญหาเรื่องฐานข้อมูลประชากรไม่ตรงกับความเป็ น
จริงอยูม่ ากซึง่ ทางทีมNCDและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาลังดาเนินการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั และในการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงจะมีการให้ความรูเ้ น้นย้าทุกครัง้ ในเรื่องการ
รับประทานยาอย่างสม่าเสมอการมาตรวจตามนัดรวมทัง้ การให้กาลังกับผูป้ ่ วยทาให้อตั ราผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดันโลหิตได้ดเี ป็ นไปตามเป้ าหมายนอกจากนี้ยงั มีระบบ
การตามนัดผูป้ ่ วยขาดนัดทีท่ าอย่างจริงจังมากขึน้ อัตราการขาดนัดขาดยามีแนวโน้มลดลงมีผลให้ผปู้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีเ่ กิด Stroke ลดลง

