บริ บทโรค Stroke
จำนวนผู้ป่วย Stroke ปี พ.ศ. 2558 -2562 จำนวน488, 535 ,591 ,681 และ766รำยตำมลำดับ อำเภอปำกพนังเป็ นพื้นที่ชำยทะเล กำรบริโภคอำหำร
ทะเลหวำน มัน กำรมีโรคประจำตัว โรคควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน ไขมันในเลือดสูง และขำดกำรออกกำลังกำย ทำให้ควำมเสีย่ งโรคหลอดเลือดสมองมำกขึน้
จำกกำรทบทวนพบว่ำยังมีผู้ป่วยมำรับกำรรักษำล่ำช้ำ เนื่องจำกอุปสรรคในกำรเดินทำง มีกำรดูแลรักษำกันเองทีบ่ ำ้ น และ ขำดควำมรูเ้ รื่องอำกำรเตือนทีต่ ้องมำ
โรงพยำบำล นอกจำกนี้ยงั พบปั ญหำผูป้ ่ วยได้รบั กำรวินิจฉัยและส่งตัวล่ำช้ำ ดังจะเห็นได้จำกอัตรำ door to refer stroke fast trace ภำยใน 30 นำที ปี พ.ศ. 2558
- 2560 เป็ นร้อยละ 96.3, 85.29 ,95.92 ปี 2561-2562 ปรับระบบส่งต่อผลเป็ น 100%

Driver diagram: โรคหลอดเลือดสมอง
Purpose

Primary Drivers

การรับรู้

ผูป้ ่ วยที่มีอาการโรคหลอด
เลือดสมองมาและได้รบั
การคัดกรองอย่างรวดเร็ว

Secondary Drivers
-กำรประชำสัมพันธ์ควำมรูโ้ รค
ในชุมชน
-กำรคัดกรองBPในประชำชน
อำยุ>35ปี
Indicator:
-ผูป้ ่ วย HT กลุ่มสีแดงได้รบั กำร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 100%

การ
เข้าถึง

-ระบบFAST TRACK
-ระบบคัดกรอง

-CT brain
Indicator: Door
to Door ภำยใน 2
ชม.>80%

Indicator:ผู้ป่วยStrokeมาด้วยระบบEMS
การส่งต่อ

Indictor: refer ภายใน 30 นาที 100 %

Referal system

Interventions/ Change Idea
ในชุมชน-ทำแผ่นป้ ำยประชำสัมพันธ์อำกำรโรคหลอดเลือด
สมอง
-ให้ควำมรูแ้ กนนำชุมชนโรคหลอดเลือดสมอง กำรช่วยเหลือ
เบือ้ งต้น
เครือข่ำยสุขภำพอำเภอและโรงพยำบำล
-ให้ควำมรูผ้ ู้ป่วยกลุ่มเสีย่ ง และผูด้ ูแลในคลินิก NCD อำกำรที่
ต้อ งรีบ มำรพ.โดยจัด ท ำโปสเตอร์ข นำด A4บ่ ง บอกอำกำร
สำคัญให้ตดิ ทีบ่ ำ้ นทุกครัวเรือน
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและปรับพฤติ กรรมให้ผ้ปู ่ วยกลุ่ม
เสี่ย-พังเป็
นโรค
ฒนำศั
กยภำพในกำรคัดกรองด่ำนหน้ำพยำบำลคัด
-มีรกรอง
ะบบ พนั
อสม.เคาะประตู
ดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยโรค
กงำนบัตร เปลบผู้าช้ นคั
่วยเหลื
อคนไข้
หลอดเลื
อดสมองและส่
งต่ดอกรองของรพ.สต.
-พัฒนำศั
กยภำพในกำรคั
-พัฒนำระบบกำรทำ CT brain ของรพ.
-ดูแลผูป้ ่ วยตามCPG
-เจาะLab BUN Cr E’lyteในกรณี
Stroke fast track
-ปรับปรุงเกณฑ์ในการตาม
พนักงานขับรถ

Flow chart การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูป้ ่ วยทีม่ ำด้วยอำกำรสงสัยโรคหลอดเลือดสมองทันทีใน 72 ชัวโมงส่
่
งผูป้ ่ วยเข้ำห้องฉุกเฉิน
ประเมินVital sign, Basic life support, Neuo sign และเจำะDTX เพื่อแยกภำวะHypoglycemia

อำกำรเริม่ เป็ นภำยใน4.5ชัวโมง
่

Stroke fast track

อำกำรเริม่ เป็ นตัง้ แต่4.5ชัวโมง-72ชั
่
วโมง
่

ติดต่อประสานงานรถrefer

Emergency lab(ไม่ตอ้ งรอผล)
CBC, BUN/Cr, Electrolyte, BS,
Coagulogram, EKG 12 lead

ติดต่อrefer รพ.มหำรำช
Stroke fast track

อำกำรสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง
-แขนขำ ชำ อ่อนแรงข้ำงใดข้ำงหนึ่ง
-พู ด ไม่ ช ัด พู ด ไม่ ไ ด้ ห รือ ฟั งไม่ เข้ ำ ใจ
ทันที
-เดินเซ เวียนศีรษะทันที
-ปำกเบีย้ ว

Lab: CBC, BUN/Cr, Electrolyte, BS,
Coagulogram, EKG 12 lead

ทำCT brain non contrast

Non Stroke
(brain tumor ,brain abscess)

Refer รพ.มหำรำช

Normal/

Hyper density

Hypodensity

(hemorrhage)

Admit รพ.ปำกพนัง

Refer รพ.มหาราช

การจัดการกระบวนการ STROKE (Process Management)
กระบวนการ

ข้อกาหนดของ
ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
กระบวนการ
กำรเข้ ำ ถึ ง และเข้ ำ กำรค้น หำผู้ป่ วยCVD riskสูง -ร้อยละของกำรคัดกรองCVD risk
รับบริกำร
และเฝ้ ำระวัง
-กำรเข้ำถึงบริกำรของผูป้ ่ วยstrokeโดยระบบEMS

กำรประเมินผูป้ ่ วย
กำรดูแลผูป้ ่ วย

กำรใช้CPGถูกต้องรวดเร็ว
-Door to refer <30 min
ก ำ ร ใ ช้ CPG ค ร อ บ ค ลุ ม -อัตรำตำยของผูป้ ่ วยstroke=0
รวดเร็ว ปลอดภัย
-ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ข้ำรับกำร
รักษำในช่วงเวลำGolden period 4.5hr.
-อัตรำผูป้ ่ วยHTเกิดIschemic stroke

การออกแบบกระบวนการ
-ค้นหำกลุ่มเสีย่ งในผูป้ ่ วยเรือ้ รังในชุมชน
-อบรมให้ ค วำมรู้แ ละทัก ษะกำรดู แ ลผู้ ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองแก่
เจ้ำหน้ำทีร่ พ.และรพ.สต.
-กำรให้ควำมรู้ประชำชนเรื่องAlarming Symptom และควำมสำคัญของ
กำรรับบริกำรทีร่ วดเร็ว
-แนวทำงกำรคัดกรองผูป้ ่ วยตำมGuideline
-ได้รบั กำรวินิจฉัยถูกต้อง รักษำและส่งต่อรวดเร็ว
-พัฒนำระบบกำรประสำนงำน refer stroke fast track
-ผู้ป่วยได้รบั กำรวำงแผนจำหน่ ำยทุกรำย ได้รบั กำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน
ติดตำมประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลฟื้ นฟู กำรทำกำยภำพ
ให้แก่ผปู้ ่ วยและญำติ

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1.Door to refer in 30 min
2.(Door to Door in 2 ชม.)ร้อยละของผูป้ ่ วยstrokeทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำในช่วงgolden
period 4.5hr.

3. อัตรำผูป้ ่ วยStroke ทีไ่ ด้รบั กำรฟื้ นฟูสภำพ มีระดับคะแนนกำรปฏิบตั กิ จิ
วัตประจำวัน (ADL)เพิม่ ขึน้ หลังจำหน่ำย
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56.25
0
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3.49%
(6รำย)
51.74
0
81รำย
NA

12.65%
(10รำย)
51.37%
0.3%
175รำย
NA

4.ผูป้ ่ วยStroke มำด้วยระบบEMS
5.อัตรำผูป้ ่ วยHTเกิดโรคstroke
6.อัตรำตำยของผูป้ ่ วยstroke
7.จำนวนผูป้ ่ วยstrokeรอรับกลับ
8.อัตรำผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั กำรทำ CT Brain ตำม Guideline
(เริม่ ใช้เครื่อง CT Brain วันที่ 21 ต.ค. 2562)
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ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
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วิ เคราะห์ผล
ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2558 – ปั จจุบนั พบว่ำมีกำร Refer stroke fast track ภำยใน 30 นำทีมอี ตั รำทีเ่ พิม่ ขึน้ จนปั จจุบนั เป็ น 100% จำกกำรได้รบั อบรมแก่บุคลำกรในโรงพยำบำล
เกีย่ วกับระบบ fast track ในผูป้ ่ วย stroke

ทีมดูแลผูป้ ่ วยมีกำรพัฒนำระบบกำรดูแลต่อเนื่องตัง้ แต่เข้ำรับกำรรักษำไปจนถึงกำรดูแลต่อเนื่องทีบ่ ำ้ น ส่งผลให้อตั รำผูป้ ่ วยStroke ทีไ่ ด้รบั กำรฟื้ นฟู
สภำพ มีระดับคะแนนกำรปฏิบตั กิ จิ วัตประจำวัน (ADL)เพิม่ ขึน้ หลังจำหน่ ำยตัง้ แต่ปี 2560-2562 เป็ นดังนี้ 90.76, 91.86, 92.85ตำมลำดับ
โอกาสพัฒนา
ปั จจุบนั โรงพยำบำลได้มกี ำรพัฒนำจัดตัง้ เครื่อง CT Brain และเริม่ เปิ ดใช้เครื่อง CT Brain ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ต.ค. 2562 (จำนวนผูป้ ่ วยทำ CT Scan ทีโรงพยำบำลปำกพนังจนถึง
ปั จจุบนั จำนวน 74 รำย) แต่เนื่องจำกโรงพยำบำลไม่มหี น่วย Stroke unit ในกรณีทพ่ี บผูป้ ่ วย Stroke fast track จึงมีกำรส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยำบำลศูนย์เพื่อให้ได้รบั กำรรักษำทีม่ ี
คุณภำพตำมมำตรฐำน
คลินิก NCD ประชำสัมพันธ์ในคลินิกเรื่องอำกำรเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบมำโรงพยำบำล ติดเอกสำรในสมุดประจำตัว และแจกเอกสำรโพสเตอร์ในกลุ่มเสีย่ ง ขอเบอร์โทรใหม่ให้เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อควำมสะดวกในกำรติดตำมผูป้ ่ วยขำดนัด

