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โรงพยาบาล ปางศิลาทอง 

สาขา อายุรกรรม 

สภาวะทางคลนิิก การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 

วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

บริบท 

จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยพบว่า 

มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมารับบริการในปี 2560-2561 

จ านวน 40 รายและ 47 ราย ตามล าดับ  

โดยมีโรคร่วมที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่น ความดันโลหิตสูง, 

เบาหวาน, โรคหัวใจ  

จากสถิติพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 

ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางโรคหลอดเลือดสมอง  ปี 2560 

พบว่าผู้ป่วยมาทันเวลา Golden period ได้ตามเป้าหมาย คือ 

52.50% แต่ยังพบปัญหาการส่งต่อ Case Fast track 

ท่ีต้องส่งต่อภายใน 30นาทีเพียง 42.85% (เป้าหมาย 100%)  

จากการทบทวนพบปัญหาเกิดจากหลายขั้นตอน เช่น 

รายงานล่าช้า แพทย์ตรวจช้า  

อาการท่ีไม่ชัดเจนและกระบวนการส่งต่อ  ในปี 2561 

จึงได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพบว่า การส่งต่อ Case Fast 

track ภายใน 30 นาที เพ่ิมมากขึ้นจาก 42.85%.  เป็น 83.33%  

1. ประเดน็คณุภาพ/ความเสีย่งที่ส าคญั 
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1. ผู้ป่วยกลุ่มโรคHT/ DM/ Heart disease 

มีความรู้และทราบถึงอาการท่ีเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเ

ลือดสมอง 

2. ผู้ป่วย Fast track ได้รับการวินิจฉัย การรักษา 

และส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการส่งต่อ ติดตาม 

และมีการดูแลอย่างเหมาะสมต่อเนื่องท่ีชุมชน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 

1. ผู้ป่วยกลุ่มโรค HT/ DM/ Heart disease 

ได้รับความรู้และเฝ้าระวังสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสม

อง 

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมารับการรักษาท่ี 

รพ.ทันเวลาและสามารถส่งต่อเพ่ือให้ยาละลายลิ่มเลือดได้อย่าง

รวดเร็ว 

3. สร้างระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมต้ังแต่ผู้ป่วยมาจากบ้านจนถึง

ผู้ป่วยกลับมาจากโรงพยาบาลจังหวัดลงสู่ชุมชน 

4.กระบวนการเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพ 

 การเข้าถึง 

1. ประชาสัมพันธ์ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินสายด่วน 1669 
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2. ให้ความรู้ผู้ป่วยกลุ่มHT/ DM/ Heart disease 

เพ่ือเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง 

3. เสริมความรู้ในชุมชนโดยจัดท าป้ายไวนิล รพ.สต. อบต. 

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือให้ประชาชนทราบสัญญาณอันตรายเบื้อ

งต้นที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล 

การประเมิน 

1. จัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรในรพ.ต้ังแต่พนักงานเปล, 

เจ้าหน้าที่ห้องบัตร, 

พยาบาลเรื่องอาการอาการที่เข้าข่ายโรคหลอดเลือดสมองเพื่อใ

ห้สามารถประเมินอาการเบื้องต้นได้ 

2. จัดท าแบบซักประวัติและประเมินเฉพาะโรคในผู้ป่วยท่ีสงสัยอา

การโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือช่วยในการวินิจฉัย 

3. จัดท า CPG Stroke fast track 

และจัดระบบบริการในโรงพยาบาลให้สามารถส่งต่อได้ทันเวลา 

 

การดูแลต่อเนื่อง 

1. สร้างทีมเยี่ยมบ้านโดยใช้ทีมสหวิชาชีพลงไปเยี่ยมผู้ป่วยท่ีได้รั

บการส่งต่อกลับจาก รพ.จังหวัด 

5.ผลการพฒันา 
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ผลงาน/ตัวชีว้ดั เป้าหม

าย 

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป2ี562 

(มี.ค.) 

1) ร้อยละของผู้ป่วย Stroke 

ให้การรักษาทัน Golden 

period 

(จ านวนเข้าFast/จ านวนผู้ป่ว

ยท้ังหมด) 

>50% 22.45 

(11/49

ราย) 

52.5 

(21/40

ราย) 

44.68 

(21/47ร

าย) 

82.35 

(14/17

ราย) 

ผู้ป่วย Stroke fast track 

ได้รับการส่งต่อภายใน 30 

นาที 

100% 27.27 42.85 83.33 75 

2) ผู้ป่วย Stroke 

ได้รับการดูแลตามCPG 

100% 90.85 81.36 97.22 98.03 

3) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลื

อดสมองรายใหม่ 

ได้รับการท ากายภาพบ าบัดอ

ย่างน้อย  3 ครั้ง ใน 3 เดือน 

100% NA 30.23 39.47 35.29 

4) ผู้ป่วย Stroke 

ท่ีได้รับการบริการทางกายภา

พบ าบัดมีคะแนน Bathel 

>50% 70.59 92.68 83.87 85.29 
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index of activity of daily 

living เพ่ิมขึ้น 

 จากตาราง พบว่าผู้ป่วย Stroke ได้รับการรักษาทันช่วงเวลา 

Golden period มแีนวโน้มท่ีดีขึ้น 

จากการท่ีผู้ป่วยทราบถึงสัญญาณอันตรายเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดส

มอง  การส่งต่อผู้ป่วย Stroke Fast track ภายใน 30นาที ปี2560 จาก 

42.85% เป็น 83.33%  ในปี2561  

ถึงแม้ยังไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดแต่มีแนวโน้มพัฒนาท่ีดีขึ้น  

และพบปัญหาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างน้อย 

3 ครั้งใน 3 เดือน ตามเกณฑ์ จากการทบทวนพบว่า 

ผู้ป่วยไม่มาตามนัดและไม่ตระหนักถึงผลดีของการมารับการฟื้นฟูทางก

ายภาพบ าบัด 

6.แผนการพฒันาตอ่เนือ่ง 

1. สร้างเครือข่ายชุมชนในแต่ละครอบครัวเพ่ือการคัดกรอง 

เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยStroke ในชุมชน 

2. การดูแลผู้ป่วยแบบ Case management 

เพ่ือความครอบคลุมในทุกมิติในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 

3. 

พัฒนารูปแบบความรู้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้

นหลังภาวะอัม 
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พฤกษ์/อัมพาต 

4. พัฒนาระบบFast track 

ในโรงพยาบาลให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ทันเวลา GOLDEN  

PERIOD  

5. พัฒนาและทบทวนระบบการส่งต่อผู้ป่วย Case Fast track 

ให้ส่งต่ออย่างรวดเร็วภายใน 30นาที 

6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟ้ืนฟู 

เช่น 

การให้ญาติและผู้ป่วยตระหนักถึงข้อดีในการรับการฟ้ืนฟูอย่าง

ต่อเนื่อง การเพ่ิมระบบติดตามผู้ป่วยท่ีขาดนัด 

 

 


