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แนวทางการดูแลโรคหัวใจขาดเลือด
1. บริบท (Context)
โรคหัวใจขาดเลือด เปนโรคที่มีความรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถา ไมไดรับการรักษา ที่
รวดเร็ว ถูกตองจากโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถ มีแพทย เฉพาะทาง สํานักงานหลัก ประกันสุขภาพแหงชาติเขต
3 รวมกับ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จัดทําชองทางดวนสําหรับผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ EKG เปน STEMI
หรือ New LBBB เพื่อพิจารณาใหยาละลายลิ่มเลือด ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรควาเปน STEMI ควรรับการรักษาดวย
Streptokinase อยางถูกตองเหมาะสม
ยา Thrombolytic agent หมายถึง ยาละลายลิ่มเลือด ที่ออกฤทธิ์กระตุน Plasminogen ใหเปน
Plasmin ซึ่งสามารถละลายลิ่มเลือดได (Breakdown of clot lysis) ไดแก Streptokinase และ rt-PA (Actilyte)
โรงพยาบาลแมวงก เปนโรงพยาบาลชุมชน มีขีดความสามารถ ในการคัดกรองผูปวย เขาสูระบบ ให
การวินิจฉัย รักษาเบื้องตนและสงตอการรักษา ที่รวดเร็ว เพื่อใหผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ที่มารับบริการ มีโอกาส
รอดชีวิตมากขึ้น
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ (Critical issue / risks)
- ผูปวยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
- การวินิจฉัยและรักษาที่ลาชา
3. เปาหมายและเครื่องชี้วัดสําคัญ (Purposes & Key indicators)
3.1 เพื่อจัดทําแนวทางในการคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาพยาบาล ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด
3.2 เพื่อใหผูปวยสงสัยโรคหัวใจขาดเลือด ไดรับการรักษาการพยาบาลตามระเบียบปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่มีอาการเกิดขึ้นภายในเวลา
11 ชัว่ โมง ไดรับการคัดกรองเขาระบบ STEMI FAST TRACK
3.4 เพื่อใหผูปวยที่ เขาระบบ STEMI FAST TRACK ที่ไดยา Streptokinase ไดรับการดูแล
ขณะให Streptokinase และการดูแลภายหลังการไดรับยา Streptokinase อยางถูกตองเหมาะสม
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. อัตราผูปวย ที่มีอาการ สงสัย Acute MI ไดรับการตรวจ คลื่นไฟฟาหัวใจ ภายใน 10 นาที
2. อัตราผูปวย STEMI เสียชีวิตทีโ่ รงพยาบาล หรือ ระหวางสงตอ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อัตราการสง REFER ไปโรงพยาบาลที่มี ศักยภาพสูง
อัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย STEMI
อัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที
อัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 12 ชั่วโมงตั้งแตเริ่มเจ็บหนาอก (Onset to Needle Time)
อัตราตายในผูปวย STEMI
อัตราตายในผูปวย STEMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด
อัตราประสบผลสําเร็จจากการไดรับยาละลายลิ่มเลือด
อัตราสง Refer ผูปวย STEMI ไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ ( Key processes for quality)
1. ซักประวัติ อาการนําที่สําคัญของโรคหัวใจขาดเลือด
1.1 กลุมอาการเจ็บแนนหนาอก อาจราวไปไหลมกราม มีใจสั่น
1.2 อาการเหนื่อยงายขณะออกแรง
1.3 กลุมอาการภาวะหัวใจลมเหลว เหนื่อย นอนราบไมได
1.4 กลุมอาการความดันโลหิตต่ําเฉียบพลัน เชน เวียนศีรษะ
1.5 อาการ หมดสติ หรือ หัวใจหยุดเตน
2. การตรวจรางกาย
 ประเมินระดับความรูสึกตัว Conscious
 Basic Life Support
 ทํา EKG 12 leads กรณีผล EKG เปน STEMI หรือ New LBBB ที่ มีอาการ
เกิดขึ้นภายในเวลา 11 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลแมวงก ทําเขาระบบ STEMI fast
track
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
 DTX
 CBC , BUN , CR , Electrolyte
 PT , INR
4. การวินิจฉัย
 ทํา EKG 12 leads กรณีผล EKG เปน STEMI หรือ New LBBB ที่ มีอาการ
เกิดขึ้นภายในเวลา 11 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลแมวงก ทําเขาระบบ STEMI fast
track
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 แพทย ปรึกษา อายุรแพทยที่ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ สง EKG ผาน Line
แพทยเวร
 แพทยทําการประเมิน แบบซักประวัติ ผูปวยกอนใหยาละลายลิ่มเลือด
( Streptokinase/ Antistretase ) และ Killip classification

การซักประวัติ อาการเจ็บหนาอก ผูปวยที่รูสึกตัวดี ใหเริ่มสัมภาษณประวัติ การเจ็บปวยปจจุบัน
ซึ่งเริ่มจากอาการสําคัญ และสิ่งที่ตรวจพบตามหลัก โดยใชอักษรชวยจํา ไดแก O+P+Q+R+S+T
O+P+Q+R+S+T
O : Onset

ลักษณะคําถาม
เวลาที่เริ่ม ปวดหรือเจ็บหนาอก

P : Precipitating
Q = Quality

ปจจัยที่กระตุนใหเกิดอาการปวด หรือเจ็บ
หนาอก ใหอาการรุนแรงขึ้น
ลักษณะอาการปวด หรือเจ็บหนาอก

R = Radiation

ปวดราว

S = Severity

ประเมินระดับคสามรุนแรง Pain scale
( 0 – 10 )
เวลาที่เกิดอาการปวดที่ทําใหมาโรงพยาบาล

T = Time

ตัวอยางคําถาม
เวลาที่เริ่ม ปวดหรือเจ็บหนาอก ใหมอง
เนนวา ขณะนั้นทําอะไรอยู กอนเริ่มมี
อาการ ; คุณกําลังทําอะไรอยู กอนที่จะมี
อาการเชนนี้ ?
สิ่งใดที่คุณไดกระทําแลว ทําใหอาการ
ของคุณดีขึ้น หรือ แยลง
มุงเนนใหผูปวยอธิบายถึงปญหา อาการที่
เขา ประสบอยู ; คุณอธิบายถึงความ
เจ็บปวด ไดไหม
มุงเนนไปบริเวณที่มีอาการ ปวด หรือเจ็บ
หนาอก ; อาการของคุณราวไปตําแหนง
ใด ( เชน คาง คอ ไหล แขนซาย )
อาการที่เปนมากที่สุด เทากับกี่คะแนน
มุงเนนที่ไปหวงเวลาของการเกดปญหา /
อาการปวด หรือ เจ็บหนาอก ; คุณเริ่มมี
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อาการ ปวด หรือ เจ็บหนาอก ตั้งแต
เมื่อไหร
แพทยทําการประเมิน Killip Classification
เปนการประเมินความรุนแรงของโรคหัวใจ เพื่อตองการทราบวาในการรักษาครั้งนี้ ทางหนวยบริการ
ไดทําการประเมินกอนใหยาละลายลิ่มเลือดหรือไม โดยแบงไดดังนี้
* Killip class I เปนภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย ที่ไมมีภาวะหัวใจลมเหลว
* Killip class II มีอาการของภาวะหัวใจลมเหลวเพียงเล็กนอยถึงปานกลาง ผูปวยในกลุมนี้จะมี
อาการหัวใจเตนเร็วกวาปกติ หรือ มีการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ อาจตรวจพบภาวะน้ําคั่งบริเวณชาย
ปอด สวนใหญจะมีอาการของเลือดคั่งภายในหลอดเลือดปอด แตไมใชภาวะน้ําทวมปอด อาการ
ตางๆ จะรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีกิจกรรมของรางกายเพิ่มขึ้น
* Killip class III มีภาวะน้ําทวมปอด เปนอาการรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก มีการซึมผานของสาร
เหลวจากหลอดเลือดฝอยในปอดเขาไปอยูในถุงลมปอด ทําใหผูปวยมีอาการหายใจลําบากและ
จําเปนตองไดรับการดูแลอยางรีบดวน
* Killip class IV เปนภาวะที่รุนแรงที่หัวใจลมเหลวไมสามารถสูบฉีดเลือดออกไปสูสวนตางๆ ของ
รางกายได (Cardiogenic Shock)
5 .การพยาบาลรักษาเบื้องตน
 วัดสัญญาณชีพ ไดแก ความดันโลหิต 4 รยางค ชีพจร อัตราการหายใจ และวัด
O2 Saturation
 จัดทาศีรษะสูง 30 - 45 องศา
 จัดใหผูปวย Absolute bed rest
 ให O2 Canular 3 - 5 LPM ( keep > 92% )
 เปดเสน ดวย Nss 1000 ml V KVO ใช Med ไมต่ํากวา 20 ที่แขนซาย 1 และ
On LOCK อีก 1 เสน หาม เจาะเลือด และใหสารน้ํา ที่แขนขางขวา
 เก็บเลือดตรวจ เจาะ DTX , CBC , CBC , BUN , CR , Electrolyte , PT , INR
 ใหยาตามแผนการรักษา
- ASA gr V 1 tab เคี้ยวกอนกลืน ( ถาไมมีขอหาม)
- ให Cloplidogrel(75) 300 mg ( 75 mg X 4 tabs )
- อม NTG หรือ พนใตลิ้น ( ถาไมมีขอหาม)

5

- MO 2 – 4 mg IV ทุก 5 – 45 นาที (NTG / MO หามใหในผูปวย BP drop
หรือมี Inferier wall Infacetion
ขั้นตอนปฏิบัติการใหยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase)
ขอบงชี้
ผูปว ยที่มีอาการเจ็บเคนอก ที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดพลันชนิด ST-segment
elevation ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากมีอาการเจ็บหนาอก โดยไมมีขอหามการสั่งใหยา Streptokinase ใน
ผูปวยที่ไมมีขอหาม ใหขนาด 1.5 ลานยูนิต ในเวลา 60 นาที
ระยะกอนใหยา
1.ประเมินและคัดกรองผูปวยอยางรวดเร็วถูกตอง เพื่อใหผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือดตามมาตรฐานการ
รักษา แพทยซัก ประวัติเกี่ยวกับขอหามและขอควรระวังในการใหยา Streptokinase ครบถวน บันทึกในแบบบันทึก
2.แพทย/หรือพยาบาลใหขอมูลผูปวย/ญาติเกี่ยวกับเหตุผลความจําเปนและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจาก
ยา และใหลงนามยินยอมการใหยา
3.พยาบาลอธิบายวิธีปฏิบัติตัวและกิจกรรมการพยาบาลตาง ๆ ที่ไดรับ
4. ให On O2 Canular 3-5 LPM ( Keep O 2 Sat > 94 % )
5. เจาะเลือดสง Trop-I ดวน และสง Lab อื่น ๆ ที่สําคัญ เชน CBC , PT , INR , Electrolyte , Cr,BUN
6. เปดเสนเลือดดําสวนปลายไวที่แขนขาง ซายเทานั้น โดย on heparin lock 1 เสน และ 0.9% NSS
1000 ml V KVO
7. วัดสัญญาณชีพ ( 4 Extremity ) และติดตาม EKG อยางตอเนื่อง
8. เตรียมรถ Emergency และอุปกรณชวยชีวิต รวมทั้งเครื่อง Defibrillator ใหพรอม
9. เตรียมยาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง คือ Streptokinase 1.5 ลานยูนิต/คน (1 vial = 1.5 mu)
9.1 ทบทวนคําสั่งใชยา streptokinase หยิบยาจากลองเก็บโดยอานฉลากซ้ํา 2 ครั้ง ตรวจสอบ
ลักษณะยาวันหมดอายุ และมีระบบการตรวจสอบยาเตรียมยา โดยพยาบาล 2 คน
9.2 ละลายยา Streptokinase 1.5 ลานยูนิต ดวย 0.9% NSS 5 ml โดยคอย ๆ ฉีดลงไปเบา ๆ ที่
ขางขวด ไมฉีดลงไปบนผงยา เพราะ จําทําใหเกิดฟองอากาศเปนจํานวนมาก
9.4 คอย ๆ หมุนยาเบา ๆ ไมเขยาขวดยา เพื่อให ผงยาในขวด ละลายไดหมด
(ยาที่ผสมแลวเก็บในตูเย็นไดนาน 24 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียล )
9.5 นํายาที่ได เจือจางดวยสารละลาย 0.9% NSS 100 ml หลังผสมแลว จะไดสารละลายใส ไมมีสี
จนถึงสีเหลืองออนใส ถึงขุนเล็กนอย
9.6 ใหยาทางหลอดเลือดดํา โดยใช infusion pump ควบคุมอัตราการไหล 100 ml/hr.
9.7 เมื่อ drip ยาหมด ใหดูด 0.9% NSS ประมาณ 20 ml drip ตอจนหมดเพื่อไลยาที่คางในสาย
เขาหลอดเลือดดําและหามคาสายไว
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วิธีการเตรียมยา
1. เตรียมยา/อุปกรณพรอม ไดแก SK 1.5 mu., 0.9%NSS 100 ml, Set infusion , infusion pump
2. ลางมือใหสะอาด เปดขวด NSS ดูดน้ํายา 5 ml โดยคอย ๆ ฉีดลงไปเบา ๆ ที่ขางขวด ไมฉีดลงไปบนผง
ยา เพราะ จําทําใหเกิดฟองอากาศเปนจํานวนมาก
3. คอย ๆ หมุนยาเบา ๆ ไมเขยาขวดยา เพื่อให ผงยาในขวด ละลายไดหมด
4. ดูดยาจากขวดยาที่ผสมแลวคอยๆ ฉีดใสขวด NSS 100 ml ดานขางเบาๆ ไมใหเกิดฟองอากาศ
5. dripยา ดวย infusion pump ควบคุมอัตรา 100 ml/hr.
การเฝาระวัง/ติดตามขณะไดรับยา
1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ อยางตอเนื่องทุก 5 นาที อาจเกิดภาวะ Hypotension จากการขยายตัว
ของหลอด เลือด พบได 10-15% ในผูปวยที่ไดรับยา Streptokinase
2. Monitor EKG , Observe ST elevate , arrhythmia (อาจเกิด VT , VF จาก reperfusion จากหลอด
เลือดที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ)
3. ประเมินระดับความรูสึกตัว และอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท (N/S) (อาจเกิดภาวะเลือดออกใน
สมองจากการแตกของหลอดเลือดในสมอง พบไดประมาณ 0.5-1.5%)
4. Observe ภาวะ Bleeding จากสวนตางๆ ของรางกาย (พบวาประมาณ 4-5% ของผูปวยที่มี major
bleeding ในระบบทางเดินอาหาร)
5. Observe อาการแพยาอื่นๆ เชน หายใจเหนื่อย หนาวสั่น
6. ประเมินอาการเจ็บหนาอก ปวดหลัง
7. บันทึกเวลาที่เริ่มใหยา อาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางที่ไดรับยาและหากจําเปนตองหยุดยาตอง
บันทึกปริมาณยาที่ไดรับและเวลาที่หยุดยา
8. ตรวจ EKG 12 leads หลังไดรับยา 50 นาที
การเฝาระวัง/ติดตามระยะหลังใหยา
1. วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที x 4 ครั้ง
2. สังเกตอาการ Bleeding precaution
3. ประเมินอาการเจ็บหนาอก ปวดหลัง
4. สงตอไปโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

อาการที่ตองรายงานแพทย ( Critical Point )
1. ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน sustained VT, VF
2. ความดันโลหิตต่ํากวา 90/60 mmHg หรือ ลําต่ํากวาของ เดิม > 20 mmHg)
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3. ชีพจรเตนเร็ว มากกวา 120 ครั้ง / นาที หรือ เตนชา กวา 50 ครั้ง / นาที
4. การหายใจ มากกวา 30 ครั้ง / นาที
5. มีผื่นแดงตามรางกาย , ลมพิษ , หายใจขัด
6. มีอาการของหอบหืด Lung Wheezing , Bronchspasm
7. Massive bleeding รวมทั้ง sing of bleeding หรือ hemorrhage เชน ถายดํา จ้ําเลือด เลือดออกตามรู
เข็ม ปสสาวะเปนเลือด
8. Server chest pain
9. ไขหนาวสั่น
10. ระดับความรูสึกตัวลดลง ซึมลง หรือ มีภาวะ ชักเกร็ง
11. O2 sat ต่ํากวา 94 %
เกณฑประเมินการเปดหลอดเลือดหัวใจหลังไดรับยาละลายลิ่มเลือด
1. อาการเจ็บเคนอกลดลง หรือหายอยางรวดเร็ว
2. EKG สวนของ ST ที่ยกสูงขึ้นกลับลงมาสูเกณฑปกติ (ST resolution) ภายใน 120 นาที หลังไดรับยา
3. ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ไดแก Acclerated idioventricular rhythm , Frequent premature
ventricular complex (พบไดถี่มากขึ้นกวาเดิม 2 เทา ภายใน 90 นาที หลังไดรับยา) , Nonsustained VT

6. การดูแลผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พุดคุยลดความกังวล อธิบายโรค การดูแลรักษาเบื้องตน
จัดผูปวยอยูใน Zone ผูปวยหนัก และจํากัด Acitivity ของผูปวย
เตรียมอุปกรณ เครื่องมือ ใหพรอมใช : CPR Cart , Drugs, Defib
เฝาระวัง และติดตาม สัญญาณชีพ คาความเขมขน ของ Oxygen ในเลือด และคลื่นไฟฟา
หัวใจ อยางตอเนื่อง
สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ประเมินอาการ เจ็บหนาอก เปนระยะ ๆ
ใหยาตามแผนการรักษา ของแพทย และเฝาระวังภาวะ แทรกซอน
บันทึกอาการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
อธิบายขอมูลเบื้องตน การไดรับยาละลายลิ่มเลือด ในกรณี ไมมีขอหาม

7. การสงตอ
- สงผูปวยไปรักษาตอยังโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ โดยคํานึง ถึงอันตรายในการนําสง
โดยเฉพาะ ผูปวยที่อยูในภาวะ ความดันโลหิตต่ําทุกรายควรไดรับการประเมิน ความรุนแรงของ
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โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด พรอมทั้งเตรียมผูปวย ใหพรอม ในการทําการรักษา เบื้องตน ให
ผูปวยปลอดภัย
- สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ประเมินอาการ เจ็บหนาอก เปนระยะ ๆ
Flow การใชยา Thrombolytic
ผูปวย STEMI
แพทย Check
contraindication

แพทยเขียนคําสั่งการรักษาใน OPD CARD

พยาบาลทบทวนและรับ
คําสั่งการใชยา

เตรียมยา/ใหยา

ติดตาม/เฝาระวังอาการ บันทึกผล

มีอาการแพยา/ผลขางเคียง
Critical point ที่ตองรายงานแพทย
1. ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน sustained VT, VF
2. ความดันโลหิตต่ํากวา 90/60 mmHg หรือ ลําต่ํากวา
ของ เดิม > 20 mmHg)
3. ชีพจรเตนเร็ว มากกวา 120 ครั้ง / นาที หรือ เตนชา
กวา 50 ครั้ง / นาที
4.การหายใจ มากกวา 30 ครั้ง / นาที
5. มีผื่นแดงตามรางกาย , ลมพิษ , หายใจขัด
6. มีอาการของหอบหืด Lung Wheezing ,Bronchspasm
7. Massive bleeding รวมทั้ง sing of bleeding หรือ
hemorrhage เชน ถายดํา จ้ําเลือด เลือดออกตามรูเข็ม
ปสสาวะเปนเลือด
8. Server chest pain

1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ทุก 10 15 นาทีในชั่วโมงแรกและทุกชั่วโมง
2. Monitor EKG ,Observe ST elevate ,
arrthymia
3. Observe อาการขางเคียง ไดแก
Bleeding , อาการแพยาทุก 15 นาที ใน
ชั่วโมงแรก
4. สงตรวจและติดตาม Lab, ตามแผนการ
รักษา
5. ตรวจ EKG 12 leads หลังไดรับยา 50
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แบบประเมินการปฏิบัติการใหยา Thrombolytic agent
โรงพยาบาลแมวงก
วันที่ ...................ชื่อ ………………..…………… HN………………………… เพศ ชาย หญิง อายุ............ป
Diag……………………..…………….. เริ่ม Chest pain …...../............../............... เวลา ............................ น.
ยาที่ไดรับ SK dose ……..……….........................................................................................
วันทีม่ า ER ………………เวลา............. น. Start ยา .............. น. ครบ ............. น
ลําดับ

รายการกิจกรรม

1. เตรียม
ผูปวย/ญาติ

1.แพทยซักประวัติขอหามใชในการใหยาละลายลิ่มเลือด
( Cotraindication of thrombolytic ) ครบถวน ลงบันทึก
2.ใหผูปวยหรือญาติ เซ็นใบยินยอม การไดรับยา
3.ตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจกอนไดรับยา
4.พยาบาลประเมินอาการ ตรวจวัดสัญญาณชีพ
2. การเตรียม 5.ทบทวนคําสั่งใชยากับใบสั่งยา
ยา
6.มีการตรวจสอบยาเตรียมยา ตรวจสอบ 2 ครั้ง
7.ลางมือใหสะอาด เปดขวด NSS ดูดน้ํายา 5 ml โดยคอย ๆ ฉีดลงไปเบา
ๆ ที่ขางขวด ไมฉีดลงไปบนผงยา เพราะ จําทําใหเกิดฟองอากาศเปน
จํานวนมาก
8.คอย ๆ หมุนยาเบา ๆ ไมเขยาขวดยา เพื่อให ผงยาในขวด ละลายไดหมด
3. การให
ยา/เฝาระวัง

9.ใหยาทางหลอดเลือดดําโดยใชinfusion pump ควบคุมอัตรา100ml/hr.
10.ระยะเวลาในการใหยา 60 นาที
11.ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ทุก 5 นาทีในชั่วโมงแรก
11.Monitor EKG ,Observe ST elevate , arrthymia
12.มีการ Observe อาการขางเคียง ไดแก Bleeding , BP drop
13.ตรวจ EKG 12 leads หลังไดรบั ยา 50 นาที
14.สงตรวจและติดตาม Lab : ตาม แผนการรักษา
15.รายงานแพทย เมื่อมีอาการผิดปกติ

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ
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16.ชวยเหลือเมื่อมีภาวะแทรกซอน หรืออาการผิดปกติไดถูกตอง เหมาะสม

4. ผลลัพธ

17.มีการบันทึกทางการพยาบาล การใหยา ครบถวน
18.ติด Stickerสีเขียว การไดรับ Thrombolytic agent ใน OPD card
หนาแรกและปก OPD card
19.สรุปผลการไดรับยาครบถวน

หมายเหตุ ไดรบั ยา ................... ซีซี
สรุปผลหลังไดรับ No perfusion Reperfusion
มี Complication Chest pain กอนให .. ............. คะแนน หลังให ......... ........ คะแนน
ไมมี ST elevate ลดลง จาก ........ ..... ชอง เหลือ.... .... ชอง = …… ……%
มี (ระบุ)...................................................................................................................
สรุป ปฏิบัติครบถวน ...................... % ปฏิบัติไมครบถวน ......................... %
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………..............................................
ผูประเมิน .......................................... ตําแหนง..............................................วันที.่ ................
แนวทางการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
STEMI FAST TRACK
โรงพยาบาลแมวงก
แพทยเวร Consult EKG -ศูนย REFER
สปร.โทรประสานงาน แพทยเวรอายุร
กรรม และสง EKG ผาน line แพทยเวร

RN 1
ประสานงานสงตอผูปวยศูนย REFER รพ.
สวรรคประชารักษ 056-219812 เมื่อเริม่ ใหยา
V/S –Referพร
( BP 4 อExtremity
สงขอมูลผวัาดน Thai
มเบอรโทรศัพ) ท
บุคคลที่ติด- ตOn
อกลัO2
บ Canular 3-5 LPM (

-สง EKG กอนและหลังไดรับยาละลายลิม่ เลือด
เขา Line group : STEMI นครสวรรค
RN 1 โทรครั้งที่ 1 ประสาน ศูนย REFER สปร.
มี Case STEMI
โทรครั้งที่ 2 โทรไป ICU สปร. เพือ่ สํารองเตียง
โทรครั้งที่ 3 โทรแจง สปร. กอน Refer เพื่อ

Case STEMIER/OPD/Ward
ON set 11 ชั่วโมง
แพทยเวรปรึกษาอายุรแพทย
การใหยา SK 1.5 mu
-แพทยประเมินขอหามการใหยา ,
ประเมิน Killip class
-แพทย ให ขอมูล แกผูปวย และ
ญาติ และญาติ เซ็นชื่อในใบ
หนังสือเจตนายินยอมการใชยา
ละลายลิม่ เลือด
- แพทย สง ผล EKG ใหแพทย

การดูแล เบื้องตน
วัด V/S ( BP 4 Extremity )
- O2 Canular 3-5 LPM (keep> 92 % )
- Nss 1000 ml V KVO ใช Med ไมต่ํากวา 20
ที่แขนซาย ,On lock อีกเสนที่แขนซาย
แขนขางขวา หามเปดเสนหามเจาะเลือด
-เก็บเลือดตรวจ CBC , BUN , Cr ,DTX
,Electrolyte, PT-INR
ให ASA gr V 1 tab เคี้ยวกอนกลืน( ถาไมมีขอ
หามในการใชยา / สําหรับผูปวยทีไ่ มไดรับยา
ASA เดิมอยูกอน )
-ใหทานยา Cloplidogrel(75) 300 mg (
75 mg X 4 tabs )
- ผูปวยเจ็บอกให อม NTG หรือพนใตลิ้น ( ถา
ไมมีขอหาม)- ให MO 2 – 4 mg IV ทุก 5 – 15นาที
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แพทย เขียนคําสั่งใน OPD CARD

หองยา
การเบิกยาคืน - ใหโทรแจงหองยา ทันที
ในเวลา 8.00 – 24.00 น.
หองยา ติด Stickerสีเขียว การไดรับ
Thrombolytic agent ใน OPD card
หนาแรกและปก OPD card

STEMI
At ER

ติดตาม/เฝาระวังอาการ บันทึกผล

Critical point ที่ตองรายงานแพทยขณะใหยา

Streptokinase
- ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน sustained VT, VF
-ความดันโลหิตต่ํากวา 90/60 mmHg หรือ ลําต่าํ กวาของ
เดิม > 20 mmHg)
-ชีพจรเตนเร็ว มากกวา 120 ครั้ง / นาที หรือ เตนชา กวา 50
ครั้ง / นาที -อัตราการหายใจ มากกวา 30 ครั้ง / นาที
-มีผื่นแดงตามรางกาย , ลมพิษ , หายใจขัด
-มีอาการของหอบหืด Lung Wheezing ,Bronchspasm
-Massive bleeding รวมทั้ง sing of bleeding หรือ
hemorrhage เชน ถายดํา จ้ําเลือด เลือดออกตามรูเข็ม
ปสสาวะเปนเลือด
- Server chest pain - ไขหนาวสั่น
- ระดับความรูสึกตัวลดลง ซึมลง หรือ มีภาวะ ชักเกร็ง

RN 2
ทบทวนและรับคําสั่งการใชยา/มีการ
ตรวจสอบยา/ใชยา Stock กอนแลวเบิกคืน
Stock
เตรียมยา -.ลางมือใหสะอาด เปดขวด NSS
ดูดน้ํายา 5 ml โดยคอย ๆ ฉีดลงไปเบา ๆ
ที่ขางขวด คอย ๆ หมุนยาเบา ๆ
เจือจางดวยสารละลาย 0.9% NSS 100 m
ใหยาทางหลอดเลือดดํา โดยใช infusion
pump Rate 100 ml/hr
เมื่อ drip ยาหมด ใหดูด 0.9% NSS
ประมาณ 20 ml drip ตอจนหมดเพื่อไลยา
ที่คางในสายเขาหลอดเลือดดําและหามคา

RN 3- เคลื่อนยายผูปวย
- ดูแลผูปวย bed rest
-.ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ทุก 5 นาที
-.Monitor EKG ,Observe ST elevate ,
arrthymia
-.Observe อาการขางเคียง /อาการแพยา ทุก 5
นาที ในชั่วโมงแรก
5.ตรวจ EKG 12 leads หลังไดรับยานาทีที่ 50

