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การดูแลผูปวยกลุมภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS)
ตุลาคม 2557

1.บริบท

โรงพยาบาลรามัน เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง รับผิดชอบประชากรประมาณ 87,798 คน
มีผูปวย ACS เขารับการรัก ษาปละประมาณ 75-85 ราย ซึ่ง ในปงบประมาณ 2555 พบวา เสียชีวิตที่ ER 2
ราย เนื่องจากผูปวยมาดวยเรื่องอุบัตเิ หตุทางรถยนต และมีอาการเจ็บหนาอกกะทันหัน สาเหตุเกิดจากการคัด
กรองและการประเมินผูปวยยังไมครอบคลุม แลวไมไดรับการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ทําใหไดรับ การรักษาที่
ลาชา จึงมีการทบทวนและปรับปรุงแบบคัดกรองภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลังจากนั้นทาง
โรงพยาบาลไดมีการใชแบบคัดกรองดังกลาวขึ้น อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2556 ยังพบวามีผูปวยเสียชีวิต
อีก 4 ราย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเขาถึงในการรับบริการที่ โรงพยาบาลลาชา เนื่องจากผูปวยและญาติยงั ขาด
ความรูความเขาใจในการดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเจ็บหนาอก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนาํ สง ระยะทาง และ
พาหนะในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล นอกจากนีผ้ ูปวยที่เปนโรค ACS อยูแลวมักจะมีอาการรุนแรง
มากขึ้น เนื่องจากขาดยา รวมทั้งทางโรงพยาบาลยังไมไดรับการสนับสนุนการใชยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดํา จึงทําใหระยะเวลาในการสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขายเพื่อใหยาดังกลาวนานเกิน 30 นาที ดังนั้น
ทางโรงพยาบาลจึงไดมีการพัฒนาระบบบริการ โดยการใหความสําคัญในการประชาสัมพันธผูรับ บริก าร และ
ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงชองทางการรับบริการ 1669 เมื่อเกิดอาการฉุกเฉิน ตลอดจนทบทวนมาตรฐาน
การดูแลที่ดี และระบบการสงตอ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ถูกตอง
และทันเวลา ทําใหผูปวยมีโอกาสรอดชีวิต
2.ประเด็นคุณ ภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ
1. การเขาถึงบริการที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
2. การคัดกรองและการประเมินแรกรับที่มปี ระสิทธิภาพและรวดเร็ว
3. การวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็ว
4. ผูปวยที่วินิจฉัย STEMI ไดรับยา SK ทันที
5. ระบบสงตอที่มกี ารเชื่อมโยงประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรวดเร็วทันเวลา
6. ระบบการประสานงานการดูแลตอเนื่องถึงชุมชน เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการอุบัติซ้ํา
3.เปาหมายการพัฒนา
1.ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย STEMI ไดรับยา SK ภายใตการสั่งใชยาโดยแพทยเฉพาะทางอายุรกรรม โรงพยาบาล
ศูนยยะลา ทันทีจากโรงพยาบาลชุมชน
2.ผูปวยไดรับการดูแลรักษาเบื้องตน เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดอันตรายตอชีวิต และไดรับการสงถึง
โรงพยาบาลจังหวัดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย ในระยะเวลาไมเกิน 40 นาที

4.กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ
4.1 การเขาถึงบริการ
- พัฒนาระบบ EMS โดยจัดทําบัตรสมาชิก EMS member club ในกลุมผูปวยเรื้อรัง คือ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และชี้แจงใหผรู ับริการทราบถึงชองทางการรับบริการ 1669 เมื่อเกิดอาการฉุกเฉิน
-ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ดานหนาที่ใหบริการ เพื่อใหไวในการตอบสนองตอการ
ชวยเหลือผูปวยที่มอี าการเขาไดกับ ACS
4.2 การประเมินผูปว ย
-อบรมใหเจาหนาที่ในเรื่อง ACS และปรับปรุงแบบคัดกรองความเสี่ยงในการเกิด ACS ใหมคี วามชัดเจน
และครอบคลุม รวมทั้งชี้แจงการใชแบบประเมินใหเขาใจตรงกัน
4.3 การวางแผน
- EKG 12 lead ภายใน 10 นาทีตั้งแตแรกรับหรือเมื่อมีอาการ
- ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหไดภายใน 20 นาที
4.4 การดูแ ลผูปว ย
- มี CPG ในการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- เพิ่มศักยภาพในดานเครื่องมือและสถานที่ เชน มีการแยกโซนผูปวยวิกฤตใหอยูใกล Nurse station มี
เครื่องกระตุนหัวใจ (Defibrillator) ,EKG monitor มีการเตรียมความพรอมของรถกูชพี และอุปกรณชว ยชีวิตที่จําเปนในรถ
-รวมกับโรงพยาบาลจังหวัดในการกําหนดแนวทางในการสงตอผูปวยและการประสานงาน มีระบบปรึกษา
แพทยเฉพาะทางกอนสงตอทุกราย ระหวางสงตอตองมีพยาบาลดูแล 2 คน มีแบบฟอรมการดูแลขณะนําสง
4.5 การดูแ ลตอเนื่อง
- มีการจัดทีมในการสงตอโดยพยาบาลวิชาชีพ
-มีการจัดตั้งระบบ FAST Track รวมกับโรงพยาบาลศูนยยะลา
- มีระบบปรึกษาแพทยเฉพาะทางกอนสงตอทุกราย และสง Line EKG ดวนจาก ER
4.6 การใหข อมูลและเสริมพลังแกผ ูปว ย/ครอบครัว
- เยี่ยมบานผูปวยเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กรณีสง ตอโรงพยาบาลศูนยยะลาใหแนบแบบบันทึก Clinical tracer ชนิด STEMI / NSTEMI
5.ผลการพัฒนา
ตัว ชี้ว ัด
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อัตราการคัดกรองผูปวยผิดพลาด
ผูปวยไดรับการEKG ภายใน10 นาที หลังมาถึงที่ ER /
เมื่อมีอาการที่ WARD
ไดผล LAB CARDIAC ENZYME ภายในเวลา 30 นาที
ไดรับ ASA / Plavixเคี้ยวภายใน 10 นาทีหลังการ
วินิจฉัย
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พบวาผูปว ย ACS เสียชีว ิต 3 รายในป 2557 สาเหตุ มาจากผูปว ยมาโรงพยาบาลลาชา ทําใหเกิดความรุนแรง
ของโรคหัว ใจมากขึ้น ทําใหเกิดภาวะ Cardiac arrest และพบวามีการคัดกรองผิดพลาด 1 รายเนื่องจากผูปว ยมา
โรงพยาบาลอาการไมช ัดเจน สงผลใหไดรับการรักษาและการสงตอลาชา
6.แผนการพัฒนาตอเนื่อง

- จัดระบบการติดตามเยี่ยมบานผูปวย ACS โดยประสานกับทีม HHC และ PCU เพื่อชวยในการประเมินและปองกัน
ภาวะแทรกซอนจากการอุบัติซ้ําของโรค
- จัดระบบการเก็บขอมูลใหมคี วามเชื่อมโยงการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน การสงตอจนกลับถึงชุมชน เพื่อใหสามารถ
นํามาวิเคราะหระบบการดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่อง
- จัดทําแผนเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา โดยมีการนํายาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) มาใชในโรงพยาบาล
และเพิ่มสมรรถนะของเจาหนาที่ รวมทั้งเครื่องมือในการดูแลผูปวยที่ไดรับยา

Clinical Tracer Highlight โรคไตวายเรื้อรัง
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่

รามัน
โรคเรื้อรัง
โรคไตวายเรื้อรัง
กันยายน 2557

1. บริบท
โรคไตวายเรื้อรังสวนใหญเปนภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญ
ถาไมไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะสงผลใหเกิด ความสูญเสียทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งผูปวยไต
วายเรื้อรังในระยะแรกจะไมพบอาการผิดปกติ แตจะตรวจพบเมื่ออาการของโรคเปนระดับรุนแรงแลว และถาไดรับการคัด
กรอง คนหาตั้งแตระยะเริ่มตนสามารถใหการดูแลรักษา ควบคุมปจจัยเสี่ยง เพื่อปองกันความรุนแรงชวยลดภาระของระบบ
บริการ คาใชจาย และการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได จากการคัดกรองเพื่อคนหาภาวะแทรกซอนทางไตตั้งแตเดือน ธันวาคม 2556
เปนตนไป พบวา ผูปวยไตวายระยะที่ 1 รอยละ 36.77 (759 ราย) ระยะที่ 2 33.38 (689 ราย) ระยะที่ 3 27.27 (563 ราย)
ระยะที่ 4 2.03 (42 ราย) และระยะที่ 5: 0.51 (13 ราย) ซึ่งจะเห็นไดวาผูปวยโรคไตวายเรื้อรังเปนโรคที่เปนปญหาอันดับตนๆ
ของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคไตวายเรื้อรังเมื่อเขาสูระยะที่ 5 แลว จะทําใหผปู วยตองทนทุกขทรมานกับโรค
และในรายที่ไมไดบําบัดทดแทนไตก็จะเสียชีวิตในที่สดุ การดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังไมใหการทํางานของไตลดลง เปน
กระบวนการที่สาํ คัญที่จะลดอัตราการเสียชีวิตลงได สวนในรายที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต ก็จะมีคาใชจายในการรักษาสูง
รวมทั้งจะสงผลกระทบตอผูปวยและครอบครัวเปนอยางมาก หนวยงานผูปวยนอก จึงไดจัดตั้ง คลินิกรักษไตขึ้น เพื่อใหบริการ
แกผปู วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันหรือชะลอการเกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ
2. ประเด็นคุณ ภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ
2.1 การชะลอภาวะไตเสื่อม
2.2 เพิ่มกระบวนการเสริมพลังและใหขอมูลผูปวยและญาติ
2.3 การสงตอผูปวยเพื่อใหบริการบําบัดทดแทนไตในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
3.เปาหมายการพัฒนา
3.1 มี CKD Clinic คุณภาพ
3.2 ผูปวยโรคไตเรื้อรัง มีระยะที่คงที่หรือดีขึ้น
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณ ภาพ
4.1 การเขาถึงบริการ
- พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวย CKD
- ประชุมชี้แจงในเวทีประชุม NCD BORD เพื่อรวมวางแผนการระบบการสงตอผูปวย
- ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการคัดกรองไตอยางครอบคลุมทั้งเครือขาย
4.2 การประเมินผูปว ย
- แยกผูปวยโรคไตเรื้อรังออกเปนระยะตางๆ
- การประเมินผูปวยเปนระยะ และใหการดูแลรักษาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะของโรคโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ
4.3 การดูแ ลผูปว ย

- ใหความรูเกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ใหการรักษาผูปวยตามแนวทางการรักษาของสมาคมโรคไต, สมาคมโรคเบาหวาน, สมาคมความดันโลหิตสูง
- มีการประเมินผูปวยเปนระยะ และใหการดูแลรักษาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะของโรค
- ใหทางเลือกในการทําบําบัดทดแทนไตเมื่อจําเปนตองไดรักษา
4.4 การใหข อมูลและเสริมพลังแกผ ูปว ย / ครอบครัว
- กระตุนสงเสริมใหญาติมสี ว นรวมในการดูแลผูปวย
- ใหคําปรึกษาเพื่อเสริมพลังในการวางแผนการดูแลรักษา
4.5 การดูแ ลตอเนื่อง
- สงตอขอมูลผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ไปยังรพสต.เพื่อวางแผนการดูแลที่บาน
- สงตอขอมูลผูปวย stage 5 ไปยังทีม HHC
- ติดตามผลการดูแลรักษาผูปวยที่สง ตอไปยังรพ.ศูนยยะลาเพื่อบําบัดทดแทนไตในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
5.ผลการพัฒนา
ตัว ชี้ว ัด
เปาหมาย
ผลงาน
2555
2556
2557
1. อัตราผูปวย CKD
NA
NA
29.94
stage 3 ขึ้นไป
2.อัตราผูปวย CKD
stage 3 ไดเขาคลินิก
CKD
1. อัตราลดลงของ
GFR < นอยกวา 3
ml/min/1.7m/ป

รอยละ > 50

รอยละ > 50

NA

NA

NA

8.57

NA

16.98

6.แผนการพัฒนาตอเนื่อง
6.1 พัฒนาศักยภาพทีมดูแลผูปวย
6.2 พัฒนาระบบการสงตอผูปวยไตวายเรื้อรังเมื่อมีขอบงชี้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย
โรคเรื้อรังระยะสุดทาย

Clinical Tracer Highlight โรคเบาหวาน
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่

รามัน
กลุมโรคเรื้อรัง
คัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา
กันยายน 2557

1. บริบท
จํานวนผูปวยเบาหวาน มีแนวโนม เพิ่ม ขึ้น จากขอมูล ป พ.ศ 255 5 , 2 5 5 6 , 2 5 5 7 พบวา มี จํานวนผูปวย
1658,1726 และ 1,805 ราย ตามลําดับ และเปนโรคอันดับที่ 3 ใน 10 อันดับโรคแรก ซึ่ง มีผรู ับบริการเฉลี่ย 70 – 80
ราย/วัน มีคลินิกบริการทุกวัน จากผลจากการดําเนินงานที่ผา นมาพบวา อัตราการคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตายัง ทําได ไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ซึ่งทําไดรอยละ 58.65 ซึ่งจะทําใหผปู วยเบาหวานไดรับการคัดกรองที่ลา ชา สงผลทําใหผปู วยเกิด
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงทําใหการดูแลรักษาที่ยุงยาก และสิ้นเปลืองคาใชจายจากการวิเคราะหปญหาพบวา เดิมทางรพ.จะสง
ผูปวยไปตรวจที่ รพ.ยะลาแตเนื่องจากทาง รพ.ปลายทางไมสามารถรองรับผูปวยที่ไปรั บบริการตรวจตาไดอยางครอบคลุม
เนื่องจากมีขอจํากัดดานเครื่องมือ และอัตรากําลัง รวมทั้งผูปวยไมสะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่ รพ.ยะลา ดังนั้นทาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดบริการดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อเครื่องถาย fundus
camella เพื่อใหมกี ารหมุนเวียนเครื่องไปยังโรงพยาบาล และ PCU ภายในจังหวัด แตอยางไรก็ตามจากการดําเนินการตาม
โครงการที่ผา นมา พบวาระบบการหมุนเวียนเครื่องตรวจตา fundus camella ลาชา ตองรอเครื่องประมาณ 6 เดือน และ
ระยะเวลาของการตั้งเครื่องดังกลาวไมสอดคลองกับจํานวนผูปวย คือระยะเวลานอย แตจํานวนผูปวยมากทําใหการตรวจ คัด
กรองไมค รอบคลุม ตลอดจนผูปวยไมม าตามนัด หมาย เนื่องจาก มี ปญ หาดานการสื่อสารระหวาง เจาหนาที่ กับ ผูปวย
นอกจากนี้ผปู วยไมสะดวกในการเดินทางมารับบริการ เชนไมมญ
ี าติมาสง ไมมพี าหนะในการเดินทาง
2 . ประเด็นคุณ ภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ
2.1 การคัดกรองเบาหวานขึ้นตาในผูปวยเบาหวานยังไมครอบคลุม
2.2 ผูปวยเบาหวานไดรับคนหาการเกิดภาวะแทรกซอนทางตาที่ลา ชา
2.2 ผูปวยเบาหวานที่มภี าวะแทรกซอนทางตาไมไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
3.เปาหมายการพัฒนา
3.1 ผูปว ยเบาหวานไดรับการคัดกรองครอบคลุมทุกพื้นทีร่ อยละ > 6 0
3.2 ผูปวยเบาหวานที่มภี าวะแทรกซอนทางตาไดรับการรักษา/สงตอ รอยละ 100
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณ ภาพ
4.1 การเขาถึงบริการ
- ประชุมชี้แ จงในเวทีประชุม NCD BORD เพื่อรว มวางแผนการปรับปรุงระบบการเขาถึงการรับบริการ เชน ระบบ
การสงตอขอมูล ชองทางการสื่อสาร
- การจัดระบบการคัดกรองเบาหวานขึ้นตาทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการคัดกรองในกลุมผูปวยจากการนัดหมาย และจาก
ผูปวยที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานในแตละวัน
4.2 การประเมินผูปว ย
- การจัดลําดับความเรงดวนของการคัดกรองเบาหวานขึ้นตาในผูปวยเบาหวาน
4.3 การวางแผน
- สงตอรายชื่อผูปวยที่รับไดรับการตรวจเบาหวานขึ้นตาไปยัง รพสต.เพื่อแจงผูปวยและญาติมารับบริการตามแผน
- สํารวจและจัดทําทะเบียนผูปวยเบาหวานทั้งหมด

- จัดทําแผนกําหนดการคัดกรองตาแตละ รพสต.
- สอนการวัด VA ใหแก จนท.รพสต.
- ปรับปรุงระบบการคัดกรองตาในคลินิกเบาหวาน
4.4 การดูแ ลผูปว ย
- การเตรียมความพรอมโดยการใหคําแนะนําแกผรู ับบริการในการตรวจตา ทั้งกอนและหลังตรวจ
- จัดบริการ โดยใหเจาหนาที่ รพสต.มีสว นรวมในการคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
- ทบทวนแนวทางการคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
4.5 การใหข อมูลและเสริมพลังแกผ ูปว ย / ครอบครัว
- ใหคําแนะนําแกปวยและญาติ ไดรับรูถึงความสําคัญในการตรวจตา
- กระตุนและสงเสริมใหทีมสุข ภาพมีสว นรว มในการดําเนินกิจกรรมคัดกรองตา
4 .6 การดูแ ลตอเนื่อง
- แจงรายชื่อผูปวยที่มภี าวะแทรกซอนทางตา ไปยังรพสต.เพื่อติดตาม
- ติดตามผลการดูแลรักษาผูปวยที่มภี าวะแทรกซอนทางตาที่ไดรับการสงตอไปยังรพ.ศูนยยะลา
5.ผลการพัฒนา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลงาน
2555
2556
รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับ
รอยละ > 60
26.49
66.13
การคัด กรองเบาหวานเขา จอ
ประสาทตา
รอ ยละของผูปว ยเบาหวานที่มี
รอยละ 100
76.52
80.54
ภาวะแทรกซอนทางจอประสาท
ตาไดรับการสงตอ
6.แผนการพัฒนาตอเนื่อง
- สอนทักษะการตรวจตา โดยการใชเครื่อง fundus camella ใหกับเจาหนาที่ รพสต.
- จัดระบบการเวียนเครื่องตรวจตาลงสู รพสต. โดยแบงเปนโซน

2557
61.19

94.24

Clinical Tracer Highlight โรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่
1.

รามัน
กลุมโรคเรื้อรัง
โรคความดันโลหิตสูง
กันยายน 2557

บริบท

โรงพยาบาลรามันเปนโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ไมมแี พทยเฉพาะทาง มีแพทยทั่วไปเปนที่ปรึกษาและรับผิดชอบ
งานผูปวยความดันโลหิตสูง 1 คน เภสัชกรประจําคลินิก 1 คน นักกายภาพบาบัด 1 คน พยาบาลประจําคลินิกบริการ 2 คน
ใหบริการทุกวัน ซึ่งมี ผปู วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 50 ราย โดยมีเครือขายดูแลผูปวยโรคความดันโลหิต สูงในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลอีก 16 แหง จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 2,467 คน มีผปู วยรายใหมเกิดขึ้นในป 2555 –
2557 เทากับ 392 , 233 และ 260 คนตามลาดับ สําหรับผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล รามัน ในป 2557 พบวา
ผูปวยที่สามารถควบคุมความดันโลหิต ได คิดเปนรอยละ 6 3 .9 2 มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจรอยละ 1 1 .9 9 (2 9 6 ราย)
อัมพาต 5.99 (148 ราย) ไตวายเรื้อรัง 6.36 (157 ราย) จากการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยที่ผา นมาพบวา ความ
ไมสม่ําเสมอในการรับประทานยา ไมคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารรสเค็ม ไขมันสูง ไมออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ เปน
ตน การจัดการกับความเครียด การจัดสรรเวลาสําหรับการพักผอน ตลอดจนการไมมาตามนัด เนื่องจาก ขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคและวิธีการปฏิบัติตัว ขาดผูดูแลหรือผูดูแลไมมคี วามรู การคมนาคมไมสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2 .ประเด็นสําคัญ /ความเสี่ยงสําคัญ
2.1 ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหไดตามเปาหมายการรักษา
2.2.ผูปวยขาดความรูและทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมกับโรค
2.3.รับการรักษาไมตอเนื่องขาดนัดเนื่องจากความเขาใจผิดหยุดการรักษาเมื่อไมมอี าการผิดปกติ
2.4.มีภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดหัวใจ สมอง และไตวายเรื้อรัง
2.5.การตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบาหวาน ไขมันในเลือดและการตรวจหนาที่ของไตยังไมครอบคลุม
3.เปาหมายการพัฒนา
3.1.ผูปวยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดตามเปาหมายมากวารอยละ 80
3.2.เพื่อลดภาวะแทรกซอนอัมพาตในผูปวยความดันโลหิตสูงไมเกินรอยละ 1
3.3.เพื่อลดภาวะแทรกซอนหัวใจ ในผูปวยความดันโลหิตสูงไมเกินรอยละ 1
3.4.อัตราการขาดนัดหลังการติดตามลดลงไมเกินรอยละ 3
4.กระบวนการเพื่อใหไดคุณ ภาพ
4.1. การพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยในชุมชนรวมกั บภาคีเครือขายสุขภาพและการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยที่สงสัย
เปนโรคความดันโลหิตสูงเขารับการวินิจฉัยเปนระบบ
4.2. ใหบริการผูปวยตามนัดแบบกึ่ง ONE STOP SERVICE และผูปวยที่ผดิ นัดสามารถรับบริการในแผนกผูปวยนอกไดทุก
วันโดยเฉพาะในเวลาราชการ
4.3. มีแนวทางปฏิบัติการดูแลเบื้องตนตามระดับความดันโลหิตของผูปวยและมีระบบการสงตอผูปวยที่มภี าวะฉุกเฉินใน
คลินิกบริการ
4.4. การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธขั้นตอนการบริการตลอดจนการสอบถามปญหาการรับบริการในแตละขั้นตอนใน
คลินิกและการประชาสัมพันธผา นองคกรในชุมชน
4.5. การพัฒนาความรูของจิตอาสาและ อสม. ในการติดตามและดูแลผูปวยในชุมชน
การเขาถึงบริการ
1.การพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยในชุมชนรวมกับภาคีเครือขาย

2. การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยไปรับยา รพสต.
3.พัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
4.มีแนวปฏิบัติการคัดกรองผูปวยที่มภี าวะฉุกเฉินในคลินิก
การประเมินผูปว ย
1. ใชแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อแบงระดับความรุนแรงของผูปวยความดันโลหิตสูงใน
การเปนแนวทางการรักษาตาม CPG ทุกครั้งที่มารับบริการ
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมผูปวยความดันโลหิตสูง
3. การประเมินเพื่อคัดแยกผูปวยสงตอไปยัง รพสต.
การวางแผน
1. การวางแผนรวมกับผูปวยและญาติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและการออกกาลังกายการผอนคลายเครียดให
เหมาะสมกับผูปวยแตละราย
2. การวางแผนการใหความรูและฝกทักษะในการดูแลสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
การดูแ ลผูปว ย
1. ผูปวยความดันโลหิตสูงที่มภี าวะแทรกซอนอัมพาตไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันไดดวยตนเองและไมสามารถมารับ
บริการที่คลินิกได ไดรับการสงตอแผนกกายภาพและ Home Health Care ของโรงพยาบาลเพื่อการฟนฟูสภาพผูปวยตอไป
2. พัฒนาการใหคําปรึกษาเฉพาะรายใหครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและการใหขอมูลผลการประเมิน
พฤติกรรมดานการควบคุมอาหาร
3. พัฒนาความรูวิชาการการดูแลผูปวยตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเจาหนาที่พยาบาลใน
รพสต.และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
การใหข อมูลและการเสริมพลัง
- พัฒนากระบวนการใหสขุ ศึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการมีสว นรวมของผูปวย
ในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนเลาสูกันฟงเพื่อเปนการเสริมพลังการดูแลตนเองของผูปวย
การดูแ ลตอเนื่อง
1. สงตอผูปวยตามขอบงชี้ในการรับยาตอที่ รพสต.
2. พัฒนาระบบการนัดและระบบการติดตามผูปวยขาดนัด รวมกับเครือขายสุขภาพ
5.ผลการพัฒนา
ตัวชี้วัด
2.รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตไดนอยกวา 140/90
มิลลิเมตรปรอท
3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนทางหัวใจราย
ใหม
4.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนอัมพาตรายใหม
5.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตรายใหม
6.อัตราการขาดนัด

เปาหมาย
> 80 %
ลดลงรอยละ
1
ลดลงรอยละ
1
ลดลงรอยละ
1
ลดลงรอยละ
3

ป 2555
43.31

ปงบประมาณ
ป 2556
57.73

ป 2557
63.92

16.84

14.81

11.99

7.17

4.54

5.99

13.41

12.97

6.36

7.54

8.21

7.72

6. แผนพัฒนาตอเนื่อง
6.1. จัดตั้งคลินิกพิเศษ เพื่อการดูแลผูปวยเฉพาะราย และการทบทวนการดูแลรักษาในผูปวยกลุมที่ยังไมสามารถควบคุม

ระดับความดันโลหิตไดตามเปาหมาย
6.3. การอบรมและพัฒนาแกนนาหรืออสม.ของเครือขาย ใหมคี วามรูและสามารถใหคําปรึกษาผูปวยความดันโลหิตสูงใน
ชุมชนได
6.4. จัดทําโครงการ Home BP เพื่อสงเสริมการจัดการในการดูแลตนเองของผูปวย

