
 
 
 

ชื่อเรื่อง CQI  รู้ทัน รู้ไว  ปลอดภัย  ไม่พิการ  

ชื่อผู้น าเสนอ  สุกัญญา หวันชิตนาย  

ความส าคัญของปัญหา 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke หรือ cerebrovascular disease (CVD) เป็นโรคทีม่ีความส าคัญ
ยิ่งของทุกประเทศในโลก เพราะเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกสงูสุดเป็นอันดบั 2 รองจากโรคมะเร็ง 
โดยในแต่ละปปีระชากรทั่วโลกจะเสียชีวิตอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองถึง 5.7 ล้านคน และจัดเป็นปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตกุารเสียชีวิตและการสญูเสียปสีุขภาวะ (disability 
adjusted life year) เป็นอันดบัที่ 2 ของประชากรโลกในปีพ.ศ.2559  โดยทุกๆ 3 นาที จะพบผูป้่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง    1 ราย และมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิม่ขึ้น  ผู้ป่วยทีร่อดชีวิตมักมีความพิการหลงเหลืออยู่
จึงจ าเป็นต้องมกีารพฒันาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร โดยเฉพาะระยะ
เฉียบพลันทีส่ามารถลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการของผู้ป่วย 
ส่งผลให้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศ อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นโรคที่สามารถปอ้งกันได้ โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ถ้าป่วยด้วยโรคนี้แล้วได้รับการตรวจวินจิฉัย 
และการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการบรกิารตามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่างเหมาะสมครอบคลมุ 
และทั่วถึงทกุแห่ง จะมสี่วนช่วยลดอัตราตายและความพกิารได้  

ส าหรับประเทศไทย จากรายงานข้อมูลยอ้นหลัง 5 ปี ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในปี 2559 
พบผูป้่วย 293,463 รายในปี 2560 พบผู้ป่วย 304,807 ราย และจ านวนผูเ้สียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปี
ละประมาณ 30,000 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึง่สามารถเกิดได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย และปจัจัยเสี่ยงทีส่ าคัญในการ
เกิดโรคได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลอืดสงู สูบบุหรี่ ดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการด าเนินการพฒันาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลด
อัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดาวะแทรกซอ้น การกลบัเป็นซ้ า  ลดความพิการ โดยมีเป้าหมาย
ปีพ.ศ.2560 ในการลดอัตราตายผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าร้อยละ 7  

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคส่งต่ออันดับ 1 ของโรงพยาบาลควนเนียง  ในปี 2560 จ านวน 60 ราย  
ปี 2561 จ านวน 81 ราย  ปี 2562 จ านวน 106 ราย  ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสงูข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง เสียชีวิตจ านวน 6 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเตยีง 6 ราย และเป็นผูป้่วยติดบ้าน 17 ราย ดังนั้น
โรงพยาบาลควนเนียงจงึได้ตระหนักถึงความส าคัญของโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 

 

 



 
 
 

 

การวิเคราะห์ปัญหา (Fish bone) 

 

  

 

  

 

 

วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงระบบ fast track 

 2.  เพื่อลดอัตราการเกิดความพิการ 

ตัวชี้วัด  

1. อัตราผูป้่วย stroke เข้าระบบ fast track เพิ่มเป็น 60% 
2.  ผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เมื่อได้รบัการฟื้นฟู มีคา่ Barthel ADL index 5 คะแนนข้ึน

ไป 100% 

วิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 วงล้อท่ี 1 ระยะเวลา ตุลาคม 2560–กันยายน 2561 

  Plan 

   1. รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ปญัหาการเข้าถึงระบบ fast track ของผูป้่วย 
stroke ที่ visit ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลควนเนียง  

   2. ประชุมช้ีแจงสถานการณ์การเข้าถึงระบบ fast track ของผู้ป่วย stroke แก่
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน NCD ทราบ เพือ่วางแผนการด าเนนิงานแก้ไขปัญหา  

3. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินคัดกรองผู้ป่วย คือ พยาบาล OPD, พยาบาลผู้รบัผิดชอบงาน
ผู้ป่วย Stroke  

  Do 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ได้แก่ พยาบาล OPD, พยาบาล
ผู้รบัผิดชอบงานผูป้่วย Stroke  

ขาดความรูส้ญัญาณเตือน เรื่อง

หลอดเลอืดสมอง 

บีบนวดก่อนมา รพ. 

รอใหล้กูหลานพามา รพ ไม่มีรถมาสง่ รพ. 

ไม่เขา้ถงึระบบ fast 

track 

ผูป่้วย 

คิดว่าเป็นอาการของคนแก่ 

ไม่รูจ้ัก ระบบ 1669 

ขาดความรูถ้ึงปัจจัยเสี่ยงที่ท  าใหเ้กิดโรค 



 
 
 

   2. คัดกรอง CVD Risk กลุ่มผู้ป่วย DM, HT, DM/HT   

   3. ติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคหลอดเลือดสมองในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

   4. ท า mapping ในผู้ป่วย CVD Risk เท่ากบั 5 

  Check 

   1. ตรวจสอบข้อมลูผูป้่วย stroke ที่ได้รับการสง่ต่อจากระบบ Hos.Xp 

   2. มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อติดตามอาการผูป้่วย 
    

  Act   

   จ านวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.ควนเนียงไป รพ.หาดใหญ่ ปี 2561 
จ านวน 81 ราย เข้าระบบ fast track 55.56% 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

  

D 

คดักรอง CVD Risk กลุ่ม DM,HT,DM/HT 

•ติดป้ายให้ความรู้ในสมดุประจ าตวั 

•ท า mapping ในผูป่้วย CVD Risk เท่ากบั5 

                A 

• จ านวนผู้ป่วย stroke ท่ีไดร้บัการส่งตอ่จาก 
รพ.ควนเนียงไป รพ.หาดใหญ่ ปี 2561 

จ านวน 81 ราย เข้าระบบ fast track 

55.56% 

• จ านวนผู้ป่วย stroke Barthel ADL 

Index > 5 คะแนน  คิดเป็น 58% 

             C 

•ตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วย stroke 

ที่ไดร้บัการส่งต่อ 

     P 

•       รวบรวมขอ้มลู 

•        ประชุมชีแ้จง 

•         ก  าหนดผูร้บัผิดชอบ 

วงล้อท่ี 1 



 
 
 

ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด ท่ี 1  อัตราผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เพ่ิมเป็น 60% 

 
ข้อมูล 2560 2561 

จ านวนผู้ป่วย Stroke 60 81 

ร้อยละผู้ป่วยเข้า Fast track 56.81% 55.56 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้ป่วย stroke มีจ านวนเพิม่ขึ้น  จ านวนผู้ป่วยเข้าระบบ fast track ยังคง
ที่  จากการทบทวนการสง่ตอผูป้่วย stroke พบว่าในปี 2561 จ านวนผูป้่วย 81 ราย เข้าระบบ fast track   45 
ราย คิดเป็น 55.56 %  และนอกจากนี้ยังพบว่า  73.4% ของผูป้่วย stroke เป็นผูสู้งอายุ 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 ผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เมื่อได้รบัการฟ้ืนฟู มีค่า Barthel ADL 
index 5 คะแนนขึ้นไป 100% 

 
 ข้อมูล 2560 2561 

ร้อยละผู้ป่วย stroke มี Barthel ADL  

index > 5 

50% 58% 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2 เพื่อลดอัตราการเกิดความพิการ 

จากข้อมลู แสดงให้ทราบว่า จากการทบทวนและติดตามอาการผูป้่วย พบว่าผู้ป่วย stroke จ านวน 
81 ราย  เข้า fast track     45 ราย จากการติดตาม พบว่า stroke มี Barthel ADL index > 5 คะแนน ข้ึน
ไป จ านวน จ านวน 47 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย นอกจากนั้นติดตามอาการไม่ได้  ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเพียง 58% ของผู้ป่วยทัง้หมดสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกต ิ

 
 
 
 

 

  

 



 
 
 

วงล้อท่ี 2 ระยะเวลา ต.ค. 2561- ก.ย. 2562 

  Plan 

   1. รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ปญัหาการเข้าถึงระบบ fast track ของผูป้่วย 
stroke ที่ visit ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลควนเนียง  

   2. ประชุมช้ีแจงสถานการณ์การเข้าถึงระบบ fast track ของผู้ป่วย stroke แก่
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน NCD ทราบ เพือ่วางแผนการด าเนนิงานแก้ไขปัญหา  

3. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินคัดกรองผู้ป่วย คือ พยาบาล OPD, พยาบาล
ผู้รบัผิดชอบงานผูป้่วย Stroke  

   Do 

1. ด าเนินงาน ได้แก่ พยาบาล OPD, พยาบาลผูร้ับผิดชอบงานผู้ป่วย Stroke  

2. คัดกรอง CVD Risk กลุ่มผู้ป่วย DM, HT, DM/HT   

3. ติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคหลอดเลือดสมองในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

4. ท า mapping ในผู้ป่วย CVD Risk เท่ากบั 5 

5. ประชุมให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองแกผู่้ป่วย CVD Risk เท่ากับ 5 ร่วมกบัผู้ดูแล 

 6. ติดป้ายไวนิลให้ความรู้ติดไว้ ทุก รพ.สต. และ รพ.   

 7. ประสานเทศบาลออกเสียงตามสายให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแกป่ระชาชน พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ ระบบ 1669 

 

  Check 

 1. ตรวจสอบข้อมลูผูป้่วย stroke ที่ได้รับการสง่ต่อจากระบบ Hos.Xp 

 2. มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อติดตามอาการผูป้่วย 

 3. การด าเนินงานเสียงตามสายของเทศบาล      

  Act 

จ านวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.ควนเนียงไป รพ.หาดใหญ่ ปี 2562 จ านวน 107 ราย 
เข้าระบบ fast track  53 ราย คิดเป็น 49.53 % 

ผู้ป่วยที่มี Barthel ADL index > 5 คะแนน ข้ึนไป จ านวน จ านวน 65 ราย คิดเป็น 60% 

 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 1. อัตราผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เพ่ิมเป็น 60% 

 
ข้อมูล 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ป่วย Stroke 60 81 106 

ร้อยละผู้ป่วยเข้า Fast track 56.81% 55.56% 50% 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าจ านวนผูป้่วย stroke มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่จ านวนผู้ป่วยทีเ่ข้าระบบ  fast 
track มีอัตราคงที่  จากข้อมลูผูป้่วย stroke ปี 2562 พบว่าผู้ป่วยทัง้หมด 106 ราย เข้าระบบ fast track   
53 ราย คิดเป็น 50 % เป็นผู้ป่วยสงูอายุ 77 ราย คิดเป็น 72.64% ของผูป้่วยทั้งหมด ซึง่ผูป้่วยสูงอายุเหล่าน้ี
เข้า fast track เพียง 35 ราย คิดเป็น 45.45% ของผู้ป่วย จากการทบทวนพบว่าผูป้่วยเหล่าน้ีมลีูกหลานเป็น
ผู้ดูแลซึง่ผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้บรกิาร 1669 ผู้ป่วยบาง

D 

• ประชุมใหค้วามรูเ้รื่องหลอดเลือดสมองแก่ผู้ป่วย 
CVD Risk เทา่กับ 5 รว่มกับผู้ดแูล 

• ติดป้ายไวนิลใหค้วามรูติ้ดไว ้ทกุ รพ.สต. และ รพ. 

A 

จ านวนผูป่้วย stroke ท่ีไดร้บัการสง่ต่อจาก 
รพ.ควนเนียงไป รพ.หาดใหญ่ ปี 2562 

จ านวน 106 ราย เขา้ระบบ fast track   

50 % 

•จ านวนผูป่้วย stroke Barthel 

Index > 5 คะแนน  คิดเป็น 60% 

C 

•ตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วย stroke ท่ีไดร้บั
การสง่ต่อจากระบบ Hos.Xp 

•มกีารประสานงานระหวา่งโรงพยาบาล
จังหวดัเพือ่ติดตามอาการผูป่้วย 

     P 

•     รวบรวมขอ้มลู 

•     ประชุมชีแ้จง 

•     ก าหนดผูร้บัผดิชอบ 

วงล้อท่ี 2 



 
 
 

รายลูกหลานตอ้งไปท างานต้องรอลูกหลานเลิกงานจงึจะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เมื่อผูป้่วยมีอาการของโรคจึง
ขาดโอกาสเข้าถึง ระบบ fast track 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 ผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เมื่อได้รบัการฟ้ืนฟู มีค่า Barthel ADL 
index 5 คะแนนขึ้นไป 100% 

 
รายการ 2560 2561 2562 

ร้อยละผู้ป่วย Stroke มี Barthel ADL  

index > 5 

50% 58% 60% 

 
จากการทบทวนและติดตามอาการผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วย stroke จ านวน 107 ราย  เข้า fast track    

53 ราย จากการติดตาม พบว่า ผูป้่วยที่มี Barthel  index  >  5 คะแนน  จ านวน 65 ราย ผู้ป่วยติดเตียง     
6 ราย เสียชีวิต 6 ราย นอกจากนั้นติดตามอาการไม่ได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพียง 60% ของผู้ป่วย  สมารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

วงล้อท่ี 3 ระยะเวลา  ต.ค.2562- ก.ย. 2563 

  Plan 

 1. รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ปญัหาการเข้าถึงระบบ fast track ของผูป้่วย stroke ที่ visit ในแผนก
ฉุกเฉินโรงพยาบาลควนเนียง  

 2. ประชุมช้ีแจงสถานการณ์การเข้าถึงระบบ fast track ของผู้ป่วย stroke แก่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งาน NCDและตัวแทนจากกู้ภัยประจ าต าบล ทราบ เพื่อวางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  

3. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินคัดกรองผู้ป่วย คือ พยาบาล OPD, พยาบาลผู้รบัผิดชอบงาน
ผู้ป่วย Stroke และตัวแทนจากกู้ภัยประจ าต าบล 

   Do 

1. คัดกรอง CVD Risk กลุ่มผู้ป่วย DM, HT, DM/HT   

 2. ติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคหลอดเลือดสมองในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

 3. ติดสติกเกอร์สีตามความเสี่ยงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

 4. ท า mapping ในผู้ป่วย CVD Risk ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 



 
 
 

 5. ประชุมให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองแกผู่้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแลในผูป้่วยที่มี CVD Risk ตั้งแต่ 3 
ข้ึนไป 

 6.  สร้างกลุ่มไลนส์ าหรับญาติและผู้ป่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีแพทย์
พยาบาล เภสัชกร โภชนากร ร่วมในกลุ่ม 

 7. แจ้งรายช่ือผูป้่วยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ให้แกห่น่วยกู้ชีพประจ าต าบล ทราบ  

 8. สร้างกลุ่มไลน์ STF KN. เพื่อใหห้น่วยกู้ภัยประจ าต าบลใช้ส่งต่อข้อมลูผู้ป่วย เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน หากมีการน าสง่ รพ. เพื่อความรวดเร็วในการลงข้อมูล 

 9. ติดmag net อาการที่ต้องมา รพ. ที่บ้านของผูป้่วยที่มี CVD risk ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป และผู้ป่วยทีม่ี
ภาวะ Hypertensive Urgency ที่เข้ารับการรักษาทีห่้องฉุกเฉิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สื่อวีดิทัศน์ ให้ความรู้เรือ่งโรคหลอดเลือดสมอง แก่ผูร้ับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก  

 

 

 

 



 
 
 

 Check 

 1. ตรวจสอบข้อมลูผูป้่วย stroke ที่ได้รับการสง่ต่อจากระบบ Hos.Xp 

 2. มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อติดตามอาการผูป้่วย 

 3. การด าเนินงานเสียงตามสายของเทศบาล  

 Act 

จ านวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.ควนเนียงไป รพ.หาดใหญ่ ปี 2563 จ านวน 72 ราย 
เข้าระบบ fast track  47 ราย คิดเป็น 65.28 %  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูป้่วยที่ได้รับการคัดกรอง 
CVD risk ระดับ 3 ข้ึนไป มีจ านวนเพียง 1 ราย ที่เข้ารกัษาในห้องฉุกเฉิน ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองและส่งต่อไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ และพบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าระบบ Fast track ได ้

นอกจากนี้พบเพียง 5 ราย ที่เข้ารบับริการโดยใช้ระบบ1669 คิดเป็น 6.94% 

ผู้ป่วยเมื่อได้รับการฟื้นฟู Barthel ADL index > 5 คะแนน ข้ึนไป คิดเป็น 60% 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

D 

• ประชุมใหค้วามรูเ้รื่องหลอดเลือดสมองแก่
ผู้ป่วย CVD Risk เทา่กับ  3 รว่มกับผู้ดแูล 

• ติด Mag net  

• แจ้งรายช่ือกลุ่มเป้าหมายแก่หนว่ยกู้ชีพ 

 

A 

ผูป่้วย Stroke ที่เขา้ห้องฉุกเฉินพบ 
CVD risk ระดบั 3 1ราย  และ
สามารถเขา้ระบบ Fast track 

 

 

C 

•ตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วย stroke ท่ีไดร้บั
การสง่ต่อจากระบบ Hos.Xp 

•มกีารประสานงานระหวา่งโรงพยาบาล
จังหวดัเพือ่ติดตามอาการผูป่้วย 

     P 

•     รวบรวมขอ้มลู 

•     ประชุมชีแ้จง 

•     ก าหนดผูร้บัผดิชอบ 

วงล้อท่ี 3 



 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 1. อัตราผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เพ่ิมเป็น 60% 

ข้อมูล 2560 2561 2562 2563 

จ านวนผู้ป่วย Stroke 60 81 106 72 

ร้อยละผู้ป่วยเข้า Fast track 56.81% 55.56% 50% 65.28% 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 เพ่ือลดอัตราการเกิดความพิการ ผู้ป่วย stroke เข้าระบบ fast track เมื่อได้รับ
การฟ้ืนฟู มีค่า Barthel ADL index 5 คะแนนขึ้นไป 100% 

 ข้อมูล 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละผู้ป่วย Stroke มี Barthel 

ADL  index > 5 

50% 58% 60% 60% 

 

 

วิจารณ์ 

          การดูแลผู้ป่วย HT ในคลินิก ที่มี CVD Risk ≥ 3 เพือ่ป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองหรือเมื่อเป็นแล้วมี
ภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด  มีการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีแนวโน้มในทางดีข้ึน จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2562-ก.ย.2563 พบว่า จ านวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองจ าวน 72 ราย 
เป็นผู้ป่วยที่ได้รบัการคัดกรอง CVD Risk ระดับ 3 จ านวน 1 ราย และยังสามารถเข้าระบบ Fast track ได้  

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ผูป้่วยและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ การ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้แล้วการรับรู้สญัญาณเตอืนโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการเบือ้งต้น
เมื่อมสีัญญาณเตือนแกผู่้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุม่ที่มรีะดับเสี่ยงสงู โดยเน้นความรูเ้กี่ยวกบัสญัญาณเตือน
เรื่องการอ่อนแรงของร่างกายซกีใดซีกหนึ่ง การจดบันทึกเวลาที่เริ่มมีอาการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน ซึ่งการให้
ความรู้โดยการใช้สือ่ต่างๆ ทีห่ลากหลายช่องทาง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงสือ่ได้สะดวกและเหมาะสม  ท าให้ผูป้่วย
ได้เข้าถึงบริการทีร่วดเร็ว  ลดภาวะแทรกซ้อน 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


