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การดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน (STEMI)
1. บริ บท
โรงพยาบาลแม่เมาะเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ไม่มแี พทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ในการให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาเป็ นต้องส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลลาปาง ซึง่ มีระยะทางห่างจาก
โรงพยาบาลแม่เมาะ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีมเี ครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบทุกพืน้ ที่
จากการเก็บข้อมูลในปี งบประมาณ 2557 - 2559พบจานวนผูป้ ่วยด้วยภาวะ Acute Coronary syndrome จานวน 72
ราย,42 ราย,38 รายตามลาดับพบปญั หาการเข้าถึงล่าช้าทาให้เสียชีวติ ก่อนมารพ.จานวน 3 ราย,8 ราย, 4 ราย
เสียชีวติ ในโรงพยาบาล จานวน 2 ราย,3 ราย ,1 รายสาเหตุเกิดจากญาติไม่ทราบอาการแจ้งเตือนทีต่ อ้ งรีบมารพ.,ไม่มี
รถนาส่งและไม่ทราบการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน.ในการนาส่งผูป้ ว่ ย
ในจานวนนี้เป็ นผูป้ ่วย STEMI จานวน 13 ราย,10 ราย,5 รายพบปญั หาการคัดกรองผิดพลาดไปพบแพทย์ท่ี OPD ปี
57,58ปี ละ 1 รายและในปี 58พบการประเมินผิดพลาดใน ER ทาให้การรักษาล่าช้า จานวน 1 รายสาเหตุเกิดจาก
ประเมินเป็ นกลุ่มอาการเหนื่อยหอบจากระบบทางเดินหายใจทาให้ EKG ล่าช้า และในปี 2558-2559พบการตรวจ
วินิจฉัยผิดพลาดเป็ นกลุ่มอาการ Abdominal pain จานวน 2 ราย,1 ราย ผูป้ ่วย STEMI สามารถให้การรักษาเพื่อเปิ ด
หลอดเลือดหัวใจด้วยยาละลายลิม่ เลือด (Streptokinase: SK) และสามารถส่งต่อเพื่อทาการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจด้วย
การสวนหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ลาปาง โดยเริม่ ให้ยา SK ในปี 2557,2558,2559 จานวน 1,6,2 ราย
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการให้ยา
การส่งต่อผูป้ ว่ ยกรณีทไ่ี ม่ได้ SK ยังมากกว่า 30 นาที สาเหตุเกิดจาก การประเมินอาการและอาการแสดงไม่ชดั รอผล
Trop-I และรอ consult แพทย์เฉพาะทางให้ทนั เวลาและมีผปู้ ว่ ยที่ STEMI ส่งต่อได้รบั ยา SK ทีร่ พ.ลาปางในปี 2558,2559
ปี ละ 1 รายจากการติดตามการส่งต่อรับผูป้ ว่ ย พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา SK ทัง้ หมด มีการเปิ ดของหลอดเลือดหัวใจ
สามารถทา PCI ได้ ทกุ ราย

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

การเข้าถึงบริการทีร่ วดเร็วและครอบคลุมทุกพืน้ ที่
การคัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัย การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็ว
ระบบส่งต่อทีม่ กี ารเชื่อมโยงประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรวดเร็วทันเวลา
อัตราการเสียชีวติ จากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

3. เป้ าหมายและตัวชี้วดั
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตราตายของผูป้ ว่ ย STEMI ≤ ร้อยละ 15
อัตราการคัดกรอง วินิจฉัยผิดพลาด ร้อยละ 0
อัตราผูป้ ว่ ยโรค STEMI ได้รบั การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที
อัตรา Door to needle time ≤ 30 นาที
อัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิม่ เลือด ≤ ร้อยละ 1
อัตราผูป้ ว่ ยโรค STEMI ได้รบั การส่งต่ออย่างรวดเร็ว (กรณีทไ่ี ม่ได้รบั ยา SK) ภายในเวลา 30 นาที

4. กระบวนการเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพ
1. การให้ความรูแ้ ก่ผรู้ บั บริการเรื่องอาการเจ็บหน้าอก ในผูป้ ว่ ยกลุ่มเสีย่ ง และการใช้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 จัดทาป้ายไวนิลอาการเตือนของภาวะหัวใจขาดเลือด เพื่อให้ประชาชนทัวไป
่ รพ.สต.แต่ละแห่ง
นาไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนทัง้ หมดให้ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องอาเภอแม่เมาะ
2. จัดทาสติก๊ เกอร์แนวทางปฏิบตั เิ มื่อมีอาการทีต่ อ้ งเฝ้าระวังเพื่อนาไปติดทีบ่ า้ นในทีท่ เ่ี ด่นชัดในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ความเสีย่ ง
3. จัดทาบัญชีรายชื่อผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดให้รพ.สต. เพื่อให้ชุมชนทราบกลุ่มเป้าหมายและเฝ้าระวัง
การเกิดภาวะ AMI ซ้า
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4. ทบทวน CPG ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบการประเมินผูป้ ว่ ยทีม่ าด้วยอาการ Chest pain โดยมี Check list เพื่อช่วยในการประเมิน
6. อบรมเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการตรวจ TROP-I และการพัฒนาการอ่านและการแปลผล EKG
การปฏิบตั ติ าม CPGการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั SK การให้ยา SK และการเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั SK
7. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ได้แก่ เครื่องตรวจ EKG และเครื่อง Telemedicine อุปกรณ์
ช่วยชีวติ ทีจ่ าเป็ น , ยา SK ,อุปกรณ์การสือ่ สาร และการเตรียมความพร้อมของรถ Refer
8 พัฒนาระบบการปรึกษาการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดร่วมกับอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลลาปางใน
หลายช่องทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็ว
9. มีการติดตามอาการผูป้ ว่ ยหลังการส่งต่อ พร้อมทัง้ พัฒนาข้อมูลการตอบกลับและเชื่อมโยงข้อมูลในการดูแล
ผูป้ ว่ ย STEMI เข้าในระบบการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น

5. ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั ที่สาคัญ
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

1. ผูป้ ว่ ยโรค STEMI ได้รบั การตรวจ EKG
ภายใน 10 นาที ( Door to EKG )
2. Door to needle time
3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิม่ เลือด
4. ผูป้ ว่ ยโรค STEMI ได้รบั การส่งต่อภายใน 30 นาที
(Door to Departure Time) กรณีไม่ได้ให้ยา SK
5. อัตราวินิจฉัยผิดพลาด
6. อัตราตายของผูป้ ว่ ย STEMI
In-hospital
7. อัตราตายของผูป้ ว่ ย ACS
Out-hospital
7. อัตราตายของผูป้ ว่ ย ACS
In-hospital
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6. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
1. พัฒนาในเรื่องการให้ความรูแ้ ละการเข้าถึงบริการในผูป้ ว่ ยกลุ่มเสีย่ ง
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการให้บริการในกลุ่มผูป้ ว่ ยวิกฤติเพิม่ มากขึน้
3. จัดทาแผนทีห่ มู่บา้ นของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เพื่อความรวดเร็วในการนาส่งผูป้ ว่ ยมายังโรงพยาบาล และการดูแลหลังจาหน่ายจากรพ.
4. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และสือ่ สารข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มคี วามเชื่อมโยงการดูแลผูป้ ว่ ยนอก
ผูป้ ว่ ยใน การส่งต่อจนกลับถึงชุมชน เพื่อให้สามารถนามาวิเคราะห์การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนื่อง ในการทา Cardiac Rehab.และการดูแลต่อเนื่องในชุมชนและการเสริม
พลังในการดูแลสุขภาพตนเอง

