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การดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รบั บาดเจ็บทางสมองจากอุบตั ิ เหตุจราจร (Head injury)
1. บริ บท:
โรงพยาบาลแม่เมาะ ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีใ่ กล้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ เป็ นถนน 4 เลนพืน้ ทีร่ าบสลับกับ
เนินเขามีทางโค้งและทางแยกหลายจุดบางจุดไม่มไี ฟส่องสว่างและสัญญานไฟจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรที่
หนาแน่น ยานพาหนะมีทงั ้ รถบรรทุกขีถ้ ้าลอย รถรับส่งพนักงาน และรถยนต์ส่วนตัวการเกิดอุบตั เิ หตุจากการจราจรที่
บ่อยครัง้ มีความรุนแรงและเสียชีวติ เพิม่ มากขึน้ พบอัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะจากอุบตั เิ หตุจราจร (ต่อ
แสนประชากร)ในปี 2557-2559 เป็ น17.06, 30.04,32.48พบการเกิดเหตุมากที่สุดได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ร้อยละ
85.68,88.46,89.43 มีการ ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 34.39,38.77,31.79 และสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 13.47,12.75,24.10
ตามลาดับ จากการทบทวนผู้ป่วยกลุ่มที่เสียชีวติ หรือพิการนัน้ พบ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงบริการที่ล่าช้า
เนื่องจากการไม่มกี ารนาส่งด้วยระบบ 1669:ปญั หาในพื้นทีม่ หี น่ วยบริการพืน้ ฐาน First Responder ในทุกตาบลแต่
ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
อยู่ 3 หน่วยบริการ พบอุบตั กิ ารณ์ในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในทีเ่ กิดเหตุ ในเรื่องการห้าม
เลือด ปี 2557-2559 ร้อยละ 4.29,1.72,1.63 ไม่มกี าร Immobilization ร้อยละ 2.29,6.61,2.48 ไม่มกี ารประสานใน
ระหว่างการนาส่งผูป้ ว่ ย จากการทบทวนข้อมูลการส่งต่อผูป้ ่วยพบอุบตั กิ ารณ์การประเมินและการช่วยหายใจก่อนการ
ส่งต่อล่าช้าร้อยละ 2.92, 1,0.48 ไม่มกี ารห้ามเลือดก่อนการนาส่งร้อยละ 1.72,0.9 ,0.49 ตามลาดับ

2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:
1.
2.
3.
4.

อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะจากอุบตั เิ หตุจราจร > 16 แสนประชากร
การเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็วและครอบคลุมทุกพืน้ ที่
การช่วยเหลือในทีเ่ กิดเหตุเหมาะสม
ความถูกต้ องในการดูแลผู้ป่วย

3. เป้ าหมายการพัฒนา
1. อัตราการเสียชีวติ ของผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทางสมองจากอุบตั เิ หตุจราจร < 16 แสนประชากร
2. ผูป้ ว่ ย Head injury เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที
3. อัตราความถูกต้ องในการดูแล ณ.จุดเกิดเหตุ > ร้ อยละ 85
4. อัตราความถูกต้ องในการดูแลผู้ป่วย > ร้ อยละ 85
5. อัตราผูป้ ว่ ย post head injury ทีไ่ ด้รบั การทา กายภาพบาบัด > ร้อยละ80

4. กระบวนการเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพ
การเข้าถึงบริการ
1) พัฒนาระบบ EMS การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยตัง้ แต่จุดเกิดเหตุโดยการขยายเครือข่ายให้ขยายบริการ ตลอด 24
ชัวโมงให้
่
ครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละสนับสนุนกายกระดับจาก FR เป็ น BLS เพิม่ ขึน้ เป็ น 3 อปท.ในปี 2560.
1) การดาเนินงานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน การขับเคลื่อนงานผ่าน DHSโดยการคืนข้อมูลการเกิดเหตุและจุด
ั หาได้แ ก่ มาตรการด่า นชุ ม ชนในทุ ก พื้น ที่
เสี่ย ง ในที่ป ระชุ มหัว หน้ า ภาคส่ว น เกิด มาตรการในการแก่ ไขป ญ
มาตรการการแก้ไขจุดเสีย่ งร่วมกับภาคีเครือข่ายจานวน 5 จุด ได้แก่ การติดตัง้ สัญญาณไฟส่องสว่าง การติดตัง้
CCTV การติดตัง้ ป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสีย่ ง การควบคุมจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน,การบังคับใช้กฎหมาย การจากัด
ความเร็วในการขับขีไ่ ม่เกิน 90 กิโลเมตร การกาหนดมาตรการองค์กร ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยในการเข้า
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สถานทีร่ าชการต่างๆการกรณรงค์ร่วมกับภาคเครือข่าย ในการกาหนดให้เป็ นถนนสีขาวในการใช้รถใช้ถนนก่อน
เทศกาลทุกปี
2) การประกันเวลาในการออกรับเหตุ ภายในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรในเขตเทศบาล หลังได้รบั การแจ้งเหตุ ไม่
เกิน 10 นาที
การดูแลผูป้ ว่ ย
1) มีการ พัฒนาปรับปรุง CPG head injury ในแนวทางการดูแลผูป้ ่วยเบือ้ งต้นและการประเมิน รวมถึงการส่ง
ต่อที เหมาะสมตามหลัก primary survey, secondary survey ร่วมกับ การแบ่งผูป้ ่วย เป็ น Mild, Moderate,
Severe head injury เพื่อจะได้ดแู ลผูป้ ว่ ยทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2) ส่งผูป้ ว่ ยไปทา CT brain และพบแพทย์ทางศัลยกรรมประสาทตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความ
รุนแรงของอันตรายต่อสมองด้วยระบบประเมิน GCS
การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง
1. ให้คาแนะนา และแผ่นพับแก่ผปู้ ว่ ยและญาติในการดูแลและสังเกตอาการผิดปกติทต่ี อ้ งรีบมาโรงพยาบาล ใน
กรณีผปู้ ว่ ยจาหน่ายทุกราย
2. ผูป้ ว่ ย Post head injury ได้รบั การทากายภาพบาบัดและการติดตามเยีย่ มบ้านทุกราย

5. ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1. อัตราความถูกต้องในการดูแล pre-hospital
2. อัตราการออก EMS ภายใน 10 นาที
3. อัตราความถูกต้องในการดูแลขณะส่งต่อ
4.อัตราผูป้ ่วยpost head injury ที่ได้รบั การทา
กายภาพบาบัด
5. อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บที่ศรี ษะจาก
อุบตั เิ หตุจราจร

> 85%
> 80 %
> 85%
>80%

95.87
79.44
99.37
100

98.69
74.49
98.04
100

96.07
80.16
96.70
100

90.08
81.05
92.04
100

ปี 2561
(5เดือน)
91.12
76.14
90.01
100

16:แสน
ประชากร

17.06

30.04

32.48

22.5

7.49

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง:
1. พัฒนาทักษะการดูแล ณ จุดเกิดเหตุของหน่วยบริการ First Responder (FR)
2. มีการติดตามผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อทุกรายและมีแนวทางการส่งต่อข้อมูลสูH่ ome Health care เพื่อการ
ดูแลรักษาต่อเนื่องทีบ่ า้ น
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงระบาดวิทยาและคืนข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง.ในการประชุมกับท้องถิน่ ทุกเดือน
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