
 

 

แนวทางการปรึกษาและสงตอโรคหัวใจขาดเลือดในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือพบผูป่้วยมีอาการโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (ผูพ้บผูป่้วยหรืออสม.) 

.เจบ็หนา้อกแบบตือๆหนกัๆอาจมีอาการเจบ็รา้วไปทีแขนซา้ย คอ หรือ กราม 

.เจบ็แน่นๆในอก รูส้ึกอดึอดั เกิดขึนทนัทีทนัได เจบ็นานกว่า  นาที 

.อาการเจบ็สมัพนัธก์บัการออกกาํลงักาย 

.มีอาการร่วม เหงือออก ตวัเย็น หนา้ซีด คลืนไสอ้าเจียน เหนือย หายใจลาํบาก ชีพจรเตน้เบาเรว็ 

***  เวลามาตรฐานในการใหย้าลิมเลือด คือ  ชวัโมง  

***  ในทางปฏบิตัิตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการรกัษา  ชวัโมง  ดงันนัตอ้งใหผู้ป่้วยมาถึงโรงพยาบาลโดยเร็ว

ทีสุด ไม่เกิน  ชวัโมง  

ผูพบเห็น 

รีบนําสงโรงพยาบาลใกลบานทันที 

โทร  

ใหกลุมเสี่ยง/ผูปวย/อาสาสมัครประจําครอบครัวหรือผูพบเห็น  ผูปวยที่มีอาการดังกลาวขางตน     

โทรปรกึษาและแจงขอมูลผูปวยอยางรวดเร็ว 

 โทรแจง 1669 โดยดวน หรือ 

เบอรโทร..............................อสม./อสม.หมอประจําบาน 

เบอรโทร..............................เจาหนาที่ รพ.สต.ใกลบาน 

เบอรโทร..............................หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเขตของทาน 

 



 

 

แนวทางการดูแล ผูปวยท่ีมีอาการเจ็บเคนอกสงสัยเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ผูปวยที่มีอาการเจ็บเคนอกสงสัยเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ปจจัยเสี่ยง                   

   - อายุ 

  - DM / HT / Dyslipidemia 

  - สูบบุหรี่ 

   - ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว 

  - ประวัติโรคหัวใจมากอน 

อาการ 

  - เจ็บเคนอกรุนแรงติดตอกันมากกวา 20 นาที 

  - เจ็บเคนอกรุนแรงกวาที่เคยเปนมากอน 

  - เหนื่อยเฉียบพลัน / Acute CHF 

  - ปวดทอง ที่หาสาเหตุอื่นไมได 

ผูปวย STEMI ( ใน รพ.สต.) 

1. ดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจน 

2. ติดตามดูแลสัญญาณชีพอยางใกลชิด 

3. On monitor EKG (ถามี) และ O2 sat 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refer และโทรศัพทป์ระสาน รพ.ใกล้ทีสุด ทันท ี



 

 

ผูปวย STEMI ( ใน รพช.) 

1. ดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจน 

2. ติดตามดูแลสัญญาณชีพอยางใกลชิด 

3. On monitor EKG และ O2 sat 

Consult - cardiologist (พ.อิทธิเดช รพ.พหลฯ) 

  - Staff med รพ.พหลฯ , 

    (Tel, Line group) - ตามแนวทางปฏิบัติการรักษา ราชการ เครือขาย 

                            Service Plan โรคหัวใจ จ.กาญจนบุรี ป 2559 

 

ผูปวยสามารถใหยา streptokinase/TNK 

ภายใตคําสั่งการรักษาของแพทย 

ผูปวยที่มีขอหามในการใหยา 

streptokinase/TNK และ onset >12 hr  

ใบยินยอมใหการรักษา 

ใหยา streptokinase 1.5 mu/TNK คํานาณตาม 

นน.ตัวไมเกิน 8,000 u 

ตามแนวปฎิบัติการใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย 

STEMI 

Refer รพ.พหล, หลังให 

streptokinase/TNK หมด ทุกราย 

ผูปวยท่ีมีอาการเจ็บเคนอกสงสัยเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ปจจัยเสี่ยง                   

   - อายุ 

  - DM / HT / Dyslipidemia 

  - สูบบุหรี่ 

   - ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว 

  - ประวัติโรคหัวใจมากอน 

อาการ 

  - เจ็บเคนอกรุนแรงติดตอกันมากกวา 20 นาที 

  - เจ็บเคนอกรุนแรงกวาท่ีเคยเปนมากอน 

  - เหนื่อยเฉียบพลัน / Acute CHF 

  - ปวดทอง ที่หาสาเหตุอ่ืนไมได 

ประเมินสภาพผูปวยแรกรับและบันทึกอาการเจ็บ/แนนหนาอกโดยใช Nemeric pain score 

 
 

 

 

                               

 

                            

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

ดแูลผูป่้วยตามแนว

ปฏิบตัิการดผููป่้วยSTEMI 



 

 

 

แนวทางปฏิบัติ การรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

เครือขาย Service plan โรคหัวใจ จังหวัดกาญจนบุรี  

แนวทางการปรึกษา 

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

1stcall นพ.อิทธิเดช 081-858-8432 
 

2ndcall อายุรแพทย OPD 1  รพ.พหลฯ 

           โทร 034-587800 ตอ 6104 

 ตามตารางแพทยเวรอายุรกรรม ประจําเดือน 
 

   (ดูไดจาก Line : ConsultMed@Kan หรือ  

    โทรถาม ศูนย Refer รพ.พหลพลพยุหเสนา 

    โทร 034-587800 ตอ 6767) 

 

 

แพทย รพช.  1. โทรแจงแพทยรับปรกึษา ทางโทรศัพท วามีผูปวยสงสัย STEMI จะปรึกษา 

  2. ใหขอมูลผูปวย และสง EKG ผาน Line : consultmed@kan 

                    3. แพทยรับปรึกษาตัดสินใจการให SK /TNKรวมถึงการใหคําแนะนําอ่ืนๆแกแพทย รพช. 

                 4. ใหคําแนะนําผูปวย/ญาติ ลงนาม Informed consult และให SK/TNK ตาม protocol 

               5. แจงการเปลี่ยนแปลงอาการผูปวย แกแพทยผูรบัปรึกษาเปนระยะๆ จนใหยาครบ 

            6. เตรียมการเพ่ือการสงตอ เมื่อใหยา SK/TNK ครบ และประเมินผูปวยอีกครั้ง 
 

พยาบาล รพช.  1. ชวยเหลือแพทยในการดูแลผูปวย เตรยีมการใหยา SK/TNK และ monitor 

           2. ติดตอศูนย Refer รพ.พหลฯ วามีผูปวยกําลังจะให SK/TNK เตรียมพยาบาล/รถ Refer 

                3. เมื่อใหยา SK/TNK ครบทํา EKG ประเมินอาการและ vital signs เตรียมสงตอ 

                 4. แจงศนูย Refer รพ.พหลฯ อีกครั้ง เพ่ือสงตอ และประมาณเวลาที่จะถึง 
 

พยาบาลศนูย Refer  แจงหองฉุกเฉิน รพ.พหลฯ และ ICU.อายุรกรรม, ญสส. เตรียมพรอมรับผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

บุคลากรทางการแพทยประเมินภาวะเรงดวน และใหการบําบัดรักษาเบื้องตน ภายใน 10 นาที 

 - ตรวจติดตามสัญญาณชีพ 

 - เตรียมพรอมสําหรับการกูชีพฉุกเฉิน 

 - ตรวจ EKG 12 leads 

 - ซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทยและอาน EKG 

   โดยเร็ว 

 - ซักประวัติหาขอหามในการใหยา 

 - ใหออกซิเจน 

 - เตรียมเปดเสนเลือดเพื่อใหยาและสารนํ้า 

 - ให แอสไพริน 160 - 325 มก. เคี้ยว 

 - ใหยากลุม Nitrate อมหรือพนใตลิ้นในผูปวยที่ 

   เปนโรคหัวใจมากอน 

 - เจาะเลือด CBC, ELECTROLYTE, cardiac  

   biomarker ถาทําได (ไมรอผล) 

 - CXR กรณีสงสัยภาวะอ่ืนดวย (รพช.ควรทํา) 

EKG เปน ST elevation หรือ new LBBB EKG ไมพบลักษณะ ST elevation 

  - ให clopidrogrel 75 มก. กินทางปาก 

(อายุ < 75 ป 4 เม็ด, อายุ > 75 ป  1 เม็ด) 

ติดตามสัญญาณชีพและ EKG ผูปวยตลอดเวลา 

ปรกึษาแพทยรับปรึกษาตามแนวทางที่กําหนด 

ถาแนะนําการให SK/TNK ที่ รพช. 

 - ใหขอมูลผูปวยและญาติ ลงนามใน consent form 

 - ดําเนินการให SK/TNK เมื่อไมมีขอหาม ภายใน 30 

นาที 

 

   ดูแลแบบ NSTEMI / Unstable angina 

ติดตามอาการผูปวย ทํา EKG และเจาะเลือดดู 

Cardiac biomarker ซ้ํา เปนระยะ ๆ      

STEMI ประเมินความเสี่ยง (Risk score) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอหามในการใหยา Streptokinase 

1. ความดันโลหิตสูงมากกวา 180/110 มม. ปรอท ที่ไมสามารถควบคุมได 
2. มีประวัติเปน Hemorrhagic stroke 
3. มีประวัติเปน Non-hemorrhagic stroke ในระยะ 1 ปที่ผานมา 
4. ตรวจพบเลือดออกในอวัยวะภายใน เชน เลือดออกทางเดินอาหาร เลือดออกในชองทอง 
5. เคยไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือ ไดรับการผาตัดใหญ ภายในเวลา 6 สัปดาห 
6. สงสยัวาอาจมีหลอดเลือดแดงใหญแทรกเซาะ (Aortic dissection) 
7. ทราบวามีภาวะเลือดออกงายผิดปกติหรือไดรบัยาตานการแข็งตัวของเลือด เชน warfarin (INR > 2) 
8. ไดรบัการกูชีพ (CPR) นานเกิน 10 นาที หรือ มีการบาดเจ็บรุนแรงจากการกูชีพ 
9. ตั้งครรภ 

ควรพิจารณาใหยา streptokinase เมื่อมีขอบงชี้ เวนแตผูปวยเคยแพยาหรือมีประวัติไดรับยานี้มากอน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผูปวย ขณะใหยา Streptokinase 
1. การผสมยา  - ใหผสมยาดวย NSS ลงในขวดยา SK แลวกลิ้งขวดเบา ๆ หามเขยา เพราะ 

   จะเกิดฟอง พยายามดูดยาออกจากขวดยาใหหมด 
 - ดูดยามาผสมในNSS 100 ml และกลิ้งเบา ๆ ใหยาเขากัน 
 - เตรียมสายน้ําเกลือและ Infusion pump เพ่ือใหยาแกผูปวย 

2. การใหยา  - ควรใหยาผาน Infusion pump ใหหมด ภายใน 60 นาที (ไมควรใหเร็ว) 
 - แมวายังไมมีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนหรือคดัคานการใหสเตียรอยด แต
แนะนําให hydrocortisone 100 mg IV กอนใหยา SK 

3. การติดตามระหวางใหยา  - ควรใหสารน้ําแกผูปวยอยางเพียงพอ เวนแตสงสัยวาจะมีภาวะ CHF 
 - ติดตามสัญญาณชีพและ EKG monitor ผูปวยตลอดเวลาระหวางใหยา 
 - เตรียมอุปกรณกูชีพฉุกเฉินใหพรอม 
 - ประเมินอาการเจ็บอก ความรูสึก BP, HR, O2 sat เปนระยะๆ 
 - ทํา EKG ซ้ําทุก 30 นาที ระหวางใหยา 
 - ไมควรทําหัตถการที่ไมจําเปนระหวางใหยา เชน cutdown / foley ‘s cath 

4. การแกปญหาที่พบบอย  - คลื่นไสอาเจียน ใหยา plasil IV 
 - ความดันหิตต่ํา ประเมนิ volume status / ใหสารน้ํา อาจเริ่มให inotropic 
drug ถายังต่ํามากอาจหยุดยาชั่วคราว และแจงแพทยที่ปรึกษา 
 - ชีพจรชา < 40 คร้ัง/นาที ให inotropic drugและแจงแพทยท่ีปรึกษา
เตรียมพรอม เร่ือง transcutaneous pacemaker 
 - มีเลือดออก เชน เลือดออกตามไรฟน อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระหรือ 
ปสสาวะเปนเลือด ใหหยุดยา แลวแจงแพทยที่ปรึกษา 

5. การประเมินหลังใหยา  - ควรประเมนิอาการเจ็บหนาอก และสัญญาณชีพหลังใหยา 
 - ทํา EKG 12 leads หลังเริ่มใหยา 90 นาที (หรือหลังใหยาหมด) 
 - แจงแพทยที่ปรึกษา และศูนย Refer รพ.พหลฯ เพ่ือเตรียมรับการสงตอ 

6. ระหวางสงตอ  - ทีมบุคลากรทางการแพทยท่ีไปกับรถพยาบาลสงตอ ตองมีความพรอมทั้งรางกาย
และผานการฝกอบรม สามารถติดตอปรึกษา รพ.พหลฯ ได 
 - มียาและอุปกรณกูชีพพรอม มีเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพและ EKG ควรเปนเครื่อง 
defibrillator และมีระบบ AED 
 - ไมตองใหรถพยาบาลขับเร็วจนเกินไป เพราะสงมาสังเกตอาการและประเมินเพ่ือ
สงตอ เวนแตความจําเปน กรณีผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง 



 

 

ผูปวยท่ีมีความเส่ียงสูง ตอการใหยา streptokinase 
1. อัตราการเตนของหัวใจ > 100 ครั้ง/นาที และมีความดันซิสโตลิก <100 มม. ปรอท 
2. มีภาวะหัวใจลมเหลว 
3. ผูปวยมีความดัน <90/60 มม. ปรอท และอยูในภาวะช็อค 
4. มีขอหามตอการใหยาสลายลิ่มเลือด 

ควรแจงแพทย ที่รบัปรึกษาประคับประคอง และเตรียมการสงตอ 
 
 

คาํแนะนําสําหรับผูปวยและญาติ 
 

 อาการของผูปวยนาจะเปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากการมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ 
ซึ่งถาปลอยใหเวลาผานไปนานเทาใด กลามเนื้อหัวใจจะยิ่งขาดเลือดมากขึ้น ทําใหผูปวยอาการทรุดลง ถึงขั้น 
เสียชีวิตเฉียบพลันได โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการสงตอ 
 การรักษาท่ีไดผลและเปนท่ียอมรับ และเปนมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ การใหยา
สลายลิ่มเลือด ชื่อ Streptokinase ซึ่งมีความปลอดภัยสูง เม่ือใหตามขอบงชี้ในผูปวยท่ีไมมีขอหาม และโอกาส
จะเปดหลอดเลือดสําเร็จจะสูง ถาไดใหยาเร็วภายหลังผูปวยมีอาการภายใน 3 - 4 ชม. ซึ่งภาวะแทรกซอน     รุน
แรงนอยมาก เมื่อเทียบกับประโยชนที่ผูปวยจะไดรบั เชน ภาวะเลือดออกในสมอง พบได รอยละ 0.3 - 1 การให
ยานี้ จะใหกอนการสงตอ ภายใตคําปรึกษาและการกํากับดูแลของแพทยเฉพาะทาง ใชเวลาราว 60 - 90นาที 
หลังจากใหยาแลว จะสงผูปวยตอการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 แบบประเมินขอหามและใบยินยอมในการรักษาผูปวย STEMI ดวยยา Streptokinase 

ขอหามในการใหยาละลายลิ่มเลือด 
 1. เคยมีเลือดออกในสมอง……………………………………………………………….………        ม ี  ไมมี 
 2. หลอดเลือดสมองผิดปกติ เชน หลอดเลือดโปงพอง (AVM)………………………         มี    ไมมี 
 3. มะเร็งสมอง ทั้งชนิดเกิดเองในสมองหรือแพรกระจายมาท่ีสมอง…………….…        มี     ไมมี 
 4. หลอดเลือดในสมองตีบในระยะ 3 เดือน ยกเวนรายที่เกิดภายใน 3 ชั่วโมง…    มี     ไมมี 
 5. สงสัยมีหลอดเลือดเอออรตาถูกกัดเซาะ (Aortic dissection)…………….………  มี      ไมมี 
 6. กําลังมีเลือดออกหรือเลือดออกงาย  ยกเวนการมีประจําเดือน…………..………  มี     ไมมี 
 7. บาดเจ็บที่สมองหรือใบหนาอยางชัดเจนในระยะ 3 เดือน………………………….  มี      ไมมี 
ขอควรระวังในการใหยาละลายลิ่มเลือด 
 1. ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไดไมสม่ําเสมอ……………………………………………….  มี      ไมมี 
 2. ความดันโลหิตแรกรับมากกวา 180/110 มม.ปรอท (คาใดคาหนึ่ง)…………  มี      ไมมี 
 3. โรคหลอดเลือดสมองตีบมากกวา 3 เดือน โรคสมองเสื่อม  
        หรือโรคทางสมองอ่ืนๆซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอหาม……………………….  มี      ไมมี 
 4. ไดรับการชวยนวดหัวใจมากกวา 10 นาที หรือเกิดอันตรายในชองอกหลังชวย 
        นวดหัวใจหรือหลังการผาตัดใหญภายใน 3 สัปดาห………………………………….  มี      ไมมี 
 5. มีเลือดออกในรางกายในระยะ 2 - 4 สัปดาห…………………………………………..  มี      ไมมี 
 6. ไดรับการแทงหลอดเลือดที่ไมสามารถกดใหเลือดหยุดได……………………..……..  มี      ไมมี 
 7. ไดรับยา Streptokinase มากอนไมนอยกวา 5 วันหรือเคยแพยาเหลานี้……...  มี      ไมมี 
 8. กําลังตั้งครรภ…………………………………………………………………………………………  มี      ไมมี 
 9. กําลังมีแผลในกระเพาะอาหาร (Active peptic ulcer)…….……………….……….  มี      ไมมี 
 10. กําลังไดรับยาตานการเกิดลิ่มเลือด (Anticoagulants)………………………….….   มี      ไมมี 
 

ขาพเจาไดรบัการอธิบายจากแพทย/พยาบาล แลวทราบวา 
  ผูปวย  มี      ไมมี    ขอหาม ขอที่…………………………………….. 
          มี      ไมมี    ขอควรระวัง ขอที่……………………………………. 
 ผูปวย  ไมสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดไดเพราะโอกาสเกิดผลเสียกับผูปวยหรือรักษาไมสําเร็จ 
                มากกวาผลดี 
    สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดไดเพราะโอกาสเกิดผลดีกับผูปวยหรือรักษาสําเร็จมากกวา 
ผลเสีย (ผลเสยีเชนอาจเกิดเลือดออกมากในสมองกระเพาะอาหารหรือเกิดอาการแพยาจนถึงกับ    ชีวิตได) 
  ในกรณีที่ใหยาละลายลิ่มเลือดขาพเจาทราบ ผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับผูปวยและไดตัดสินใจ
รวมกับแพทย โดยมีพยานรับทราบจึงตัดสินใจ 
    ไมให   ใหยาละลายลิ่มเลือดกับผูปวยชื่อ…………….…..………..………. 
 

HN………….……..ณ โรงพยาบาล...................................................วันที่…..….เดอืน…...……..พ.ศ….…….. 
 

…………….……..……..    …………….……..……..    …………….……..……..   …………….……..…….. 
(…………..….…………)    (…………..….…………)   (…………..….…………)   (…………..….…………) 

               ผูปวย                  ญาติ              พยาบาล                  แพทย 
 



 

 

แบบฟอรมการสงตอผูปวย 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล......................................เพศ....................อายุ...................... 
วินิจฉัยเบื้องตน.......................................สาเหตุท่ีสง........................................................................ 
 

สวนของผูปวย 
1. เริ่มเจ็บเคนอก เวลา...................................... 
2. ระดับความดนัโลหิตปจจุบัน.........................มิลลิเมตรปรอท 
3. มีระดับความดัน systolic ต่ําที่สุด.........................มิลลิเมตรปรอท 
4. อัตราการเตนหัวใจต่ําที่สุด ต่ํากวา <40/นาที หรือไม    ม ี  ไมมี 
5. มีภาวะหัวใจลมเหลวหรือไม       ม ี  ไมมี 
6. มีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกที่เลวลงในระยะเวลาอันสั้น    ม ี  ไมมี 
7. ไดรบัยากระตุนการทํางานของหัวใจ เชน dopamine, adrenaline  ม ี  ไมมี 
8. มี cardiac arrest และไดรับการกูชีพ       ม ี  ไมมี 
9. ระดับความรูสึกตัว        ม ี  ไมมี 
10. ใส ET tube หรือไม        ม ี  ไมมี 
11. ไดรบัยาละลายลิ่มเลือดหรือไม       ม ี  ไมมี 

ไดรบัยา............................ขนาด..........................เวลาที่ให.............................. 
 

สวนการขนยาย 
1. ระยะเวลาการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่รับผูปวยไวรับรักษาตอ........นาที คาดวาจะถึงเวลา

............น. 
2. มีแพทยติดตามไปดวยหรอืไม       ม ี  ไมมี 
3. มีพยาบาลติดตามผูปวยหรอืไม       ม ี  ไมมี 
4. มีรถพยาบาลในการสงตอผูปวยหรือไม      ม ี  ไมมี 
5. รถที่สงตอมียาและอุปกรณในการกูชีพรวมทั้งเคร่ืองกระตุกหัวใจหรอืไม  ม ี  ไมมี 
6. ขณะขนยายผูปวยจําเปนตองไดรับยากระตุนการทํางานของหัวใจหรือไม  ม ี  ไมมี 
7. มีประวัติ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และคลื่นไฟฟาหัวใจสงพรอมผูปวย  ม ี  ไมมี 

สวนที่โรงพยาบาลรับสงตอผูปวยตองเตรียม 
1.  อุปกรณเครื่องชวยหายใจ       ม ี ไมมี 
2.  เปดหองสวนหัวใจอยางเรงดวน      ม ี ไมมี 
3.  อุปกรณกับการกระตุนหัวใจ       ม ี ไมมี 
4.  อุปกรณชวยพยุงความดันดวยบอลลูน (IABP)     ม ี ไมมี 
5.  แพทยที่ปรกึษาเพื่อใหคําปรึกษาระหวางการเคลื่อนยาย    ม ี ไมมี 
 
ขอรถพยาบาลมารับผูปวย       ม ี ไมมี 

 

 

 



 

 

แนวทางการสงตอผูปวย STEMI 

1. แจงผูปวยและญาติทราบ เม่ือแพทยพิจารณาสงตอผูปวยไปรับการรกัษาตอ 
2. ติดตอศูนย Refer เพื่อแจงวามีผูปวย STEMI Refer พรอมทั้งนําเอกสารประวัติการรักษาของผูปวย 

ผลการตรวจคลื่นไฟฟา หัวใจและหลกัฐานสิทธิของผูปวยไปท่ีศูนย Refer 
3. ลงบันทึกในแบบฟอรมการสงตอผูปวย 
4. เมื่อติดตอ Refer ได เตรียมเอกสารตางๆพรอมกับปฏิบัติตามแนวทางการรับผูปวย เพ่ือทํา PCI ของ

โรงพยาบาลนั้น ๆ 
5. ในกรณีผูปวยใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ใหถายเอกสารบัตรทองและบัตรประชาชน 

 


