
1.ช่ือผลงาน ผลลัพธการดูแลผูปวย Stroke Fast Track ของหนวย EMS ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด                  
               นครสวรรค  
2.ช่ือเจาของผลงาน 1. นางปราณี  โทนพรหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
                         2. นายวรวุฒิ  ขาวทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
                         หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  จังหวัดนครสวรรค 
3.บทคัดยอ  

      การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุมวัดหลัง เพ่ือศึกษาผลลัพธการดูแลผูปวย 
Stroke Fast Track ของหนวย EMS  ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด นครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผล
ของการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สวรรคประชารักษ เปรียบเทียบกับกลุมผูปวยท่ีญาตินําสง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ระยะ
ดําเนินการศึกษาระหวางเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 กลุมตัวอยางไดแก ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบชนิดเฉียบพลันในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ท่ีมีอาการตามเกณฑโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ และเขารับบริการภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเริมมีอาการ จํานวน 72 ราย แบงเปนกลุมท่ีไดรับการดูแล
และนําสงโดยหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน และกลุมท่ีญาตินําสง สองกลุมเทาๆกัน เครื่องมือท่ีใชคือ 
แนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันชองทางดวนสําหรับหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
เครื่องมือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  

ผลการศึกษา พบวา กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS มีคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึง
หองฉุกเฉิน ( x =83.64, S.D.=36.23) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง( x =117.47, S.D.=61.13), กลุมผูปวยท่ีไดรับ
การดูแลโดย EMS มีคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉินจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด( x =31.58, 
S.D.=5.64) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง( x  =46.11, S.D.=9.50), และกลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS มี
คาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด( x =115.50, S.D. =35.73) ต่ํากวากลุมท่ี
ญาตินําสง ( x =163.42, S.D.=58.79) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01)  ในสวนของจํานวนวันนอน
โรงพยาบาล พบวา กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS มีคาเฉลี่ยวันนอนโรงพยาบาล ( x =4.58, S.D. 
=2.71) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง( x =6.22, S.D.=5.64), และคาเฉลี่ยคาใชจายท่ีใชในการรักษากลุมท่ีไดรับการ
ดูแลโดย EMS ( x  =67373.58, S.D. =22477.23) มีคาเฉลี่ยต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง ( x =74203.56, S.D. 
=28939.02) แตไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ 
4.คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน, หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน, หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, 
แนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันชองทางดวน 
 
5.1 .ความเปนมาและความสําคัญ     โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหาท่ีสําคัญของสาธารณสุข เนื่องจากมี
อัตราการปวยสูงและการเสียชีวิตมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน จะเห็นไดจากสถิติป 2559-2562 มี  ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบและอุดตัน เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ในผูปวย Ischemic stroke จํานวน 
(1,232 ,1,127,1,211,และ591 ราย ) Door to needle time เฉลี่ยมากกวา 60 นาทีและรอยละของผูปวยท่ี
ไดรับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาทีนอยกวา 50%และมีอัตราการเสียชีวิต ( รอยละ)สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
( 10.15, 8.61 ,7.68 ,และ8.12 ) กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมกับคณะกรรมการ 
Service Plan Stroke และสปสช พัฒนาระบบบริการแบบชองทางดวน Stroke Fast Track ตั้ งแตป
พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับบริการสามารถเขาถึงการรักษาดวยการใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด



เลือดดํา ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันภายใน 4.5 ชั่วโมงภายหลังมีอาการ เนื่องจากการ
ไดรับยาละลายลิ่มเลือดในเวลาท่ีรวดเร็วจะชวยลดอัตราการเสียชีวิต ลดความพิการ ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอนจากการใหยา โดยเริ่มจากการจัดทํา Acute Stroke Fast Track Protocal และชุดเอกสารท่ี
ใชในการประกอบการรักษาและทบทวนปรับเปลี่ยนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนในการพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่อง จากการดําเนินการพัฒนาระบบ พบปญหาเก่ียวกับการเขาถึงระบบบริการโดยประชาชนสวน
ใหญไมมีความรูเก่ียวกับ   Alert signs และการเขาถึงระบบ EMS นอย โดยทีมท่ีออกปฏิบัติการ จะมีการ
ประเมินท่ีเกิดเหตุตามหลัก Primary survey และ Secondary survey และใหการรักษาพยาบาลกอนนําสง
โรงพยาบาล ซ่ึงขาดการ Alert Stroke Fast Track มาจากท่ีเกิดเหตุและไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนอีก
สาเหตุท่ีสงผลตอระยะเวลาในการใหยาละลายลิ่มเลือดมีความลาชา  ประสิทธิภาพในการใหยาละลายลิ่มเลือด
ลดลง     กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมกับแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน ในการจัดทํา
Standing Order Stroke Fast Track สําหรับทีมท่ีออกปฏิบัติการ EMS ( Intervention )เพ่ือลดระยะเวลา
ในการรอผูปวย/ญาติตัดสินใจเพ่ิมการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือด และลด Door to needle ภายใน 60 นาทีโดย
กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท้ังในกลุมผูปวยท่ีมาเองโดยญาตินําสงและกลุมผูปวยท่ีมาโดย
ระบบ EMS ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคใชมาตรฐานเดียวกัน       แตปรับกระบวนการ Pre-
Hospital care เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือด ( rt-PA ) 
5.2.วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาผลของการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เปรียบเทียบกับกลุมผูปวยท่ีญาตินําสง ในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค  
5.3 ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลลัพธการดูแลผูปวยของหนวย EMS ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ประชากรท่ีศึกษาเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบชนิดเฉียบพลัน กลุมตัวอยาง
ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบชนิดเฉียบพลัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ท่ีมีอาการตาม
เกณฑโรคหลอดเลือดสมองตีบ และเขารับบริการภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเริมมีอาการ จํานวน 72 ราย 
แบงเปนกลุมท่ีไดรับการดูแลและนําสงโดยหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ และ
กลุมท่ีญาตินําสง สองกลุมเทาๆกัน ทําการศึกษาในหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 
5.3 กรอบแนวคิด จากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตอนท่ี 3 กระบวนการดูแลผูปวยเรื่องการ
เขาถึงและเขารับบริการ โดยทีมผูใหบริการสรางความม่ันใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการท่ีจําเปน ได
โดยสะดวก มีกระบวนการรับผูปวยท่ีเหมาะกับปญหาสุขภาพ/ความตองการของผูปวย อยางทันเวลา มีการ
ประสานงานท่ีดี ภายใตระบบงานและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล โดยมีจุดเนนผลลัพธของคุณภาพ
คือ Early Assessment , Early Detection ,Early Treatment/ Intervention 
5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ชนิด
สองกลุมวัดหลังการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เปรียบเทียบกับกลุมผูปวยท่ีญาตินําสง ในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ระยะดําเนินการศึกษาระหวางเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563
 กลุมตัวอยางคือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบชนิดเฉียบพลันในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ท่ี
มีอาการตามเกณฑโรคหลอดเลือดสมองตีบ ไดแก 1) อายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป 2) เขารับบริการภายใน 
4.5 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ 3) มีอาการและการตรวจรางกายเขาไดกับโรคสมองขาดเลือด (Ischemic 
Stroke) 4) ผล CT brain ไมพบวามีภาวะเลือดออกในสมอง ( intracerebral hemorrhage ) และ5) เซ็นใบ



ยินยอมการใหยาละลายลิ่มเลือดเรียบรอยแลว จํานวน 72 ราย แบงเปนกลุมท่ีไดรับการดูแลและนําสงโดย
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน และกลุมท่ีญาตินําสง สองกลุมเทาๆกัน 
 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมมี
งานวิจัยท่ีเก่ียวของจากสถิติป2561จํานวนผูปวยIschemic Stroke ท้ังหมด 1179  คนเปนผูปวยท่ีมาเองโดย  
ญาตินําสงและกลุมผูปวยท่ีมาโดยระบบ EMS ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคจํานวนท้ังหมด   576 คน 
ผูวิจัยกําหนดคา   อิทธิพลของการทดสอบ ( effect size )ท่ียอมรับไดในการวิจัยทางการพยาบาลใน
ระดับกลาง.40 ( Burn & Grove,2009 )กําหนดกําลังของการทดสอบ ( power of the test )ท่ี .80และคา
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 36 คน ( Burn & Grove,2009 )รวมกลุมตัวอยาง
ท้ังในกลุมควบคุมและกลุมทดลองเปน 72 คนโดยท้ังสองกลุมเปนการเลือกตามเกณฑ มีการควบคุมอยางอิสระ 
โดยไมมีการเจาะจง (Non-Randomized ) โดยเลือกจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบชนิดเฉียบพลัน ซ่ึง
ผูปวยตองมาโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการและไดรับยาละลายลิ่มเลือด ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค  

ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวยขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ลักษณะทางคลินิก ไดแกปจจัยเสี่ยง 
ระยะเวลาในการดูแลผูปวย   และผลการดูแลผูปวย ไดแก onset to ER , Door to needle time ,Onset 
to needle time ผลการรักษา/ประเภทของการจําหนาย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  

สวนท่ี 1.แนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
โรงพ ยาบ าลสวรรค ป ระช ารั กษ  ส วน ท่ี 2  Protocal and Standing order for Stroke Fast Track 
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ สวนท่ี 3.เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบบันทึก
ขอมูลท่ัวไป ประเภทการมาโรงพยาบาล ลักษณะทางคลินิก ไดแกปจจัยเสี่ยง ระยะเวลาในการดูแลผูปวย   
แ ล ะ ผ ล ก า ร ดู แ ล ผู ป ว ย  ได แ ก  onset to ER , Door to needle time ,Onset to needle time 
ผลการรักษา/ประเภทของการจําหนาย 

โดยมีการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง คือผูวิจัยไดรับอนุมัติการทําวิจัยจากคระกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค เลขท่ี 9/2563 วันท่ี 17 มีนาคม 
2563 
5.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ข้ันเตรียมการ พัฒนาแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จัดประชุมเจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนการวิจัย ขอความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน และขอความรวมมือในการทําวิจัย 
          2. ข้ันดําเนินการ จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ กําหนดวันเริ่มใชแนวทางปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน 
จากนั้นนําแนวทางปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึนไปใช 
           3. ข้ันประเมินผล ผูวิจัยประเมินผลลัพธการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ หลังจากนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 3 เดือน   
  
 



การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของผูปวยท้ังสองกลุม โดยนําไป
ตรวจสอบการแจกแจงขอมูลเปนโคงปกติหรือไม โดยใชสถิติโคโมโกรอฟซามินอฟ (Kolmogorov-Smirnov 
test) และใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square test) และสถิติฟชเชอร (Fisher exact probability test) 
ในการตรวจสอบการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตาง
ของระยะเวลาในการดูแลผูปวย   และผลการดูแลผูปวยไดแก onset to ER, Door to needle time ,Onset 
to needle time ผลการรักษา/ประเภทของการจําหนาย ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลัง
ทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชสถิติโคโมโกรอฟซามินอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) โดยใชสถิติที 
(t-testX ทดสอบสมมติฐานท่ีขอมูลมีการกระจายตัวเปนโคงปกติ และใชสถิติแมนวิทนียยู (Mann-Whitney 
U-test) ในการทดสอบสมมติฐานท่ีไมเปนโคงปกติ 
5.6 ผลการศึกษา 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูปวย การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาในกลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
เฉียบพลัน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยจึงไมสามารถจับคูขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังสอง
ใหเหมือนกันได แตผูวิจัยไดทําการทดสอบความแตกตางของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมทางสถิติ
โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square test) พบวาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. ผลของการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เปรียบเทียบกับกลุมผูปวยท่ีญาตินําสง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค  

2.1 การเปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงหองฉุกเฉิน พบวา กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแล
โดย EMS มีคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงหองฉุกเฉิน ( =83.64, S.D.=36.23) ต่ํากวากลุมท่ี
ญาตินําสง( =117.47, S.D.=61.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี1. แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงหองฉุกเฉิน ระหวางกลุมผูปวยท่ีไดรับการ
ดูแลโดย EMS และกลุมท่ีญาตินําสง 
คาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงหอง
ฉุกเฉิน  (หนวยเปนนาที) 

Mean SD t df p-
value 

กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS  
กลุมท่ีญาตินําสง 

83.64 
117.47 

36.23 
61.13 

 

2.857 
 

56.889 
 

< .01 

 
2.2 การเปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉินจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด พบวา กลุมผูปวย

ท่ีไดรับการดูแลโดย EMS มีคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉินจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด( =31.58, 
S.D.= 5.64) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง (  =46.11, S.D.=9.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี2. แสดงการการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉินจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด  
ระหวางกลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS และกลุมท่ีญาตินําสง 
คาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉินจนถึง
ไดรับยาละลายลิ่มเลือด  (หนวยเปนนาที) 

Mean SD t df p-
value 

กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS  
กลุมท่ีญาตินําสง 

31.58 
46.11 

5.64 
9.50 

 

7.890 
 

56.933 
 

< .01 

 

x
x

x
x



2.3 การเปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด พบวา กลุมผูปวยท่ี
ไดรับการดูแลโดย EMS มีคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด( =115.50, S.D. 
=35.73) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง ( =163.42, S.D.=58.79) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3. แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือด ระหวาง
กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS และกลุมท่ีญาตินําสง 
คาเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงไดรับ
ยาละลายลิ่มเลือด (หนวยเปนนาที) 

Mean SD t df p-
value 

กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS  
กลุมท่ีญาตินําสง 

115.50 
163.42 

35.73 
58.79 

 

4.179 
 

57.754 
 

< .01 

 
2.4 การเปรียบเทียบจํานวนวันนอนโรงพยาบาล พบวา กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS มี

คาเฉลี่ยวันนอนโรงพยาบาล ( =4.58, S.D. =2.71) ต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง( =6.22, S.D.=5.64) แตท้ัง
สองกลุมไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (p= .416) ดังแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางท่ี4. แสดงการเปรียบเทียบจํานวนวนันอนโรงพยาบาล ระหวางกลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS และ
กลุมท่ีญาตินําสง 
จํานวนวนันอนโรงพยาบาล 
  (หนวยเปนวัน) 

Mean SD Mann- Whitney 
U 

Z p-
value 

กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS  
กลุมท่ีญาตินําสง 

4.58 
6.22 

2.71 
5.64 

580.00 -.813 .416 

 
 2.5 การเปรียบเทียบคาใชจายในการรักษา พบวา คาเฉลี่ยคาใชจายท่ีใชในการรักษากลุมท่ีไดรับการ
ดูแลโดย EMS (  =67373.58, S.D. =22477.23) มีคาเฉลี่ยต่ํากวากลุมท่ีญาตินําสง ( =74203.56, S.D. 
=28939.02) แตไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (p= .305) ดังแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5. แสดงการเปรยีบเทียบคาใชจายในการรักษา ระหวางกลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS และกลุม
ท่ีญาตินําสง  
คาใชจายในการรักษา 
  (หนวยเปนบาท) 

Mean SD Mann- 
Whitney 
U 

Z p-
value 

กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลโดย EMS  
กลุมท่ีญาตินําสง 

67373.58 
74203.56 

22477.23 
28939.02 

557.00 -1.025 .305 

 
5.7อภิปรายสรุปผล 
        จากการศึกษาผลลัพธการดูแลผูปวย Stroke Fast Track ของหนวย EMS  ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด 
นครสวรรคโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชแนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เปรียบเทียบกับกลุมผูปวยท่ีญาตินําสง ในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค โดยใชเครื่องมือในการวิจับท่ีไดผานการตรวจสอบความถูกตอง ประกอบดวย.

x
x

x x

x x



แนวปฏิบั ติสําหรับหนวยบริการการแพทย ฉุกเฉิน( EMS )ในผูปวยStroke fast track Protocal and 
Standing order for Stroke Fast Track โรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ 
     สรุปผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเขาถึงบริการโดยระบบEMSและการใชแนวปฏิบัติสําหรับหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน ( EMS )ในผูปวยStroke fast track  Protocal and Standing order for Stroke 
Fast Track โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ชวยเพ่ิมโอกาสการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือดใหกับผูปวย โดยทีมมี
การประสานงาน/การใหคําปรึกษาอยางมีระบบ มีการกําหนดบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบและมีแนว
ทางการดูแลรักษาท่ีชัดเจน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย Stroke Fast Track ผูปวยสามารถ
เขาถึงบริการมากข้ึน  ลดอัตราตาย พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง 

การนําไปใชประโยชน 
         1.ผูปวย Stroke ท่ีอยูใน golden period เขารับบริการมีอัตราการไดรับยา rt-PA  ภานใน 45 – 6
นาที  ≥50% 
         2.หนวยบริการและศูนยรับแจงเหตุ Triage ,Alert sign และActivate Fast Track ไดจากท่ีเกิดเหตุ 
สามารถใหขอมูล contra indication ได 
         3.มีระบบTelemedicine ใหคําปรึกษาและคําสั่งการรักษาท่ีชัดเจนระหวางศูนยรับแจงเหตุกับทีมท่ี
ออกปฏิบัติการ 
         4.กระตุนใหประชาชน.ผูนําชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุข,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชบริการ 
EMS มากกวาการนําผูปวยมาเองตลอดจนใหตระหนักในการสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง 
5.8 ขอเสนอแนะ 
     1.ดานบริหารจัดการ ผูบริหารสามารถขยายผลการวิจัย โดยนํามาจัดทําแผนการพัฒนาระบบการบริการ
สุขภาพโรคหลอดเลือดในเครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
     2.ดานบริการพยาบาล ถายทอดความรู แนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ( EMS )ใน
ผูปวย Stroke fast track.ใหกับหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ( EMS ) ของเครือขายและโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีเปนระดับ ( ALS )ในจังหวัดนครสวรรค พรอมนิเทศติดตามเพ่ือหาแนวทางพัฒนาระบบรวมกันอยางตอเนื่อง 
     3.ดานบริการพยาบาล การใหความรูแกผูปวย ญาติหรือบุคคลใกลชิดกับผูปวยท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองเก่ียวกับอาการ อาการแสดง อันตรายของโรค และการจัดการเม่ือเกิดอาการ ตลอดจน
ประโยชนในการใชบริการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน( EMS ) เพ่ือลดระยะเวลาในการมาโรงพยาบาลและ
เพ่ิมการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือด ( rt -PA ) 
     4.การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยบุคลากรในทีมตองเขาใจปญหาและวิเคราะหปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไข 
ความรวมมือของทีมท่ีดูแลมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูผูปวยใหไดมาตรฐาน 
5.9 บรรณานุกรม 
ดิษยา รัตนากร.เจษฎา เขียนดวงจันทร.(2550).โรคหลอดเลือดสมอง ( Cerebrovascular disease )   
        ในทศพล ลิ้มพิจารณกิจ,ศศิโสภณ เกียรติบูรณกุล และสมนึก สังฆานุภาพ (บรรณาธิการ)   อายุรศาสตร 
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          กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ศูนยรับแจงเหตุ suspected Stroke Fast Track 
-ซักประวัติและประเมินอาการโดยใช Fast Stroke Assessment ( F.A.S.T.) 
-Onset < 4.5 ชั่วโมง 
-Alert Stroke Fast Trackสั่งการหนวยบริการทางการแพทย ( EMS )ระดับ A ออกรับ 
 

 

 หนวยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ( EMS ) 
- ประเมินสภาพผูปวยตามหลัก ABC 
- check capillary blood glucose ( DTX )  
 

มากกวา 60mg% นอยกวา 60mg% 

  

 
ปฏิบัติตาม  Guideline Alteration 

of conscious with Suspected 

Hypoglycemia 

 

แจงศูนยสั่งการ 

Activate Stroke Fast Track 

- On 0.9 % NSS 1000 ml rate 80 cc/hrs 

-เก็บเลือดเตรียมสงตรวจ CBC , BUN ,Cr ,Electolyte ,PT ,PTT,INR 

-.ใหญาติสายตรงมาพรอมกับผูปวยในรถ Ambulance เพ่ือซักประวัติ

เพ่ิมเติมและใหขอมูลการไดรับยาละลายลิ่มเลือด ( rt-PA )    

-รีบนําสงโรงพยาบาล พรอมจดบันทึกประวัติ อาการและอาการแสดง 

ตลอดจนสัญญาณชีพโดยละเอียด และรายงานตอเจาหนาท่ีหองฉุกเฉิน 

 

 

หองฉุกเฉิน 

-Activate Stroke Fast Track in Hospital 
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ผูปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมท่ีพัฒนา 

1.ศูนยรับแจงเหตุ 1.เม่ือศูนยไดรับแจงเหตุ 
- ซักประวัติและประเมินอาการโดยใช Fast Stroke Assessment 
    F = Face ปากเบี้ยว 
    A = Arm แขนขาออนแรง 
    S  = Speech ลิ้นแข็ง พูดไมชัด พูดลําบาก 
   T   = Time ระยะเวลาท่ีเกิดอาการ 
    ถาพบวามีอาการผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งภายใน 4.5 ชั่วโมง Alert Stroke Fast Trackสั่งการ
หนวยบริการทางการแพทย ( EMS )ระดับ A ออกรับ 
2.ประสานหองบัตรเพ่ือทําบัตรพรอมใบขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยแจงทีมในหองฉุกเฉินรับทราบ
เบื้องตน 

2.หนวยบริการ
ทางการแพทย
ฉุกเฉิน 
 ( EMS ) 

1.เม่ือหนวย EMS ถึงท่ีเกิดเหตุประเมินสภาพผูปวยตามหลัก ABC 
    A = Air way 
   B  = Breathing 
   C = Circulation 
   เพ่ือประเมินภาวะเรงดวนและใหการชวยเหลือตามความเหมาะสม 
2.check capillary blood glucose ( DTX )  
   - ถาพบนอยกวา 60 mg % ปฏิบัติตาม  Guideline Alteration of conscious with Suspected 
Hypoglycemia  
   - ถาพบมากกวา 60 mg % แจงศูนยรับแจงเหตุ Activate Stroke Fast Track 
3. On 0.9 % NSS 1000 ml rate 80 cc/hrs 
4. เก็บเลือดเตรียมสงตรวจ CBC , BUN ,Cr ,Electolyte ,PT ,PTT,INR 
5.ใหญาติสายตรงมาพรอมกับผูปวยในรถ Ambulance เพ่ือซักประวัติเพ่ิมเติมและใหขอมูลการไดรับ
ยาละลายลิ่มเลือด ( rt-PA )ดังนี้ 
   - ผูปวยสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง 
   - เม่ือผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองไมพบเลือดออก กรณีไมมีขอหามในการใหยาละลายลิ่มเลือด 
   - ใหขอมูลผูปวย/ญาติสําหรับการตัดสินใจในการรับยาละลายลิ่มเลือด ดังนี้ 
        * มีโอกาสฟนตัวจากความพิการ สูงกวาคนท่ีไมไดรับยาประมาณ 30 % 
        * ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไดรับยาคือเลือดออกในสมองและเลือดออกในอวัยวะ
ตางๆของรางกายพบประมาณ 7 % 
        * ราคายาประมาณ 23000 บาทแตไมเสียคาใชจาย 
6.รีบนําสงโรงพยาบาล พรอมจดบันทึกประวัติ อาการและอาการแสดง ตลอดจนสัญญาณชีพโดย
ละเอียด และรายงานตอเจาหนาท่ีหองฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ( ตอ ) 

 
 

 

ผูปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมท่ีพัฒนา 
3.หองฉุกเฉิน 1. แพทยซักถามประวัติ อาการและอาการแสดง จากทีม EMS ผานระบบ Telemedicine เพ่ือ

ประเมินและสั่งการรักษาตั้งแตผูปวยอยูในรถ Ambulance และเขียนใน เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  
( CT Brain non contuse )เตรียมไว เพ่ือเม่ือผูปวยมาถึงหองฉุกเฉินถาพบอาการคงท่ีสามารถนําสง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  ( CT Brain non contuse )ไดทันที 
2.เม่ือผูปวยมาถึงหองฉุกเฉิน Activate Stroke Fast Track in Hospital เพ่ือใหผูปวยเขาถึงการไดรับ
ยาละลายลิ่มเลือดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ( rt-PA ) มากข้ึน สงผลใหลดอัตราการเสียชีวิตและ
ความพิการของผูปวย 
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