บริ บท Head injury
โรงพยาบาลปากพนัง เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ไม่มี ICU ไม่มี CT Scan และศัลยแพทย์ประสาท มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจร ในปี 2558-2562 จานวน 1035,
1269, 757, 772 และ 942 รายตามลาดับ มีผบู้ าดเจ็บทีม่ ขี อ้ บ่งชีส้ ง่ ต่อได้รบั การส่งต่อ ในผูป้ ่ วย ไม่รสู้ กึ ตัว ผูป้ ่ วย Hight risk และ Moderate risk for observe at least 6 hr or CT
brain ผูป้ ่ วยทีจ่ าหน่ายกลับบ้านได้รบั การประเมินอาการ และสัญญาชีพ รวมทัง้ ประเมิน GSC score ทุกราย ได้รบั คาแนะนาและแจกเอกสารการสังเกตอาการผิดปกติทางสมองทุก
ราย การเกิดอุบตั เิ หตุจราจร พบจานวนครัง้ การเกิดจากพาหนะ จักรยานยนต์ 906, 1113,757 ,772 และ 942 ครัง้ สวมหมวกกันนิรภัย จานวน 136 ,192 ,132 และ 205 รายคิดเป็ น
ร้อยละ 17.4 20.6, 19.7, 20 และ 25 ได้รณรงค์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัย จาก ศปถ อาเภอ สู่ ศปถ ตาบล ขยายบริการของหน่วยอาสากูช้ พี ให้ครอบคลุมทุกตาบลโดยแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้
หน่วยอาสากูช้ พี เข้าปฏิบตั กิ าร ภายใต้ความยินยอมของ อบต ในปี 2562 เพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยโดยมีหอ้ ง CT scan เริม่ ให้บริการผูป้ ่ วย 21 ต.ค. 2562 ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ
วินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว และลดการส่งต่อ รพ แม่ขา่ ย

Driver diagram: Head injury
Purpose

Primary Drivers
ประเมิ น อาการและ
ซักประวัตคิ รอบคลุม

ผู้ป่วยSHIที่มีข้อ
บ่งชีใ้ นการส่งต่อ
ได้ ร ับ การส่ ง ต่ อ
ปลอดภัย

Indicator:ร้อยละ
ของผู้ป่ วยSHIที่
ส่ ง ต่ อ ไม่ มี ก าร
เสีย ชีวิต ขณะส่ ง
ต่อ

Secondary Drivers
พยาบาลมีศกั ยภาพในการประเมิน
ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิน

Interventions/ Change Idea
-เพิม่ ศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิน
-ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยส่งต่อทุกราย

Indicator:ร้อยละของผู้ป่ วย
HIได้รบั การประเมินถูกต้อง
เข้าถึงรวดเร็ว

วินิจฉัยถูกต้อง

-ระบ บ บ ริ ก ารก ารแ พ ท ย์
ฉุกเฉิน

มีเกณฑ์ ในการประเมิน ใน
ทิศทางเดียวกัน

ให้ประชาชนมีความรูใ้ นการเรียกใช้บริการ
ระบบEMS 1669

-มีstanding order HI
-นาCPG มาใช้แนวทางเดียวกัน

Flow chart Head Injury
Head injury Patient
ATLS/Trauma evaluation/C-spine protection
Severe Head injury(GCS 3-8)

Moderate Head injury(GCS 9-13)

Mild Head injury(GCS 14-15)

-On Endotracheal tube

Risk factors

Low

สังเกตอาการ
ทีบ่ า้ น
แนะนาและ
แจกเอกสาร
การบาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ

Moderate

นอนสังเกต
อาการที่
โรงพยาบาล
อย่างน้อย 6
ชม.

High

ส่งCT
scan และ
หรือ
consult

-O2 canular 3LPM
-Keep O2 sat.>95%
-0.9%NSS
- BS,BUN/Cr,Electrolyte,
DTX,PT,PTT

-Keep O2 sat.>95%
-0.9%NSS

Refer

การจัดการกระบวนการ Head Injury (Process Management)
กระบวนการ
Access entry

ข้อกาหนดของกระบวนการ
-ได้รบั การรักษาทันเวลา

Assessment

-ได้รบั การประเมินครอบคลุม

Care of patient

-เฝ้ าระวังอาการเปลีย่ นแปลง

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
การออกแบบกระบวนการ
การดูแลเคลื่อนย้ายระหว่างนาส่งถูกต้อง -ให้ค วามรู้เชิง รุ ก จัด ท าแผ่ น ป้ า ย ประชาสัม พัน ธ์ให้ค วามรู้ป ระชาชน
บริการEMS เรียก1669
-พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการส่งต่อร่วมกับเครือข่าย
ร้อ ยละของผู้ป่ วยHI ได้รบั การประเมิน -มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะ
ถูกต้อง
-อบรมการดูแลผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ
-ซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่
ร้อ ยละของผู้ป่ วยSHIที่ส่ง ต่ อ ไม่ มีก าร -บัน ทึก อาการเปลี่ย นแปลงหากcoma scoreลดลง 2 คะแนน รายงาน
เสียชีวติ ขณะส่งต่อ
แพทย์ทนั ที
-ผู้ป่ วยหรือ ญาติทุ ก รายได้รบั เอกสารแนะน าในการสังเกตอาการทาง
สมองเมื่อได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
ร้อยละของผูป้ ่ วยHI ได้รบั การประเมินGCS
- แรกรับ
- ก่อนจาหน่าย
ผูป้ ่ วยHIได้รบั คาแนะนาและแจกเอกสารการสังเกตอาการ
บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ
อัตราการดูแลระหว่างนาส่งถูกต้อง
จานวนผูป้ ่ วยเสียชีวติ ระหว่างส่งต่อ
อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ SHI
Door to refer in 1ชม.SHI
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ผลการพัฒนา การดูแลผู้ป่วย Head Injury
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Pt.แรกรับได้ประเมินGCS

Pt.ก่อนD/Cได้ประเมินGCS

ได้รับคำแนะนำ/แจกเอกสำร อัตรำกำรดูแลระหว่ำงนำส่งถูกต้องจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่ำงส่งต่อ

อัตรำผู้ป่วยเสียชีวิตSHI

Door to refer in 1ชม.SHI

วิ เคราะห์ผล
แนวโน้มผูป้ ่ วย Head injury เข้ารับการรักษามากขึน้ แต่สว่ นใหญ่มาด้วยการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะทีไ่ ม่รุนแรง สามารถเดินมาเองได้ ทาให้มกี ารบันทึกการประเมินระดับความ
รูส้ กึ ตัวไม่ถงึ 100% แต่ได้รบั เอกสารการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ 100% ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป ไม่พบผูเ้ สียชีวติ ระหว่างนาส่ง สามารถส่งต่อภายใน 1 ชัวโมง
่ คิดเป็ น 100%

