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1. บรบิท 

โรงพยาบาลปางศิลาทองมีผู้ป่วย Head injury เข้ารับการรักษาในปี 

2559-2561 จ านวน 693/ 653/ 675 ราย ตามล าดับ  

จากอุบัติเหตุจราจร 313/ 276/ 248 รายตามล าดับ อุบัติเหตุอื่น 325/ 

324/ 357 ราย ตามล าดับ มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย severe head injury 

จากอุบัติเหตุจราจรปี พ.ศ.2560 จ านวน 3 ราย จากการทบทวนปี 2560 

และ2561 พบว่าสามารถแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงเป็น  

Moderate  head injury ปีละ 1 ราย , Severe Head injury  จ านวน 

13 และ10 ราย ตามล าดับ  ซึ่งผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มนี้ อาจเสียชีวิต 

ถ้าได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ท่ีห่างไกลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยา

บาลก าแพงเพชร)  และต้องใชร้ะยะเวลาเดินทางนานในการส่งต่อ 

ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างน าส่งได้  ปี 2559 ทีม 

PCT ได้จัดท า CPG การดูแลผู้ป่วย Head injury 

เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น 

ความถี่ของการประเมินซ้ าตามล าดับความรุนแรง 

แต่ยังพบปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินซ้ ายังไม่เป็นไปตาม

ท่ีก าหนด ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับการประเมินซ้ าเพียง 

80.55% และ 80.94% ในปี 2560-2561 เท่านั้น  
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จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพม

ากยิ่งขึ้น  

2. ประเดน็ส าคัญ 

1. การประเมินวินิจฉัย 

2. การได้รับการดูแลรกัษาที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย 

3. การเคลื่อนย้ายและการส่งต่อท่ีรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

3. เป้าหมายและตัวชีว้ดั 

1. ผู้ป่วย Head injury ต้องได้รับการประเมินซ้ าเป็นระยะตาม 

CPG 

2. ผู้ป่วย Head injury ได้รับการดูแลรักษาตามระดับความรุนแรง 

3. การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามเวล

าท่ีก าหนด 

4. กระบวนการ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการรับบริก

าร 1669 กู้ชีพประจ าต าบล เมื่อเกิดอาการฉุกเฉิน 

2. อบรมฟ้ืนฟูและทบทวนความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดูแลผู้ป่ว

ยท่ีได้รับบาดเจ็บศีรษะหลักสูตร FR , BLS , ACLS , ATLS 

ให้บุคลากรสามารถคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ต้ังแต่จุดเกิ

ดเหตุ 
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3. ประเมิน Glasgow Coma Score(GCS) ในผู้ป่วย Head 

injury ทุกรายและประเมินซ้ าตามล าดับความรุนแรง 

4. ทบทวนและปรับปรุง CPG ในการดูแลผู้ป่วย Head injury ให้ 

Update ตามหลัก ATLS 

5. ผู้ป่วย Head injury ท่ีมีข้อบ่งชี้ต้องได้รับการ Refer 

และเตรียมผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาแยกตามความรุนแรงที่

ถูกต้องก่อนส่งต่อ 

  

5. ผลการพฒันา 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 

(ม.ีค.) 

การประเมิน GCS  100% 88.71 100 100 100 

การประเมินซ้ าตามระดับคว

ามรุนแรง 

100% 88.71 80.55 80.94 70.83 

การดูแลรักษาตามความเหม

าะสม 

แยกตามระดับความรุนแรง 

100% 100 100 100 100 

การเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะส

ม 

100% 85.52 100 100 100 
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ผู้ป่วยsevere head injury 

ได้รับการส่งต่อภายใน 

1ชม. 

100% NA 85.71 90 100 

จากตารางพบว่า การประเมิน GCS ในการดูแลรักษา, 

การเคลื่อนย้ายมีการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย100%  

แต่ยังพบว่าการประเมินผู้ป่วยซ้ าและการส่งต่อผู้ป่วยภายใน 1ชม. 

ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

6. แผนการพัฒนาตอ่เนื่อง 

1. จัดประชุมวิชาการประจ าปีเพ่ือทบทวนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย 

Head injury  

2. ติดตามการปฏิบัติตาม CPG และจัดท า Standing order for 

Head injury 

3. กระตุ้นเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามแนวทาง และ 

เห็นความส าคัญในการใช้เครื่องมือเพ่ือติดตามอาการเปลี่ยนแ

ปลงของผู้ป่วย 

4. พัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยแรกรับภายใน 30 

นาทีเพ่ือได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที 

5. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Head injury 

ท่ีมีข้อบ่งชี้ต้องได้รับการ Refer ทุกรายภายใน 1 ชั่วโมง 
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6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 

เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 

 


