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ABSTRACT

Objective: To study the effectiveness of stroke fast track management in emergency
department, Nakhonpathom Hospital.
Methods: The retrospective analytic study was conducted by reviewing medical records of
patients with acute ischemic stroke (AIS) treated with intravenous recombinant tissue plasminogen
activator (rtPA) at Nakhonpathom Hospital. To compare the effectiveness, the protocol was divided
into initial phase (April 2015 to March 2016) and improvement phase (April 2016 to March 2017)
Results: There were 15 (1.1%) and 88 (6.4%) ischemic stroke patients received rtPA during
initial and improvement period, respectively. Comparing between initial and improvement phases,
mean door-to-needle time decreased from 102 ± 43.8 minutes to 49 ± 23.4 minutes (p value
<0.001), whereas prevalence of patients who door-to-needle time within 60 minutes raised from
13.3% to 77.3%, respectively. In addition, symptomatic intracranial hemorrhage (sICH) were 26.7%
and 5.7% during initial and improvement phases, respectively.
Conclusion: Stroke fast track management in emergency department was effective.
Success in term of increasing number of patients treated with rtPA, decreasing door-to-needle time
and satisfied sICH complication rate.
Keywords : ischemic stroke, recombinant tissue plasminogen activator (rtPA), fast track,
emergency department
Reg 4-5 Med J 2017 ; 36(4) : 251-263.

บทน�ำ

การรักษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน (acute ischemic stroke) ด้วยยาละลายลิม่
เลือดทางหลอดเลือดด�ำ (intravenous recombinant
tissue plasminogen activator; IV rtPA) ในผู้ป่วยที่
มีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง (270 นาที) เป็นมาตรฐาน
สากลในการรักษา1 สามารถลดภาวะทุพพลภาพและ
เพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย2 อย่างไรก็ตามจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทย
ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดมีเพียงร้อยละ 1.95 ซึ่งอยู่
ในระดั บ น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
อาทิเช่น ประเทศแคนาดาได้รับยาร้อยละ 8.9 และ
สหรัฐอเมริกาได้รับยาร้อยละ 3.0-8.53 หลายยุทธวิธี
ได้ถูกใช้ในการพัฒนาเพื่อท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด4 เช่น การตระหนักรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับโรค ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(emergency medical services; EMS) ระบบการ
จัดการที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งการพัฒนาย่อมเกิดประโยชน์
อย่างยิง่ โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ที่
มีภาระโรค (burden of disease) สูง หลักฐานปัจจุบัน
พบว่า ข้อมูลปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการ
บาดเจ็บของประชากร (disability-adjusted life
years; DALYs) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 นั้น มากเป็นอันดับสองทั้งใน
ผู้ป่วยชายและหญิง นอกจากนั้นหากพิจารณาเฉพาะ
กลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าสูงสุดเป็นอันดับ
หนึ่งทั้งในกลุ่มผู้ป่วยชายและหญิง5
ระบบการจัดการทีห่ อ้ งฉุกเฉินเป็นหนึง่ ในปัจจัย
ส�ำคัญที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุม่ โรคทีม่ ปี จั จัยด้านเวลาส่งผลต่อการรักษา อย่างเช่น
โรคหลอดเลือดสมอง การพัฒนาการจัดการเพื่อให้
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มา
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ห้องฉุกเฉินภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังจากเริ่มมีอาการ
มีโอกาสได้รับยาละลายลิ่มเลือดตามมาตรฐานสากล
อีกทั้งสามารถให้ยาได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อฟื้นคืนเลือดไป
เลี้ยงสมองนั้นส่งผลดีต่อการลดภาวะทุพพลภาพของ
ผู้ป่วย2,6 ดังวลีที่ว่า “time is brain” พบว่าทุกๆ 1 นาที
ทีผ่ า่ นไป ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทีไ่ ม่ได้รบั
การรักษาจะสูญเสียเซลล์ประสาทจ�ำนวน 1.9 ล้านเซลล์
จากจ�ำนวนเซลล์สมองเฉลีย่ ประมาณ 130 พันล้านเซลล์7
ทั้งนี้มีค�ำแนะน�ำในปัจจุบันให้ผู้ป่วยควรได้รับยาภายใน
60 นาทีหลังจากมาถึงโรงพยาบาล2 ดังนั้นโรงพยาบาล
นครปฐมจึงได้มีการพัฒนาระบบช่องทางด่วนเพื่อดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมี
ข้อตกลงระหว่างทีมแผนกฉุกเฉินร่วมกับแผนกอายุรกรรม
ได้ก�ำหนดรูปแบบการจัดการผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน แบ่ง
เป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ส่งมา
ห้องฉุกเฉินภายใน 3 ชัว่ โมงหลังมีอาการ จะได้รบั การซัก
ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ประจ�ำห้องฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นแพทย์ฉุกเฉิน หรืออาจเป็นแพทย์เวรฉุกเฉิน
ในช่ ว งนอกเวลาราชการที่ ไ ม่ มี แ พทย์ ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น เวร
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ปฏิบตั งิ าน หากเข้าได้กบั โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
จะได้รับการส่งตรวจเลือดและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองด่วน หากพบว่าไม่มีเลือดออกหรือผลเป็นปกติ
(กรณีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเร็วหลังมีอาการอาจ
ยั ง ไม่ พ บความผิ ด ปกติ ) ผู ้ ป ่ ว ยจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง หอ
ผูป้ ว่ ยวิกฤตแผนกอายุรกรรม โดยมีทมี แพทย์อายุรกรรม
รับดูแลต่อเนือ่ งและเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ยาละลายลิม่ เลือด
ณ หอผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม
ระยะที่ 2 เริ่มในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
มีการปรับลดขั้นตอนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ระยะเวลาโดยรวมและสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
ได้อย่างเร็วที่สุด ในผู้ป่วยที่มีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง
โดยมีแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้พิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือด
(ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ฉุกเฉินอยู่เวร จะด�ำเนินการโดย
ทีมแพทย์เวรอายุรกรรม) และให้ยา ณ ห้องฉุกเฉิน
ในส่วนบุคลากรสนับสนุน ได้แก่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
และพยาบาลจากหอผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(stroke unit) จะมาที่ห้องฉุกเฉินเพื่อรับทราบอาการ
ผู้ป่วยก่อนให้ยา และสามารถช่วยจัดการเอกสารต่างๆ
ท�ำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีมากขึ้น

ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน โรงพยาบาลนครปฐม
ข้อมูลเปรียบเทียบ
กลุ่มผู้ป่วย
การคัดกรอง
ระบบส่งต่อ (refer)
เอกสาร
ซักประวัติและตรวจร่างกาย
ส่งตรวจเลือด
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
(CT brain)
มาตรฐานการรักษา
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สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้ป่วยมีอาการภายใน 3 ชั่วโมง
ผู้ป่วยมีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง
พยาบาลประจำ�ห้องฉุกเฉิน คัดกรองเข้าช่องทางด่วน
มีเอกสารรูปแบบเฉพาะสำ�หรับส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน
มีเอกสารค�ำสั่งการรักษา (standing order) และรายการตรวจสอบพร้อมใช้ ณ ห้องฉุกเฉิน
แพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวรฉุกเฉิน
เก็บเลือดและส่งตรวจเลือดผ่านช่องทางด่วน
ส่งตรวจผ่านช่องทางด่วน
หมายเหตุ มีเครื่อง CT brain ณ ห้องฉุกเฉิน
มีการกำ�หนดระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล
ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน โรงพยาบาลนครปฐม (ต่อ)
ข้อมูลเปรียบเทียบ
การจัดการ

บุคลากรสนับสนุน
พิจารณาข้อบ่งชี้/ข้อห้าม
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
การให้ข้อมูล Informed
consent
ชั่งน�้ำหนัก
ให้ยาละลายลิ่มเลือด
การดูแลหลังให้ยา

สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมษายน พ.ศ. 2559

- ประกาศระบบทางด่วน (activate fast
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยวิกฤตแผนก
track) ในกรณีผู้ป่วยอาการเข้าได้กับโรค
อายุรกรรม ในกรณีผู้ป่วยอาการเข้าได้กับ
หลอดเลือดสมองและมีอาการภายใน
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
4.5 ชั่วโมง โดยมีบุคลากร ได้แก่ พยาบาล
ร่วมกับผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่า
และแพทย์เพิ่มพูนทักษะจาก หอผู้ป่วยโรค
ไม่มีเลือดออกหรือเป็นปกติ (กรณีเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองเร็วหลังมีอาการอาจยังไม่พบ หลอดเลือดสมอง (stroke unit) มาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
ความผิดปกติ)
- เมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้ว ส่งต่อไปยัง
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ไม่มี
พยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะจากหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมาที่ห้องฉุกเฉิน
ทีมแพทย์อายุรกรรม
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
(กรณีไม่มีแพทย์ฉุกเฉินอยู่เวร
จะพิจารณาให้ยาโดยทีมแพทย์เวรอายุรกรรม)
ทีมแพทย์อายุรกรรม
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
(กรณีไม่มีแพทย์ฉุกเฉินอยู่เวร
จะด�ำเนินการโดยทีมแพทย์เวรอายุรกรรม)
ณ หอผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม
ณ ห้องฉุกเฉิน
ณ หอผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม
ณ ห้องฉุกเฉิน
ณ หอผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม
ส่งต่อไปยังหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ผ่ า นช่ อ ง
ทางด่วน ในช่วงแรกตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 พบว่า
ยังมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่สามารถปรับลดขั้นตอน
(lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดขั้นตอน
การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยจากห้องฉุกเฉินไปทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤต
แผนกอายุรกรรมก่อนตัดสินใจให้ยา การลดขั้นตอน
การตัดสินใจให้ยาของแพทย์ โดยให้แพทย์ฉกุ เฉินซึง่ ดูแล
ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่เริม่ แรกเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ยาละลายลิม่ เลือด
ตามระเบียบแนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ด้กำ� หนดขึน้ ร่วมกันระหว่าง
แผนกฉุกเฉินและอายุรกรรมตามหลักมาตรฐานสากล
เป็นต้น ซึง่ ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการดังกล่าวย่อม
ส่งผลดีต่อการลดระยะเวลาในการได้รับยาของผู้ป่วย
และเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสได้รบั ยาทันเวลามากขึน้
หลังเริ่มมีอาการ จึ งได้มีการสรุปผลการด�ำเนินการ

เปรียบเทียบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก่อนและหลังมีการ
พัฒนาระบบการจัดการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
เพื่อสามารถน�ำมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาการ
จัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ผ่านช่องทางด่วน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลย้อน
หลัง ผ่านการทบทวนเวชระเบียนข้อมูลที่ถูกบันทึกใน
คอมพิวเตอร์จากห้องฉุกเฉิน แผนกหอผู้ป่วยโรคหลอด
เลื อ ดสมองและแผนกข้ อ มู ล โรงพยาบาลนครปฐม
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ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน โรงพยาบาลนครปฐมตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจยั ในมุนษย์ทเี่ ป็นมาตรฐาน
สากล COA No. 024/2017
เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาด
เลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเปรียบ
เทียบเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559 และระยะที่ 2 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วง
หลังจากมีการพัฒนาระบบการจัดการให้ยาละลายลิ่ม
เลือด ณ ห้องฉุกเฉิน
ปัจจัยส�ำคัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูล
ทั่วไปและประสิทธิผลของการพัฒนา ด้านข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้ ว ย อายุ เพศ สิ ท ธิ รั ก ษา ช่ ว งเวลาที่ ม า
โรงพยาบาล (เช้า 08.00 - 15.59 น. บ่าย 16.00 - 23.59 น.
ดึก 00.00 - 07.59 น.) วิธกี ารมาโรงพยาบาล ค่า national
institutes of health stroke scale (NIHSS) ข้อมูล
ประสิทธิผลของการพัฒนา ประกอบด้วย ระยะเวลา
เฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยา
ละลายลิม่ เลือด (door-to-needle) ระยะเวลาเฉลีย่ ตัง้ แต่
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด
(onset-to-treatment) จ�ำนวนผูป้ ว่ ยได้รบั ยาละลายลิม่
ภายใน 60 นาที และจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้อน
ซึ่งครอบคลุม intracranial hemorrhage (ICH),
symptomatic intracranial hemorrhage (sICH) การ
ผ่าตัด และการเสียชีวิต

การพัฒนาการจัดการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ผ่านช่องทางด่วน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม

น�ำเสนอข้อมูลด้วยจ�ำนวนและร้อยละ ข้อมูล
ต่อเนือ่ งถูกน�ำเสนอด้วย ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
หากมีการกระจายตัวแบบปรกติ และมัธยฐาน (พิสัย
ระหว่ า งควอไทล์ , interquartile range; IQR)
การเปรียบเทียบข้อมูลต่อเนือ่ ง 2 กลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน
และใช้ independent sample t test มีการกระจายตัว
แบบปกติ หรือ Wilcoxson rank sum test เมื่อมีการ
กระจายตัวแบบไม่ปกติ ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูล
กลุ่ม 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกันใช้ chi-squared test
หรือ Fisher’s exact test เมื่อไม่ผ่านกฎของการใช้
chi-squared test การเปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่อง
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ one way analysis of variance
(one way ANOVA) ก�ำหนดให้ผลการศึกษามีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติเมื่อ p value <0.05

ผลการศึกษา

ข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยเปรียบเทียบกันเป็นเวลา
หนึ่งปี ระหว่างระยะที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
- มีนาคม พ.ศ. 2559) และระยะที่ 2 (เดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560) พบว่ามีจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด จ�ำนวน 1,382 ราย
และ 1,385 ราย ตามล�ำดับ โดยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ
เฉียบพลันและได้รับยาละลายลิ่มเลือด จ�ำนวน 15 ราย
และ 88 ราย ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจ�ำนวนร้อยละ 1.1
เพิ่มเป็นร้อยละ 6.4 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครปฐม

49

จำ�นวนผู้ป่วย

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
ผู้ป่วย ischemic stroke
ผู้ป่วย hemorrhagic stroke
ผู้ป่วย acute ischemic stroke ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
อัตราผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด/ผู้ป่วย ischemic stroke

1,992 ราย
1,382 ราย
543 ราย
15 ราย
ร้อยละ 1.1

2,019 ราย
1,385 ราย
585 ราย
88 ราย
ร้อยละ 6.4
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยหลังจากมีการพัฒนา
ระบบการจัดการให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน
จ�ำนวน 88 ราย มีอายุเฉลี่ย 62.2 ± 13.2 ปี เป็นเพศ
ชาย 54 ราย (ร้อยละ 61.4) และหญิง 34 ราย (ร้อยละ
38.6) โดยจ�ำนวนร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง
รองลงมาเป็นผู้ป่วยจ่ายเอง และสิทธิข้าราชการตาม
ล�ำดับ ได้รับยาในช่วงเวรเช้าและเวรบ่ายจ�ำนวนร้อยละ
50 และร้อยละ 44.3 ตามล�ำดับ โดยได้รับยาในช่วงเวร

Development of Stroke Fast Track Management
in Emergency Department, Nakhonpathom Hospital

ดึกเพียงร้อยละ 5.7 ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ ว่ ยส่งต่อ (refer) จากโรงพยาบาลชุมชม ร้อยละ 54.5
โดยมีผปู้ ว่ ยมาโดยระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน (emergency
medical service; EMS) ร้อยละ 8 ของผู้ป่วยทั้งหมด
ลักษณะทั่วไปของทั้ง 2 ระยะ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นค่า NIHSS ที่คะแนนในระยะที่ 2
ต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ลักษณะทั่วไป
อายุ
เพศ

ชาย
หญิง
สิทธิรักษา
บัตรทอง
ประกันสังคม
ข้าราชการ
จ่ายเอง
ผู้พิการ
ต่างด้าว
ช่วงเวลาที่มา
เช้า
บ่าย
ดึก
วิธีการมาโรงพยาบาล
Refer
มาเอง
EMS
NIHSS, median(IQR)

ระยะที่ 1
n = 15
ราย (ร้อยละ)
57.4 ± 13.7 ปี

ระยะที่ 2
n = 88
ราย (ร้อยละ)
62.2 ± 13.2 ปี

9 (60.0)
6 (40.0)

54 (61.4)
34 (38.6)

0.920

8 (53.3)
3 (20.0)
1 (6.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
0 (0)

44 (50.0)
4 (4.5)
10 (11.4)
28 (31.8)
1 (1.1)
1 (1.1)

0.108

8 (53.4)
5 (33.3)
2 (13.3)

44 (50.0)
39 (44.3)
5 (5.7)

0.474

6 (40.0)
8 (53.3)
1 (6.7)
17 (13, 23)

48 (54.5)
33 (37.5)
7 (8.0)
8 (5, 12)

0.509

P-value
0.196

<0.001
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(intracranial hemorrhage; ICH) จ�ำนวน 4 ราย
(ร้อยละ 26.7) และ 10 ราย (ร้อยละ 11.4) ตามล�ำดับ
โดยเป็นผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองและมีอาการแย่ลง
(symptomatic intracranial hemorrhage; sICH)
กล่าวคือ มีค่า NIHSS เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ≥4 คะแนน จาก
สาเหตุเลือดออกในสมองภายในช่วงเวลา 7 วัน3 จ�ำนวน
4 ราย (ร้อยละ 26.7) และ 5 ราย (ร้อยละ 5.7) ตาม
ล�ำดับ ทุกประสิทธิผลมีความแตกต่างกัน ระหว่างระยะ
ที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น sICH และ
ได้รับการผ่าตัด รวมทั้ง sICH และได้รับการผ่าตัดและ
เสียชีวิต ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ช่วงเวลา ระหว่างระยะที่
1 และระยะที่ 2 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 60 นาที มีจำ� นวน 2 ราย และ 68 รายตามล�ำดับ
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาทั้งหมด
จ�ำนวนร้อยละ 13.3 เพิ่มเป็นร้อยละ 77.3 ระยะเวลา
เฉลี่ ย ของผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยาละลายลิ่ ม เลื อ ดหลั ง มาถึ ง
โรงพยาบาล (door-to-needle) จาก 102.0 ± 43.8 นาที
ลดลงเป็น 49.0 ± 23.4 นาทีตามล�ำดับ ขณะที่ระยะ
เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
จนกระทั่งได้รับยา (onset-to-treatment) 176.3 ±
48.7 นาที ลดลงเป็น 144.9 ± 54.1 นาที
ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
เกิดเลือดออกในสมองหลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ตารางที่ 4 ข้อมูลสถิติของผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด

ระยะที่ 1
n=15
ราย (ร้อยละ)

ระยะที่ 2
n=88
ราย (ร้อยละ)

P-value

0 (0)
15 (100)
102.0 ± 43.8 นาที
176.3 ± 48.7 นาที
2 (13.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
1 (6.7)

59 (67.1)
29 (32.9)
49.0 ± 23.4 นาที
144.9 ± 54.1 นาที
68 (77.3)
10 (11.4)
5 (5.7)
2 (2.3)
0 (0)

NA*
NA*
<0.001
0.038
<0.001
0.012
0.024
0.100
0.146

ประสิทธิผล
แพทย์ผู้ตัดสินใจให้ยา rtPA
แพทย์ฉุกเฉิน
แพทย์เวรแผนกอายุรกรรม
Door-to-needle
Onset-to-treatment
ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มภายใน 60 นาที
ICH
sICH
sICH และได้รับการผ่าตัด
sICH และได้รับการผ่าตัดและเสียชีวิต
*NA; non assessment

เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ ม ของข้ อ มู ล สถิ ติ ช ่ ว ง
เวลาหลังจากเริ่มต้นให้ยา ณ ห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาแบ่งเป็นช่วงเวลาๆ ละ
4 เดือน ได้แก่ ช่วงเวลาที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเวลาที่ 2 เดือนสิงหาคม
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พ.ศ. 2559 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และช่วงเวลาที่ 3
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า
ระยะเวลาเฉลี่ย “door-to-needle” ลดลงเป็น 50.8,
49.5 และ 47.0 นาที ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ข้อมูลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยพิจารณา
แบ่งเป็นช่วงเวลาๆ ละ 4 เดือน
ประสิทธิผล
Door-to-needle (นาที)
Onset-to-treatment (นาที)
ICH ราย (ร้อยละ)

วิจารณ์

ช่วงเวลาที่ 1
n=29
50.8 ± 21.1
138.8 ± 41.7
3 (10.3)

การพั ฒ นาการจั ด การโดยการลดขั้ น ตอน
(lean) ในการตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้อง
ฉุ ก เฉิ น สามารถเพิ่ มประสิท ธิภาพที่ดีดัง ข้อมูลสถิติ
ข้างต้น หนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญ คือ การตัดสินใจให้ยาผูป้ ว่ ย
ณ ห้องฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถลดขั้นตอนเสียเวลา
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย ลดขั้นตอนการ
ซักประวัติและตรวจร่างกายของแพทย์ทีมใหม่อีกครั้ง
หลังย้ายไปยังหอผูป้ ว่ ยหนักแผนกอายุรกรรมเพือ่ ตัดสินใจ
ให้ยา ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์ฉกุ เฉิน (emergency
physician) หรือแพทย์เวรอายุรกรรม ณ ห้องฉุกเฉินนัน้
ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐาน
สากล ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างแผนกฉุกเฉินและ
แผนกอายุรกรรม
ข้อมูลสถิตพิ บว่า หลังการพัฒนาระบบการให้ยา
ณ ห้องฉุกเฉิน สามารถเพิ่มจ�ำนวนผู้ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดจากร้อยละ 1.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 6.4 ในขณะที่
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทั้งสองช่วง
มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือ 1,382 ราย และ 1,385 ราย
ซึง่ หนึง่ ในปัจจัยส่งเสริม คือการก�ำหนดระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล โดยปรับเปลี่ยนข้อบ่งชี้
ส�ำหรับการรับผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเข้าช่องทางด่วนใน
กลุ่มที่มีอาการภายใน 3 ชั่วโมง เปลี่ยนเป็น 4.5 ชั่วโมง
ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางปฏิบัติในระยะที่ 1 จ�ำเป็นต้อง
ส่งต่อผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤตแผนก

ช่วงเวลาที่ 2
n=27
49.5 ± 25.4
149.5 ± 60.1
3 (11.1)

ช่วงเวลาที่ 3
n=32
47.0 ± 24.4
146.5 ± 59.6
4 (12.5)

P-value
0.749
0.722
0.700

อายุรกรรม เพื่อพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดและดูแล
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีขั้นตอนในการใช้เวลามากจึงได้มีการ
ก�ำหนดรับผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเข้าช่องทางด่วนเมื่อมี
อาการภายใน 3 ชัว่ โมง เพือ่ ส�ำรองเวลาการให้ยาภายใน
4.5 ชั่วโมง ที่หอผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ไี่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือด ณ
ห้องฉุกเฉิน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยส่งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 54.5 ซึ่งการพัฒนาการส่งต่อ
ผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประสานข้อมูลผู้ป่วย
ก่อนส่งต่อ การตรวจสอบข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามในการให้
ยาละลายลิม่ เลือด รวมถึงการขอค�ำยินยอม (informed
consent) ในช่วงเวลาระหว่างน�ำส่ง สามารถลดขัน้ ตอน
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ ขณะที่
ผู้ป่วยมาเองร้อยละ 37.5 และมาทางระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) เพียงร้อยละ 8 แสดงให้เห็นช่องว่างใน
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ดีเพิ่มขึ้นได้ ได้แก่
การใช้บริการการแพทย์ฉกุ เฉินหรือโทรหมายเลข 1669
เป็นต้น
National institutes of health stroke
scale (NIHSS) เป็นค่าประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจ�ำนวน 11 หัวข้อ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการบ่งบอก
ระดับความรุนแรงของโรค พยากรณ์โรค และใช้เป็น
องค์ ป ระกอบในการตั ด สิ น ให้ ก ารรั ก ษา2 ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
อาการภายใน 3 - 4.5 ชั่วโมง ร่วมกับมีค่า NIHSS >25
คะแนน ถือเป็นข้อห้ามในการให้ยาละลายลิม่ เลือด ในแง่
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วารสารแพทย์เขต 4-5
ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

พยากรณ์โรคพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการภายใน 3 ชัว่ โมง ร่วมกับ
มีคา่ NIHSS >22 คะแนนมีพยากรณ์โรคทีแ่ ย่มากขณะที่
ผูป้ ว่ ยอายุ น้อยกว่า 75 ปี และมีคา่ NIHSS <20 คะแนน
จะได้ผลการรักษาทีด่ เี ยีย่ มจากการได้ยาละลายลิม่ เลือด
ในแง่ความรุนแรงของโรคพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะทุพพลภาพ
ที่ส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวัน มักมีค่า NIHSS ≥4 คะแนน
อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยบางส่วนทีม่ คี า่ NIHSS เพียง 2 คะแนน
อาจมี ภ าวะทุ พ พลภาพที่ ส ่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น
อย่างมากได้ เช่น ผูม้ ปี ญั หาในการเดิน มีปญั หาในด้านภาษา
หรือมีปัญหาในการมองเห็น มีหลายการศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยประมาณหนึ่งในสามที่มีอาการดีขึ้นเองหลังมาถึง
โรงพยาบาล หรือมีคา่ NIHSS น้อย แล้วไม่ได้รบั ยาละลาย
ลิ่มเลือดนั้น มีผลลัพธ์ที่แย่ในท้ายที่สุด2 ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยนี้พบว่าค่ามัธยฐานของ NIHSS ในระยะที่ 1
มีค่า 17 คะแนน และในระยะที่ 2 มีค่า 8 คะแนน
ซึ่งมีความต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงถึง
ความรุ น แรงของโรคในกลุ่มผู้ป ่วยในระยะที่ 1 ที่มี
มากกว่าและอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อน sICH ที่มากกว่ากลุ่มผู้ป่วย
ในระยะที่ 2 ในส่วนสาเหตุของความรุนแรงของค่า NIHSS
ในระยะที่ 1 สูงกว่าระยะที่ 2 อาจเป็นเพราะ ระยะที่ 1
เป็นช่วงแรกของการพัฒนา ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาละลาย
ลิ่มเลือดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความชัดเจนมากในด้าน
ความเหมาะสมในการให้ยา แต่กลุม่ ทีม่ คี า่ NIHSS ต�ำ่ กว่า
ไม่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก เพราะค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งของภาวะ
แทรกซ้อนจากยาเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตามผลการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ผู้ที่มีค่า NIHSS มากกว่า 4 คะแนน
เป็นต้นไป เหมาะสมที่จะได้รับยาจึงได้มีการปรับปรุง
แนวทางการคัดเลือกผู้ป่วยร่วมด้วย และพบว่าภาย
หลังจากการพัฒนาการจัดการแล้ว ผู้ป่วยได้รับ rtPA
เพิม่ มากขึน้ และสามารถครอบคลุมผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ NIHSS
น้อยกว่าด้วย
ข้อมูลสถิติการได้รับยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วย
ภายใน 60 นาที หลังมาถึงโรงพยาบาล เพิ่มจากร้อยละ
13.3 เป็นร้อยละ 77.3 ซึ่งแม้ยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน
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การพัฒนาการจัดการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ผ่านช่องทางด่วน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม

สากลที่แนะน�ำว่าควรท�ำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 802
แต่สามารถเป็นตัวชีว้ ดั ทีเ่ ด่นชัดถึงประสิทธิภาพการจัดการ
ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นสามารถลดระยะเวลาเฉลี่ย
ในการได้รับยาของผู้ป่วยหลังมาถึงโรงพยาบาล (doorto-needle) ลงมากกว่าเท่าตัว กล่าวคือ จาก 102 นาที
ลดลงเป็ น 49 นาที สอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาเฉลี่ ย
ตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับยา (onset-totreatment) ที่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน
จาก 176 นาที เป็น 144 นาที อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาเร็วทีส่ ดุ ในโรคทีม่ ปี จั จัยด้านเวลาส่งผล
ต่อผลการรักษานั้น นอกเหนือจากการพัฒนาระบบ
การจัดการในโรงพยาบาลแล้ว การส่งเสริมให้ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เช่น
การให้ความรู้แก่ประชาชน การให้ความรู้แก่บุคลากร
ด่ า นหน้ า ในการคั ด กรองโรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วมากขึ้น
หลังเริ่มมีอาการ
จากข้อมูลสถิติด้านเวลา มีหนึ่งกรณีศึกษา
พบว่าผูป้ ว่ ยใช้เวลาหลังมาถึงโรงพยาบาลเพียง 12 นาที
ในการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดซึง่ เป็นระยะเวลาทีด่ ที สี่ ดุ
ในการศึกษาวิจัยนี้ โดยรายละเอียดของกรณีศึกษานี้
เป็นผู้ป่วยส่งต่อท�ำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินรับทราบข้อมูล
และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยมาถึง อาทิ
เช่น การเตรียมบัตรผูป้ ว่ ย การแจ้งเตือนแผนกเอกซเรย์
ให้เตรียมพร้อมรับผูป้ ว่ ยทันที และการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทั้งพยาบาลและแพทย์ฉุกเฉินในขณะนั้น
ท�ำให้ผู้ป่วยรายนี้ใช้เวลาเพียง 3 นาที ในการเข้าเครื่อง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และได้รับยาในนาทีที่ 12
หลังมาถึงโรงพยาบาล ทั้งนี้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมี
อาการจนกระทั่งได้รับยาเป็นเวลา 262 นาที แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพทีมห้องฉุกเฉินทีส่ ามารถเพิม่ โอกาส
ในการได้รับยาของผู้ป่วย เพราะหากช้าอีกเพียง 8 นาที
ผู้ป่วยรายนี้จะไม่มีสิทธิได้รับยาละลายลิ่มเลือดตาม
ข้อห้ามในการให้ยาหลัง 4.5 ชั่วโมง หรือ 270 นาที
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เมือ่ พิจารณาแนวโน้มของข้อมูลสถิตดิ า้ นเวลา
ในระยะที่ 2 พบว่าดีขนึ้ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาๆ ละ 4 เดือน
พบว่ า ระยะเวลา “door-to-needle” ลดลง
ตามล�ำดับ ถึงแม้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่สามารถบอกถึงแนวโน้มในการ
พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนับจากก้าวแรกในการพัฒนา ทั้งนี้

Development of Stroke Fast Track Management
in Emergency Department, Nakhonpathom Hospital

อาจเกิ ด จากที ม บุ ค ลากรห้ อ งฉุ ก เฉิ น มี ค วามช� ำ นาญ
มากขึน้ ต่อแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ข้อมูลระยะเวลา
เฉลี่ย 47 นาทีนั้นถือเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ดีที่สุดที่มี
รายงานข้อมูลโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 255525608-17 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลสถิติจากโรงพยาบาลต่างๆ
ชื่อโรงพยาบาล
8

หาดใหญ่
9
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10
มหาราชนครราชสีมา
11
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
12
ชัยภูมิ
13
มหาราชนครเชียงใหม่
14
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
15
ลำ�ปาง
16
ศรีนครินทร์
17
ราชบุรี

ปีที่รายงาน
(พ.ศ.)
2560
2558
2558
2558
2557
2556
2555
2555
2555
2555

ภาวะแทรกซ้อนส�ำคัญ คือ การเกิดเลือดออก
ในสมองหลังจากได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด (intracranial
hemorrhage) จากข้อมูลวิจัยอ้างอิง3 พบว่ามีความชุก
(prevalence) ในการเกิด symptomatic intracranial
hemorrhage; sICH ร้อยละ 1.8 - 8.9 ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามค�ำนิยามของแต่ละการศึกษาวิจัย พบว่าชาว
เอเชียมีอุบัติการณ์ ของ sICH สูงกว่าชาวตะวันตก
1.47 เท่า โดยเชื่อว่าเกิดจาก blood coagulationfibrinolysis factors ขณะที่ข้อมูลวิจัยในประเทศไทย
รายงานปี พ.ศ. 2560 มีการรวบรวมผู้ป่วยที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด 1,172 ราย เกิด sICH โดยมีนิยาม
คือ ICH ที่มีอาการแย่ลง โดยมีค่า NIHSS เพิ่มขึ้น
≥4 คะแนน จากสาเหตุเลือดออกในสมองภายในช่วง

ระยะเวลา
เก็บข้อมูล
11 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
15 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
16 เดือน
8 เดือน
19 เดือน
6 เดือน

จำ�นวนผู้ป่วย
(ราย)
80
93
33
22
37
97
100
34
26
21

Door-to-needle
(นาที)
53.45
47±12
50.5±6.2
120.4
60
53
54
53.0±20.5
87.32
83

เวลา 7 วัน เป็นจ�ำนวน 95 ราย (ร้อยละ 8.1) ซึ่งการ
ศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในช่วง
ระยะที่ 2 เกิด sICH ตามค�ำนิยามข้างต้น จ�ำนวน 5 ราย
(ร้อยละ 5.7) ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ไม่มากเกินกว่าข้อมูล
การศึกษาที่มีก่อนหน้า โดยมี 2 ราย ได้รับการผ่าตัด
และไม่เสียชีวิต
ในส่วนประเด็นการตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์
ซึ่งไม่ใช่อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา จากข้อมูลสถิติ
พบว่าการให้ยา ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครปฐม ส่วนใหญ่
ตัดสินใจโดยแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency physician)
จ�ำนวนร้อยละ 67 ซึง่ ได้ผลลัพธ์ทดี่ โี ดยเฉพาะเวลาเฉลีย่
ในการได้รับยาของผู้ป่วยหลังมาถึงโรงพยาบาล (doorto-needle) และเกิดภาวะแทรกซ้อน sICH อยู่ใน
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เกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับข้อมูลวิจยั 2 ในต่างประเทศ
กล่าวถึงความจ�ำกัดของผู้ป่วยในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโรคหลอดเลือดสมอง (stroke expertise)
ขณะที่ แ พทย์ ฉุ ก เฉิ น มี ค วามสามารถในการวิ นิ จ ฉั ย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างแม่นย�ำ มีข้อมูลพบว่า
แพทย์ฉุกเฉิน จ�ำนวน 95 คน จาก 4 โรงพยาบาล
ในสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 273 ราย โดยไม่มี stroke team
ในช่วงเวลา 9 ปีที่เก็บข้อมูลและมีผลลัพธ์ที่ดีกล่าว
คือไม่เพิ่มอัตราตายของผู้ป่วย ไม่เพิ่มอัตราการเกิด
เลือ ดออกในสมองหลัง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ
การฟื ้ น ตั ว จากภาวะทุ พ พลภาพของผู ้ ป ่ ว ยไม่ แ ย่ ล ง
ในส่วนมาตรฐานของแพทย์ฉกุ เฉินในประเทศไทยต่อการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (วฉ101) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2559
ได้กำ� หนดให้แพทย์ฉกุ เฉินมีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ ง
โรคหลอดเลือดสมองอยูใ่ นระดับที่ 1 เชีย่ วชาญ (mastery)
กล่าวคือ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช�ำนาญ
และทักษะเวชกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างลึกซึง้ เนือ่ งจากอาจ
มีภาวะคุกคามต่อชีวิต (life threatening) สถานการณ์
วิกฤติเวลา (time-critical situation) ที่หากไม่ได้รับ
การแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต หรือ
ระบบประสาทอย่างทันท่วงทีแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาส
เสียชีวิตได้สูงมาก
ในส่วนการจัดการที่ห้องฉุกเฉิน มีการเตรียม
ความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด
ณ ห้องฉุกเฉินหลายประการ ได้แก่ การเตรียมเครื่อง
ชั่งน�้ำหนักแบบดิจิทัล เตรียมความพร้อมใช้ยาละลาย
ลิ่มเลือดที่ห้องยาฉุกเฉิน การเตรียมเอกสารพร้อมใช้
ได้แก่ ค�ำสั่งการรักษา (standing order) และรายการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การประสานท�ำข้อตกลง
ร่ ว มกั น กั บ ที ม อายุ ร กรรม รวมถึ ง ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
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ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร พนักงานเปล ทีมเอกซเรย์
ทีมห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเลือด เป็นต้น ในส่วนการเตรียม
ความพร้อมของทีมบุคลากรห้องฉุกเฉินได้มกี ารทบทวน
องค์ความรูแ้ ละเพิม่ สมรรถนะ ได้แก่ การคัดกรองผูป้ ว่ ย
ที่ ส งสั ย โรคหลอดเลื อ ดสมอง การซั ก ประวั ติ เวลา
เริ่มมีอาการที่แน่นอน การใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักผู้ป่วย
การค�ำนวณขนาดยาและการบริหารยาละลายลิม่ เลือด/
ยาลดความดันโลหิต การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้
การเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ เป็นต้น ในส่วนแพทย์ฉกุ เฉิน
จ�ำนวน 2 คน มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการและ
อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ จ�ำนวนคนละ 10 เวรต่อเดือน ได้
มีการทบทวนองค์ความรู้ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
แก่ แ พทย์ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะซึ่ ง มี โ อกาสอยู ่ เวรนอกเวลา
ราชการที่ห้องฉุกเฉิน และได้อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร
“pitfalls stroke management for physician
ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาบริ ก ารโรคหลอดเลื อ ดสมอง
เพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ” ด�ำเนินการโดยสถาบัน
ประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนั้นได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับค�ำปรึกษา
ผ่าน LINE จาก อ.ธนบูรณ์ วรกิจธ�ำรงค์ชัย อายุรแพทย์
สาขาประสาทวิ ท ยา สถาบั น ประสาทวิ ท ยา ท� ำ ให้
สามารถพัฒนาระบบการจัดการที่ห้องฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้ พบปัญหาในการติดตาม
อาการต่อเนื่องของผู้ป่วย เช่น การติดตามค่า NIHSS
ของผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาล การติดตามอาการ
ผู้ป่วย 3 เดือนหลังได้รับการรักษา ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัด
ท�ำระบบการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง และประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่โรงพยาบาลที่น�ำส่งผู้ป่วย
ห้ อ งฉุ ก เฉิ น หอผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง แผนก
กายภาพและแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อให้สามารถรับทราบ
ข้อมูลและน�ำมาปรับปรุงระบบการจัดการให้ดมี ากยิง่ ขึน้
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การพัฒนาการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน ผ่านช่องทางด่วน ณ ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนครปฐม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย กล่าวคือ ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยได้รับยาละลาย
ลิ่ ม เลื อ ดเพิ่ ม ขึ้ น ลดระยะเวลาการได้ รั บ ยาละลาย
ลิ่มเลือดของผู้ป่วยหลังจากมาถึงโรงพยาบาล (doorto-needle) ภาวะแทรกซ้อนส�ำคัญคือ อัตราการเกิด
เลือดออกในสมองและมีอาการแย่ลง (sICH) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้ นีป้ จั จัยความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ได้นนั้ เกิดจาก
ความร่วมมือกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ การก�ำหนด
ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ตามข้อ
ตกลงร่วมกันระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
อี ก ทั้ ง ความทุ ่ ม เทของสมาชิ ก ในที ม แผนกฉุ ก เฉิ น ใน
การร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อท�ำให้ห้อง
ฉุกเฉินเป็นสถานที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัจจัยด้านเวลาส่งผลต่อการรักษา
อย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มการพัฒนาระบบการจัดการโรคหลอด
เลือดสมองในส่วนก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital
care) ได้แก่ การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
(EMS) ของผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วย (refer) ให้ดียิ่งขึ้น
2. เพิ่มการติดตามและเก็บข้อมูลอาการของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
อย่างต่อเนื่อง เช่น NIHSS ของผู้ป่วยก่อนออกจาก
โรงพยาบาล อาการผู้ป่วยเมื่อผ่านไป 3 เดือน
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