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ผลการพัฒนาระบบ Fast Track ของการดูแลผู้ป่วย 
โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) โรงพยาบาลหนองคาย 

 
วันเพ็ญ  วิศิษฎ์ชัยนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ที่มาของปัญหาการวิจัย 

โรคหลอดเลือดสมองเปน็โรคที่มีคา่ใช้จ่ายสูงและพบบ่อยในผูสู้งอายุ โดยเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และมะเร็ง 
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคสมองขาด 

เลือดเฉยีบพลัน (Acute ischemic stroke) มีอัตราการเสยีชีวิตสูง การรักษาที่ดีที่สุดคือการปอ้งกันกันเกิดโรค แต่หากเกิดขึ้นแล้วการมา
รับบริการให้ทัน 270 นาที เพือ่รับยาละลายลิม่เลือด (rt-PA) โดยระบบ stroke fast track เป็นระบบที่ส าคญัมาก เพื่อลดอัตราตาย และ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การด าเนินการ Stroke Fast Track ของจังหวัดหนองคายเริม่มีตั้งแต่ปี 2556 แต่สามารถให้บริการได้
เฉพาะโรงพยาบาลหนองคาย ไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัตราการได้รับยาเพียง 0.19 ปี 2557 จึงได้มีการพัฒนาระบบ 
Stroke Fast Track มาเป็นระยะ ร้อยละได้รับยาละลายลิ่มเลือดปี 2557และ 2558 เป็น 5.6 และ 4.9 แตย่ังต่ ากว่าคา่เฉลีย่ของเขต
สุขภาพที่ 8 เป็น ซึ่งมีอตัราการได้รับยา rt-PAรอ้ยละ 7.95 และอัตราการเข้า Stroke Fast Track ปี 2557 และ 2558 เป็นร้อยละ 17.9 
และ 18.4 ส่วนคา่เฉลีย่ของเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558 เป็น ร้อยละ 33.83   ดังน้ัน จึงได้ศึกษาการพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ขึ้น 
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการ Stroke Fast Track  ภายใน 270 นาที และได้รับยา rt-PA ได้มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของการพฒันาระบบ Fast Track ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลอืดเฉียบพลนั (Acute ischemic stroke) ของ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิด P-D-C-A เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ Stroke Fast Track ผ่าน 

อสม. 

- การประกาศ Stroke Fast Track โดยแพทย์
เวร ER 

- การลดระยะเวลา  ER time, การตรวจ Lab 

และ CT scan 

 

 

- อัตราการเข้าระบบ 
Stroke Fast Track 

- อัตราการได้รับยา rt-PA 

- Door to needle time 
ภายใน 60 นาที 

Stroke Fast Track 

รูปแบบเดิม 
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ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา (research and development) โดยศึกษาผลของการพัฒนาพัฒนาระบบ Fast Track  
ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉยีบพลนั (Acute ischemic stroke) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง  30 พฤศจิกายน 2559 
 

สรุปผลการวิจัยที่เป็นจุดเด่น* 
 หลังหารพฒันาระบบ stroke fast track โดยการประชาสัมพันธ์ความรู้ stroke fast track ผ่านอสม. และการปรับระบบ stroke 
fast track ภายในโรงพยาบาลใหม่ พบว่า  ผู้ปว่ยมารับบริการภายใน270 นาทีหลังมีอาการ stroke มากขึ้นจาก   เป็น  ระยะเวลา door 
to CT scan และ Door to Lab ลดลง และผูป้่วยได้รับยา rt-PA มากขึ้น ดังตาราง 
 

 ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
ร้อยละผู้รับบริการเข้าถึง SFT  16.94 27.45 
อัตราการไดร้ับ rt-PA 4.52 5.88 
Door to CT scan (นาที) 35.43 34.45 
Door to Lab (นาที) 49.91 40.53 
ร้อยละผู้ป่วยได้รับข้อมลู SFT จาก อสม. NA 43 
 Door to needle time  (นาที) 88.05 59.54 

 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาละลายลิม่เลือดมากขึ้น ระบบการให้บริการภายในโรงพยาบาล
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการเข้ามามสี่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์ Stroke Fast Track โดย อสม.มสี่วนช่วยให้ประชาชนไดร้ับข้อมูลการเข้าถึง
บริการมากขึ้นด้วย 
การน าผลการวิจัยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของการพฒันาระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเผยแพรแ่ก่โรงพยาบาลที่มคีวามสนใจน ารูปแบบ
การพัฒนา Stroke Fast Track ไปใช้ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ Key success factor 
 การให้ความรว่มมอืจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งทีร่่วมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 “การพัฒนางานอย่างตอ่เนื่องโดยทมี จะช่วยสง่ผลผลลพัธ์ที่ดีในการดแูลผู้ป่วย” 

 

* อยูร่ะหวา่งการศกึษา 1 กรกฎาคม -31 ธนัวาคม 2559 


