บริบทการดูแลผูป้ ่ วยACS
ข้มลู จากสถิตจิ านวนผูป้ ่ วยปี 2558-2562 เป็ น 141,77,155,97 และ189 รายตามลาดับจากการทบทวนพบว่าปี พ.ศ. 2558 พบผูเ้ สียชีวติ 5 รายเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะcardiogenic
shockแรกรับสาเหตุยงั เกิดความล้าช้าในการวินิจฉัยและไม่ได้ยาStreptokinase ดังนัน้ ทีมปรับปรุงให้ผปู้ ่ วยSTEMI ทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามได้รบั ยาStreptokinaseทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการปี พ.ศ.2559 , 2560 เสียชีวติ และได้SKช้าจานวน 1,3 รายตามลาดับปี 2561 ผูป้ ่ วยได้รบั SK 60.06% และโรงพยาบาลแม่ขา่ ยสามารถทาCAG±PCI ปรับแนวทางการดูแล
ร่วมกันให้มกี ารconsult CCU ก่อนทาการรักษา เนื่องจากระยะ Door to needle time < 120 นาที โรงพยาบาลแม่ขา่ ยจึงได้สง่ ผูป้ ่ วย fast track STEMI ทา CAG ± PCI

Purpose

Primary Drivers

เข้าถึง
รวดเร็ว

Interventions/ Change Idea
-ให้ความรูแ้ กนนาชุมชนโรคหัวใจ การจัดการเมื่อพบเหตุ การช่วยฟื ้ นคืน
ชีพเบือ้ งต้น ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน 1669,075517837
-OPDคัดกรองกลุม่ เสีย่ งและให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและกลุม่ เสีย่ งแผนก
ตรวจต่างๆ
-พัฒนาระบบEMS และระบบTriage
-พยาบาลคัดกรอง OPD เปล ห้องบัตรเข้าใจระบบFAST TRACK

Indicator: อัตราการ

วินิจฉัยและส่งต่อ
รวดเร็ว

Indicator:

1.อัตราการทาEKGภายใน10 นาที
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยSTEMIได้รบั ยา
SK/CAG±PCI

-ประชาชน/ผูด้ ูแล และผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้ถึงอาการโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้ป่วยอาการหนักเข้าถึงห้องฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็ว

อัตราการตายของ
ผู้ป่วยSTEMIลดลง

ตายของผูป้ ่ วยSTEMI
ลดลง 10 %

Driver diagram: ACS
Secondary Drivers

ทาEKGได้ใน 10 นาที

-ให้ความรูเ้ รือ่ งวิธีการซักประวัตผ
ิ ปู้ ่ วยACS

-สงสัยACS ให้พยาบาลRun EKG และTrop T
แพทย์ดEู KGและปรึกษา
แพทย์เฉพาะทางได้เร็ว

ท- าแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยSTEMI

พัฒนาระบบการติดต่อrefer
consult line CCUรพ.มหาราช

Flow chart การดูแลผูป้ ่ วย ACS
EKGภายใน 10 นาที ส่งline

Typical chest pain

Atypical chest pain in Age<35ปี
DM, HT, CKD, Smoking

ซักประวัต,ิ ตรวจร่างกาย,วัดO2 sat.,Lab CBC, BUN/ Cr,
Electrolyte, Trop. T, DTX รายงานแพทย์ทนั ที
วินิจฉัยACS ภายใน 20 นาที
1.ASA(81)4tab เคีย้ วก่อนกลืนและclopidogrel(75)4tab(ถ้าอายุ>75ปี ให้1 tab) oral stat
2.ISDN 1tab SL ระวังถ้าBP Drop
3.Morphine 3mg vein pushช้าๆ ถ้ายังเจ็บหน้าอกหลังได้ISDN
4.ทาEKGแผ่นที2่ หรือLead V3R, V4R, V7-V9

Unstable angina

STEMI/New LBBB

Refer
รพ.มหาราช

High riskมาก
CHF, Shock,
VF-VT

TIMI risk score (1)1.Trop.T positive>100
2.เจ็บหน้าอกมากกว่า 2 ครัง้ ใน 24 ชัวโมง
่
3.CAD risk> 3ข้อขึน้ ไป
4.ST devia >0.5mm
5. Stenosis>50%หรือมีประวัตIิ HD มาก่อน
6.age >65ปี
7.ได้ASAกินอยู่แล้วมากกว่า7 วัน

NSTEMI
Admit ให้
Enoxaparin
ถ้าTIMI score>3 Admitให้
EnoxaparinหรือFondaparinux

การจัดการกระบวนการ ACS(Process Management)
กระบวนการ
Prevention

ข้อกาหนดของ
กระบวนการ
-ให้ความรูใ้ นกลุม่ เสีย่ ง ACS
เช่น DM, HT, Smoking

Access entry

-เข้าถึงเร็ว

Assessment

ถูกต้อง รวดเร็ว

Plan of care

ระบบ fast track STEMI

Care of Patient

เฝ้ าระวังภาวะ cardiogenic
shock

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

ร้อยละกลุ่มเสีย่ งได้คดั กรองกลุ่ม CVD Risk ≥ -ให้ ค วามรู้เชิง รุก จัด ท าแผ่ น ป้ า ย ประชาสัม พัน ธ์ให้ ค วามรู้ป ระชาชน
เกีย่ วกับอาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือด, บริการEMS เรียก1669
85 %
-อบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรสาธารณสุขเกีย่ วกับโรคหัวใจขาดเลือด
-พัฒนาระบบคัดกรองโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่าย
-เกณฑ์ในการคัดกรองกลุ่มเสีย่ งใช้ CVD Risk
-ส่งคลินิกบุหรี่
-ส่งพบนักโภชนาการ
- Onset to door in 2 ชม.100%
-ข้อความแนะนาอาการโรคหัวใจติดสมุดประจาตัว DM ,HT
-ส่งต่อข้อมูล ทีอ่ ยู่ผปู้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งให้งาน EMS
Door to EKG in 10 min 100%
-แบบฟอร์มซักประวัตโิ รค ACS
และแพทย์ดู EKG ภายใน 4นาที
-พยาบาลเจาะ Trop-T , EKGได้และรายงานแพทย์ทนั ที
-เจาะ Trop-T ประกันเวลาภายใน 20นาที
-ระเบียบปฏิบตั ิแนวทางการปรึกษาอายุรแพทย์ /CCU โรงพยาบาลแม่
ข่าย
ร้อยละSTEMI ได้รบั SK/ CAG±PCI >70%
-Grep line cardioโรงพยาบาลศูนย์
(NSTEMI admit ให้Enoxaparinหรือ
-ประสาน refer CCU ได้โดยตรง (ไม่ตอ้ งผ่าน ER)
Fondaparinux)
-ขณะนาส่งพยาบาลให้ความรูเ้ รื่องการรักษาต่อ(เพราะต้องรีบส่งทาPCI
ทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาลศูนย์
อัตราตายACS
เฝ้ าระวังสัญญาณชีพ และอาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงทรุดลง
เฝ้ าระวังการให้ยา SK

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
>70%
50%
100%
< 10%

ร้อยละSTEMI ได้รบั SK/ CAG±PCI
อัตราreferin 30 min (รายทีไ่ ม่ให้SK)
Onset to door in 2 ชม.
อัตราตายACS

2558
6.12
NA
NA
3.54

2559
23.08
10
66.2
1.29

2560
60
10
50.32
1.93

2561
60.86
8
59.79
2.06

2562
83.33
11.11
80
4.54

ผลการพัฒนา การดูแลผู้ป่วย ACS
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40

2561
30
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23.8

20
10
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6.12

10

8

11.11

0

3.54

0

1.29 1.93 2.06

0

ร้อยละSTEMI ได้รบั SK/ CAG±PCI

อัตราrefer in 30 min (รายที่ไม่ให้SK)

Onset to door in 2 ชม.

อัตราตายACS

4.54

วิ เคราะห์ผล
ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2558 –2560 พบว่ามีผปู้ ่ วย STEMI ได้รบั SK เพิม่ ขึน้ จาก6.12-60%ในปี 2559-2560 ปี 2561 ปรับแนวทางให้มกี ารให้ SK ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ โดยผ่านการ
consult อายุรแพทย์ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลศูนย์ ผลลัพธ์การให้SK/PCIเพิม่ ขึน้ เป็ น 60.86%แต่พบว่าจากการ consult แพทย์ทโ่ี รงพยาบาลศูนย์มกี ารตัดสินใจให้ SK ขณะ
กาลังให้ แพทย์เฉพาะทางของ CCU แจ้งมาว่าไม่ตอ้ งให้ จึงมีการปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยใหม่โดย กาหนดร่วมกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ยให้มกี าร consult แพทย์CCU แม่ขา่ ย
โรงพยาบาลมหาราช ก่อนตัดสินใจให้ SK / CAG±PCIในงบปี พ.ศ.2562 ทีม Cath Lab มีความเห็นให้สง่ ไปทา PCI ทันที 83.33% และได้ SK เพียง33.33%

