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This retrospective descriptive study (chart review) aimed to evaluate the clinical performance and quality of
care for patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI). This was conducted on patients with STEMI for those
who came to the emergency department in the central chest institute of Thailand between 1st October, 2016 and
31st December, 2017 (n=53). The research instrument used was the case record form that was created by the
researcher, which comprised the following information: demographic characteristics, illness history,
clinical nursing intervention performance, and quality of care for patient with STEMI. Descriptive statistics was used
for data analyses. From the study, it was found that the clinical nursing intervention performance was at a good
level in four components including advocating of patients’ rights, continuity of care, providing information, and nursing intervention for patients with STEMI. Two-components with the poor level including health promotion and risk
prevention for patients with STEMI. Among patients with STEMI had an electrocardiogram (ECG) performed (Door to
ECG) within 10 minutes (mean 3.2, SD 1.3) of arrival was 100%. Also, the time from ED arrival to ED discharge (Doorin-door-out time) within 30 minutes (mean 30.7, SD 21.4) was 71.7%. Lastly, the time from ED arrival to reperfusion
therapy (Door to balloon time) within 90 minutes (mean 58.5, SD 28.5) was 88.7%.
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิกและ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียก
สูงที่เข้ารับการรักษาในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงที่เข้ารับการ
รักษาในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ได้จากการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 53 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ แบบ
บันทึกผลการปฏิบัติงานทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ และแบบ
บันทึกคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
เอสทียกสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่ า ผลการปฏิ บัติ ง านทางคลิ นิก ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ใน
ระดับดี 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2) การดูแล
ต่อเนื่อง 3) การให้ข้อมูล และ 4) การตรวจและบ�ำบัดรักษา
ทางการพยาบาล และอยู่ในระดับไม่ดี 2 มาตรฐาน ได้แก่ 1) การ
สร้างเสริมสุขภาพ และ 2) การป้องกันความเสี่ยง ผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด เอสที ย กสู ง ได้ รั บการตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือพยาบาลภายใน 10 นาที
ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
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(mean 3.2, SD 1.3) คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ป่วยมาถึงและออกจาก
หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 30 นาที (mean 30.7, SD 21.4) คิด
เป็นร้อยละ 71.7 ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและได้รับการสวนหัวใจ
ภายใน 90 นาที (mean 58.5, SD 28.5) คิดเป็นร้อยละ 88.7
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก คุ ณ ภาพการดู แ ล
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
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ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial
infarction) เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
(Ischemic heart disease) ที่เป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญของ
ประชากรทั่วโลก1 จากการศึกษาพบว่า ในปี 2016 มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคหัวใจ (Cardiovascular diseases) ทั้งหมดทั่วโลกประมาณ
17.6 ล้านคน และมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ
14.5 ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ขาดเลือดมากถึงร้อยละ 19 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยผู้เสียชีวิต
จากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นจาก 7.96 ล้านคนในปี 2006 เป็น
9.48 ล้านคนในปี 20162 ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน นับว่าเป็นภาวะวิกฤตที่เป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งต้องได้
รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการสวนหัวใจหรือการขยายหลอดเลือด
หัวใจ (Percutaneous coronary intervention) หรือการรักษา
ด้วยยา (Pharmacologic therapy) โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Thrombolytic agents) เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจในเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงต้องได้รับการบริการ
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราการรอดชี วิ ต และลดภาวะแทรกซ้ อ นของผู ้ ป ่ ว ย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อย่างมาก3-6
American college of cardiology (ACC) และ American
heart association (AHA)7 ได้พัฒนารูปแบบการวัดผลการปฏิบัติ
งานที่เน้นการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและ
หลอดเลือดใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ ระบุโอกาส
ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การวั ด คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
เฉียบพลันในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส�ำคัญ ได้แก่ ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ ม าถึ ง โรงพยาบาลและได้ รั บ การท� ำ สวนหั ว ใจ (Primary
percutaneous coronary intervention: Primary PCI) ภายใน
เวลา 90 นาที (First medical contact-device time หรือ Door
to balloon time) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยเวลาตั้งแต่มาถึง
และออกจากหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใน 30 นาที (Door-in-doorout time)7 ร้อยละของผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 10 นาที (Door to electrocardiogram: Door to ECG)8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรง
ของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทาง
คลินิกที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย (Clinical outcomes) ดังนั้น การปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหน่วย
ผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการพยาบาล นับว่ามี
วารสารกรมการแพทย์

ความส�ำคัญที่จะส่งผลถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยซึ่งพยาบาลต้อง
ปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาการเจ็บป่วยหรือบาด
เจ็บของผู้ป่วยอย่างทันทีต่อสถานการณ์ เนื่องจากผู้ป่วยภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นอาการส�ำคัญที่คุกคามชีวิตที่
ต้องได้รับการแก้ไขอาการอย่างเร่งด่วน
กองการพยาบาล ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุข9 ได้ก�ำหนดมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็น 8 มาตรฐาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนก
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการปฏิบัติการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ปราศจากข้ อ ผิ ด พลาด และมี
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต ามหลั ก วิ ช าการและตามความคาดหวั ง ของผู ้ รั บ
บริการที่สามารถวัดได้ โดยมีเป้าประสงค์หลักของการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพสอดคล้องกับปัญหาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
ของผู้ป่วยอย่างทันทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันที่เป็นภาวะที่คุกคามชีวิต
จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอาการอย่างทันท่วงที เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้9 จะเห็นได้ว่า พยาบาลวิชาชีพเป็นหนึ่ง
ในที ม สุ ข ภาพที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการท� ำ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพบริ ก าร
ดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการพยาบาลที่กอง
การพยาบาลก�ำหนด
หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ให้การดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดในระดับตติยภูมิ โดยมีความคาด
หวังให้ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว
และพึงพอใจจากข้อมูลย้อนหลังในปี 2551-255310 พบว่าผู้ป่วย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มารับการรักษาจากหน่วย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอกเฉลี่ยปีละ 70 ราย ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์การวัดคุณภาพ
การบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
แผนกฉุ ก เฉิ น ได้ แก่ การประเมิ น คั ด กรองจากพยาบาลหากมี
อาการเจ็บหน้าอกด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวินิจฉัยภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภายใน 10 นาที กรณีสงสัยภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแพทย์ประจ�ำห้องฉุกเฉินจะปรึกษา
แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเพื่อพิจารณาให้นอนโรงพยาบาลที่หอ
ผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหัวใจหรือส่งห้องสวนหัวใจเพื่อท�ำการสวน
หัวใจ โดยก�ำหนดระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉินและ
ส่งต่อไปยังหอผู้ป่วยให้ได้ตามเกณฑ์ชี้วัดของหน่วยงานภายใน
30 นาที แต่ในปัจจุบันยังขาดการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการและคุณภาพด้านผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน การบริการพยาบาล
และคุณภาพด้านผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบัน
โรคทรวงอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป

สวนหัวใจเป็ นเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น (Triple vessel disease: TVD) ร้อยละ 37.7 รองลงมาเป็ นเส้นเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น (Double
vessel diseases: DVD) ร้อยละ 28.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวร้อยละ 94.3 ส่ วนใหญ่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งร้อยละ
38.8 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสู งร้อยละ 22.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประวัติการสู บบุหรี่ ร้อยละ 58.5
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น สถาบัน
ตารางที
่ 1 ข้อมูลส่(n=53)
วนบุคคลของผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีเ่ ข้ารับการรักษาในหน่วยผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก (n=53)
โรคทรวงอก
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ
คู่
โสด
หม้าย/ หย่า/ แยก
ไม่ระบุสถานภาพ
อาชีพ
รับจ้าง
รับราชการ
ว่างงาน
ธุรกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น
รัฐวิสาหกิจ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

50
3
mean 57.70
3
13
15
22

94.30
5.70
SD 13.10
5.70
24.50
28.30
41.50

37
8
7
1

69.80
15.10
13.20
1.90

16
12
16
5
2
2

30.19
22.64
30.19
9.43
3.77
3.77

5

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี ยบพลันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น สถาบัน
ตารางที
่ 2 ข้อมูลด้(n=53)
านสุขภาพของผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีเ่ ข้ารับการรักษาในหน่วยผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก (n=53)
โรคทรวงอก
ข้ อมูลด้านสุ ขภาพ
ผลการสวนหัวใจ
Triple vessel disease (TVD)
Double vessel disease (DVD)
Single vessel disease (SVD)
Non sig CAD
Normal
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
โรคความดันโลหิ ตสูง
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
วัณโรค
ประวัติการสู บบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
สูบบุหรี่

จานวน

ร้ อยละ

20
15
14
3
1

37.70
28.30
26.40
5.70
1.90

3
50
26
15
15
9
2

5.70
94.30
38.80
22.40
22.40
13.40
3.00

31
22

58.50
41.50

จากการประเมินผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันของพยาบาล
หน่วยผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นพบว่า หัวข้อที่มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดี ได้แก่ การพิทกั ษ์สิทปีธิทผี่ ปู ้ 44่ วยฉบัการดู
อเนืำเดื
่ องอการให้
มูล และการ
บที่ แ6ลต่
ประจ�
นพฤศจิขกอ้ ายน-ธั
นวาคม 2562
ตรวจและบาบัดรักษาทางการพยาบาล หัวข้อที่มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับไม่ดี ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันความ
เสี่ ยงผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี ยบพลัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันของพยาบาลหน่วยผูป้ ่ วย
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โรคหัวใจ
วัณโรค
ประวัติการสู บบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
วัตถุและวิ
ี ่ าร
สูบบุหธรีก

9
2

13.40
3.00

31

58.50

9
กระทรวงสาธารณสุ
้ป่วยภาวะ
22 ข ให้สอดคล้องกับการพยาบาลผู
41.50
กล้
า
มเนื
้
อ
หั
ว
ใจตายเฉี
ย
บพลั
น
ประกอบด้
ว
ย
1)
การตรวจและ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive
จากการประเมินผลการปฏิ
ตั ิตามมาตรฐานการบริ
การพยาบาลผู
ามเนื้ อหัวใจตายเฉี
ยบพลั
นของพยาบาล2) การ
บ�ำบัดรัป้ ก่ วยภาวะกล้
ษาทางการพยาบาล
(Nursing
intervention)
study) แบบการทบทวนเวชระเบี
ยนย้อบนหลั
ง (Retrospective
หน่วยผู
ป้ ่ วยฉุกเฉิเพืน่อพบว่
า หัวนข้ผลการปฏิ
อที่มีการปฏิ
ิอยูใ่ นระดันบิกดีโดย
ได้แก่ การพิ
ทกั อษ์เนืส่อิ ทงธิผ(Continuity
ปู ้ ่ วย การดูแลต่ofอเนืcare)
่ อง การให้
ขอ้ มูล าและการ
ดูแลต่
3) การสร้
งเสริมสุขภาพ
chart
review)
ประเมิ
บัตบิงตั านทางคลิ
promotion)
4) การป้
องกันและการป้
ความเสี่ยองกั
ง (Risk
ประยุ
กต์มาตรฐานการบริ
การพยาบาลผูหั้ปว่ ข้ยอุอทีบ่มัตีิกเหตุ
และฉุ
ตรวจและบ
าบัดรักษาทางการพยาบาล
ารปฏิ
บตั กิอเฉิยูใน่ นระดั(Health
บไม่ดี ได้
แก่ การสร้างเสริ
มสุ ขภาพ
นความprevention)
5)
การให้
ข
อ
้
มู
ล
และความรู
ด
้
า
้
นสุ
ข
ภาพ
(Providing
inforของกองการพยาบาล
งานปลัยดบพลั
กระทรวงสาธารณสุ
เสี่ ยงผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนืส�้ อำหันัวกใจตายเฉี
น (ตารางที่ 3) ข
ตารางที
การปฏิบบัตตั ิติตามมาตรฐานการบริ
ามมาตรฐานการบริกการพยาบาลผู
ารพยาบาลผู้ปป้ ่่ววยภาวะกล้
ใจตายเฉียยบพลั
บพลันนของพยาบาลหน่
ของพยาบาลหน่ววยผู
ยผู้ปป้ ่ ่ววยยฉุกเฉิน
ตารางที
่ 3่ 3การปฏิ
ยภาวะกล้าามเนื
มเนื้ ออหัหัววใจตายเฉี
สถาบั
(n=53) (n=53)
ฉุกนเฉิโรคทรวงอก
น สถาบันโรคทรวงอก

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
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1. การตรวจและบาบัดรักษาทางการพยาบาล
1.1 การประเมินอาการและคัดกรองผู้ป่วย
- ซักประวัติถึงอาการสาคัญที่นามาโรงพยาบาล
- การประเมินระดับความรู้สึกตัว
- ประเมินสัญญาณชีพและอาการเจ็บหน้าอก
- ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ 12 Leads
- การแปลผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
1.2 การปฏิบัติการพยาบาล
- ติด Monitor ECG
- ให้ให้ออกซิเจนในรายที่ O2 saturation < 90%
การปฏิ
ัติตป้ ามมาตรฐานการบริ
การพยาบาล
- รายงานแพทย์ประจ
าหน่บวยผู
่ วยฉุ กเฉิ น
- รายงานแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
- การให้ยาตามแผนการรักษา
- เจาะเลือดตามแผนการรักษา
- เปิ ดหลอดเลือดดา on NSS lock
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
- การประเมินระดับความรู้สึกตัว
- ประเมินสัญญาณชีพและอาการเจ็บหน้าอก
2. การดูแลต่ อเนื่อง
- ประสานงานหน่วยงานที่รับส่งต่อผูป้ ่ วย
- ส่งต่อข้อมูลการดูแลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
- ให้ขอ้ มูลการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้ องกันโรค
4. การคุ้มครองภาวะสุ ขภาพและป้องกันความเสี่ยง
- ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา
- ป้ องกันการพลัดตกหกล้ม
- ป้ องกันการเข้าสู่ ภาวะวิกฤติโดยไม่ได้วางแผน
5. การให้ ข้อมูลและความรู้ด้านสุ ขภาพ
- อธิบายให้ผปู้ ่ วยเข้าใจถึงแผนการรักษา
- การปฏิบตั ิตวั เมื่ออยูโ่ รงพยาบาล
- การปฏิบตั ิตวั ในการสวนหัวใจ
6. การพิทักษ์สิทธิผ้ ปู ่ วย
- การให้คาแนะนาเรื่ องสิ ทธิการรักษา
- ลงนามในเอกสารยินยอมรับการรักษา

ผลการประเมิน
ปฏิบัติได้ดี
ปฏิบัติได้ไม่ ดี
n
%
n
%

53
52
53
39
53

100.0
98.1
100.0
73.6
100.0

0
1
0
14
0

0
1.9
0
26.4
0

6

33
62.3
20
47.7
ผลการประเมิ0น
53
100.0
0
ปฏิ
บ
ต
ั
ไ
ิ
ด้
ด
ี
ปฏิ
บ
ต
ั
ไ
ิ
ด้
ไ
ม่
ด
53
100.0
0
0ี
n
%
n0
%0
53
100.0
53
100.0
0
0
53
100.0
0
0
53
100.0
0
0
53
53

100.0
100.0

0
0

0
0

53
52

100.0
98.1

0
1

0
1.9

0

0

53

100.0

3
0
7

5.7
0
13.2

50
53
46

94.3
100.0
86.8

49
52
50

92.5
98.1
94.3

4
1
3

7.5
1.9
5.7

53
53

100.0
100.0

0
0

0
0

ผลการศึกษาคุณภาพด้านผลลัพธ์ของการดูแลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลัน พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่
ผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อพยาบาลเท่ากับ 3.2 นาที
(SD ± 1.3) ซึ่งใช้เวลาภายใน 10 นาที คิดเป็ นร้อยละ 100 ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาถึงและออกจากหน่วยผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นเฉลี่ย 30.7
นาที (SD ± 21.4) ซึ่ งใช้เวลาภายใน 30 นาที คิดเป็ นร้อยละ 71.7 ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลและได้รับการสวน

วารสารกรมการแพทย์

- ให้ขอ้ มูลการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้ องกันโรค
4. การคุ้มครองภาวะสุ ขภาพและป้องกันความเสี่ยง
- ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา
องกันการพลั
ดตกหกล้
mation)- ป้ และ
6) การพิ
ทั ก ษ์ม สิ ท ธิ ผู ้ ป ่ ว ย (Advocating of
องกันการเข้
าสู่ ภ้งประเมิ
าวะวิกฤติ
ได้วางแผน
patients’- ป้rights)
รวมทั
นคุโดยไม่
ณภาพการดู
แลผู้ป่วยที่มีภาวะ
การให้
้ อมูลและความรู
ขภาพ วย ร้อยละของผู้ป่วยที่มา
กล้า5.มเนื
้อหัวขใจตายเฉี
ยบพลั้ ดน้านสุประกอบด้
ถึงโรงพยาบาลและได้
ับการสวนหั
วใจภายในเวลา
90 นาที (Door
- อธิบายให้ผปู้ ่ รวยเข้
าใจถึงแผนการรั
กษา
to balloon
time)
้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยเวลาตั้งแต่มาถึง
- การปฏิ
บตั ิตวั ร้เมือ่อยละของผู
อยูโ่ รงพยาบาล
และออกจากหน่
ว
ยผู
ป
้
ว
่
ยฉุ
ก
เฉิ
น
ภายใน
- การปฏิบตั ิตวั ในการสวนหัวใจ 30 นาที (Door-in-doorout6.time)
การพิทและร้
ักษ์สิทอธิผยละของผู
้ ปู ่ วย ้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการ
ตรวจคลื่น- ไฟฟ้
าหัวใจและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือพยาบาล
การให้คาแนะนาเรื่ องสิ ทธิการรั7,8กษา
ภายในเวลา 10 นาที (Door to ECG) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ลงนามในเอกสารยินยอมรับการรักษา

0

0

53

100.0

3
5.7
50
94.3
0 า หัวข้อที0 ่มีการปฏิบ53ัติอยู่ในระดั
100.0
หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินพบว่
บดี ได้แก่
13.2อเนื่อง การให้
46 ข้อมู86.8
การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย7 การดูแลต่
ล และการ

ตรวจและบ�ำบัดรักษาทางการพยาบาล หัวข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับไม่ดี ได้แก่ การสร้
ขภาพ และการป้
ความเสี่ยง
49 างเสริมสุ92.5
4 องกัน7.5
ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อ52หัวใจตายเฉี98.1
ยบพลัน (ตารางที
่ 3) 1.9
1
ผลการศึกษาคุ50ณภาพด้านผลลั
พ
ธ์
ข
องการดู
แลผู5.7้ป่วยภาวะ
94.3
3
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาลจนได้รบั การตรวจคลื
น่ ไฟฟ้าหัวใจและได้
รบั การวิ
นจิ ฉัย
53
100.0
0
0
โดยแพทย์หรือพยาบาลเท่ากับ 3.2 นาที (SD ± 1.3) ซึ่งใช้เวลา
53
100.0
0
0
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ ภายใน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงและ
กษาคุกษาที
ณภาพด้
พธ์กขเฉิองการดู
แลผู
ามเนื้วอยผู
หัว้ปใจตายเฉี
บพลั่ยน30.7
พบว่นาที
า ระยะเวลาเฉลี
่ยที่ ซึ่งใช้
ออกจากหน่
่วยฉุกเฉินยเฉลี
(SD ± 21.4)
ตายเฉียบพลันทีผลการศึ
่เข้ารับการรั
่หน่วานผลลั
ยผู้ป่วยฉุ
นและเข้
าพัป้ ก่ วยภาวะกล้
ผูป้ ่ วยมาถึ
งโรงพยาบาลจนได้
รับการตรวจคลื
าหัวใจและได้
รับการวิน30
ิ จฉันาที
ยโดยแพทย์
อพยาบาลเท่
ากับ 3.2 ่ผนาที
เวลาภายใน
คิดเป็นหร้อรืยละ
71.7 ระยะเวลาที
ู้ป่วยมาถึง
รักษาตั
วในหอผู
้ป่วยหนักอายุรกรรมหั
วใจ สถาบั่นไฟฟ้
โรคทรวงอก
โรงพยาบาลและได้
รับการสวนหัววใจเฉลี
่ย 58.5
± 28.5)
ตั้งแต่(SD
วันที± ่ 1.3)
1 ตุลซึาคม
2559 ถึ10งวันาที
นที่ 31
วาคม
พ.ศ.1002560
่ งใช้เพ.ศ.
วลาภายใน
คิดธัเป็นนร้
อยละ
ระยะเวลาที
่ผปู ้ ่ วยมาถึงและออกจากหน่
ยผูป้ ่ วยฉุ
กเฉิ นนาที
เฉลี(SD
่ย 30.7
ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตาม ใช้เวลาภายใน 90 นาที คิดเป็นร้อยละ 88.7 (ตารางที่ 4)
นาที (SD ± 21.4) ซึ่ งใช้เวลาภายใน 30 นาที คิดเป็ นร้อยละ 71.7 ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลและได้รับการสวน
คุณสมบัติที่ก�ำหนด จ�ำนวน 53 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
หัวใจเฉลี่ย 58.5 นาที (SD ± 28.5) ใช้เวลาภายใน 90 นาที คิดเป็ นร้อยละ 88.7 (ตารางที่ 4)
ตารางที
ามเนื
อ้ หั้ อวใจตายเฉี
ยบพลั
นหน่นวยผู
ยฉุกป้ ่เฉิวยฉุ
น สถาบั
โรคทรวงอก
(n=53) (n=53)
ตารางที่ 4่ 4คุคุณณภาพการดู
ภาพการดูแแลผูลผูป้ ว่ป้ ยภาวะกล้
่ วยภาวะกล้
ามเนื
หัวใจตายเฉี
ยบพลั
หน่ป้ วว่ ยผู
กเฉิ นนสถาบั
นโรคทรวงอก
คุณภาพด้านผลลัพธ์
1. ระยะเวลาที่ ผูป้ ่ วยมาถึ งโรงพยาบาลจนได้รับการตรวจคลื่ นไฟฟ้ า
หัวใจและได้รับการวินิจฉัย
2. ระยะเวลาที่ผปู้ ่ วยมาถึงและออกจากหน่วยผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
3. ระยะเวลาที่ผปู้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลและได้รับการสวนหัวใจ
(Primary PCI)

ระยะเวลาเฉลีย่
(นาที)

ทาได้ตามเกณฑ์
จานวน (ร้ อยละ)

3.2 (SD ± 1.3)

53 (100.0)

30.7 (SD ± 21.4)

38 (71.7)

58.5 (SD ± 28.5)

47 (88.7)
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เป็นแบบบันทึกข้อมูลทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ ประกอบด้วย แบบบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ และแบบบันทึกคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�ำเร็จรูป SPSS
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อ
การวิจัยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผล

ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษา
ในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 94.3 มีอายุเฉลี่ย 57.7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.1 ปี
ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพคู ่ ร ้ อ ยละ 69.8 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 30.2 รองลงมาประกอบอาชีพรับ
ราชการร้อยละ 22.6 (ตารางที่ 1) ส่วนใหญ่มีผลการสวนหัวใจเป็น
เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น (Triple vessel disease: TVD) ร้อยละ
37.7 รองลงมาเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น (Double vessel
diseases: DVD)  ร้อยละ 28.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำ
ตัวร้อยละ 94.3 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 38.8
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูงร้อยละ 22.4
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มปี ระวัตกิ ารสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 58.5 (ตารางที่ 2)
จากการประเมิน ผลการปฏิบัติต ามมาตรฐานการบริ ก าร
พยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันของพยาบาล

วิจารณ์

การศึกษานี้พบว่า ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันของพยาบาล
ในหน่ ว ยผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น สถาบั น โรคทรวงอกจากบั น ทึ ก ทาง
การพยาบาล ที่สามารถปฏิบัติอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย
1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทส�ำคัญ
ในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย รวมถึงการอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบสิทธิ
และแนะน�ำการใช้สิทธิบัตร การช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลตามสิทธิที่ควรได้รับและการให้ผู้ป่วยลงนาม
ในเอกสารยินยอมรับการรักษา โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่าง
ละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจลงนามในเอกสาร
ยินยอมรับการรักษา (Informed consent) สอดคล้องกับค�ำ
ประกาศสิทธิของผู้ป่วยข้อ 2 ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ขอรับการรักษา
พยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ
การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยภาษาที่ผู้ป่วย
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการ
ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติ
ต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจ�ำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ทั้งนี้ที่พยาบาลสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานอาจเป็น
ผลมาจากหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก มีกฎข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยที่ชัดเจน
ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
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2) การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพมี
บทบาทในการให้ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เช่น
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และกฎระเบียบของโรงพยาบาล การ
แนะน�ำสถานที่ กฎระเบียบ การปฏิบัติตัวและขั้นตอนการรับ
บริการในแผนก การแนะน�ำแผนกต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องไปรับ
บริการต่อในกิจกรรมการรักษาพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อยา
วิธีการใช้ยา สรรพคุณของยาและผลข้างเคียง เป็นต้น ผู้ป่วยที่เข้า
รั บ การรั ก ษาด้ ว ยภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น เป็ น
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อ
ชี วิ ต สู ง สถานการณ์ เ หล่ า นี้ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครั ว ท� ำ ให้ เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วลเป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น การ
อธิ บ ายให้ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ใจถึ ง แผนการรั ก ษา การปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ อยู ่
โรงพยาบาล และการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจสวนหัวใจ
จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวลต่อการรักษา
ได้11 ซึ่งพยาบาลสามารถปฏิบัติได้ดีอาจเป็นผลมากจากบุคลากร
ทางการพยาบาลทุกคนได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรค
หัวใจตามมาตรฐาน มีความรู้ความช�ำนาญในการดูแลและการให้
ข้อมูลผู้ป่วย พยาบาลที่ได้รับการอบรมจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แผนการรักษา การปฏิบัติตัว
เมื่ออยู่โรงพยาบาล และการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจสวน
หัวใจกับผู้ป่วยได้
3) การตรวจและบ� ำ บั ด รั ก ษาทางการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้แก่ การประเมินอาการและคัดกรองผู้ป่วย
ประกอบด้วย การซักประวัติถึงอาการส�ำคัญที่น�ำมาโรงพยาบาล
การประเมิ น ระดับ ความรู้สึก ตัว การประเมิน สัญ ญาณชี พ และ
อาการเจ็บหน้าอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Leads การแปล
ผลคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจจากแพทย์ ห รื อ พยาบาล การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล ประกอบด้วย การติด Monitor ECG การให้ออกซิเจน
ในรายที่ O2 saturation <90% การรายงานแพทย์ประจ�ำหน่วย
ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น การรายงานแพทย์ เ ฉพาะทางด้ า นโรคหั ว ใจ
การให้ยาตามแผนการรักษา การเจาะเลือดตามแผนการรักษา
การเปิดหลอดเลือดด�ำ  on NSS lock และการประเมินผลการ
ปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย การประเมินระดับความรู้สึกตัว
การประเมินสัญญาณชีพและอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากสถาบัน
โรคทรวงอกเป็ น สถานบริ ก ารเฉพาะทางที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านโรคหัวใจ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ
ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การดู แ ลต่ อ เนื่ อ ง พยาบาลสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน9 ทั้งนี้อาจเป็น
ผลมาจากหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินมีแนวปฏิบัติการบริการพยาบาล
ผู ้ ป ่ ว ยภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ที่ ชั ด เจน ท� ำ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกรับจนส่งต่อ แต่ยังพบว่ายังมีบาง
ประเด็นที่มีการปฏิบัติแต่ไม่มีการบันทึกที่ชัดเจน ได้แก่ การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Leads ซึ่งไม่มีการระบุเวลาในการปฏิบัติที่
ชัดเจน และไม่ติด Monitor ECG ในผู้ป่วยทุกราย ซึ่งหน่วยผู้ป่วย
ฉุกเฉินต้องส่งเสริมและพัฒนาให้พยาบาลสามารถปฏิบัติให้ดีขึ้น
โดยการก�ำกับติดตามและนิเทศทางการพยาบาลในประเด็นดังกล่าว
อย่างสม�ำ่ เสมอ
หัวข้อที่ปฏิบัติอยู่ในระดับไม่ดี ประกอบด้วย
วารสารกรมการแพทย์

1) การสร้างเสริมสุขภาพ โดยการให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค การสอนการปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนการ
ด�ำเนินชีวิตใหม่เพื่อป้องกันการเกิดโรคซ�้ำ12,13 เช่น การแนะน�ำการ
เลิกสูบบุหรี่ (Smoking cessation) การแนะน�ำการรับประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย การรับประทานยา เป็นต้น ซึ่งขณะที่
ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติการสร้างเสริมสุขภาพจะมีส่วนในการส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีขึ้น ทั้งนี้เหตุผลที่
ท�ำให้พยาบาลไม่มีการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอาจเนื่องมาจากไม่ได้มีการก�ำหนด
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ไว้ และพยาบาลต้ อ งปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเร่ ง รี บ
เนื่องจากมีเวลาจ�ำกัดจึงอาจท�ำให้ไม่สามารถให้ค�ำปรึกษาเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพได้
2) การคุ้มครองภาวะสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง โดยการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา การป้องกันการพลัดตก
หกล้ม และการป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤติโดยไม่ได้วางแผน
ซึ่ ง การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในผู ้ ป ่ ว ยภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
เฉียบพลันในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปท�ำหน้าที่
หรือท�ำงานได้ตามปกติหรือในระดับสูงสุดที่สามารถท�ำได้14 ทั้งนี้
เหตุผลที่ท�ำให้พยาบาลไม่มีการปฏิบัติอาจเนื่องมาจากพยาบาล
ยังมีความรู้จ�ำกัดในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
และขาดการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานจึงท�ำให้ไม่มีการปฏิบัติ
ดังกล่าว
คุณภาพด้านผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันพบว่า
1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือพยาบาล
3.2 นาที (SD 1.3 นาที) ซึ่งใช้เวลาภายใน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ
100 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพยาบาลของหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การอบรม ฝึกปฏิบัติ มีการสอนหน้างาน การใช้ระบบพยาบาล
พี่เลี้ยง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ ดัง
นั้นผู้ป่วยจึงได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและได้รับการวินิจฉัย
โดยแพทย์หรือพยาบาลภายใน 10 นาที ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการ
รั ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระยะเวลาที่ เ หมาะสม การ
วินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ควรเริ่มตั้งแต่สถาน
พยาบาลแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยต้องมีการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจและได้รับการวินิจฉัยภายใน 10 นาที การพัฒนาช่อง
ทางด่วนเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยจะช่วยลดระยะเวลาให้เร็ว
มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า การพัฒนาแนว
ปฏิบัติหรือการพัฒนาบริการผ่านช่องทางด่วนส�ำหรับผู้ป่วยภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
และได้รับการวินิจฉัยได้เร็วมากขึ้น15-17
2) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงและออกจากแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
เฉลี่ย 30.7 นาที (SD 21.4 นาที) ซึ่งใช้เวลาภายใน 30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 71.7 ทั้งนี้ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากผูป้ ว่ ยบางรายมีสทิ ธิประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือปริมณฑล จ�ำเป็นต้องประสานงานโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อ
ขอใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่สถาบันก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน และ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงและออกจากแผนก
ผู้ป่วยฉุกเฉินมากกว่า 30 นาที ท�ำให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึง

โรงพยาบาลและได้รับการท�ำ Primary PCI มากกว่า 90 นาทีด้วย
ทั้งนี้งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้เข้า
ร่วมประชุมทบทวนกับกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจทุกเดือนเพื่อ
รับทราบปัญหาการปฏิบัติและร่วมกันทบทวนและวางแผนการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ตามเกณฑ์
3) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและได้รับการท�ำ 
Primary PCI เฉลี่ย 58.5 นาที (SD 28.5 นาที) ใช้เวลาภายใน 90
นาที คิดเป็นร้อยละ 88.7 แม้ว่าระยะเวลาเฉลี่ยจะท�ำได้ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด แต่ยังมีส่วนที่ใช้เวลามากกว่า 90 นาที คิดเป็นร้อยละ
11.3 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากผู้ป่วยมีโรคร่วมหรือมีอาการซับซ้อน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยที่พบไม่ชัดเจนว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันหรือไม่ แพทย์จึงรอพิจารณาเปรียบเทียบกับ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเดิมของผู้ป่วยที่เก็บไว้ในเวชระเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่
ใช้เวลาค้นหา 5-15 นาที แพทย์สอบถามประวัติจากผู้ป่วยหรือ
ญาติเพิ่มเติมหรือต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจซ�้ำ  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจหัวใจด้วย
คลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) จึงท�ำให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้
ผู้ป่วยไม่ได้รับการท�ำ Primary PCI ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ได้แก่
ความล่าช้าในการวินิจฉัยผู้ป่วยอันเนื่องมาจากวินิจฉัยผิดในเบื้อง
ต้นความล่าช้าในการเปิดห้องสวนหัวใจของเจ้าหน้าที่ห้องสวน
หัวใจ การพัฒนาช่องทางด่วนส�ำหรับผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

ตายสามารถลดระยะเวลาการรอคอยและท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการ
ท�ำPrimary PCI ได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบ
ว่า ช่องทางด่วนสามารถลดระยะเวลาการรอคอยและท�ำให้ผู้ป่วย
ได้รับการท�ำ Primary PCI ได้เร็วขึ้น18

สรุป

คุณภาพด้านผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันของหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก
ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน ยังมีบางประเด็นที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย อาการและอาการแสดงหรือผลการตรวจ
วินิจฉัยไม่ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการรักษา และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันของพยาบาลหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินพบว่า หัวข้อที่
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ได้แก่ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย การดูแลต่อ
เนื่อง การให้ข้อมูล และการตรวจและบ�ำบัดรักษาทางการพยาบาล
ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนหัวข้อที่มีการ
ปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ ไม่ ดี ได้ แ ก่ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันความเสี่ยงผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ควรมี
การศึ ก ษาสาเหตุ ร ากเหง้ า ของปั ญ หาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ วางแผนแก้ ไข
ปัญหาต่อไป
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