
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [/ ] CQI (Clinic) 1.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [ ]CQI (Clinic) 2.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน  

3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [/ ] ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 3.3 [  ] หน่วยสนับสนุน(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน  

4.1[/ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2[  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  

4.3[ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  

1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke  

6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  
1. นางสาวอุบลพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
2. นางเกษร  ทองขุนด า  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
3. นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
4. นางประภัสสร  หนูแก้ว  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  

7. หน่วยงาน  

1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ /] รพช. 3)[  ] สสอ./สสจ. อ าเภอ..ศรีบรรพต...............................................................  

8. เบอร์โทร .....094-3498935...............................E-mail .stqrt@hotmail.com..........................................  

 

 

 

 

 



 

ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke  
2. ค าส าคัญ : Stroke 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการพิการและการตาย การ
รักษาโรคหลอดเลือดตีบ ในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือยืนยันโรคและรักษาโดย ให้ยาละลายลิ่มเลือดใน 
4.5 ชั่วโมง โรคหลอดเลือดสมอง(STROKE) คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือด
อุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกท าลาย การท างานของสมองหยุดชะงัก โดยปัจจัยเสี่ยงของ
โรคนี้มีหลายปัจจัยที่ป้องกันได้ละป้องกันไม่ได้ อาทิ อายุมากขึ้น หลอดเลือดสมองจะเสื่อมตามไปด้วย หรือเกิด
ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติ และคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน คือ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคหัวใจ 
สูบบุหรี่เป็นประจ า ขาดการออกก าลังกายก็จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงมากขึ้น 
     โรงพยาบาลศรีบรรพต เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง จึงให้ 
ความส าคัญกับการคัดกรอง การดูแลรักษาและส่งต่อที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาทันเวลา 
4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีบรรพต อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
5. สมาชิกทีม :  1. นางสาวอุบลพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

2. นางเกษร  ทองขุนด า  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
3. นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
4. นางประภัสสร  หนูแก้ว  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  

6. เป้าหมาย ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลรักษาและส่งต่อที่รวดเร็ว ดังนี้  
1. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองตามแนวทาง Stroke ร้อยละ 100  
2. Fast Tract ส่งต่อภายใน 30 นาที ร้อยละ 100  
3. Fast Tract ส่งต่อภายใน 210 นาที ร้อยละ 100 
4. ผู้ป่วยStroke มาด้วยบริการ EMS ร้อยละ 25 

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากการทบทวน ปี 2561 มีผู้ป่วย stroke ทั้งหมด 11 รายพบว่าผู้ป่วยได้รับการคัด
กรองผิดพลาด จ านวน 4 ราย ผู้ป่วยมีอาการมาถึง โรงพยาบาลช้ากว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 4 ราย, Fast Track 
Stroke ไมไ่ด้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที จ านวน 3 ราย , Fast Tract ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 210 นาที 
จ านวน 1 ราย ผู้ป่วยStroke มาด้วยบริการ EMS  2 ราย 
8. การเปลี่ยนแปลง :  
 กิจกรรมการพัฒนารอบที่ 1 : 

 ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย Stroke  



 ประสานข้อมูลกลับกลุ่มเวชปฏิบัติและเครือข่ายเพ่ือวางแผนให้ความรู้พัฒนากลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง  

 คลินิกNCDจัดท าใบนัดผู้ป่วย ระบุอาการส าคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล และเบอร์ 1669  
ผลการด าเนินงานรอบท่ี 1 : ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองผิดพลาด จ านวน 4 ราย ผู้ป่วยมีอาการมาถึง โรงพยาบาลช้า
กว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 4 ราย Fast Track Stroke ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที จ านวน 3 ราย , Fast Tract 
ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 210 นาที จ านวน 1 ราย ผู้ป่วยStroke มาด้วยบริการ EMS  2 ราย 
กิจกรรมการพัฒนารอบที่ 2 : 

 จัดท าแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย Stroke ให้พยาบาลคัดกรองเพ่ือความรวดเร็ว โดยมีแผ่น chart ระบุ
อาการส าคัญ วิธีการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยอาการ stroke และจัดท าใบ Stroke check lists screening  

 มีโรงพยาบาลแม่ข่ายจัดรองรับบริการ มี Stroke Unit ปี 2561 

 คลินิก NCD มีการจัดให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการกลุ่ม NCD พัฒนาระบบการให้ความรู้เป็นรายบุคคล 
และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ของแผนก OPD แก่ผู้มารับบริการในตอนเช้า  รณรงค์สื่อสัญญาณครอบคลุมใน
ชุมชน 

 มีระบบติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด 

 สนับสนุนให้มีหน่วยกู้ชีพเครือข่ายครอบคลุมทุกต าบล และสนับสนุนให้มีการท า MOU ระหว่าง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรณีท่ีโรงพยาบาลออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุไม่ได้ มีระบบการประสานเครือข่ายออกรับแทน 

 พัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน “อสม.ชี้เป้า” 
ผลการด าเนินการรอบท่ี 2 :  ปี 2562 ผู้ป่วย Stroke ทั้งหมด 34 ราย พบว่าผู้ป่วยได้รับการคัดกรองผิดพลาด 
จ านวน 2 ราย ผู้ป่วยมีอาการมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่า 3 ชัว่โมง จ านวน 26 ราย  Fast Track Stroke ไม่ไดร้ับ
การส่งต่อภายใน 30 นาที จ านวน 6 ราย , Fast Tract ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 210 นาที จ านวน 0 ราย ผู้ป่วย
Stroke มาด้วยบริการ EMS  6 ราย 
กิจกรรมการพัฒนารอบที่ 3 : 

 ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทั้ง ER และOPD และเน้นย้ าเกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย Stroke ให้ เข้าใจ
และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในท่ีประชุมหน่วยงาน  

 ประสานข้อมูลกับ คลินิก NCD และกลุ่มงานเวชปฏิบัติ มีพัฒนารูปแบบการ ให้ ข้อมูลเป็นรายบุคคลใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการของกลุ่ม NCD , โครงการเสริมสร้างความรู้การ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประเมินความ
เสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้อาการฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการ เป็นกลุ่ม ย่อย เป็นต้น  

 คืนข้อมูลกับ คลินิก NCD กลุ่มงานเวชปฏิบัติ และรพ.สต. เพ่ือติดตามผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและขาด
ยา มาด้วยอาการStroke  

 ส่งข้อมูลทบทวนปัญหาในองค์กรแพทย์ เมื่อมี case ที่ต้องตรวจเร่งด่วน (กรณีแพทย์ติด caseอ่ืนอยู่ ) 
เพ่ือหาโอกาสพัฒนาต่อไป 



คืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทีมสหวิชาชีพ เพ่ือผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาและหาแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาและสนับสนุน
งบประมาณ 
ผลการด าเนินการรอบท่ี 3 : ปี 2563 ( ต.ค. 62 - มี.ค. 63)  ผู้ป่วย Stroke ทั้งหมด 19 ราย พบว่าไม่มีผู้ป่วย
ได้รับการคัดกรองผิดพลาด ผู้ป่วยมีอาการมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 13 ราย  Fast Track Stroke 
ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาท ีจ านวน 4 ราย , Fast Tract ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน 210 นาที จ านวน 0 ราย 
ผู้ป่วยStroke มาด้วยบริการ EMS  3 ราย 
9. การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง : 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 2563(ต.ค. 
62 – มี.ค.

63) 
1. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองตาม แนวทาง 

Stroke 
100 % 100 100 100 

2. Fast Tract ส่งต่อภายใน 30 นาท ี 100 % 57.14 25 10.53 

3. Fast Tract ส่งต่อภายใน 210 นาที 100 % 85.71 100 100 

4. ผู้ป่วยStroke มาด้วยบริการ EMS 25 % 21.59 14.28    15.79 
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อตัาการคดักรองตามแนวทาง Fast tract สง่ต่อภายใน 30 นาที Fast tract สง่ต่อภายใน 210 นาท Stroke มาด้วย EMS 



10. บทเรียนที่ได้รับ  
- ผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน Stroke มาเร็ว ประเมิน การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และส่งต่อที่รวดเร็วส่งผลให้ผู้ป่วยมี 

โอกาสรอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- ทุกคนมีความส าคัญในการดูแลผู้ป่วย stroke ทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมถึงทีมสหวิชาชีพ 

11. แผนพัฒนาต่อเนื่อง : 
  - พัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 - พัฒนาระบบการ Consult แพทย์เคสเร่งด่วน เมื่อแพทย์ติดเคสอ่ืน 
12. การติดต่อกับทีมงาน : 
   งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลศรีบรรพต   อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง    
โทรศัพท์   074  689106  ต่อ 111 
 

 


