1. ชื่อผลงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหนายและการดูแลตอเนื่องผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
และอุดตันหอผูปวยอายุรกรรมสามัญ18/2 และ Stroke Unit
2. คำสำคัญ : การวางแผนจำหนาย(Discharge planning) หมายถึงกระบวนการเตรียมความพรอมใหผูปวยแบบ
เฉพาะรายกอนจำหนายจากโรงพยาบาลเพื่อใหผูปวย/ญาติ สามารถดูแลสุขภาพไดดวยตนเองอยางมั่นใจและ
ปลอดภัย, การดูแลตอเนื่ อง(Continuing care) หมายถึงการดู แลดานสุ ขภาพของผูป วยแบบเฉพาะรายอย าง
ตอเนื่องเชื่อมโยงตั้งแตขณะผูปวยรักษาในโรงพยาบาลจนถึงจำหนายผูปวยเพื่อฟนฟูตอที่บานโดยใชการวางแผน
จำหนายเปนเครื่องมือและประสานงานรวมกันระหวางทีมสหสาขาทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โรคหลอดเลือด
สมองตีบและอุดตัน(Ischemic stroke) หมายถึงโรคที่เซลลสมองถูกทำลายโดยสาเหตุจากหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตัน ทำใหขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลลสมอง สงผลใหสมองสูญเสียการ
ทำหนาที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ อัมพาต หรือรายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
3. ชื่อและที่อยูองคกร : หอผูปวยอายุกรรมสามัญ 18/2 และ Stroke Unit
4. สมาชิกทีม : พ.ต.หญิง ฉัตรสุดา ธาระพุฒ และ ร.ท.หญิง วราภรณ เสือคง
5. วัตถุประสงค : เพื่อลดอัตราการกลับเขารักษาซ้ำดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันใน 28 วันโดยไมได
วางแผน
6. เปาหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 อัตราการกลับเขารักษาซ้ำดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันใน 28 วันโดยไมไดวางแผน ≤1.5
6.2 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันหอผูปวยอายุรกรรมสามัญและStroke Unit ไดรับการติดตามเยี่ยม
จากระบบสงตอ > 80%
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
หอผูปวยอายุรกรรมสามัญ18/2 และ Stoke Unit ใหบริการดูแลรักษาผูปวยโรค Acute Ischemic Stroke
มากเปนอันดับ1 ใน Top 5 disease ของจำนวนผูปวยที่มารับบริการ จากสถิติป 2558-2563 พบผูปวยกลุมโรคนี้มี
จำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และจากสถิติป 2560 และ 2561 พบผูปวยกลุมโรคนี้กลับเขารักษาซ้ำใน รพ. ภายใน 28
วันโดยไมไดวางแผนมากถึงรอยละ 3.43 และ 3.37 ตามลำดับ (Target≤1.5)
ดังนั้นหอผูปวยอายุรกรรมสามัญ18/2 และ Stroke Unit จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาการวางแผน
จำหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยนำหลัก
DMETHOD
ของการวางแผนจำหนายมาบูรณาการรวมกับแนวทางการดูแลสุขภาพผูปวยอยางตอเนื่องเพื่อจะชวยตอบสนอง
ปญหาหรือความตองการของผูปวยไดอยางครอบคลุมตั้งแตโรงพยาบาลจนถึงบาน ลดการกลับเขามารักษาซ้ำใน
โรงพยาบาล ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข

8. กิจกรรมการพัฒนา
8.1 ป 2562 : สรุปผลการดำเนินงานป 2560-2561 และหมุนวงลอ PDCA รอบที่ 1
กิจกรรม 1. ปรับแนวปฏิบัติการวางแผนจำหนายและการดูแลตอเนื่องโดยมีการติดตามเยี่ยมผูปวยหลังจำหนาย 3
visit ดังนี้
- visit ที่ 1 : 1-2 สัปดาห (วันที่มา F/U ที่ OPD)
- visit ที่ 2 : Telephone visit สัปดาหที่ 4
- visit ที่ 3 : 3 เดือน (วันที่มา F/U ที่ OPD)
2. ปรับเครื่องมือ : แบบบันทึกการวางแผนจำหนายโดยใชหลัก DMETHOD ตามแนวปฏิบัติ
8.2 ป 2563 : สรุปผลการดำเนินงานป 2562 และหมุนวงลอ PDCA รอบที่ 2
กิจกรรม : นำขอมูลผูปวยในป 2562 มาทำ Data analysis รวมกับนำ Evidence- based practice และแนวทาง
การดูแลสุขภาพผูปวยตอเนื่อง (Continuing care) มาใชอยางเปนระบบ
ดังนี้

1. ประสานงานระหวางทีมสหสาขากรณีพบปญหาของผูปวยในแตละ Visit ของแนวปฏิบัติ
2. ปรั บ เครื ่ อ งมื อ แบบบั น ทึ ก การวางแผนจำหน า ยแบบเฉพาะรายโดยใช ห ลั ก DMETHOD ให มี
ความจำเพาะและงายตอการบันทึกขอมูลมากขึ้น
8.3 ป 2564 : ขยายผล Best Practice จากการทำ CQI

กิจกรรม : วางแผนงานรวมกับทีมคณะอนุกรรมการวางแผนจำหนายและดูแลตอเนื่อง กพย. รพ.รร.6 นำแนวปฏิบัติ
และเครื่องมือจากการทำ CQI ในหนวยงานไปปรับใชกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการบริการและรักษาใน
รพ.รร.6 ตอไป
9. ผลลัพธ/ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อัตรา
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กราฟแสดงอัตราการกลับเขารักษาซ้ําดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันใน 28 วันโดยไมไดวางแผน
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10. บทเรียนที่ไดรับ
ผูใหบริการมีโอกาสพัฒนาการปฏิบัติงาน การประสานงาน การทำงานเปนทีม และการสรางเครือขายการดูแล
สุขภาพของประชาชน
11. การติดตอกับทีมงาน พ.ต.หญิง ฉัตรสุดา ธาระพุฒ หอผูปวยอายุกรรม 18/2 เบอรโทรศัพท :99721, 99722
E-mail address :taraputh_thim@hotmail.com

