โรงพยาบาลแมวงก
QM-PCT-009
คูมือคุณภาพ : การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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วันที่ประกาศใช 12 ก.พ. 2559
PCT
จัดทําโดย
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ประเภทเอกสาร
 ควบคุม
ทีมดูแลผูปวย
หัวหนาฝาย/ผูประสานคุณภาพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวงก

 ไมควบคุม

โรคหลอดเลือดสมองตีบ และอุดตันเฉียบพลัน
1.บริบท ( Context )
โรงพยาบาลแมวงก เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากร 38,130 คนซึ่ง
หางไกลจากโรงพยาบาลในจังหวัด และมีสถิติผูปวย stroke ที่มารับบริการป 2556 จํานวน 70 คน และ
ในป 2557 มีผูปวยรายใหม 50 ราย ซึ่ง มีจํานวนรายใหมเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งพบวาเปนกลุม โรคเรื้อรัง
กอใหเกิดความพิการอยางถาวรทําใหมี การทอดทิ้งผูปวยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูปวยไมมีผูดูแลหรือผูดูแล
ไมมีความมั่นใจในการดูแลสงผลกระทบตอตัว ผูปวย ครอบครัว ชุมชน และสังคม โรคหลอดเลือด
สมองเปนโรคที่พบมากขึ้น เปนสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับตนๆของประเทศไทย และกอใหเกิดความ
พิการ ทุพพลภาพ เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบัน
สามารถชวยผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในระยะเฉียบพลันใหรอดชีวิตและลดความพิการ
ทุพพลภาพได แตยังพบวาผูปวยยังไมสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนของโรคหลอดเลือดสมอง ตีบหรืออุด
ตันได
ภาวะเสนเลือดสมองตีบ เปนภาวะฉุกเฉิน ที่จําเปนตองไดรับการตรวจพบดวยความรวดเร็ว
และใหการรักษาทันเวลา ดวยการใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ จะสามารถ
ลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการได การพัฒนาระบบการตรวจพบ ชวยเหลือ และสงตอที่ดี เปน
ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการดูแลรักษาผูปวยเสนเลือดสมองตีบ เชนเดียวกับภาวะเสนเลือดหัวใจ
ตีบ
เปาหมายของการรักษา มี 2 เปาหมายดวยกัน
1.

ลดปริมาณสมองที่เสียหายจากการขาดเลือด

2.

ฟนฟูผูปวยใหกลับคืนใหมากที่สุด

2.ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ/ ความเสี่ยงสําคัญ ( Critical issue / risks )
1. .ผูปวยไดรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ถูกตองรวดเร็วปลอดภัยตามมาตรฐาน
2. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่มีอาการเกิดขึ้นภายในเวลา 2
ชั่วโมง 30 นาที ไดรับการคัดกรองเขาระบบ STROKE FAST TRACK
3. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยรักษาและสงตอไปยังโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ภายใน 30 นาที
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3. เปาหมาย และ เครื่องชี้วัดสําคัญ ( Purposes & Key indicators )
1. ผูปวยที่มีอาการเกิดขึ้นภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ชั่วโมง ไดเขาสูระบบ Fast track
2. ผูปวยที่เขาระบบ Fast track ไดรับการสงตอภายในเวลา 30 นาที

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. อัตรา ผูปวยไดรับการดูแลขณะสงตอและถึงเวลาตามที่กําหนด Stroke fast track
2. อัตราผูปวย Stroke fast track ไดรับการสงตอ ภายใน 30 นาที
3. จํานวนผูปวยที่ไดรับยา rt-PA
4. อัตราการเกิด REPRET STROKE
4 .กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ ( Key Processes for quality )
1. ซักประวัติ
Early detection โดยคนใกลตัว ทําใหสามารถตรวจพบภาวะเสนเลือดสมองตีบ และขอความ
ชวยเหลือไดเร็วขึ้น โดยอาการที่ทําใหสงสัยวาผุปวยมีเสนเลือดสมองตีบ มีดังตอไปนี้


อาการออนแรง หรือชา ของใบหนา แขน ขา โดยเฉพาะเมื่อเปนขางใดขางหนึ่งเฉียบพลัน



สับสนเฉียบพลัน



พูดตะกุกตะกัก หรือเสียความสามารถในการเขาใจภาษา



ตามองไมเห็นขางใดขางหนึ่ง หรือทั้ง 2 ขางเฉียบพลัน



เสียความสามารถในการทรงตัวเฉียบพลัน



ปวดศีรษะเฉียบพลัน โดยไมมีสาเหตุอื่น

เครื่องมือที่จํางาย นํามาประยุกต เปนอักษรยอ F. A. S.T
• Facial Droop คือ หนาเบี้ยว
• Arm Drip คือ แขนออนแรง
• Speech Problems คือพูดผิดปกติ
• Time คือ เวลาที่เริ่มมีอาการ
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ประวัติสนับสนุน
 เคยเปนอัมพฤกษ/อัมพาต
 โรคประจําตัว HT, AF, DLP, โรคหัวใจอื่น ๆ ,DM
 ประวัติการสูบบุหรี่
2.
การตรวจรางกาย
- ประเมินระดับความรูสึกตัวConscious, GCS
- Pupil size
- Motor power แขน, ขา, ใบหนา
- ลิ้นแข็ง พูดไมชัด ไมทําตามสั่ง
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
- EKG 12 LEAD
- DTX, BS
- CBC, BUN, CR, ELECTROLYTE
- PT, INR
4. การวินิจฉัย
- แพทย พิจารณาวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจขาดเลือด และใหการรักษาอยางถูกตองและ
รวดเร็ว เพื่อใหผูปวยไดรับความปลอดภัย
- แพทย, พยาบาล ทําการประเมินแบบประเมินขอหามในการใหยาละลายลิ่มเลือด และ
ประเมิน NIHSS SCORE
5. เครื่องมือ อุปกรณ
o เครื่อง ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
o เครือ่ ง Monitor สัญญาณชีพ
o ออกซิเจน
o Infusion pump
o ยาและสารน้ํา ตามแผลการรักษา
o Oxygen saturation
6.

การพยาบาลรักษาเบื้องตน
- ประเมินสภาพผูปวย GCS
- V/S, ตรวจรางกายเบื้องตน
- ผูปวยมีอาการ เกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที กอนมาโรงพยาบาล ทําเขาระบบ
STROKE FAST TRACK
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-

วัดสัญญาณชีพ ชีพจร อัตราการหายใจ และวัด Oxygen saturation
จัดทาใหนอนศีรษะสูง (30-45 องศา) Absolute bed rest
ใหออกซิเจนตามแนวทางการรักษา ให Oxygen canular 3-5 LPM keep>94%
เปดเสนดวย 0.9%Nss 1000 ml V Drip 80 cc/hr
ตรวจ LAB ดวน เจาะ DTX, CBC, BUN, CR, ELECTROLYTE, PT, INR, PTT, BS
ทํา EKG 12 LEAD
จัดใหผูปวย Absolute bed rest
บันทึกสัญญาณชีพ เปนระยะบันทึกลงในเวชระเบียน

6. การดูแล ผูปวย โรคหลอดเลือดสมองตีบ และอุดตันเฉียบพลัน
1. พุดคุยลดความกังวล อธิบายโรค การดูแลรักษาเบื้องตน
2. จัดผูปวยอยูใน Zone ผูปวยหนัก และจํากัด Activity ของผูปวย
3. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือ ใหพรอมใช : CPR Cart, Drugs, Defibrillator
4. เฝาระวัง และติดตาม สัญญาณชีพ, Oxygen saturation
5. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท อาการชัก, ซึม, แขนขาออนแรงเปนมาก
ขึ้น
6. ใหยาตามแผนการรักษา ของแพทย และเฝาระวังภาวะแทรกซอน
7. บันทึกอาการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
8. อธิบายขอมูลเบื้องตน การไดรับยาละลายลิ่มเลือดในกรณี ไมมีขอหาม
7. ใหขอมูลเตรียมความพรอมแกผูปวยหรือญาติ
- อธิบายใหผูปวยและญาติทราบทุกครั้งกอนใหการรักษาพยาบาล ผูปวยมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและประเมินการรับรูขอมูลอยางมีระบบ และบันทึกในบันทึกทางการพยาบาล
เพื่อใหไมเกิดการซ้ําซอนในการใหขอมูลที่ มากเกิน
- ใหขอมูลเบื้องตนการไดรับยาละลายลิ่มเลือดแกผูปวยและญาติ
- ปดโอกาสใหผูปวยและญาติระบายความรูสึกและซักถามขอสงสัย
8. การสงตอ
- โทรประสานงานติดตอ รายงาน CASE ผูปวย 056- 219812
- บันทึกขอมูลผูปวย สงใน Thai refer
- เตรียมผูปวยกอนจําหนาย
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมสงผูปวย
- จัดพยาบาลสงตอ เพื่อดูแลผูปวยบนรถสงตัว
- พยาบาล วัด V/S และประเมินอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท เปนระยะ
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แนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน
(STROKE FAST TRACK )โรงพยาบาลแมวงก

R/O STROKE ผูปวยมีอาการ เกิดขึ้นภายใน 3 ชั่วโมง
กอนมาโรงพยาบาล (ONSET < 4 ชั่วโมง 30นาที )

ซักประวัติอาการ
- แขนขาชา ออนแรงครึ่งซีก
- เรียกรูสติ
- พูดไมชัด , กลืนลําบาก
- เดินเซ เห็นภาพซอน
- ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการ

ประวัติสนับสนุน
-เคยเปนอัมพฤต / อัมพาต
-โรคประจําตัว
 HT
 AF
 โรคหัวใจอื่น ๆ
 DM
 ประวัตสูบบุหรี่

Activate FAST TRACT
 ประเมินขอหามในการใหยาละลายลิ่มเลือด
 แพทยประเมิน NIHSS SCORE
 ให 0.9% NSS กรณี ไมมีขอหาม
แพทยอธิบายผลขางเคียงของ
การใหยาละลายลิ่มเลือด

เจาะ LAB ดวน
* DTX , BS
* CBC
* BUN , CR
* ELECTROLYTE
* EKG 12 LEAD
* PT , INR , PTT
* + Film

ติดตอประสานงานศูนย REFER
** เจาหนาที่ขับรถ REFER โทร

/วิทยุ แจงศูนย
ประสานงาน กอนถึง 2 จุด
นัดหมาย ( กรณี ขอเสนทาง)
1. กอนถึง ร.ร พลตํารวจ
2. กอนถึงสี่แยกพหลโยธิน

* โทรประสานงานติดตอ รายงาน CASE ผูปวย
056- 219812
* บันทึกขอมูลผูปวย สงใน Thai refer

นําผูปวยขึ้นรถพยาบาล พรอมพยาบาล REFER
พยาบาล วัด V/S และประเมิน Neurosign เปน
ระยะ
 ใหขอมูลยาละลายลิม่ เลือด แกผูปว ยและญาติ


การประเมิน
- V/S
- Neuro Exam เบื้องตน
- GCS
- Pupil size
- Motor Power

NOT Activate FAST
- Basic Life Support
z

เจาะ LAB






DTX , BS
CBC
BUN , CR
Electrolyte
EKG 12 LEAD
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Flow chart Stroke Fast Track งาน ER

Stroke
พยาบาลคัดกรอง
-ซักประวัติตามแบบคัดกรอง

- พบอาการนาสงสัย

ไมพบ

- ใหญาติทําบัตร

สงตรวจ OPD

หอง ER

ผูชวยเหลือคนไข
- V/S , O2 Sat
- On O2 Cannular

พยาบาล Incharge
- รายงานแพทย ER ทันที
- ซักประวัติเพิม่ + Hx DM ,HT
- ประวัติอุบัตเิ หตุ/ผาตัด

พยาบาล Member
- DTX

แพทย
- ตรวจวินิจฉัย
- ประเมิน NIHSS+ขอหาม
การใหยาละลายลิ่มเลือด

เขาเกณฑ Fast Track

ไมเขาเกณฑ Fast Track

-

Lab
- ตรวจ PT, INR

ผูชวยเหลือคนไข
- On O2 Canular
- V/S
- O2 Sat

Incharge
- ตามรถ Refer โทรแจง 111
- เขียนใบ clinical pathway

แพทย
สั่งการรักษา
เขียนใบRefer

Member
- EKG
- IV fluid ( NSS )
- CBC, BUN, BS
- Cr ,Electrolyte

พยาบาล Refer
- ประสานงาน สปร.
- แจงญาติ ขอเบอรโทร
- Refer ไมตองรอ Lab
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แนวทางการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมอง ที่สงกลับจากโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
การดูแลโดยทั่วไป
1. เฝาระวังไมใหเกิดภาวะพรองออกซิเจนในเลือด (keep O2sat>92%) และการหายใจที่ผิดปกติ
2. .การใหยาลดความดันโลหิต ในกรณี SBP>220mmHg หรือ DBP>120mmHg ให Captopril
6.65-12.5 mg ออกฤทธิ์ภายใน 15-30 นาที อยูไดนาน 4-6 ชั่วโมง
3. ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา ไดแก NSS
4. ควยคุม น้ําตาลในเลือดให < 180 mg/dl
5. ใหยาลดไขเมื่อมีไข รักษาตามสาเหตุของไข
6. ใหยากันชักในผูปวยที่ชัก
7. รักษาโรครวมอื่น เชนเกลือแรในเลือดผิดปกติ
8. เฝาระวังภาวะแทรกซอน ไดแก แผลกดทับ, ปอดอักเสบจากการสําลัก,การติดเชื้อในกระแสเลือด

ใหขอมูลกับผูปวยและญาติเกี่ยวกับความเจ็บปวย
1.1 ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง ตอรางกายและจิตใจ
 อาการออนแรงของกลามเนื้อขางใดขางหนึ่งอาจเปนทั้งแขนและขา
 มีปญหาเกี่ยวกับการทรงตัว เชน การนั่ง การยืน หรือเดินไมไดแมวากลามเนื้อ
จะยังคงแข็งแรง
 ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารผูปวยบางรายไมสามารถพูด และไมสามารถเขาใจภาษาทั้งพูด
และเขียน บางรายพูดไมไดแตฟงรูเรื่อง บางรายพูดลําบาก
 ผูปวยบางรายไมสนใจอวัยวะขางใดขางหนึ่งมักเกิดในผูปวยที่ออนแรงขางซาย
 มีอาการชา หรือปวดขางใดขางหนึ่ง
 ผูปวยบางรายมีปญหาเกี่ยวกับความจํา ความคิด และการเรียนรู
 ผูปวยบางรายมีปญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร
 มีปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถายปสสาวะและอุจจาระ
 ผูปวยอาจจะมีอาการเหนื่อยงาย
 ผูปวยอาจมีอารมณแปรปรวนเชน หัวเราะ หรือรองไหเสียงดัง
 อารมณวิตกกังวลอาจพบไดในระยะแรกของโรค เกิดจากความไมรูไมเขาใจวาตนเอง
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ปวยเปนโรคอะไร สาเหตุจากอะไร ตองรักษาอยางไร เสียคาใชจายมากนอยเทาไร รักษาหายหรือไม
ซึ่งอาจแสดงออกมาทางรางกาย คือ กระสับกระสาย นอนไมหลับ พฤติกรรมถดถอย เรียกรองความสนใจ
ตองการให

ชวยเหลือทั้งๆ ที่สามารถทําได
 มีภาวะซึมเศราจากการเจ็บปวยที่เปนอยูนานทําใหผูปวยเกิดความเบื่อหนาย สิ้นหวัง
 แยกตัว ไมสนใจสิ่งแวดลอม เบื่อกิจกรรมทุกอยาง ทอแทอยากตาย
 ผูปวยมักคิดวา ตนเองไมมีโอกาส ไมมีความหวังเปนภาระของครอบครัว รูสึกตนเองไมมีคุณคา
 พฤติกรรมตอตาน ซึ่งพบมากในผูสูงอายุ จะปฏิเสธการดูแลจากคนอื่น ไมยอมใหชวยเหลือ
ไมยอมรับประทานยา หรือไมยอมใหฉีดยา
 พฤติกรรมกาวราว ควบคุมตัวเองไมไดเอาแตใจ เมื่อไมไดรับการตอบสนองทันทีก็เกิด
 ความโกรธ และแสดงความกาวราวตอผูรักษาหรือญาติพี่นอง
 พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลง เชน เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เชื่อวาทําใหอาการของโรคเลวลง เชน ไมกลาทํางาน ไมกลา
 เดินทาง บางคนไมอยากตกอยูในสภาพเจ็บปวย ไมมาพบแพทยตามนัด ไมรับประทานยา ฯลฯ
 การดูแลกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
 กิจวัตรประจําวัน หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่ตองทําเปนประจําในแตละวัน
เริ่มตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน
การเตรียมผูดูแลผูปวยที่บาน
โดยทั่วไปผูดูแลผูปวยมักจะเปนญาติของผูปวย เชน สามีหรือภรรยา ลูก พี่นอง หรือเพื่อนบาน
หรืออาจจะเปนเจาหนาที่ตามศูนยบริการ ดังนั้น กอนที่ผูปวยจะกลับบานผูดูแลผูปวยจะตองเขาใจ
และสามารถดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัย นอกจากนั้นยังตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
ของผูปวยดวย

