EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
มีการดำเนินงาน
การให้บริการทางการรักษาพยาบาล ผู้มารับบริการ
1.วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้เจ้าหน้ าที่ ในหน่ วยงานสามารถให้ บ ริ ก ารผู้ ม ารั บ บริ ก ารได้ ต ลอด 24 ชั่ วโมง อย่ างมี
มาตรฐานเดียวกันและช่วยให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย
2. เพื่อช่วยดำรงรักษาชีวิตของผู้ป่วย โดยเน้นที่กระบวนการแก้ไขอาการที่ปรากฏในครั้งแรกไม่ให้
เข้าสูภ่ าวะวิกฤตและลดอัตราการเกิดความพิการให้เกิดน้อยที่สุด
2. ขอบเขต
เริ่มตั้งแต่ผู้รับบริการเข้ามาถึงห้องER จนกระทั่งผู้รับบริการสิ้นสุดการรับบริการ หรือจำหน่ายออกจากห้อง
ER(รับยากลับบ้าน-รับเป็นผู้ป่วยใน-ส่งต่อไปรักษษที่โรงพยาบาลอื่น)ซึ่งครอบคลุมงานให้บริการต่างๆดังต่อไปนี้
2.1 งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2.2 งานบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราขการ
2.3 งานรับส่งต่อ
2.4 งานชันสูตรทางคดี
2.5 งานอุบัติภัยหมู่
2.6 งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
3. นโยบาย
เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนภาลัยทุกคน มุ่งเน้นให้บริการผู้มารับบริการอย่างมีมาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
4. คำจำกัดความ
4.1 ผู้มารับบริการ หมายถึง บุคคลที่แสดงความประสงค์ใช้บริการต่างๆภายในโรงพยาบาล
นภาลัย รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
4.2 ผู้ป่วย หมายถึงผู้มีความประสงค์ใช้บริการด้านสุขภาพ
4.3 ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการรักษาทันที มิฉะนั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือเกิด
ความพิการอย่างถาวรได้ในเวลาไม่กี่หน้าที่

4.4 ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือหรือรีบด่วนรองจากผู้ป่วยฉุกเฉิน
มาก แต่ถ้าไม่รีบรักษาภายใน1-2ชั่วโมงผู้ป่วยอาจเสียชีวิตและพิการได้
4.5 ผู้ป่วยคดี หมายถึง ผู้ป่วยหรือศพที่เกี่ยวข้องกับงานคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของประเทศไทย ตลอดจนการร่วมการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
การลงความเห็นเกี่ยวกับชันสูตรพลิกศพ
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน
5.1 แพทย์ประจำ ERโรงพยาบาลนภาลัย มีหน้าที่
- ให้การตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องER
- ส่งตรวจทางรังสี และชันสูตรพร้อมทัง้ แจ้งผลการตรวจให้ผู้ป่วยและหรือญาติทราบ
- รับผู้ป่วยไว้รักษาในหอผู้ป่วยใน หรือแผนกอื่นๆ
- ลงบันทึกผลการรักษา ผลชันสูตรทางคดีในเวชระเบียนผู้ป่วยใน หรือใบชันสูตรทางคดี
- วินิจฉัยและลงความเห็นในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต และถ้าเป็นการเสียชีวิตในโรงพยาบาลต้องออก
ใบรับรองการตายให้
- พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการที่มีสักยภาพและเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่ที่ออก
ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินหลังได้รับการสั่งการจากศูนย์สั่งการ
- ประกาศใช้แผนรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่ทั้งใน-และนอกเวลาราชการ
5.2 พยาบาลวิชาชีพห้องER มีหน้าที่
- กำหนด/วางแผนการปฏิบัติงานการให้บริการในห้องER ตามความเหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ
- ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาพยาบาลตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ คำแนะนำ
ต่างๆกับผู้ป่วย-ญาติ ผู้มารับบริการ รวมทั้งให้บริการอื่นๆตาม FlowงานของER
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีเพียงพอพร้อมใช้ให้การบริการในห้อง
ER
- ดูแลเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อย ความสะดวก และความปลอดภัยในห้องER
- ช่วยให้การบริการเบื้องต้น การทำแผล ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตาม
คำสั่งการรักษาของแพทย์ ให้คำแนะนำต่างๆกับผู้ป่วย-ญาติ ผู้มารับบริการ รวมทั้งให้บริการอื่นๆ
ตามFlowงานของER
- ออกปฏิบัติการในรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับพยาบาลในห้องER

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆในรถAmbulance ให้มีเพียงพอ
พร้อมใช้ให้การบริการEMS
- ดูแลเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อย ความสะดวก และความปลอดภัยในรถAmbulance
- ส่งแลก-เบิกจ่ายและเตรียมอุปกรณ์Setต่างๆตลอดจน การจัดเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆใน
ห้องERให้มีเพียงพอ พร้อมใช้ให้การบริการ
- ช่วยบริการอื่นๆได้แก่ การจัดท่าผู้ป่วย การติดต่อทำเวชระเบียนในผู้ป่วยฉุกเฉิน-ไม่มีญาติ
5.4 คนงาน ในห้องERมีหน้าที่
- ดูแลเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อย ความสะดวก และความปลอดภัยในห้องER
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การให้บริการในห้องERมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่มีญาติ รับผู้ป่วยไว้ในห้องERแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตรมาทำบัตร ถ้ามี
ญาติให้ติดต่อบัตรเพื่อทำประวัติผู้ป่วย ส่งใบคิวรับบริการให้ER
- ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ป่วยนัดทำแผล-ฉีดยาต่อ หรือทำหัตถการอื่นๆให้ยื่นรับคิวที่
ห้องบัตรก่อน
6.2 พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วย ตรวจวัดสัญญาณชีพ แล้วบันทึก อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วย
เบื้องต้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแบบบันทึกทางการพยาบาลของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน แล้วให้บริการตาม
ประเภทของผู้มารับบริการตามรายละเอียดวิธีปฏิบัติ เรื่องการแบ่งประเภทผู้รับบริการในห้อง ER ( triage) ลง
บันทึกกิจกรรมการให้บริการในทะเบียนกิจกรรมเมื่อให้การพยาบาลสิ้นสุด โดยพิจารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดนี้
1. ถ้าเป็น ผู้ป่วยทางคดี นอกจากบัน ทึ กในแบบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลของงานอุบัติ เหตุ
ฉุกเฉิน หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้ว ในลงทะเบี ยนเพื่อ ลงเลขที่ ท างคดี ในสมุ ดบั นทึ ก คดี เมื่ อให้ บริ การ
เรี ยบร้ อยแล้วนำใบชัน สูตรทางคดีที่ผู้รับบริก ารรับมาจากพนัก งานสอบสวนเสนอแพทย์ เวรER ลงบั น ทึ ก
บาดแผลประกอบการพิจารณาคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะประสานงานมาในภายหลัง ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยปกปิด/
Case X-fileให้ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยเวชระเบียนกำหนด
2. ในกรณที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก หรือเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลจะให้การดูแลได้
ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
กว่ า หรื อ โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิท ธิก ารรักษา แพทย์ ER จะเป็ น ผู้เขีย นใบ Refer พยาบาลERจะทำหน้ าที่
ประสานงานกับศูนย์ Referโรงพยาบาลสมเด็ จพระพุท ธเลิศหล้าสมุ ทรสงคราม ตามวิธีปฏิบัติ งานเรื่อง การ
ให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ER ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการต่อ เช่น ทำแผล ฉีดยา แต่ไม่สะดวกรับบริการที่

โรงพยาบาลให้เขียนใบRefer หรือ ใบนั ดพร้อมรายละเอี ยดการทำหัต ถการดังกล่าวให้ ผู้ป่วยไปติ ดต่อ สถาน
บริการใกล้บ้าน เพื่อให้สะดวกต่อการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง
3 . ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และต้องการการใช้สิทธิ พรบ. ต้องการมอบอำนาจให้
ทางโรงพยาบาลนภาลัย เบิกค่ารักษาพยาบาลให้ พยาบาลมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น แจ้งงานประกันฯ
หากผู้รับบริการประสงค์จ่ายค่ารักษาพยาบาลต้องแจ้งแพทย์เพื่อออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้รับบริการด้วยเสมอ
หากผู้รับบริการไม่สามารถจ่ายเงินได้ ประสานงานเพื่อเขียนใบค้างชำระค่ารักษาพยาบาล
4. ในกรณีนอกเวลาราชการ พยาบาลเป็นผู้ตรวจรักษาเบื้องต้นภายใต้การดูแลของแพทย์เวร
หากผู้ป่วยเป็นกลุ่มEmergencyหรือUrgency ที่ไม่stable พยาบาลรายงานแพทย์เพื่อให้แพทย์เวรมาประเมิน
ผู้ป่วยและให้การรักษาทุกราย ตามวิธีปฏิบัติ
5. ถ้ามีสถานการณ์อุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ หรือมีจำนวนผู้รับบริการเกินศักยภาพของเวรที่ขึ้น
ปฏิบัติงานให้พยาบาลหัวหน้าเวรนั้นๆเป็นผู้พิจารณาตามเวร On callหรือพิจารณาประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่
ร่วมกับแพทย์เวรนั้นๆตามวิธ้ปฏิบัติเรื่อง การรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่
6. ในกรณีที่ต้องออกปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน หลังได้รับคำสั่งให้พยาบาล หรือ
เจ้ าหน้ าที่ เวชกิจออกปฏิบัติงาน เมื่อ ต้อ งการปรึ ก ษที่ ผู้ป่วยมี ความซั บซ้ อ นให้ ปรึก ษาแพทย์ เวร หรื อ หาก
ประเมินว่าสาสมารถเดินทางไปสถานบริการที่ศักยภาพโดยความปลอดภัยให้ส่งต่อผู้ป่วยไปได้ทั้งนี้ต้องมีการ
ประสานงานผ่านระบบศูนย์สั่งการฯเสมอ
7. กรณีที่ต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ตรวจ Lab-X rayให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
6.3 เมื่อบันทึกกิจกรรมพยาบาลต่ างๆ หรือเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาล พยาบาลทำหน้าที่ Printเวช
ระเบียนและใบสั่งยา มอบใบสั่งยาให้ผู้รีบบริการรับยาที่ห้องยา โดยให้เก็บแบบบันทึกทางการพยาบาล –ใบ
recordต่างๆ-ผลLab/EKGไว้ร่วมกับเวชระเบี ย นนั้ น ด้วยทุ ก ครั้ง ส่ง คืน ห้ องบั ต รทุ ก เวรเพื่ อ เก็ บในแฟ้ ม เวช
ระเบียนผู้ป่วย
6.4 การจำหน่ายผู้ป่วย งานERมีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากERต่อไปนี้
- ในกรณี ที่ แ พทย์ พิ จ ารณารั บ ตั ว ไว้ ในโรงพยาบาล ให้ แ พทย์ ล งบั น ทึ ก ในเวชระเบี ย นว่ า
Admitted พร้อมทั้ง เขียนใบ Doctor –order พยาบาลER ทำหน้ าที่รับคำสั่ งการรั กษาใน
ช่อ ง One day โดยทำเครื่อ งหมายด้ วยปากกาแดง ระบุ ชื่อผู้ รั บคำสั่ง และเวลาที่ ให้ ก าร
รักษาพยาบาล โทรประสานงานเพื่อส่งเวรที่ IPDตรวจสอบOPD Card-ใบDoctor order-ใบ
รายงานผล Lab-X-ray-ใบตรวจสอบสิทธิ์ และสำเนาบัตรประชาชน-สูติบัตร ให้ ตรงกับชื่ อ
ผู้ป่วยก่อนส่งขึ้น IPD

- ในรายที่ต้อ งส่งเข้าห้อ งผ่าตั ด ( เฉพาะในเวลาราชการ)ทั นที ให้ปฏิ บัติ ตามวิธีปฏิ บัติ การส่ ง
ผู้ป่วยผ่าตัด พยาบาลERโทรแจ้งพยาบาลOR เพื่ อจัด เตรียมลำดับการลำดับการรับบริการ
หรือเครื่องมือผ่าตัด ลงบันทึกการส่งผ่าตัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม
การผ่าตัด ตรวจสอบ OPD Card-ใบDoctor order-ใบรายงานผล Lab-X-ray-ใบตรวจสอบ
สิทธิ์ และสำเนาบัตรประชาชน ให้ตรงกับชื่อผู้ป่วยก่อนเข้าห้องผ่าตัด
- ในรายที่ ต้อ งส่ง เข้าห้อ งคลอดให้ ปฏิ บัติ ต ามวิธีปฏิ บัติ พยาบาลERโทรแจ้ ง พยาบาลLRลง
บันทึกการส่งต่อผู้ป่วยไปห้องคลอด
- ในกรณีที่ผู้ป่วยกลับบ้านได้ แพทย์หรือพยาบาลมอบใบสั่งยา-ใบนัด –และให้คำแนะนำต่างๆ
รับยาที่ห้องยา
- ในกรณีผู้ป่วยอาการหนัก หรือเกินขีดความสามารถทีโรงพยาบาลจะให้การดูแลได้ ผู้ป่วยจะ
ได้รับการส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลสมเด็ จพระพุท ธเลิ ศหล้าสมุ ทรสงคราม โรงพยาบาลที่ มี
ศักยภาพสูงกว่า หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิการรักษา แพทย์ ER จะเป็นผู้เขียนใบRefer
พยาบาล ERจะทำหน้ าที่ประสานงานกับศูน ย์ Referสมเด็ จฯตามวิธีปฏิ บัติง านเรื่อ งการ
ให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยER ในขณะส่งตรวจตรวจสอบใบ Refer-ใบรายงานผล Lab-X-rayใบตรวจสอบสิทธิ์ และสำเนาบัตรประชาชนให้ตรงกับชื่อผู้ป่วยก่อนส่ง
- ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สมัครใจรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนภาลัย ให้ผู้ป่วย หรือญาติที่
รับผิดชอบผู้ป่วยลงนามไม่สมัครใจรักษา
- ปฏิเสธการรักษาพยาบาลในแบบบันทึกการปฎิเสธการรักษาและเก็บไว้ในเวชระเบียน
- ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแพทย์เป็นผู้ลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิต ต้องออกหนังสือรับรองการ
เสียชีวิต ให้ลงทะเบียนเพิ่มในสมุดหนังสือรับรองการตรย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการออก
เลขที่หนังสือ ทร4/1 พยาบาลERตรวจสอบหลักฐานของผู้ตายให้ตรงกับบัตรประชาชน หรือ
สำเนาทะเบียนบ้านก่อนออกหนังสือรับรองการตายพร้อมให้คำแนะนำการแจ้งตายที่ว่าการ
อำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน24ชั่วโมง
6.5 เก็บรวบรวมรายงานต่างๆทุกสิ้นเดือน เพือ่ เก็บเป็นขอมูลการวางแผนปฏิบัติงาน และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป
7.เครื่องมือชี้วัดคุณภาพ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล

การแบ่งประเภทผู้รับบริการER
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการจัดระบบและวิธีการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำ
ให้บริการสะดวกรวดเร็วและประทับใจผู้รับบริการ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินตามระดับความเร่งด่วนตามความเหมาะสม
คำจำกัดความ
การจัดแบ่งความเร่งด่วนของการรักษาแบบตัวบ่งชี้ความรุนแรงฉุกเฉิน (Emergency
severity index [ESI]) แบ่งได้ดังนี้
ระดับ 1 ผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitation) ไม่มีระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยประเภทนี้ได้แก่ ผู้ป่วย
หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น หายใจลำบากมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็นต้น
ระดับ 2 ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) เป็นผู้ป่วยที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือภายในเวลาไม่
เกิน 2 นาที ผู้ป่วยประเภทนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีปริมาณออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า
92 เปอร์เซ็นต์ ความดันโลหิตต่ำกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท เป็นต้น
ระดับ 3 ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Urgent) เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับให้การช่วยเหลือภายในเวลาไม่เกิน 30
นาที ผู้ป่วยประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการจุ กแน่น คอ ผู้ ป่วยที่ มีปัญหาระบบทางเดิน หายใจ แต่ มาก่ อ น
แพทย์นัด เป็นต้น
ระดับ 4 ผู้ป่วยฉุกเฉินน้อย (Less urgent) เป็นผู้ป่วยที่ต้องให้การช่วยเหลือภายในเวลาไม่
เกิน 60 นาที เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยประเภทนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีบาดแผลเล็กน้อย มีผื่นคัน เป็นต้น
ระดับ 5 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non urgent) เป็นผู้ป่วยที่ต้องให้การช่วยเหลือภายใน 2 ชั่วโมง
เป็นผู้ป่วยที่สามารถรอตรวจได้หรือไม่จำเป็นต้องรักษาในห้องฉุกเฉิน
เอกสารหลักฐาน
1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. แนวทางการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
3. มาตรฐานการส่งต่อ
4. ระเบียบปฏิบัติรายงานความเสี่ยง
5. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการส่งต่อ
6. การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อ
7. ข้อปฏิบตั ิในการรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น

8. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถฉุกเฉิน
9. แนวทางการส่งตรวจพิเศษ
10. แนวทางการรับผู้ป่วยเข้าICU
11. แนวทางการตรวจสอบความพร้อมของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
12. แนวทางการบันทึกทางการพยาบาล
13. แนวทางการซักประวัติ
14. แนวทางการระบุตัวผู้ป่วย
15. แนวทางการAdmitผู้ป่วยแนวทางการห้องพิเศษ
16. แนวทางการยินยอมการรักษา
17. แนวทางการรายงานแพทย์
18. แนวทางการรับส่งเวร
19. แนวทางการObserveอาการผู้ป่วยก่อนจำหน่าย
20. แนวทางการปฏิบัติในการยุติการฟื้นคืนชีพ
21. แนวปฏิบัติในการบันทึกบาดแผลผู้ป่วยคดี
22. แนวปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
23. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในภาวะวิกฤต
24. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยMI
25. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
26. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
27. แนวทางการชันสูตรพลิกศพ
28. ระเบียบปฏิบัติการนัด
29. แนวทางการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์สะอาดปราศจากเชื้อ
30. แผนบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ
31. แนวทางการสำรองเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ

Flow แสดงวิธีปฏิบตั ิ ในผู้ป่วย STEMI
ผป.ทีม่ อี าการแน่ นหน้าอก/ หายใจ
ลําบาก/ เหนื่อยหอบ/หน้ามืดเป็ นลม

ผูปวย STEMI ตองไดรับ SK
ภายใน 30 นาทีตั้งแตแรกรับ
หรือ
เริ่มมีอาการขณะadmit

EKG < 5นาที

แพทย์วินิจฉัย STEMI
ประสานการส่งต่อรพ.สมเด็จฯ+ส่ง EKG ทาง line ER _SOMDET

เพื่อทํา PCI *
YES
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การนํ าผูป้ ว่ ยออก
นอกโรงพยาบาล
นําส่ง โดยพยาบาลER + สามัญ
(พยาบาลICUเดิม)
การดูแลในการให้ยา Streptokinase
1. วัดและบันทึกสัญญาณชีพก่อนให้ และทุก 5 นาที
ขณะให้
2. Monitor EKG ไว้ตลอดเวลา
3.ประเมินระดับความรูส้ กึ ตัวและอาการเปลีย่ นแปลง
ทางระบบประสาท
4.ประเมินอาการเจ็บหน้าอก ปวดหลัง
5.สังเกตภาวะเลือดออก จากส่วนต่างๆของร่างกาย

ถ้าพบ ให้หยุดยา
6. ประเมินการแพ้ยา เช่น ไข้ สัน่ ผื่นคัน คลื่นไส้

ให้ยาละลายลิม่ เลือด
Phone SKที(่ ชื่อหน่วยงาน)**

NO

ประเมินcriteria ข้อห้ามใช้ SK ตามแบบ
ตรวจสอบการให้ยา Streptokinase

ไม่มขี อ้ ห้ามในการให้
ยา Streptokinase
ให้ Streptokinase
ทีห่ น่ วยงานทีผ่ ปู้ ว่ ยอยู่
(โดยใหผป./ญาติเซ็นยินยอม)
-Repeat EKG หลังยา SK หมด

มีขอ้ ห้ามในการให้
ยา Streptokinase

ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การ
นําผูป้ ว่ ยออกนอก
โรงพยาบาล
นําส่ง โดยพยาบาลER +
สามัญ(พยาบาลICUเดิม)

-ประสานReferซํ้า และนําส่ งผูป้ ่ วย

ปวดศีรษะ และ Anaphylaxis
หมายเหตุ
1. การส่งต่อ เพื่อ PCI* ต้องโทรฯ refer รพ.สมเด็จฯก่อน และให้รพ.สมเด็จฯเป็ นผูป้ ระสานงาน รพ.ปลายทางทีจ่ ะส่งต่อเพื่อทํา PCI /
การเรียกเก็บเงิน รพ.ทีร่ บั ทํา PCI จะเรียกเก็บเงินที่ สปสช. ในกรณีการรักษาฉุกเฉิน
2. หลังจาก Phone SK…….** ทีมช่วยเหลือ( พยาบาลER / พยาบาลสามัญ(พยาบาลICUเดิม) จะมาช่วย โดยพยาบาล ERจะเป็ นผูร้ บั
ยาจากห้องยามาให้หน่วยงาน

-วินิจฉัยภายใน 20 นาที
-STEMI ไดยาละลายลิ่มเลือด< 30นาที

แนวทางการดูแลผูปวย AMI
ผูปวยที่มีอาการ
ลักษณะ AMI

ผูปวย Walk In
-สงผูปวยเขาERทันที
-เวรเปล ใชเปลนอน

ประเมินอาการทันที
-ประเมิน ABC และใหการชวยเหลือ
-ใหO2 3- 4 LPM keep O2 sat > 90%
-Vital sign & O2 sat
-ซักประวัติ พรอมรายงานแพทย
-EKG 12 lead( <5 นาที)
-DTX
-เปดเสนให IV (0.9%NSS) or On inject plug
แพทยประเมินอาการ และ EKG
มีอาการ + EKG ST change

ปฏิบัติตาม
Flow STEMI

EKG ST elevate

อาการที่คํานึงถึง AMI (อาการอยาง
ใดอยางหนึ่ง)
-แนนหนาอก (แนนลักษณะมีของมา
ทับ) อาจมีการราวไปแขน(ไมเลย
ขอศอก) หรือราวไปที่กราม เจ็บทะลุ
ไปหลัง ปวดหลัง ปวดคอ/ราวไปทีพ่ ุง
ไมต่ํากวาสะดือ
-หายใจไมสะดวก /เหนื่อยหอบ นอน
ราบไมได
-หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ขณะออก
แรงหรือขณะพัก
- หนามืดเปนลมชั่วคราว โดยไมมีแขน
ขาออนแรง
- จุกแนนทองระดับเหนือสะดือขึ้นไป

มีอาการ + EKG ปกติ

EKG ST non elevate
ตรวจ Troponin -T

มีขอหามในการ
ใหยา SK
ใหการรักษาตาม
ตาม standing ST
elevate ที่ไมใหยา
SK

ไมมีขอหามในการ
ใหยาได SK
ใหยา
streptokinase
(ตาม standing
ST elevate ACS)

Refer

Troponin -T > 40

Troponin -T < 40

รักษาตามแนวทาง
โรคที่ตรวจพบ

Admit

-ใหการรักษาตาม standing Non ST elevate ACS
-Repeat EKG
-Repeat Troponin –T

อาการไมดีขึ้น

อาการดีขึ้น
- จําหนายกลับบาน

ปรับครั้งที่2ธันวาคม 2562

-นัด FU
- สงตอตรวจ Echocardiography (ใหผูปวยไปหลังจําหนาย
-สงHHC ติดตามเยี่ยม

1

บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
พยาบาลเปนหนึ่งในทีมบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด เพื่อผูปวยสามารถกลับมาดําเนินชีวิตปกติไดมากที่สุดและมุงสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการดูแล
รั กษาพยาบาล พยาบาลมี บ ทบาทในการชวยลดหรื อชะลอความรุ น แรงจากภาวะแทรกซอนจากโรคทั้ งชนิ ด
เฉียบพลันและเรื้อรังขณะอยูในโรงพยาบาลและยังมีบทบาทในการจูงใจและชักนําใหผูปวยสามารถควบคุมไมใหโรค
กลับเปนซ้ํารวมถึงรูจักวิธีบริหารจัดการเมื่อเกิดอาการเจ็บหนาอกซ้ํา ขณะกลับไปดําเนินชีวิตปกติ คณะทํางาน
เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผูปวยที่มีภาวะเจ็บเคนบริเวณ
ทรวงอกในประเด็ น ที่ ยั งบกพรองอยู ในการจั ด การดู แลผู ปวย โดยสรุ ป ขอวิ นิ จ ฉั ย และประเด็ น จุ ดเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติการพยาบาลไดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1: สรุปจุดเสี่ยงและเปาหมายของการพยาบาล
ขอ
1

2.

3.
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จุดเสี่ยงในการปฏิบัติ
เปาหมายของพยาบาล
ขอบงชี้
การพยาบาล
ระยะกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือกอนยายเขาหนวยงานเฉพาะทาง
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ เมื่ออยูใน
- สามารถติดตามและวินิจฉัยภาวะ - ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะ
โรงพยาบาล (IPD และ OPD)
เจ็บเคนอกที่มีความเสี่ยงตอภาวะ เจ็บเคนอกจากพยาบาลอยาง
ผูปวยมีอาการแสดงไมชัดเจนทําให
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ถูกตองทันทีที่มาถึงโรงพยาบาล
พยาบาลไมสามารถคัดกรองไดทันเวลา ใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลได
หรือผิดพลาด
ถูกตอง
พยาบาลอาจขาดทักษะในการแปลผล - สามารถอานและแปลผล
- ผูปวยไดรับการคัดกรองหรือ
คลื่นไฟฟาหัวใจที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจ คลื่นไฟฟาหัวใจ/คนหาภาวะ
คนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาด
ขาดเลือดเฉียบพลัน ทําใหไดรับการ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เลือดไดรวดเร็วขึ้น และไดรับการ
รักษาพยาบาลลาชา
ไดแมนยํารวดเร็วชวยใหผูปวย
บําบัดเบื้องตนอยางเหมาะสม
เขาถึงการรักษาพยาบาลไดถูกตอง
รวดเร็ว
ขั้นตอนการรักษาภาวะกลามเนื้อหัวใจ -สามารถบริหารจัดการสงตอผูปวย - ผูไดรับการสงตออยางปลอดภัย
ขาดเลือดเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหไดรับการรักษาอยางรวดเร็วและ ตามมาตรฐานเหมาะสมกับบริบท
ของตน
และศักยภาพของสถานพยาบาลทําให เหมาะสม
Door to Drug 30 นาที
ขบวนการสงตอเพื่อทําการรักษาลาชา
Door to Balloon 90 –120
นาที
Door to Refer 30-60นาที
ระยะการดูแลผูปวยขณะอยูในโรงพยาบาล
พยาบาลไมมีการประเมินซ้ําในประเด็น - สามารถสังเกตอาการ
- ผูปวยไดรับการประเมินซ้ํา
สําคัญในการจัดการดูแลรักษาพยาบาล เปลี่ยนแปลง และเฝาระวังความ (Reassessment) อยาง
อยางตอเนื่อง
เสี่ยงหรือภาวะแทรกซอน ที่มี
เหมาะสม และมีความพรอมใช
-เสี่ยงตอ Arrhythmia
โอกาสเกิดขึ้นจากการดําเนินของ ของอุปกรณชวยชีวิต
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ขอ

จุดเสี่ยงในการปฏิบัติ
การพยาบาล
-เสี่ยงตอ low cardiac output
-เสี่ยงตอ bleeding
-เสี่ยงตอ chest pain ซ้ํา
ทําใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาไดไม
คลอบคลุมและตอเนื่อง

5. การบริหารยาในผูปวยที่รับไวใน
โรงพยาบาลอาจมีความลาชา ไม
เหมาะสม

เปาหมายของพยาบาล

ขอบงชี้

โรคและแผนการรักษา เพื่อ
* ECG No ST, T change,
รายงานแพทยและจัดการชวยเหลือ ประเมิน ชวยเหลือใหผูปวย
ไดเหมาะสม
ปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน
โดย
* No VF/VT
* SBP >90
* HR <110, >55
* O2 Sat >90%
* No Dyspnea
* No Severe chest pain
-สามารถบริหารยา thrombolytic
agent ตามมาตรฐานยาที่มีความ
เสี่ยงสูง ตามแผนการรักษา
- สามารถประเมินเพื่อใหยาครบ
ตามมาตรฐาน และสามารถ
ประเมินภาวะแทรกซอน จากยา
กลุม Anti-platelet และ Bblocker เปนตน เพื่อรายงาน
แพทย รวมกับสามารถจัดการ
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะการดูแลผูปวยขณะจําหนายออกจากโรงพยาบาล
6. การใหคําปรึกษาแนะนําในปรับเปลี่ยน - สามารถประเมินความพรอมของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม
ผูปวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เหมาะสมกับผูปวยแตละคน
สุขภาพได
- สามารถเลือกกลวิธีในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
เหมาะสมตามระยะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- สามารถติดตามประเมินผล
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยได
อยางตอเนื่อง

- ผูปวยไดรับการบริหารยา
thrombolytic agent อยาง
เหมาะสม และปลอดภัยได
- ผูปวยปลอดภัย ประเมินอาการ
ไดครอบคลุม ทําใหไดยา
ครบถวนตามมาตรฐาน และไมได
รับ ผลขางเคียงจากยา
*ไดรับยา ASA และ betablocker ภายใน 24 ชั่วโมง ถา
ไมมีขอหาม
*ไดรับยาACE inhibitors หรือ
ARB ในผูปวยที่มี LVSD รวม ถา
ไมมีขอหาม
- ผูปวยสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ผูปวยสามารถควบคุมไมใหโรค
กลับเปนซ้ํา ตองกลับมาพบ
แพทยกอนนัดหรือเขารับการ
รักษาในรพ.บอยครั้ง
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3. แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เปาหมาย1:ผูปวยไดรับการเขาถึงระบบ EMS ที่รวดเร็ว มีการประเมินดูแลเบื้องตนและปลอดภัยขณะนําสงเขาโรงพยาบาล
-ผูปวยปลอดภัยขณะ
1. การดูแลจุดพื้นที่และ สามารถดูแล
การดูแลชวยเหลือระยะกอนมาถึงโรงพยาบาลหรือเมื่อสงสัยวามี • เปดเสนหลอดดวย 0.9%NSS
ขณะนําสงเขา
ผูปวยใหไดรับการ ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
1000 ml. V drip KVO เฝาระวัง นําสงเขาโรงพยาบาล
- EMS response time
โรงพยาบาล
ความปลอดภัย
เนนใหการรักษาพยาบาลขั้นตน และนําสงโรงพยาบาล ใหเร็วที่สุด
ภาวะ HF
<10นาที
โดย
• ผูปวยที่คํานึงถึง STEMI ให
ประเมินขอบงชี้ในการใหยาละลาย
1.1 อมยา Nitroglycerine ใตลิ้น 0.02 mg ทุก 5 นาที หรือ
ลิ่มเลือดมาตั้งแตเดินทาง (ถาทํา
Isordil 5 mg ทุก 5 นาที ไมเกิน 3 เม็ด (ถาไมมีขอหาม)
ได)
1.2 เปดเสนเลือดดําคาสายน้ําเกลือไว เพื่อเตรียมพรอมสําหรับให
ยากรณีฉุกเฉิน
1.4 ใหออกซิเจน 2-4 ลิตร/นาที Keep O2 Sat. ≥ 90%
1.5 รีบนําสงโรงพยาบาล โดยขณะนําสงมีการ Monitor ECG และ
เช็ค vital signs ตลอดเวลา รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับการกู
ชีพ และ Defibrillator พรอมกับขอมูล ECG 12 Leads
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เปาหมาย2: ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะเจ็บเคนบริเวณทรวงอกถูกตอง และไดรับการดูแลรักษาพยาบาลสมเหตุผลตามความตองการการดูแล
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สิ่งที่พึงปฏิบัติ
1. ประเมินอาการเจ็บเคนบริเวณ
การเขาถึง
• ซักประวัติและประเมินสภาพรางกายและอาการแรกพบ
ทรวงอก โดยใชหลัก P-Q-R-S-T วามี
(access &entry)
1. ซักประวัติอาการเจ็บเคนบริเวณทรวงอก
อาการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้หรือไม
1. การเขาถึงบริการ ผูปวย 1. ผูปวยเขาสูการ
- จุกแนนหนาอกคลายมีของหนักทับ
ถึงโรงพยาบาลดวยอาการ คัดกรองภาวะเจ็บ
- ปวดราวไปที่คอ กราม/แขนซาย
- Typical chest pain เคนอกจาก
- เหงื่อแตก ใจสั่น หายใจไมอิ่ม
- Atypical chest pain พยาบาลถูกตอง
- หนามืดเปนลมหมดสติ
- จุกแนนทอง(เหนือสะดือ)เหมือน
2. Late entry ผูปวยมา 2. ผูปวยเขาสูการ
อาหารไมยอยนาน > 20 นาที
คัดกรองเพื่อ
ชา จากการไมทราบ
- จุกแนนลิ้นป
อาการของตนเองที่ควรมา คนหาภาวะหัวใจ
- รูสึกเหนื่อย แมจะอยูเฉยๆ
ขาดเลือดได
รพ.
1.1
Typical
angina
มี
3
ลั
ก
ษณะ
คื
อ
- เหนื่อยหอบ นอนราบไมได
ไมมีคนนําสง ผูสูงอายุอยู รวดเร็วทันทวงที
*
การเจ็
บ
หนาอกเปนแบบเจ็
บ
แนนอยู
ใตหนาอก
(sub
sternal
2.เมื่อประเมินขอ 1 แลวใช หรือ
บานคนเดียว บานอยูไกล
chest
pain)
อาจราวไปที
แ
่
ขนไหลคอหรื
อ
กราม
อาการเจ็
บ
จะเปน
สงสัยใหรีบทํา 12 lead EKG ทันที
จุดเสี่ยงที่พบ
ประมาณ
5-10
นาที
(มาตรฐานภายใน 5 นาที)
1.1เมื่อมาถึงรพ.แลวไดรับ
*
อาการเจ็
บ
หนาอกอาจถู
ก
กระตุ
นโดยการออกแรงหรื
อ
ภาวะเครี
ย
ด
3.การพยาบาลเบื้องตนเมื่อสงสัย
การคัดกรองไมครบถวน
*
อาการจะดี
ข
น
้
ึ
เมื
อ
่
ไดพั
ก
หรื
อ
การใชยา
nitroglycerine
อมหรื
อ
พน
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
1.2เมื่อมีอาการแสดงไม
ใตลิ
น
้
- ประเมินสัญญาณชีพ
ชัดเจนทําใหการคัดกรอง
1.2
Atypical
angina
(probable)มี
ล
ก
ั
ษณะอาการ
2
ขอของ
- Absolute bed rest
ผิดพลาด
typical angina
- O2 therapy keep SpO2 ≥
1.3 Non-cardiac chest painมีลักษณะอาการไมเกิน 1 ขอของ 90 %

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
-พยาบาลสามารถคัดกรอง
ผูปวยกลุมหัวใจขาดเลือด
เขารับการดูแลไดรวดเร็ว
ถูกตองโดย
- การซักประวัติ ประเมิน
อาการของภาวะchest
pain ไดถูกตอง
-EKG < 5 นาที
ผลลัพธ
1.ผูปวยไดรับการวินิจฉัย
ภาวะหัวใจขาดเลือด
2.ผูปวยไดรับการจัดการ
อาการ chest pain ทันที
และรูจักการประเมิน chest
pain
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เปาหมาย2: ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะเจ็บเคนบริเวณทรวงอกถูกตอง และไดรับการดูแลรักษาพยาบาลสมเหตุผลตามความตองการการดูแล
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สิ่งที่พึงปฏิบัติ
typical angina
ใหประเมินภาวะ Angina equivalent ในผูสูงอายุ, ผูปวย
- เปดเสนเลือดเพื่อเตรียมใหยาหรือ
สารน้ํา
โรคเบาหวานและผูที่มีภาวะอวนที่อาจจะมีอาการเจ็บหนาอกที่ไม
ชัดเจนแตอาจจะเปนอาการเหลานี้แทน: Dyspnea, Discomfort ที่ - ดูดเลือดไวเตรียมสง CBC, BUN,
Cr., Electrolyte, cardiac marker
บริเวณ Ulnar aspect of left arm - forearm, Lower Jaw,
,Troponin T
Teeth, Neck, Shoulder และ Gas Belching, indigestion,
- Pain management โดยบันทึก
dizziness, diaphoresis.
Pain score กอนและหลังไดยา และ
ใหนึกถึงตําแหนงpain บริเวณทรวงอกอื่นๆ ที่คิดถึงSTEMI
ประเมินใหมั่นใจวา BP > 90/60
mmHg กอนใหยา Morphine 1-3
mg IV ชาๆ เพื่อบรรเทาอาการ
severe pain as doctor’s order
หรืออมยาใตลิ้น Isordil (5) 1 tab
(SL) หรือ sprayในผูที่เคยไดรับยานี้
- เตรียมสงตอหรือเคลื่อนยายผูปวย
ไปใหการดูแลที่เหมาะสม
A หนาอกสวนบน E บริเวณลิ้นปแผไปยังคอและขากรรไกร
B ใตกระดูกกลางอก คอ F บริเวณคอและขากรรไกร
C บริเวณไหลซายแขนดานใน G บริเวณไหลซาย ตนแขนดานในทั้งสองขาง
D บริเวณลิ้นป H บริเวณระหวางกระดูกสะบัก

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
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เปาหมาย2: ผูปวยไดรับการคัดกรองภาวะเจ็บเคนบริเวณทรวงอกถูกตอง และไดรับการดูแลรักษาพยาบาลสมเหตุผลตามความตองการการดูแล
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สิ่งที่พึงปฏิบัติ
2. ซักประวัติอาการทางคลินิก(clinical symptom)ที่อาจเกิดขึ้น
ในภาวะหัวใจขาดเลือดโดยรวมหรือไมรวมกับภาวะเจ็บเคนอกไดแก
2.1 ใจสั่นเหงื่อออกคลื่นไสอาเจียนหนามืดเปนลมหมดสติ
2.2 เหนื่อยงายขณะออกแรง
2.3 กลุมอาการของภาวะหัวใจลมเหลวทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
2.4 อาการเนื่องจากความดันโลหิตต่ําเฉียบพลัน
2.5 อาการหมดสติหรือหัวใจหยุดเตน
3 ซักประวัติคนหาปจจัยกระตุนRisk factorไดแก
- การสูบบุหรี่
- การใชสารเสพติด
- ความดันโลหิตสูง- เบาหวาน (DM)
- มีภาวะไขมันในเสนเลือดสูง- ภาวะอวน
- มีประวัติครอบครัวเปนโรคหัวใจหรือมี CVA
- มักมีภาวะเครียดบอย
- เพศชายอายุมากกวา 45 ป (ปจจุบัน35 ป)หญิงมากกวา 55 ป
- เคยผาตัดเสนเลือดหัวใจ CABG
4. ตรวจรางกาย
2.1 ประเมินการไหลเวียน(peripheral perfusion) วัดสัญญาณชีพ
ชีพจรเบา แรง สม่ําเสมอ หรือไม ความดันโลหิตต่ําหรือสูง
2.2 ฟงปอด ดูอัตรา ความลึกและจังหวะการหายใจ ประเมินระดับ
ออกซิเจนในเลือด

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
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เปาหมาย 3:สามารถคนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแมนยํารวดเร็วชวยใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลไดถูกตอง รวดเร็ว
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สื่งที่พึงปฏิบัติ
1.การเขาถึงเพื่อการคัด 1.ผูปวยไดรับการ • การทํา 12 lead EKG เพื่อชวยวินิจฉัยคลื่นไฟฟาหัวขาดเลือด
1.การสงตรวจที่จําเปนตองทําใน
กรองและคนหาภาวะ
คัดกรองและ
ผูปวย AMIไดแก
เฉียบพลัน ไดแมนยําและรวดเร็ว ใหปฏิบัติดังนี้
AMI
ตรวจคลื่นไฟฟา 1.การติด 12 lead ที่ถูกตอง (ชวยแพทยวินิจฉัยไดถูกตองแมนยํา) - คลื่นไฟฟาหัวใจ(12 lead
(Investigation)
หัวใจเพื่อคนหา
electrocardiogram) และรายงาน
ภาวะกลามเนื้อ
แพทยใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได
หัวใจขาดเลือดได
(มาตรฐานภายใน 10 นาที)
รวดเร็วทันเวลา
- ทํา EKG 12 lead V3R,V4R เพิ่ม
ในผูปวยที่มี inferior wall MIเพราะ
อาจมีภาวะกลามเนื้อหัวใจหองลาง
2. ผูปวยไดรับ
ขวาตายหรือขาดเลือด (RV
การดูแล
infarction or ischemia) เกิดขึ้นได
รักษาพยาบาล
ถึง 50%
เบื้องตนอยาง
- cardiac marker เชน Tropronin
เหมาะสม
-ทําทันทีเมื่อผูปวยเจ็บแนนหนาอกหรือสงสัย
-ทําถูกตองตามมาตรฐานการทํา 12 lead ตามรูป (โดยแนะนําให / CK-MB
- blood chemistry ไดแก
ไมใหสื่อที่ใชเชื่อมหากัน ใหใชสื่อตรงกับตําแหนงที่ทําเทานั้น)
-ทําสัญลักษณบอกตําแหนงไวที่หนาอกผูปวยเพื่อเปนประเมินซ้ําวา Electrolyte BUN Creatinine ,
อาการของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดดีขึ้นหรือแยลง (การติดตําแหนง (หรือ eGFR) fasting plasma
glucose, ตามแผนการรักษาของ
ผิดอาจทําใหวินิจฉัยผิดพลาดได)
แพทย
-รายงานแพทยเพื่อใหแพทยวินิจฉัย 12 lead ทันที
- Complete blood count และ
-หา EKG เดิม (ถามี LBBB) เพื่อรายงานแพทย (ตามบริบทของ

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
-ผูปวยไดรับการวินิจฉัย
ภาวะหัวใจขาดเลือดที่
รวดเร็ว
- ผูปวยไดรับการแกไขผล
ตรวจBlood test ที่ผิดปกติ
- ไดบันทึกผลตรวจ
Diagnostic test และ
ไดDefinite diagnosis

9

เปาหมาย 3:สามารถคนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแมนยํารวดเร็วชวยใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลไดถูกตอง รวดเร็ว
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สื่งที่พึงปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
สถานพยาบาล)
- ดูแลสงผูปวย chest X-ray
(มาตรฐานภายใน 30 นาที)
2. แปลผลตรวจEKG AMI เบื้องตนได
จุดเสี่ยงที่พบ
STEMI
2. ประเมินความเสี่ยงของภาวะหัวใจ
2. ขาดทักษะการแปลผล
-ST segment elevate มากกวา 0.1 mV ใน limb lead หรือ 0.2 ขาดเลือดโดยใช TIMI risk score
คลื่นไฟฟาหัวใจขาดเลือด
mV ใน Chest lead ตั้งแต 2 leads ติดกันขึ้นไปใน area เดียวกัน เพื่อใหไดการดูแลที่เหมาะสม
เฉียบพลัน ทําใหผูปวย
-หรือมี New Q wave หรือมี New LBBB
ไดรับการรักษาพยาบาล
เมื่อเห็น EKG STEMI รีบรายงานแพทยทันที ถายังมี pain หรือ
ลาชา
ภายใน 12 ชั่วโมงตั้งแตเริ่มเจ็บหนาอกเมื่อแพทยวินิจฉัยวาใช ใหเขา
สูกระบวนการ Fast tact STEMI ตามบริบทของสถานพยาบาล
NSTEMI
-ST segment depression>0.5mm (0.05mV) และ ตั้งแต 2
Leads ขึ้นไปใน area เดี่ยวกัน
- or Inverted T wave >1mm (0.1 ≥mV)
-รอผล cardiac maker positive

หมายเหตุ killips คือ
◦Class I : ไมมีอาการ และตรวจไมพบ
หลักฐานวามีหัวใจวาย
◦Class II : หัวใจวายปานกลางตรวจ
รางกายจะพบวา หายใจเร็ว ชีพจรเตน
เร็ว ตับโต หลอดเลือดคอโปงพอง มี
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เปาหมาย 3:สามารถคนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแมนยํารวดเร็วชวยใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลไดถูกตอง รวดเร็ว
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สื่งที่พึงปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
น้ําที่ชายปอด
◦Class III : ผูปวยจะหายใจหอบ
หัวใจเตนเร็ว มีน้ําทวมปอด
◦Class IV : เกิดภาวะ shock โดยมี
ความดัน systolic < 90 mmHg มี
การหดเกร็งของหลอดเลือดสวนปลาย
โดยมีอาการมือเทาเย็น เหงื่ออก มีสี
มวง ซึม ปสสาวะออกนอย
Area เดียวกันคือ
anterior wall MI (ST elevation ใน lead V1-V6)
inferior wall MI (ST elevation ใน lead II, III, aVF)
lateral wall MI (ST elevation ใน lead I, aVL, V5-V6)
2. ติดตามและแปลผลตรวจBlood test เบื้องตนอื่นๆ
• การพยาบาลเบื้องตน (Early management) ดังนี้
ชวยบรรเทาอาการเจ็บแนนหนาอกและการเกิดลิ่มเลือดมากขึ้นตาม
แผนการรักษา
- M = ใหยาแกเจ็บหนาอก: Morphine 2-3 mg IV dilute 10 ml
- O = ใหออกซิเจน 2 - 4 ลิตร/นาที keep Sat O2 ≥ 90%
- A = ให Aspirin (160 - 325 mg) เคี้ยวแลวกลืนทันที ,
Clopidogrel (75 mg) sig 4 tabs oral stat
- เปดเสนเลือดให IV fluid พรอมสงเลือดตรวจหาคา cardiac
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เปาหมาย 3:สามารถคนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแมนยํารวดเร็วชวยใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลไดถูกตอง รวดเร็ว
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
สื่งที่พึงปฏิบัติ
marker และLab อื่นๆ ไดแก electrolytes , BUN , Cr , CBC
การพยาบาลเมื่อแพทยวินิจฉัยวาเปนแบบ STEMI
- ซักประวัติการแพยาและขอหาม กอนใหยา Aspirin160-325 mg
1tab เคี้ยวทันที
- ซักประวัติการแพยาและขอหาม กอนใหยา Clopidogrel 300 mg
PO (ในรายที่ยังไมไดยามากอน) as doctor’s order
- Continuous ECG monitoring
- เตรียมรถ Emergencyและอุปกรณชวยชีวิตรวมทั้งเครื่อง
Defibrillator ใหพรอมใช
การวางแผนใหยาละลายลิ่มเลือด
1.ประเมินและคัดกรองผูปวยอยางรวดเร็วถูกตองเพื่อใหผูปวยไดรับ
ยาละลายลิ่มเลือดตามมาตรฐานการรักษาโดยซักประวัติเกี่ยวกับขอ
หามและขอควรระวังในการใหยา Streptokinase (ภาคผนวก)
2. แพทยและ พยาบาลใหขอมูลผูปวย/ญาติเกี่ยวกับเหตุผลความ
จําเปนและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากยาและใหลงนาม
ยินยอมรักษา
3.เปดเสนเลือดดําสวนปลายไว 2 เสนเพื่อแยกยา Streptokinase
ออกจากยาและสารน้ําอื่นๆที่ใหทางหลอดเลือดดํา (กรณีที่ไมไดให
ยาและสารน้ําอื่นๆให on heparin lock ไว)
ถาวางแผนทํา 1 PCI
-ให loading Clopidogrel ใหครบ 600 mg (75 mg 8 tab) PO
-ซักประวัติการแพสารทึบแสงและอาหารทะเล (กอนสงตอ)

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ

12

เปาหมาย 4: เพื่อการดูแลรักษาตอเนื่อง ลดภาวะแทรกซอน
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
1. ผูปวยไดรับ 1. การรักษาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยใหยาละลิ่มเลือด
1. การจัดการดูแล
การเฝาระวัง
ระยะเตรียมใหยา
พยาบาล
การดูแลผูปวย ในการให ประเมินติดตาม 1.1 เปดเสนเลือดดําสวนปลายไว 2 เสน เพื่อแยกยา SK ออกจากยา
ผลขางเคียงของ อื่นและสารน้ํา
ยาละลายลิ่มเลือด
การรักษาดวยยา 1.2 เตรียมยาStreptokinase อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองคือ
จุดเสี่ยงที่พบ คือ
1.5 ลานยูนิต ตอ vial ใน 0.9% NSS หรือ 5 %D/W ใหหมด
1.ขาดการประเมินซ้ําใน
2.ผูปวยไดรับการ ภายใน 1 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นสําคัญ
1.2.1 ตรวจสอบลักษณะยาและวันหมดอายุ
(ภาวะแทรกซอนของโรค) บริหารยา
ในการดูแลรักษาพยาบาล thrombolytic 1.2.2 ผสมยา 1.5 ลานยูนิต ดวย 0.9 %NSS. หรือ 5% D/W 5 cc.
คอยๆฉีดลงไปเบาๆที่ขางขวดไมฉีดลงไปบนผงยา (เพราะจะทําให
อยางตอเนื่อง
agent อยาง
เกิดฟองอากาศ )
• เสี่ยงตอภาวะ
เหมาะสม และ
1.2.3 คอยๆหมุนขวดยาเบาๆไมเขยาขวดยา (เพราะจะเกิด
Arrhythmia
ปลอดภัยได
ฟองอากาศ)
• เสี่ยงตอภาวะ Low
3.ผูปวยไดรับการ 1.2.4 เมื่อยาละลายแลวใช Syringe ดูดยาผสมกับ 0.9% NSS หรือ
Cardiac Output
5% D/W 95 cc. รวมเปน 100 cc. หมุนขวด IV ชาๆเพื่อผสมยาให
ชวยเหลือ
• เสี่ยงตอภาวะ
เขากัน
ทันทวงทีเมื่อมี
Bleeding
1.2.5 ตอ Infusion set , Extension tube กับ ขวดยาที่ผสมไว
• เสี่ยงตอ Chest pain ภาวะวิกฤต/
1.2.6 ใช Infusion pump เพื่อควบคุมอัตราการไหลของยา
ซ้ํา
ภาวะแทรกซอน
(100 cc./hr )

สิ่งที่พึงปฏิบัติ
1. อาการที่ตองรายงานแพทยรีบดวน
1.ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะเชน
sustained VT, VF
2.ความดันโลหิตต่ํา (คากวาของเดิม
> 20 mmHg)
3. Massive bleeding
4. Severe chest pain
2. ติดตามประเมินภาวะขาดเลือด
โดยเลือก monitor ECG lead ที่มี
ปญหาและประเมิน ECG 12 lead
ทุกครั้งเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือ
ECG change
3. ประเมินภาวะแทรกซอนที่พบได
หลังเกิด STEMIตองคอยเฝาระวัง
• large anterior wall MI และ
lateral wall MI เปนกลุมที่มี
ภาวะเสี่ยงสูงที่จะเกิด
cardiogenic shock และ heart
failure

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ
- ผูปวยไดรับการประเมินซ้ํา
(Reassessments) อยาง
เหมาะสม และใหการ
ชวยเหลืออยางทันเวลา
สิ่งที่ตองประเมินซ้ํา ไดแก
* ECG No ST, T change
&No sustained VF/VT
* SBP >90
* HR <110, >55 bpm
* O2 Sat >90%
* No Dyspnea
* No Severe chest pain
* No Bleeding disorder
* Concious, Coma score
- ความพรอมใชของอุปกรณ
ชวยชีวิต
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เปาหมาย 4: เพื่อการดูแลรักษาตอเนื่อง ลดภาวะแทรกซอน
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
จากการใหยา
1.2.7 เมื่อ Drip ยาหมดใช Syringe ดูด 0.9 % NSS. หรือ5% D/W
ประมาณ 20 cc. ใสขวดยาแลว drip ตอจนหมดเพื่อไลยาที่คางอยู
ในสายเขาหลอดเลือดดํา
ระยะขณะใหยา
1.วัดสัญญาณชีพอยางตอเนื่องทุก 5 นาทีขณะใหยาจนกระทั่งยา
หมด เนื่องจากอาจเกิดภาวะ hypotension จากการขยายตัวของ
หลอดเลือดพบได 10 – 15 % ในผูปวยที่ไดรับยา Streptokinase.
2. ติดตามลักษณะคลื่นไฟฟาหัวใจ (อาจเกิด VT, VF จาก
reperfusion arrhythmia จากหลอดเลือดที่เปดและสงเลือดไป
เลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ)
3. ประเมินระดับความรูสึกตัวและอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
ประสาท (อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองจากการแตกของหลอด
เลือดในสมอง: พบ อุบัติการณภาวะเลือดออกในสมอง พบได
ประมาณ 0.5-1.5%)
4. สังเกตภาวะเลือดออก (bleeding) จากสวนตางๆของรางกาย
พบวาประมาณ 4 – 5 % ของผูปวยมี major bleeding ในระบบ
ทางเดินอาหาร
5. ประเมินอาการเจ็บหนาอก ปวดหลัง
6.บันทึกเวลาที่เริ่มใหยาอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางที่ไดรับ
ยาและหากจําเปนตองหยุดยาตองบันทึกปริมาณยาที่ไดรับและเวลา
ที่หยุดยา

สิ่งที่พึงปฏิบัติ
- ตองติดตามประเมิน lung sound
และ CXR
- เตรียมความพรอม การ CPR
• inferior wall MI และ
posterior wall MI เปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิด heart
block , arrhythmia .
-ตองติดตาม monitor ECG อยาง
ใกลชิด
• RV infarctionเมื่อมีความดัน
โลหิตต่ํา ควรรักษาดวยการให IV
fluid แบบ bolus กอน ดังนั้นไม
ควรใหยาไนเตรท ยาขับปสสาวะ
และยาขยายหลอดเลือดอื่นๆเชน
ACE inhibitors เพราะอาจทําให
ความดันเลือดต่ํามากขึ้น
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เปาหมาย 4: เพื่อการดูแลรักษาตอเนื่อง ลดภาวะแทรกซอน
ขั้นตอน
เปาหมาย
แนวปฏิบัติการพยาบาล
ระยะหลังใหยา
1.วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที X 4 ครั้ง ถาคงที่ ให refer
2. Bleeding precaution ภายใน 72 ชั่วโมง หลังไดยา เชน การ
ดูดเสมหะ (ใชแรงดันไมเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท) หากมียาที่ตองฉีด
บริเวณผิวหนังหรือกลามเนื้อตองรายงานแพทยทราบ
3. ประเมินอาการเจ็บหนาอก ปวดหลัง ระดับความรูสึกตัว
4. เมื่อใหยาหมด IV line ที่ให SK off เสนทันที สังเกต Bleeding
จากรอยเข็มฉีดยาบริเวณที่ให SK หลังยาหมด off IV เสนนั้น ปด
Pressure Dressing พลาสเตอรที่ปดแผลดานบนเขียนคําวา SK
เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนสังเกตอาการไดงาย และทราบวา งดเจาะ
เลือด งดวัด BP แขนดานนั้น สังเกตอาการบวมเขียวช้ําจนครบ 72
ชั่วโมง จึงเปดแผล พรอมลงบันทึกทางการพยาบาล
5. ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ หลังยา SK หมด
6. นําผูปวยสงตอ รพ.ที่รับสงตอ
***ใหบัตรประวัติการไดรับยาละลายลิ่มเลือดแกผูปวย / ญาติ
ขอควรระวังขณะใหยาละลายลิ่มเลือด
1. หามใหยา Streptokinase ซ้ําอีกในผูปวยที่เคยไดรับยานี้ มากอน
ภายใน 1 ป โดยใหเลือกใชยาละลายลิ่มเลือดชนิดอื่นหรือสงตอ
ผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่มีความพรอม
2. ตรวจสอบการลงประวัติการไดรับยา Streptokinase ในระบบ
คอมพิวเตอร

สิ่งที่พึงปฏิบัติ
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เปาหมายที่ 5 : . ผูปวยไดรับการสงตอที่รวดเร็วและปลอดภัย
การสงตอไปยังรพ.ที่มี
ศักยภาพที่สูงกวาเพื่อการ
ดูแลรักษาตอเนื่อง

ผูปวยไดรับการ
สงตอที่รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขณะสงตอ

1. ประเมินอาการ, สั ญญาณชีพ, EKG กอนการนํา สง ถา
สัญญาณชีพคงที่ ใหนําผูปวยสงตอ
2. ประสานการสงตอซ้ําอักครั้งกอนนําผูปวยสงตอ
3. พยาบาลผูนําสง 2 คน
4. ดู แ ลขณะนํ า สง โดยมี ก ารประเมิ น อาการ,สั ญ ญาณชี พ ,
monitor EKG
5. กรณีเกิดอาการฉุกเฉินใหรายงานแพทยเพื่อพิจารณาใหการ
รักษาขณะสงตอ
6. นําสงผูปวยและสงตอขอมูลแกรพ.ที่รับสงตอ
เปาหมายที่ 6 : .การวางแผนจําหนายผูปวย (Discharge planning)

6.การสงตอขอมูลผูปวย
กลับสูชุมชน

-มีการสงตอ
ขอมูลผูปวยกลับ
สูชุมชน

1.สงตอขอมูลผูปวยเกี่ยวกับอาการ การวินิจฉัย การรักษา ดารสงตอ
ใหรพ.สต.ในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบขอมูล ประวัติการ
เจ็บปวย และการติดตามดูแลตอเนื่องหลังจําหนายกลับบานจากรพ.
ที่รับสงตอ

1. การเกิด arrest ขณะนําสง
2. การเตรียมผูปวย/ อุปกรณ
ในรถพยาบาลใหพรอม
3. การสงตอขอมูลผูปวย
4. วิทยุ/โทรศัพทที่ใชในการ
สื่อสารพรอมใชงาน

-ผูปวยปลอดภัยขณะนําสง

1.ทบทวนที่อยู, เบอรโทรศัพทของ
ผูปวยใหเปนปจจุบัน
2.สงใบวางแผนจําหนายใหศูนยฯ
เพื่อสงขอมูลสงตอทางโปรแกรม
Thai COC

-มีการสงตอขอมูลผูปวยให
ชุมชน
-ผูปวยไดรับการติดตาม
เยี่ยมหลังจําหนาย

