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1. บริบท
โรค Acute Myocardial Infarction เป็ นโรคที่เกิดอาการกาเริ บอย่างเฉี ยบพลัน มีความเสี่ ยงต่อ
ภาวะหัวใจวายและเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับแรกของห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นในปี 2554-2556 เนื่องจาก ยัง
ไม่มีการวางระบบการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้การคัดกรองล่าช้า การประเมินผิดพลาด ระบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
FAST TRACK ยังเข้ามาไม่ถึง ทีมการดูแลผูป้ ่ วยจึงได้มีการทบทวน การดูแลผูป้ ่ วยโดยมีการนาระบบFAST
TRACK มาใช้ มีการประเมินวัดผล ที่เป็ นระบบมากขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆกัน
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
1. การคัดกรองและการประเมินแรกรับที่มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ ว
2. การวินิจฉัยที่ถูกต้อง
3. ระบบการส่ งต่อที่มีการเชื่ อมโยง ประสานงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย รวดเร็ วและทันเวลา
3. เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูป้ ่ วยได้รับการคัดกรองและทา EKG ในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
2. ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยถูกต้องและส่ งต่อภายใน 30 นาที โดยปลอดภัย
4. กระบวนการเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ
การเข้ าถึง
1. พัฒนาระบบ EMS ให้พร้อมรับ
2. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้ารับบริ การฉุ กฉิ น 1669 ในกลุ่มเสี่ ยงและความสาคัญของการมา
รับบริ การในภาวะปกติตามนัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องโรค ความรุ นแรงของโรค และอาการเร่ งด่วนที่ตอ้ งรี บเข้ารับบริ การ
และให้ DVD ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนและรพ.สต.

การคัดกรองและการประเมิน
1. ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยACS ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ ใช้ระบบ FAST TRACK มาใช้ใน
องค์กรเพื่อการประเมินคัดกรอง ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงชุมชน
2. ประชุมชี้แจงเตรี ยมความพ้อมให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การด่านหน้า
เพื่อให้ไวต่อการตอบสนองและช่วยเหลือผูป้ ่ วย
3. อบรมให้ความรู้เรื่ อง แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย ACS และปรับปรุ งแบบคัดกรองความเสี่ ยงให้ชดั เจน
ครอบคลุม และให้เข้าใจตรงกันในการใช้
การตรวจวินิจฉัย
1. เพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบตั ิการในการตรวจ Cardiac enzyme
2. ทาชุดLAB FAST TRACK และ เน้น การราย งานผลด่วน
3. มีระบบ Line ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
4. ทาแนวทางการตรวจคลื่นหัวใจ ในAtypical Chest Pain
การดูแลรักษาและการส่ งต่ อ
1. จัดทา CPG ในการดูแลผูป้ ่ วยACS และปรับปรุ งให้ใช้ได้กบั บริ บทของโรงพยาบาล
2. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านเครื่ องมือช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น มีเครื่ องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ( AED),
ventilator, EKG monitor มีการเตรี ยมความพร้อมของรถกูช้ ีพและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ที่จาเป็ นในรถ
3. จัดสถานที่ให้พร้อมในการดูแลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น เช่น มีการแยกโซนผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุ กเฉิ น มีเครื่ อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ( AED), ventilator, EKG monitor ประจาZONE
4. พัฒนาทักษะการอ่านแปรผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ โดยการส่ งอบรมภายและเข้าร่ วมโครงการ 10,000
ดวงใจ กับสถาบันโรคหัวใจและทรวงอก
5. ร่ วมกับโรงพยาบาลจังหวัดในการกาหนดแนวทางในการส่ งต่อผูป้ ่ วยและการประสานงาน มีระบบ
ปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางก่อนส่ งต่อทุกราย ระหว่างส่ งต่อต้องมีพยาบาลดูแล 2 คน มีแบบฟอร์ มการ
ดูแลขณะนาส่ ง
6. นาระบบ THAI REFER มาใช้ในการส่ งต่อผูป้ ่ วย
7. มีการติดตามประเมินผลร่ วมกันกับโรงพยาบาลจังหวัดที่รับส่ งต่อในรู ปแบบคณะกรรมการการ
ส่ งต่อ

5. ผลการพัฒนา(เริ่มดาเนินการ เม.ย.55)
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2556
(เม.ย. -ก.ย.)
(ต.ค.-ก.ค.)

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

1. อัตราการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน

80%

NA

NA

45.92%

2. อัตราผูป้ ่ วยได้รับการตรวจEKG ภายใน 10 นาที

100%

NA

NA

75%

3. อัตราผูป้ ่ วยSTEMI Fast Trackได้ดูแลและส่ งต่อภายใน 30 นาที

80%

NA

NA

52.38%

4. อัตราการเสี ยชีวติ Acute MI.ในER/ส่ งต่อ
0%
0%
0%
0%
พบอุบตั ิการณ์ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ 1 รายในเดือนเมษายน 2555 จากการวิเคราะห์พบว่าผูป้ ่ วยรายนี้รอผล
ตรวจ Trop I และเกิด cardiac arrest ขณะรอส่ งต่อ ปี 2556 เสี ยชีวติ ระหว่างนาส่ ง NR รับศพกลับมา
6. แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. พัฒนาระบบ EMS โดยจัดทาบัตรสมาชิก EMS member club ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังคือเบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู ง และชี้แจงให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึงช่องทางการรับบริ การ 1669 เมื่อเกิดอาการ
ฉุกเฉิน
2. จัดทา ACS mapping ในการสื่ อสารและรับผูป้ ่ วยให้สามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างรวดเร็ ว
3. ประชุมชี้แจงเตรี ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ให้บริ การ เพื่อให้ไวในการตอบสนองต่อ
การช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่มีอาการเข้าได้กบั ACS
4. จัดระบบการติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย ACS โดยประสานกับทีม HHC และ PCU เพื่อช่วยในการ
ประเมินและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการอุบตั ิซ้ าของโรค
5. จัดระบบการเก็บข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงการดูแลทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน การส่ งต่อจนกลับถึง
ชุมชน เพื่อให้สามารถนามาวิเคราะห์ระบบการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่ อง
6. จัดทาแผนเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับนโยบาย SERVICE PLAN โดยมีการ
นายาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) มาใช้ในโรงพยาบาล และเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเครื่ องมือในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยา

