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 	 บทน�ำ	 : ระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke Fast Track) รพ.นครปฐม ได้มกีารพัฒนาเริม่ต้น

ในเดือนสิงหาคม 2557 และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับระบบแนวทางการให้

ยาละลายลิม่เลอืด ณ ห้องฉกุเฉนิ ในเดือนเมษายน 2559 

พบว่าระยะเวลา 1ปีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่าง

มาก นอกจากนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแนวทาง

ปฏิบัติท�าให้เกิดความช�านาญของทีมบุคลากร และ

สามารถปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  จงึได้มกีาร

ศึกษาประสิทธิผลของ Stroke Fast Track ในช่วงเวลา

ต่อมา 

	 วัตถุประสงค์	 :	 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการ

พฒันาอย่างต่อเนือ่งในการจดัการระบบช่องทางด่วนโรค

หลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั ณ ห้องฉกุเฉนิ โรง

พยาบาลนครปฐม

	 วิธีกำรศึกษำ	 :	 ศึกษาวิเคราะห์ย้อนหลัง โดย

ทบทวนข้อมูลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลันที่ได ้รับยาละลายลิ่มเลือด เพ่ือน�าเสนอ

ประสทิธผิลของการพัฒนาต่อเน่ืองในช่วงหลงัการพฒันา

ให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ในช่วงเดือน

เมษายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561

	 ผลกำรศึกษำ	 :	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาด

เลอืดเฉยีบพลนัทีไ่ด้รบัยาละลายลิม่เลอืด ณ ห้องฉกุเฉนิ 

จ�านวน 145 ราย คิดเป็นอัตราการได้รับยาละลายล่ิม

เลือดต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทั้งหมด 

ร้อยละ 9.9 ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 

นาที จ�านวน 128 ราย (ร้อยละ 88.3) ระยะเวลาเฉลี่ย

ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยา 39.9 

นาที ผู้ป่วยใช้เวลาเฉลี่ยในห้องฉุกเฉิน 60.3 นาที โดย

หากแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้พิจารณาให้ยาจะท�าให้ผู้ป่วยได้

รบัยาเรว็ขึน้และลดระยะเวลาผูป่้วยท่ีล่าช้าในห้องฉุกเฉิน

ได้ ผูป่้วยถูกส่งต่อเพ่ือพิจารณารกัษาโดยใช้สายสวนลาก

ลิ่มเลือดอุดตันจ�านวน 17 ราย ผู้ป่วยที่รักษาต่อในโรง

พยาบาลเกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในสมองหลังได้

รับยาละลายลิ่มเลือด 7 ราย (ร้อยละ 5.5)

	 สรุป	:	แนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้อง

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม เป ็นแนวทางที่มี

บดีภัทร วรฐิติอนันต์

อายุรแพทย์ระบบประสาท กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบบทความ :

บดีภัทร วรฐิติอนันต์

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ระบบช่องทางด่วนโรคหลอด
เลือดสมอง ณ ห้องฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครปฐม :  
ความท้าทายก้าวสู่แนวปฏิบัติ

ที่ดีเลิศในประเทศไทย

บดีภัทร วรฐิติอนันต์
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 ประสทิธิภาพดีเลศิภายใต้บรบิทในประเทศไทย กล่าวคอื 

สามารถจดัการให้ยาละลายลิม่เลอืดแก่ผูป่้วยได้ในอตัรา

ที่สูงขึ้น ให้ยาได้อย่างรวดเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือด

ออกในสมองในเกณฑ์มาตรฐาน และยังสามารถพัฒนา

ให้ดียิ่งขึ้นอีกได้

	 ค�ำส�ำคัญ	 โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ยา

ละลายลิม่เลอืด ช่องทางด่วน ห้องฉกุเฉนิ แนวปฏบิตัทิีด่ี

เลิศ

บทน�า

 การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นเวลากว่า 20 

ปี1 หลักฐานปัจจุบันสามารถให้ยาได้ภายใน 270 นาที

หลงัผูป่้วยเริม่มอีาการ นอกจากนัน้คณุภาพในการให้ยา

อย่างเร็วที่สุดยิ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วย2-4 สามารถลดอัตรา

ทพุพลภาพและอตัราการตายผนัแปรตามระยะเวลาทีใ่ห้

ยา  อีกทั้งมีความคุ้มค่าของต้นทุนประสิทธิผล (cost ef-

fectiveness) ในระบบสาธารณสุข5 เช่น ลดอัตราครอง

เตียง การกายภาพบ�าบัด การดูแลบ�าบัดในระยะยาว 

และเพิม่คณุภาพชวีติของผูป่้วย เพราะฉะนัน้การพฒันา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วที่สุด จึง

เป็นการพัฒนาที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

 การพฒันาระบบเพ่ือสามารถให้ยาละลายลิม่เลอืด

ได้เร็วที่สุดหลังผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเป็นส่ิงท้าทาย

และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการภายในโรง

พยาบาล ระยะเวลา60นาที2 ถูกยกเป็นเป้าหมาย

มาตรฐานในการให้ยา รายงานในปี 2557 พบว่าผู้ป่วย

ในสหรัฐอเมริกาได้รับยาภายในเวลามาตรฐานดังกล่าว

ไม่ถงึร้อยละ 304 อย่างไรกต็ามแนวทางการพฒันาต่างๆ 

ที่มีประสิทธิภาพ6,7 ถูกน�าเสนออย่างต่อเน่ืองและหลาก

หลายโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่ดี เช่น Helsinki model8 

ในประเทศฟินแลนด์ ปี 2554 ระบุว่าสามารถให้ยาผูป่้วย

ภายในเวลา 20 นาที ขณะที่ Royal Melbourne Hospi-

tal model9 ในประเทศออสเตรเลีย ปี 2555 สามารถ

พัฒนาระบบให้ยาผู้ป่วยได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 25 นาที 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาแนวทางของโรง

พยาบาลในประเทศไทย ย่อมมีอัตลักษณ์เฉพาะภายใต้

บริบทของระบบสาธารณสุขไทย

 ระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 

Fast Track) รพ.นครปฐม ได้มกีารพฒันาเร่ิมต้นในเดอืน

สิงหาคม 2557และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการปรับระบบแนวทางการให้ยาละลาย

ลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ในเดือนเมษายน 2559 สามารถ

เพ่ิมประสทิธิภาพเป็นอย่างมาก10 ดงัข้อมลูสถติภิายหลงั

การด�าเนินการเป็นเวลา 1 ปี สามารถเพิ่มจ�านวนผู้ป่วย

ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้

รบัยาละลายลิม่เลอืดรวดเรว็ขึน้ และเกดิภาวะแทรกซ้อน

เลือดออกในสมองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแนวทางปฏิบัติท�าให้

เกดิความช�านาญของทมีบคุลากร และสามารถปรบัปรงุ

ให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  จึงได ้มีการศึกษา

ประสิทธิผลของ Stroke Fast Track ภายใต้บริบท

แนวทางของโรงพยาบาลนครปฐมในช่วงเวลาต่อมา

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษาประสิทธผิลของการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

ในการจัดการระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลอืดเฉยีบพลนั ณ ห้องฉกุเฉนิ โรงพยาบาลนครปฐม

วิธีการศึกษา

 การศึกษาวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและรองรับ

โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โรง

พยาบาลนครปฐม ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล

 ศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลนัทีไ่ด้รบัยาละลายลิม่เลอืด 

ณ ห้องฉุกเฉิน ต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 ถึง เดือน

มีนาคม 2561 โดยทบทวนข้อมูลจากโปรแกรมบันทึก

ข้อมลูห้องฉกุเฉนิ จากเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์และจาก

แผนกข้อมูลโรงพยาบาลนครปฐม 

 ข้อมูลประกอบด้วย จ�านวน อายุ น�้าหนัก เพศ สิทธิ

รักษา ช่วงเวลาที่มา วิธีการมาโรงพยาบาล ค่า National 

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)  ระยะเวลา
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ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือด (door to needle time; DTN) ระยะเวลาตั้งแต่

ผู ้ป่วยเริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

(onset to treatment time; OTT) ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วย

มาถึงห้องฉุกเฉินจนกระทั่งส่งต่อออกจากห้องฉุกเฉิน 

(time in ER) การเกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในสมอง

หลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด

 น�าเสนอข้อมูลด้วยจ�านวน และร้อยละ ข้อมูลต่อ

เนือ่งน�าเสนอด้วยค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การ

เปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่อง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันใช้ 

independent sample t test และใช้ one way ANOVA 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่องมากกว่า 2 กลุ่ม ก�าหนด

ให้ผลการศกึษามีนยัส�าคัญทางสถติเิมือ่ p-value <0.05

ผลการศึกษา

 จากข้อมูลระยะเวลา 3 ปี แบ่งเป็นก่อนการพัฒนา

แนวทางในเดือนเมษายน 2559 เป็นเวลา 1 ปี และหลัง

พัฒนาแนวทาง 2 ปี พบว่าจ�านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดเฉยีบพลนัได้รับยาละลายลิม่เลอืดมแีนว

โน้มมากข้ึน เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 1.1 เป็น 6.4 และเพิม่เป็น

ร้อยละ 9.9 ในช่วงปีที่ 2 ของการพัฒนา ขณะที่มีจ�านวน

ผู้ป่วยได้รับยาภายใน 60 นาที พัฒนาจากร้อยละ 13.3 

เป็น 77.3 และ 88.3 ตามล�าดบั โดยระยะเวลาเฉลีย่ตัง้แต่

ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่ม

เลือดพัฒนาจาก 102.0 นาที เป็น 49.0 นาที และ 39.9 

นาทีตามล�าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1

ตำรำงที่	1	ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครปฐม เป็นระยะเวลา 3 ปี

จ�ำนวน เม.ย.58–มี.ค.59 เม.ย.59–มี.ค.60 เม.ย.60–มี.ค.61

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด 1992 2019 2108

ผู้ป่วย ischemic stroke 1382 1385 1471

ผู้ป่วย hemorrhagic stroke 543 585 610

ผู้ป่วย stroke fast track  ณ ห้องฉุกเฉิน N/A 345 451

ผู้ป่วย stroke fast track ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน 15 88 145

อัตราผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด/ผู้ป่วย ischemic stroke ทั้งหมด 1.1% 6.4% 9.9%

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาทีหลังมาถึงโรงพยาบาล 2 (13.3%) 68 (77.3%) 128 (88.3%)

ระยะเวลาเฉลีย่ผู้ป่วยมาถงึโรงพยาบาลจนกระทัง่ได้รบัยาละลายลิม่เลอืด 102.0 นาที 49.0 นาที 39.9 นาที

ระยะเวลาเฉลี่ยผู้ป่วยมีอาการจนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด 176.3 นาที 144.9 นาที 162.1 นาที

N/A : not available

 ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ใน

เดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 มีจ�านวนทั้ง

สิ้น 145 ราย อายุเฉล่ีย 61.2 ปี มีน�้าหนักเฉล่ีย 63.5 

กิโลกรัม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณยาที่ใช้ตามมาตรฐานที่ 0.9 

mg/kg โดยยาที่ใช้มีขนาดขวดละ 50 มิลลิกรัม ราคายา

ที่ รพ.นครปฐมขวดละ 23,013 บาท พบว่ามีผู้ป่วยใช้ยา 

1 ขวด จ�านวน 49 (ร้อยละ 33.8) ราย และต้องใช้ยา

จ�านวน 2 ขวด จ�านวน  96 (66.2%) ราย ทั้งนี้แบ่งเป็น

เพศชาย 90 (62.1%) ราย และเพศหญิง 55 (ร้อยละ 

37.9) ราย ส่วนใหญ่ใช้สิทธิรักษาบัตรทองจ�านวน 108 

(ร้อยละ 74.5) ราย ผู้ป่วยมาในช่วงเวรเช้าเป็นส่วนมาก

จ�านวน 81 (ร้อยละ 55.9) ราย และมาในช่วงเวรดึกน้อย

มากเพียง 9 (ร้อยละ 6.2) ราย อย่างไรก็ตามหาก

พจิารณาตามช่วงเวลาตามเวลาราชการ พบว่าส่วนใหญ่

ผู้ป่วยได้รับยาในช่วงนอกเวลาราชการจ�านวน 86 (ร้อย

ละ 59.3) ราย และเป็นผู้ป่วยถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล

อื่นๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัด เป็น

จ�านวน 70 (ร้อยละ 48.3) ราย ดังแสดงข้อมูลในตาราง

ที่ 2
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ตำรำงที่	2	ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน

ลักษณะทั่วไป จ�ำนวน	(ร้อยละ)

อายุ 61.2 ± 14.6 ปี

min 26, max 92

น�้าหนัก 63.5 ± 13.7 กิโลกรัม

min 37, max 116

เพศ

 - ชาย 90 (62.1)

 - หญิง 55 (37.9)

สิทธิรักษา

 - บัตรทอง 108 (74.5)

 - ข้าราชการ 18 (12.4)

 - ประกันสังคม 11 (7.6)

 - จ่ายเอง 2 (1.4)

 - ผู้พิการ 5 (3.4)

 - ต่างด้าว 1 (0.7)

ช่วงเวลาที่มา แบ่งตามช่วงเช้า/บ่าย/ดึก

 - เช้า 81 (55.9)

 - บ่าย 55 (37.9)

 - ดึก 9 (6.2)

ช่วงเวลาที่มา แบ่งตามในเวลา/นอกเวลาราชการ

 - ในเวลาราชการ 59 (40.7)

 - นอกเวลาราชการ 86 (59.3)

วิธีการมาโรงพยาบาล

 - Refer in 70 (48.3)

 - มาเอง 55 (37.9)

 - EMS 20 (13.8)

 ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย NIHSS ที่ 9.8 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย

ที่มีความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในระดับปาน

กลางจ�านวน 87 (ร้อยละ 60) ราย โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยา

ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากมีอาการเป็นส่วนใหญ่ จ�านวน 

87 (ร้อยละ 60) ราย ผู้ป่วยได้รับยาภายใน 60 นาทีหลัง

จากมาถึงโรงพยาบาลจ�านวน 128 (ร้อยละ 88.3) ราย 

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสากลจาก AHA/ASA 20182 ก�าหนด

ให้เป้าหมายในขั้นแรกสามารถให้ยาภายใน 60 นาที ได้

อย่างน้อยร้อยละ 50 และเป้าหมายในข้ันที ่2 สามารถให้

ยาภายใน 45 นาทไีด้อย่างน้อยร้อยละ 50 จากข้อมลูพบ

ว่าผ่านเกณฑ์ และท�าได้สูงถึงร้อยละ 71.7 ขณะที่ระยะ

เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับ
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ยาละลายลิ่มเลือด (door to needle time) ใช้เวลาเพียง 

39.9 นาท ีซ่ึงแสดงถงึประสทิธภิาพทีด่ขีองการจัดการใน

โรงพยาบาลท�าใหผู้้ปว่ยได้รบัยาอย่างรวดเร็ว ในจ�านวน

นีมี้ผูป่้วยทีไ่ด้รับยาเรว็ทีส่ดุใช้เวลาเพียง 10 นาท ีในส่วน

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือด (onset to treatment time) มีค่าเฉลี่ย 162.1 

นาที ผู้ป่วยที่ได้รับยาอยู่ในห้องฉุกเฉินเป็นเวลาเฉลี่ย 

60.3 นาที ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 3 และ 4

ตำรำงที่	3 ข้อมูลสถิติของผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน

จ�านวนผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน 145 ราย

NIHSS

(National Institutes of Health Stroke Scale)

9.8 ± 5.9 

min 1, max 25

จ�านวนผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดตามช่วงเวลา

ภายใน 3 ชม. และ ภายใน 3-4.5 ชม.

ภายใน 3 ชั่วโมง

87 (60%) ราย

ภายใน 3-4.5 ชั่วโมง

58 (40%) ราย

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 45 นาที

128 (ร้อยละ 88.3) ราย

104 (ร้อยละ 71.7) ราย

Door to needle time 39.9 ± 17.4

min 10, max 114 นาที

Onset to treatment time 162.1 ± 54.9

min 40, max 269 นาที

ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 60.3 ± 25.3

min 20, max 150 นาที

ตำรำงที่	4	แสดงค่า NIHSS ของผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน

NIHSS Stroke Severity11 จ�ำนวนผู้ป่วย	(ร้อยละ)

1-4 Minor stroke 29 (20)

5-15 Moderate stroke 87 (60)

16-20 Moderate to severe stroke 20 (13.8)

21-42 Severe stroke   9 (6.2)

รวม 145

 จากตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลผู้ป่วยได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือด 145 ราย รับรักษาต่อเนื่องที่หอผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองจ�านวน 130 ราย ในจ�านวนนี้มีผู้ป่วย 2 ราย

ถกูส่งต่อจากหอผูป่้วยเพ่ือพิจารณารกัษาโดยใช้สายสวน

ลากลิ่มเลือดอุดตัน (thrombectomy) จึงมีผู้ป่วยได้รับ

การติดตามอาการ 128 ราย พบว่ามีอาการเลือดออกใน

สมองหลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด (intracranial 

hemorrhage; ICH) จ�านวน 7 ราย คดิเป็นร้อยละ 5.5 ซึง่

ข้อมลูจากสหรฐัอเมรกิาในปี 2538 พบว่ามอีตัราการเกดิ 

ICH ร้อยละ 6.41 ขณะทีผู่ป่้วยท่ีมเีลอืดออกในสมองหลงั

ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและมีอาการแย่ลง (sympto-

matic intracranial hemorrhage; sICH) กล่าวคือ มีค่า 

NIHSS เพิม่ขึน้กว่าเดมิ ≥4 คะแนนจากสาเหตเุลอืดออก

ในสมองภายในช่วงเวลา 7 วนั จ�านวน 2 ราย คดิเป็นร้อย

ละ 1.6 ซึ่งข้อมูล AHA/ASA 2013 ระบุว่าอัตราการเกิด 

sICH ประมาณร้อยละ 5-612 อย่างไรก็ตามในการศึกษา

นี้ มีข ้อจ�ากัดในการติดตามผู ้ป ่วยที่ส ่งต ่อเพื่อท�า 

thrombectomy ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า NIHSS เฉล่ีย

สูง และมีพยากรณ์โรคที่แย่กว่าผันแปรตามค่าNIHSS2 
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 ผูป่้วยทัง้ 145 รายใช้เวลาเฉลีย่ในห้องฉกุเฉนิ 60.3 

นาที อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยท่ีรับไว้ใน

หอผูป่้วยใช้เวลาเฉลีย่ในห้องฉกุเฉนิเพียง 55.7 นาที แตก

ต่างจากผูป่้วยทีต้่องส่งต่อเพ่ือ thrombectomy จากห้อง

ฉุกเฉินจ�านวน 15 ราย พบว่าผู้ป่วยใช้เวลาเฉลี่ยในห้อง

ฉุกเฉินนานถึง 100.1 นาที ซึ่งเกิดจากการใช้เวลาในขั้น

ตอนต่างๆ เช่น การประสานโรงพยาบาลปลายทางและ

เตรียมทีมเพ่ือส่งต่อ อย่างไรก็ตามข้อมูลเวลาส่วนนี้

สามารถพัฒนาเพ่ือให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยออกจากห้อง

ฉุกเฉินเพื่อรับการรักษา ณ โรงพยาบาลปลายทางได้

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตำรำงที่	5	ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดส่งต่อออกจากห้องฉุกเฉิน

ผู้ป่วยส่งต่อออกจำกห้องฉุกเฉิน Admit stroke unit

130	รำย*(ร้อยละ)

Refer out for thrombectomy

15	รำย

จ�านวนผู้ป่วยเกิด (Intracranial hemorrhage; ICH) 7 (5.5) N/A

จ�านวนผู้ป่วยเกิด ICH และไม่มีอาการ 5 (3.9) N/A

จ�านวนผู้ป่วยเกิด ICH และมีอาการ (sICH) 2 (1.6) N/A

จ�านวนผู้ป่วยเกิด ICH และมีอาการและผ่าตัด 1 (0.8) N/A

จ�านวนผู้ป่วยเกิด ICH และเสียชีวิต 3 (2.3) N/A

ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 55.7 ± 21.2

min 20, max 150 นาที

100.1 ± 23.6

min 70, max 143 นาที

p-value

<0.001

*ผู้ป่วย 2 รายจาก 130 ราย ได้รับการ Refer out for thrombectomy หลังจาก admit stroke unit จึงมีข้อมูลผู้ป่วยติดตามอาการที่ 

stroke unit 128 ราย

 เม่ือพิจารณาในผู้ป่วยส่งต่อเพื่อ thrombectomy 

หลังให้ยาละลายลิ่มเลือด ซ่ึงเป็นวิธีการรักษาที่เกิด

ประโยชน์ในกรณีหลอดเลือดขนาดใหญ่อุดตัน (large 

vessel occlusion)13 มจี�านวนทัง้สิน้ 17 ราย แบ่งเป็น 15 

รายส่งต่อจากห้องฉุกเฉิน อีก 2 รายส่งต่อจากหอผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลปลายทางที่ส่งต่อ 

ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช 11 ราย จุฬาลงกรณ์ 5 ราย 

และ สถาบันประสาท 1 ราย ส่วนใหญ่ส่งต่อในช่วงนอก

เวลาราชการเป็นจ�านวน 10 (ร้อยละ 58.8) ราย ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่คลาดแคลนบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือการ

ส่งต่อ นอกจากน้ันพบว่าการส่งต่อแต่ละครัง้ใช้เวลานาน

ประมาณ 4- 6 ชม. กว่าทีมส่งต่อจะเดินทางกลับมายัง

โรงพยาบาลนครปฐม จากข้อมูลพบว่ามีผู ้ป่วยได้ท�า 

thrombectomy จ�านวน 8 (ร้อยละ 47.1) ราย ซึง่มหีลาย

ปัจจยัทีผู่ป่้วยไม่ได้ท�า thrombectomy เช่น ผูป่้วยอาการ

ดขีึน้หลงัได้ยาละลายลิม่เลอืด ไม่มข้ีอบ่งชีใ้นการท�า หรือ

มีข้อห้ามในการท�า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งต่อใน

แต่ละครั้งใช้ทรัพยากร เช่น รถ บุคลากร และขั้นตอน

ต่างๆ มาก จึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างมี

แบบแผน อาทิเช่น การพิจารณาผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ

ท�า thrombectomy แนวทางการติดต่อโรงพยาบาลปลาย

ทาง เป็นต้น
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ตำรำงที่	6 ข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อเพื่อพิจารณารักษาโดยใช้สายสวนลากลิ่มเลือดอุดตัน (refer out for thrombectomy)

ส่งต่อไปยัง

โรงพยำบำล

จ�ำนวน

ผู้ป่วย

NIHSS มำโดย ช่วงเวลำที่

refer out

สิทธิกำรรักษำ ได้ท�ำ	thrombec-

tomy

ศิริราช 11 ราย 14.9 ± 4.2

min 9

 max 21

refer in 5 ราย

มาเอง 3 ราย

EMS 3 ราย

ในเวลา 4 ราย

นอกเวลา 7 ราย

บัตรทอง : 7 ราย

ข้าราชการ : 2 ราย

ประกันสังคม : 2 ราย

5 ราย

จุฬาลงกรณ์ 5 ราย 15.2 ± 5.5

min 9

 max 24

refer in 2 ราย

มาเอง 2 ราย

EMS 1 ราย

ในเวลา 3 ราย

นอกเวลา 2 ราย

บัตรทอง : 3 ราย

ข้าราชการ : 2 ราย

2 ราย

สถาบันประสาท 1 ราย 21 refer in 1 ราย นอกเวลา 1 ราย บัตรทอง 1 ราย 1 ราย

รวม 17 ราย 15.4 ± 4.6

min 9

 max 24

refer in 7 ราย

มาเอง 5 ราย

EMS 4 ราย

ในเวลา 7 ราย

นอกเวลา 10 ราย

บัตรทอง 11 ราย

ข้าราชการ 4 ราย

ประกันสังคม 2 ราย

8 ราย

 หลงัการปรบัเปลีย่นแนวทางในเดือนเมษายน 2559 

มกีารปรบัระบบการตัดสนิใจให้ยา โดยหากแพทย์ฉุกเฉิน

อยูเ่วรสามารถให้ยาละลายลิม่เลอืดได้ทนัที10 ซึง่มแีพทย์

ฉกุเฉนิปฏบิตัหิน้าที ่2 ท่าน ขณะทีก่รณีไม่มีแพทย์ฉกุเฉนิ 

จะเป็นหน้าทีข่องแพทย์เวรอายรุกรรม ซึง่ตามระบบจะมี

แพทย์เพิม่พูนทกัษะและพยาบาลจากหอผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมองมาที่ห้องฉุกเฉิน เมื่อมีการ activate Stroke 

Fast Track เสมอ ด้วยแนวทางนี้เป็นอีกโมเดลภายใต้

ความคลาดแคลนบุคลากร เช่น แพทย์ฉุกเฉินหรือ

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา แต่สามารถจัดระบบที่

ท�าให้กระบวนการต่างๆ ด�าเนนิการได้ตลอด 24 ชม. และ

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพท�าให้ผูป่้วยได้รบัยาละลายล่ิม

เลือดมากขึ้น และได้รับยารวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาจ�าเพาะในกลุ ่มผู ้ป่วยที่พิจารณาให้ยาโดย

แพทย์ฉุกเฉินในเดือนเมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 

จ�านวน 80 (ร้อยละ 55.2) รายพบว่าสามารถให้ยาได้เร็ว

กว่าอีกกลุ่ม และสามารถลดภาวะแออัดในห้องฉุกเฉิน 

กล่าวคือ สามารถส่งผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉินภายหลัง

ให้การรักษาเสร็จส้ินได้รวดเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามยังไม่

สามารถลดระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการจนกระทั่งได้

รับยาละลายลิ่มเลือด ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 7 

ตำรำงที่	7 เปรียบเทียบระยะเวลาผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ตามผู้พิจารณาให้ยา

พิจำรณำให้ยำโดยแพทย์ฉุกเฉิน	

จ�ำนวน	80	(ร้อยละ	55.2)	รำย	

พิจำรณำให้ยำโดยแพทย์เวรอำยุรกรรม	

จ�ำนวน	65	(ร้อยละ	44.8)	รำย	

p-value

Door to needle time 34.6 ± 16.9 

min 10 max 99 นาที

46.4 ± 15.8

min 19 max 114 นาที

<0.001

Onset to treatment time 162.8 ± 53.7

min 40 max 269 นาที

161.2 ± 56.8

min 44 max 252 นาที

0.862

Time in ER 54.9 ± 24.0

min 20 max 142 นาที

 66.8 ± 25.5 

min 26 max 150 นาที

0.005

 หลายโมเดลได้ถูกน�าเสนอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดหลังจากผู้ป่วยมาถึงโรง

พยาบาลได้รวดเร็วขึ้น เช่น การแจ้งเตือนก่อนผู้ป่วยมา

ถงึโรงพยาบาล6,7 จากข้อมลูพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบั

ยาเป็นผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นทาง (refer in) 

จ�านวน 70 (ร้อยละ 48.3) ราย และมาโดย EMS (emer-
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gency medical service; EMS) จ�านวน 20 (ร้อยละ 

13.8) ราย เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน รพ.นครปฐม 

สามารถรับทราบผู้ป่วยและเตรียมความพร้อม เช่น ท�า

บัตรรอ ประสานชั่งน�้าหนักเตียง ประสานความพร้อม

เครื่อง CT ประสาน stroke team เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

พบว่าผูป่้วยกลุม่นี ้ยงัไม่สามารถให้ยาได้รวดเร็วแตกต่าง

จากผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลด้วยวิธีมาเอง และควร

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

 ในกลุ ่มผู ้ป ่วยที่มาถึงโรงพยาบาลโดย EMS 

สามารถลดระยะเวลา onset to treatment ซึ่งมีสาเหตุ

จากผู ้ป่วยส่วนหน่ึงอยู ่ในอ�าเภอเมืองซ่ึงเป็นที่ตั้งโรง

พยาบาลท�าให้มาถึงอย่างรวดเร็ว ขณะที่บางส่วนได้รับ

การประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการให้ส่งต่อผู้

ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

มายงัโรงพยาบาลนครปฐมโดยตรง โดยไม่จ�าเป็นต้องน�า

ส่งโรงพยาบาลต้นสังกัดหรือรอออกใบส่งตัวก่อน อีกทั้ง

การน�าส่งโดย EMS ท�าได้รวดเรว็เพราะมเีสยีงไซเรนและ

สญัญาณไฟฉกุเฉนิ สามารถประสานต�ารวจจราจร ท�าให้

ลดลดความล่าช้าในระยะเวลาการเดินทาง14 ขณะที่ผู้

ป่วยมาโดยวิธี refer in มีข้ันตอนต่างๆ ท่ีโรงพยาบาล

ต้นทางก่อนน�าส่งท�าให้เวลา onset to treatment 

มากกว่าผูป่้วยกลุม่ทีม่าโรงพยาบาลด้วยวธิอีืน่ๆ ซึง่ข้อมลู

ต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการพัฒนาให้ผู้

ป่วยสามารถรับยาได้รวดเร็วขึ้นอีกได้

ตำรำงที่	8 เปรียบเทียบระยะเวลาผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ตามวิธีการมาโรงพยาบาล

มำโดย	Refer	in

จ�ำนวน	70	รำย

(ร้อยละ	48.3)	

มำโดย	มำเอง

จ�ำนวน	55	รำย

(ร้อยละ	37.9)	

มำโดย	EMS

จ�ำนวน	20	รำย

(ร้อยละ	13.8)	

P-value

Door to needle time 39.6 ± 19.9

min 10, max 114 นาที

40.1 ± 14.9

min 10, max 82 นาที

40.6 ± 14.6

min 18, max 66 นาที

0.971

Onset to treatment time 172.9 ± 48.5

min 86, max 269 นาที

158.3 ± 60.1

min 40, max 261 นาที

134.5 ± 52.5

min 48, max 240 นาที

0.017

Time in ER 59.9 ± 27.4

min 20, max 150 นาที

59.4 ± 21.2

min 25, max 120 นาที

63.9 ± 28.9

min 26, max 143 นาที

0.781

อภิปราย

 ข้อมูลโรงพยาบาลนครปฐม ปี 2561 อยู่ในเขต

สุขภาพท่ี 5 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 722 เตียง (ใช้

จริง 946 เตียง) มีเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง 

ข้อมูลล่าสุดจากรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน ปี 255915 ระบุว่าจังหวัดนครปฐมมีประชากร 

885,455 คน (มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 5) บนพื้นที่ 

2,168.33 ตร.กม. มีความหนาแน่นประชากรมากเป็น

อันดับ 8 ของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงหลายปัจจัยท่ีส่ง

เสริมให้สามารถพัฒนาระบบช่องทางด่วน (fast track) 

ได้ดี เนื่องจาก จ�านวนประชากรมาก และอยู่อย่างหนา

แน่น ใช้เวลาส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมายังโรง

พยาบาลศนูย์นครปฐมเรว็ทีส่ดุประมาณ 15 นาท ีและช้า

ทีส่ดุประมาณ 40 นาทีเท่านัน้ ท�าให้ผูป่้วยมโีอกาสเข้าถงึ

การรักษาในโรงพยาบาลศูนย์อย่างรวดเร็ว การวาง

นโยบายต่างๆ ระหว่างเครอืข่ายสามารถท�าได้ไม่ซบัซ้อน

เพราะเครอืข่ายเป็นโรงพยาบาลในระดบัเดยีวกนัไม่มีโรง

พยาบาลทัว่ไป ขณะเดยีวกนัมข้ีอเสยีเช่นกนัเพราะผูป่้วย

หนักทั้งหมดจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย์เพียงแห่ง

เดียว เพราะฉะนั้นหากโรงพยาบาลนครปฐมสร้างความ

พร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น นโยบาย ระบบการจัดการ fast 

track จ�านวนบุคลากรมีความเหมาะสมในการรองรับผู้

ป่วย ย่อมสามารถพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ยิ่งได้

 ข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ได้จัดให้มีโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแบบครบวงจรตั้งแต่ปี 255116 โดยมีเป้าหมายใน
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การสนบัสนนุให้หน่วยบรกิารภาครฐั ทัง้ในและนอกสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

(stroke unit) รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย

โรค เช่น Stroke Fast Track  ในส่วนรพ.นครปฐม เริ่ม

พัฒนา Stroke Fast Track ในเดือนสิงหาคม 2557 โดย

ความร่วมมือกนัระหว่างทมีห้องฉกุเฉนิและอายุรกรรม มี

การพัฒนาต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนมาให้ยาละลายลิ่ม

เลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเกิด

ประสิทธิภาพท่ีดี10 ในการพัฒนาครั้งนั้นระบุให้แพทย์

ฉุกเฉินสามารถเป็นผู้ตัดสินใจให้ยาได้ทันที ซึ่งมีบางโรง

พยาบาลในประเทศไทยได้ใช้รูปแบบนี้มาก่อน16 ขณะที่

ข ้อมูลในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าแพทย์ฉุกเฉิน

สามารถจัดการและให้ยาละลายลิ่มเลือดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่น โรงพยาบาลขนาด 320 เตียงในสหราช

อาณาจักร17 โรงพยาบาล 4 แห่งในสหรัฐอเมริกา18  

โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมใินฟินแลนด์19 เป็นต้น อย่างไร

กต็ามในบรบิทประเทศไทยการพัฒนาระบบ Stroke Fast 

Track โดยมีแพทย์ฉกุเฉนิมส่ีวนร่วมจ�าเป็นต้องได้รบัการ

สนับสนุนอย่างมาก ดังข้อมูลชุดโครงการวิจัยเพื่อการ

ประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ16 ได้มี

บทสรุปส�าหรบัผูบ้รหิารระบุว่า การสนับสนนุของผู้อ�านวย

การ รพ. เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะช่วยให้แพทย์ฉุกเฉิน

สามารถประสานการท�างานอย่างเป็นเอกภาพร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก รพ. ตลอดจน

เป็นผูน้�าการพฒันาบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิของเครอืข่าย

 ฐานข้อมูลของ สปสช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-

255920 พบว่าผู้ป่วย acute stroke และ acute ischem-

ic stroke ที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทย

มีจ�านวนมากขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 61,445 รายเพ่ิมเป็น 

100,724 ราย ขณะท่ีการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดจาก 

171 รายในปี 2552 เพิ่มเป็น 3,151 รายในปี 2559 คิด

เป็นจ�านวนเกอืบ 20 เท่าตวั ข้อมลูล่าสดุจากรายงานการ

สร ้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจ�า

ปีงบประมาณ 256021 ระบวุ่าอตัราผูป่้วยได้รบัยาละลาย

ลิ่มเลือดของทุกเขตสุขภาพมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.74 โดย

ให้ยาสูงสุดในเขตสุขภาพที ่7 ทีอ่ตัราร้อยละ 8.07 ในส่วน

เขตสุขภาพที่ 5 ให้ยาในอัตรา 4.62 ขณะที่ข ้อมูล

รพ.นครปฐมในงานวิจัยนี้ให้ยาละลายลิ่มเลือดในอัตรา

ร้อยละ 9.9 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และสูง

กว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบในเขตสุขภาพที่ 5

 ในส่วนข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีม่กีารรายงานตัง้แต่

ปี 2554-2560 จากหลายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพของ

ประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 9 ประกอบด้วยโรงเรยีน

แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลเฉพาะโรค ซึ่งมีบริบทต่างกันไป

ท�าให้มีจุดเด่นและข้อจ�ากัดในการพัฒนาระบบ Stroke 

Fast Track เช่น จ�านวนประชากร ขนาดองค์กร ทรพัยากร

ที่มี เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จ�านวน

บุคลากร/แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น ระบบต่างๆ ที่

สนับสนุน เช่น ระบบผลเลือดด่วน ระบบ EMS ระบบ 

Refer เป็นต้น รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ข้อมูล

ต่างๆ แสดงถึงช่วงเวลาที่เก็บ จ�านวนผู้ป่วย และระยะ

เวลา door to needle พบว่าโรงพยาบาลโพนทอง ซึง่เป็น

โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี

อายรุแพทย์และเคร่ือง CT สามารถให้ยาละลายล่ิมเลอืด 

door to needle เร็วที่สุดที่ 38 นาที จากผู้ป่วย 16 ราย 

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ขณะที่ข้อมูล รพ.นครปฐมในงาน

วจิยันีไ้ด้ให้ยาละลายลิม่เลอืด ณ ห้องฉกุเฉนิ 145 ราย มี

ค่าเฉลี่ย door to needle 39.9 นาที ซึ่งถือเป็นผลงานที่

ดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบในระดับเดียวกันกับโรง

พยาบาลศูนย์ และนับเป็นการพัฒนาที่ดีเลิศภายใน

ประเทศไทย
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ตำรำงที่	9 ข้อมูลสถิติการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลต่างๆ

รำยชื่อโรงพยำบำล ปีที่เก็บข้อมูล	

(พ.ศ.)

ระยะเวลำ

เก็บข้อมูล

จ�ำนวนผู้ป่วย	

(รำย)

Door to Needle

(นำที)

นครปฐม10 2560 12 เดือน 88 49.0 ± 23.4

หาดใหญ่22 2559 12 เดือน 80 53.45

สรรพสิทธิประสงค์23 2559 12 เดือน 54 70.1

มุกดาหาร24 2559 12 เดือน 53 60.5 (27-120)

ราชบุรี25 2559 12 เดือน 35 67.57

สุรินทร์26 2559 8 เดือน 54 63.5

เทพรัตน์นครราชสีมา27 2559 24 เดือน 15 59

โพนทอง28 2558 12 เดือน 16 38 (15-60)

โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการในเขต

สุขภาพที่ 729 2558 11 เดือน 34 46.79 ± 22.79

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า30 2558 15 เดือน 22 120.4

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ31 2557 6 เดือน 93 47 ± 12

มหาราชนครราชสีมา32 2557 9 เดือน 33 50.5 ± 6.2

ชัยภูมิ33 2556 12 เดือน 37 60

มหาราชนครเชียงใหม่34 2556 12 เดือน 103 57.2

ประสาทเชียงใหม่35 2556 24 เดือน 53 40.94 ± 15.27

ล�าปาง36 2554 8 เดือน 34 53.0 ± 20.5

 เม่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบเพื่อให้ยา

ละลายลิม่เลอืดในระดับนานาชาติ พบว่ามหีลายรายงาน

ที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดหลังจากผู้ป่วยมาถึงโรง

พยาบาลได้ด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที 

ดังตารางท่ี 10 หลากหลายยุทธวิธีที่มีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ในการพัฒนา door to needle time ให้รวดเร็ว

ขึ้นได้6,7 เช่น การแจ้งเตือนก่อนถึงห้องฉุกเฉินโดยทีม 

EMS การให้ยาละลายลิม่เลอืดบนเคร่ือง CT การสะท้อน

กลับ (feedback) ผลงานกับทีมท�างาน เป็นต้น ซึ่งแสดง

ถึงช่องว่างที่สามารถพัฒนา Stroke Fast Track ณ ห้อง

ฉุกเฉิน รพ.นครปฐม ให้ดียิ่งขึ้นได้

ตำรำงที่	10 ข้อมูลสถิติการให้ยาละลายลิ่มเลือดในต่างประเทศ

รำยงำนจำกประเทศ ปีที่เก็บข้อมูล	

(พ.ศ.)

ระยะเวลำ

เก็บข้อมูล

จ�ำนวนผู้ป่วย	

(รำย)

Median	Door	to	

Needle	(นำที)

USA : CODE FAST37 2558 6 เดือน 52 25

Finland : Fast protocol38 2557 12 เดือน 46 20

Korea : Stroke Alert Team39 2556 4 เดือน 47 20.5

Netherland : Acute Brain Care protocol40 2555 84 เดือน 373 28
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สรุป

 แนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครปฐม เป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพดเีลิศ

ภายใต้บรบิทในประเทศไทย กล่าวคือ สามารถจดัการให้

ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยได้ในอัตราที่สูงขึ้น ให้ยาได้

อย่างรวดเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในสมองใน

เกณฑ์มาตรฐาน และยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ

 1. พัฒนาต่อเนื่องเพื่อท�าให้ door to needle time 

มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

 2. พัฒนาในส่วน onset to treatment time โดย

การให้ความรูแ้ก่ประชาชน เช่น ทราบอาการท่ีต้องมาโรง

พยาบาลทันที การแจ้ง 1669 และพัฒนาระบบการเข้า

ถึง/ส่งต่อมายังโรงพยาบาลศูนย์อย่างรวดเร็ว

 3. พฒันาระบบส่งต่อเพ่ือท�า thrombectomy อย่าง

มีแนวทางแบบแผนที่ชัดเจน

 4. พัฒนาระบบเครือข่าย ให้โรงพยาบาลชุมชน

ขนาดใหญ่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้

กิตติกรรมประกาศ

 • ทีมห้องฉุกเฉินท่ีร่วมกันท�างานหนักเพื่อพัฒนา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • ทมีสหสาขาวิชาชพี ในการพัฒนาระบบ Stroke 

Fast Track ได้แก่ ทีมอายุกรรมและStroke unit ทีม

ประสาทศัลยแพทย์ ทีมห้องบัตร ทีม X-ray ทีม Lab ทีม

เวรเปล ทีมห้องยา และอีกหลายภาคส่วน อาทิเช่น ทีม

โรงพยาบาลชุมชน ทีม EMS

 • อ.ธนบูรณ์ วรกิจธ�ารงชัย อายุรแพทย์สาขา

ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา รับปรึกษาผู้ป่วย

ผ่านทาง LINE ท�าให้การพัฒนาระบบการให้ยาละลาย

ลิ่มเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน ด�าเนินการเริ่มต้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 • อ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ สถาบันการแพทย ์

จกัรนีฤบดนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ได้ให้ค�าแนะน�าเรื่องการวิจัยและสถิติ 
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