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การดแูลผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (STEMI) 
 

1. บริบท 
 โรงพยาบาลแม่เมาะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง ไม่มแีพทยเ์ฉพาะทางดา้นอายุรกรรม ในการใหก้าร
ดแูลผูป้ว่ยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด จ าเป็นตอ้งสง่ต่อผูป้ว่ยไปรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลล าปาง ซึง่มรีะยะทางห่างจาก
โรงพยาบาลแม่เมาะ 24 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาทมีเีครอืข่ายระบบการแพทยฉุ์กเฉินครบทุกพืน้ที่ 
จากการเกบ็ขอ้มูลในปีงบประมาณ 2557 - 2559พบจ านวนผูป้่วยดว้ยภาวะ Acute Coronary syndrome จ านวน 72 
ราย,42 ราย,38 รายตามล าดบัพบปญัหาการเขา้ถงึล่าชา้ท าใหเ้สยีชวีติก่อนมารพ.จ านวน 3 ราย,8 ราย, 4 ราย 
เสยีชวีติในโรงพยาบาล จ านวน  2 ราย,3 ราย ,1  รายสาเหตุเกดิจากญาตไิม่ทราบอาการแจง้เตอืนทีต่อ้งรบีมารพ.,ไมม่ี
รถน าสง่และไม่ทราบการใชร้ะบบการแพทยฉุ์กเฉิน.ในการน าสง่ผูป้ว่ย 
ในจ านวนน้ีเป็นผูป้่วย STEMI จ านวน 13 ราย,10 ราย,5 รายพบปญัหาการคดักรองผดิพลาดไปพบแพทยท์ี ่OPD ปี 
57,58ปีละ 1 รายและในปี 58พบการประเมนิผดิพลาดใน ER ท าให้การรกัษาล่าช้า จ านวน 1 รายสาเหตุเกดิจาก
ประเมนิเป็นกลุ่มอาการเหนื่อยหอบจากระบบทางเดนิหายใจท าให้ EKG ล่าช้า และในปี 2558-2559พบการตรวจ
วนิิจฉยัผดิพลาดเป็นกลุ่มอาการ Abdominal pain จ านวน  2 ราย,1 ราย ผูป้่วย STEMI สามารถใหก้ารรกัษาเพื่อเปิด
หลอดเลอืดหวัใจดว้ยยาละลายลิม่เลอืด (Streptokinase: SK) และสามารถส่งต่อเพื่อท าการเปิดหลอดเลอืดหวัใจดว้ย
การสวนหลอดเลอืดหวัใจ (PCI) ทีโ่รงพยาบาลศนูยล์ าปาง โดยเริม่ใหย้า SK ในปี 2557,2558,2559 จ านวน 1,6,2 ราย  
ไม่พบภาวะแทรกซอ้นหลงัการใหย้า  
การสง่ต่อผูป้ว่ยกรณีทีไ่ม่ได ้SK ยงัมากกว่า 30 นาท ีสาเหตุเกดิจาก การประเมนิอาการและอาการแสดงไมช่ดั รอผล 
Trop-I และรอ consult แพทยเ์ฉพาะทางใหท้นัเวลาและมผีูป้ว่ยที ่STEMI สง่ต่อไดร้บัยา SK ทีร่พ.ล าปางในปี2558,2559 
ปีละ  1 รายจากการตดิตามการสง่ต่อรบัผูป้ว่ย พบว่าผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา SK ทัง้หมด มกีารเปิดของหลอดเลอืดหวัใจ
สามารถท า PCI ได้ทกุราย 

2. ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั 
 1.  การเขา้ถงึบรกิารทีร่วดเรว็และครอบคลุมทุกพืน้ที ่
 2. การคดักรอง การประเมนิ การวนิิจฉยั การรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 
 3.  ระบบสง่ต่อทีม่กีารเชื่อมโยงประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัและรวดเรว็ทนัเวลา 
       4.  อตัราการเสยีชวีติจากโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
3. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
 1. อตัราตายของผูป้ว่ย STEMI ≤  รอ้ยละ 15 
 2.  อตัราการคดักรอง วนิิจฉยัผดิพลาด รอ้ยละ 0 
 3.  อตัราผูป้ว่ยโรค STEMI ไดร้บัการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจภายใน 10 นาท ี
 4.  อตัรา  Door to needle time ≤  30 นาท ี
 5.  อตัราการเกดิ ภาวะแทรกซอ้นจากการใหย้าละลายลิม่เลอืด ≤  รอ้ยละ 1 
 6.  อตัราผูป้ว่ยโรค STEMI ไดร้บัการสง่ต่ออย่างรวดเรว็ (กรณีทีไ่ม่ไดร้บัยา SK) ภายในเวลา 30 นาท ี
  
 4. กระบวนการเพ่ือให้ได้คณุภาพ 
       1. การใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บับรกิารเรื่องอาการเจบ็หน้าอก ในผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่ง และการใชบ้รกิารระบบการแพทย ์
          ฉุกเฉิน 1669 จดัท าป้ายไวนิลอาการเตอืนของภาวะหวัใจขาดเลอืด เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไป รพ.สต.แต่ละแห่ง 
          น าไปประชาสมัพนัธใ์นชุมชนทัง้หมดใหค้รอบคลุมพืน้ทีข่องอ าเภอแม่เมาะ 
       2. จดัท าสติก๊เกอรแ์นวทางปฏบิตัเิมื่อมอีาการทีต่อ้งเฝ้าระวงัเพื่อน าไปตดิทีบ่า้นในทีท่ีเ่ด่นชดัในกลุ่มผูป้ว่ยทีม่ ี
           ความเสีย่ง 
       3.  จดัท าบญัชรีายชื่อผูป้ว่ยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดใหร้พ.สต. เพื่อใหชุ้มชนทราบกลุ่มเป้าหมายและเฝ้าระวงั 
           การเกดิภาวะ AMI ซ ้า 
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 4.  ทบทวน CPG ในการดแูลผูป้ว่ยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี 
 5.  พฒันาระบบการประเมนิผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการ Chest pain โดยม ีCheck list เพื่อช่วยในการประเมนิ 
 6.  อบรมเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการตรวจ TROP-I และการพฒันาการอ่านและการแปลผล EKG  
           การปฏบิตัติาม CPGการดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั SK การใหย้า SK  และการเฝ้าระวงัผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั SK 
       7. เตรยีมความพรอ้มของอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใช ้ไดแ้ก่ เครื่องตรวจ EKG และเครื่อง Telemedicine อุปกรณ์  
          ช่วยชวีติทีจ่ าเป็น , ยา SK ,อุปกรณ์การสือ่สาร และการเตรยีมความพรอ้มของรถ Refer  
       8   พฒันาระบบการปรกึษาการวนิิจฉยัภาวะหวัใจขาดเลอืดร่วมกบัอายุรแพทยโ์รคหวัใจโรงพยาบาลล าปางใน 
           หลายช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 
       9. มกีารตดิตามอาการผูป้ว่ยหลงัการสง่ต่อ พรอ้มทัง้พฒันาขอ้มลูการตอบกลบัและเชื่อมโยงขอ้มลูในการดแูล   
           ผูป้ว่ย STEMI เขา้ในระบบการดแูลต่อเนื่องทีบ่า้น 
 5. ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560  2561 
(5 เดือน) 

1. ผูป้ว่ยโรค STEMI  ไดร้บัการตรวจ EKG  
    ภายใน 10 นาท ี ( Door to EKG ) 

100% 92.30 92.85 97.36 100 100 

2. Door to needle time  ≤ 30 นาท ี 100 100 100 100 100 
3.อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการใหย้าละลายลิม่เลอืด ≤  1 % 0 0 0 0 0 
4. ผูป้ว่ยโรค STEMI ไดร้บัการสง่ต่อภายใน 30 นาท ี 
    (Door to Departure Time) กรณีไม่ไดใ้หย้า SK 

100% 92.40 92.85 97.36 75 
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5.  อตัราวนิิจฉยัผดิพลาด <1% 1.26 7.14 2.63 0 0 
6.  อตัราตายของผูป้ว่ย STEMI  
     In-hospital 

≤ 15 % 0 0 0 0 0 

7.  อตัราตายของผูป้ว่ย ACS 
     Out-hospital 

 4.16 19.04 10.52 6.42 0 

7.  อตัราตายของผูป้ว่ย ACS 
     In-hospital 

 2.78 7.14 2.63 0 0 

6. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
 1. พฒันาในเรื่องการใหค้วามรูแ้ละการเขา้ถงึบรกิารในผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่ง 
 2.  พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารในกลุ่มผูป้ว่ยวกิฤตเิพิม่มากขึน้ 
 3.  จดัท าแผนทีห่มู่บา้นของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่คีวามเสีย่งต่อโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั   
          เพื่อความรวดเรว็ในการน าสง่ผูป้ว่ยมายงัโรงพยาบาล และการดแูลหลงัจ าหน่ายจากรพ. 
      4.  พฒันาระบบการเกบ็ขอ้มลู และสือ่สารขอ้มลูระหว่างหน่วยงานใหม้คีวามเชื่อมโยงการดแูลผูป้ว่ยนอก  
           ผูป้ว่ยใน การสง่ต่อจนกลบัถงึชุมชน เพื่อใหส้ามารถน ามาวเิคราะหก์ารดแูลผูป้ว่ยอย่างต่อเน่ือง 
      5.  พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยต่อเน่ือง ในการท า Cardiac Rehab.และการดแูลต่อเนื่องในชุมชนและการเสรมิ 
           พลงัในการดแูลสขุภาพตนเอง  
        
 


