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แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 
เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 
: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

 
1. ชื่อโครงการภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดส าหรับผู้ป่วย
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 
2. ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of “Stroke Fast Track Timer” to reduce onset to 
needle time. 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1) หัวหน้าโครงการ (Project manager) 
ชื่อ นายเศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 เบอร์โทรศัพท์ 083-6750565    Email :seathapong@gmail.com ID line : seathapong 
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 3805 

2) ผู้ร่วมด าเนินงานโครงการ 
2.1) นางธัญรัศม ์ ปิยวัชร์เวลา ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ 088-0641669     Email : prehoskkh@gmail.com    
ID line : 088-0641669  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  
โทรศัพท์หน่วยงาน  043-009900 ต่อ 1203 

           2.2)   นางวันดี  แก้วเฮียง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
   เบอร์โทรศัพท์ 084-9343545     Email : kwdee001@ yahoo.co.th   
  ID line : 084-9343545  หน่วยงานโรงพยาบาลขอนแก่น  
  เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 043-009900 

4. หลักการและเหตุผล 
ผู้ป่วย Stroke fast trackที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2562 จ านวน 438 

รายเป็น Ischemic stroke 357 ราย (81.5%) ได้ยาละลายลิ่มเลือด rt-PA 121 ราย คิดเป็น 33.9% ของ 
Ischemic strokeพบว่ามีค่าเฉลี่ย door to needle time (ให้ rt-PA) 66 นาที(เกณฑ์ 60 นาที) มีผู้ป่วย
บางส่วนที่ไม่ได้รับยาด้วยเหตุผลต่างๆ จ านวน 236 ราย กรณีที่ไม่ได้รับยา rt-PA ด้วยเหตุผลต่างๆ หนึ่งในนั้น
คือ เวลาตั้งแต่เริ่มต้นอาการจนกระทั่งตัดสินใจให้ยา เกินระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้ป่วยถึง 21 ราย คิดเป็น 
8.9% ของ ischemic stroke ทั้งหมด   การศึกษา ของ Narudee S. ท าการศึกษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นถึง
ปัจจัยที่ท าให้ delay thrombolytic พบลักษณะที่น่าสนใจ คือระยะเวลา onset to door จะยาวนาน
ประมาณ 120-150 นาที และช่องทางของการมาถึงโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะมาด้ วยการส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลชุมชน และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประมาณ 70% และ 15% ตามล าดับ  ถึงแม้ว่าจะมีการ
พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลตั้งแต่เข้าถึงโรงพยาบาลจนให้ยา(door to needle time) พบผู้ป่วยจ านวน

รหัสโครงการ 2.2 
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มาก ยังเสียโอกาสจากไม่ทันเวลาให้ยา หรือให้ยาละลายลิ่มเลือดทันเวลาแต่ได้รับยาช้า ซึ่งจะส่งผลต่อการกลับ
ฟ้ืนคืนมาใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ปัญหาหรือโอกาสพัฒนาจากการด าเนินการของ service plan โรคหลอด
เลือดสมองของจังหวัดขอนแก่น พบประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงระบบบริการ stroke fast track น้อย 
เนื่องจากประชาชนมีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการน า และมีการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
น้อย และมีจ านวนของอายุรแพทย์ระบบประสาทในโรงพยาบาลแม่ข่าย (node) ที่สามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือดจ านวนน้อยส่งผลให้ไม่สามารถเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการได้ 
 ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Stroke Fast Track Timer (SFTT) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรการแพทย์ให้เร่งกระบวนการหรือขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยการแจ้ง
เตือนบุคลากรการแพทย์ทุกระดับให้มีการกระชับเวลาแต่ละขั้นตอนให้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป 
และระบบการแจ้งเตือนแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทันที (แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน แพทย์เวรอายุรศาสตร์ระบบ
ประสาท) เมื่อมีการพบและยืนยัน (diagnosis) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางด่วนหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระบบ EMS 
หรือโรงพยาบาลชุมชน การมอนิเตอร์ติดตามระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการปรึกษาหรือการตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะลดอัตราพิการและเสียชีวิตได้ 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการลดระยะเวลาการเข้าถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยทางด่วน
หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (stroke fast track) ด้วยนวัตกรรม แอปพลิเคชั่น นาฬิกานับถอยหลัง  
6. เป้าหมาย 

1) พัฒนานวัตกรรม Stroke Fast track Timer (SFTT) Application ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital)โรงพยาบาลชุมชน (primary and secondary 
hospital) ระยะการส่งต่อ (inter-facility transfer) และโรงพยาบาลตติยภูมิ (tertiary hospital) ที่
สามารถให้การดูแลรักษาได้ (definitive treatment) 

2) ลดระยะเวลาการเข้าถึงการรักษาที่จ าเพาะเจาะจงของโรค ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดส าหรับผู้ป่วย
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน เพ่ิมความส าเร็จในการรักษา ลดอัตราพิการและเสียชีวิตส าหรับ Ischemic 
stroke 

3) เป็นการวางระบบฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาในอนาคต 
7. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

1) พ้ืนที่เป้าหมาย พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดย ระยะน าร่อง 5 เขตพ้ืนที่ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอ
ชุมแพ อ าเภอพล อ าเภอกระนวน และอ าเภอบ้านแฮด*(โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) 

2) กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล  แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน แพทย์เวร
อายุรศาสตร์ระบบประสาท รังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคและนักเทคนิคการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการ 

8. วิธีด าเนินการ 
1) ขั้นเตรียมการเตรียมข้อมูล ประชุมปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์ระบบประสาท เพ่ือหาจุดเวลา

วิกฤต (critical point) ของการตรวจพิเศษหรือการรักษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือมาตรฐาน
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เป้าหมาย โดยการรักษาที่จ าเพาะเจาะจง ส าหรับ โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน คือ การให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด rt-PA 

2) ขั้นเตรียมความพร้อม  ระดมสมองและรับฟังข้อคิดเห็น ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดูแลผู้ป่วย ischemic stroke 

3) ขั้นพัฒนา สร้างแอปพลิเคชั่น โดยกลุ่มนักพัฒนา application (พัฒนาร่วมกับโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแก่น) ก าหนดให้เป็น mobile application ที่สามารถใช้ได้บน smart phone ทั้งระบบ android 
และ ios และก าหนดให้ application นี้เป็น open source สามารถน าไปพัฒนาหรือต่อยอดได้ 

4) ขั้นทดลองเป็นการน าแอปพลิเคชั่นมาทดลองใช้โดยบุคลากรการแพทย์ระดับต่างๆ ในสถานการณ์จ าลอง 
พ้ืนที่จ าลอง รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อแนะน า เพ่ือปรับปรุงแอปพลิเคชั่นให้ง่ายต่อการใช้งานและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้มากท่ีสุด 

5) ขั้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดย กลุ่มนักพัฒนา 
6) ขั้นด าเนินการด้วยการน า application ไปใช้ในสถานการณ์จริงพ้ืนที่ระยะน าร่อง 5เขตอ าเภอของ

จังหวัดขอนแก่นได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่นอ าเภอชุมแพ อ าเภอพล อ าเภอกระนวนและอ าเภอบ้านแฮด
(โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น) ระยะเวลา 3 เดือน พร้อมกับเก็บข้อมูลการใช้งาน   

7) ขั้นประเมินผลน าผลของเวลาที่เข้าถึงการรักษาที่จ าเพาะเจาะจงมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการทางสถิติ เปรียบเทียบระหว่างเวลาที่ เข้าถึงการรักษาที่จ าเพาะเจาะจง ก่อนจะ 
Implement โครงการ SFTT ลงไปในพ้ืนที่น าร่องนั้นๆ (ควบคุม) กับเวลาที่เข้าถึงการรักษาที่จ าเพาะ
เจาะจง ระหว่าง Implement โครงการ SFTT ลงไปในพ้ืนที่น าร่อง (นวัตกรรม) 

8) ขั้นเผยแพรก่ารศึกษาและแผ่ขยาย (distribute) การใช้งานออกเป็นวงกว้าง 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  ประมาณการระยะเวลาโครงการ 12 เดือน ดังนี้ 
 เริ่มโครงการ มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 

เดือนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขั้นเตรียมการ             
ขั้นเตรียมความพร้อม             
ขั้นพัฒนา             
ขั้นทดลอง             
ขั้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์             
ขั้นด าเนินการ                
ขั้นประเมินผล             
ขั้นเผยแพร่การศึกษา             
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10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1) มี application ส าหรับผู้ป่วยทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 
2) อัตราการเข้าถึงการรักษาด้วยยา rt-PA ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันและไม่มีข้อบ่งห้าม

(contraindication) ทันเวลา 4.5 ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 10 
3) มีฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพ่ิมอัตราการเข้าถึงการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ทันเวลา 4.5 ชั่วโมง อาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ 

1) เกิดนวัตกรรม Fast Tract Timer ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการแจ้งเตือนบุคลากรการแพทย์ทุกระดับให้
เร่งกระบวนการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเผยแพร่สู่หน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

2) เป็นการพัฒนาข้อมูลของเวลาของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่แม่นย า เนื่องจากเวลาจะมีการบันทึก
อัตโนมัติ (time stamp) เมื่อใช้ application 

 
     ลงนาม…………………………….…..…………………หัวหน้าโครงการ 
                     (นายเศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์) 
                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 
 

     ลงนาม……………………………………..…………หัวหน้าหน่วยงาน 
               (นายธวัชชัย  อ่ิมพูล) 
                   ผู้อ านวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด 
       ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น 


