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เร่ืองที่เสนอให้ประเมนิ 
1.   ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
      เร่ือง  กำรพยำบำลผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน 
2.   ขอ้เสนอ  แนวคิด  วิธีกำรเพ่ือพฒันำงำนหรือปรับปรุงงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
      เร่ือง  สวนหวัใจใส่คิวอำร์ 

 
 

เสนอโดย 
นำงสำวพิริยำ  พงษส์อ้ิง 

ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบติักำร 
(ต ำแหน่งเลขท่ี รพก. 776) 

ฝ่ำยกำรพยำบำล  กลุ่มภำรกิจดำ้นกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง 
ส ำนกักำรแพทย ์

 



 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
1.  ช่ือผลงาน กำรพยำบำลผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน  
2.  ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 6 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 ถึงวนัท่ี 6 ตุลำคม 2559) 
3.  ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินการ  
 โรคหวัใจขำดเลือด หรือ หลอดเลือดแดงโคโรนำรียท่ี์ไปเล้ียงหวัใจตีบ (Coronary artery disease: 
CAD) หมำยถึงโรคท่ีเกิดจำกหลอดเลือดแดงท่ีเล้ียงกลำ้มเน้ือหวัใจตีบหรือตนั ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกไขมนั
และเน้ือเยื่อสะสมอยูใ่นผนงัของหลอดเลือดมีผลใหเ้ยือ่บุผนงัหลอดเลือดชั้นในต ำแหน่งนั้นหนำตวัข้ึน
ผูป่้วยจะมีอำกำรและอำกำรแสดงเม่ือหลอดเลือดแดงน้ีตีบร้อยละ 50 หรือมำกกวำ่ อำกำรส ำคญัท่ีพบไดบ้่อย
ไดแ้ก่ อำกำรเจบ็เคน้อก ใจสั่น เหง่ือออกเหน่ือยขณะออกแรง เป็นลมหมดสติหรือเสียชีวติเฉียบพลนั
สำมำรถแบ่งกลุ่มอำกำรทำงคลินิกได ้2 กลุ่ม คือภำวะเจบ็เคน้อกคงท่ี (stable angina) และภำวะหวัใจ 
ขำดเลือดเฉียบพลนั (acute coronary syndrome) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี (อุไร ศรีแกว้, 2543) 

1. ภำวะเจบ็เคน้อกคงท่ี (stable angina) หรือภำวะเจบ็เคน้อกเร้ือรัง (chronic stable angina) 
หมำยถึง กลุ่มอำกำรท่ีเกิดจำกโรคหวัใจขำดเลือดเร้ือรัง (chronic ischemic heart disease) โดยผูป่้วยจะมี
อำกำรเจบ็เคน้อกเป็น ๆ หำย ๆ ในระยะเวลำ 2 เดือน 
 2. ภำวะหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนั (acute coronary syndrome:ACS) หมำยถึง กลุ่มอำกำร 
โรคหวัใจขำดเลือดท่ีเกิดข้ึนเฉียบพลนั ประกอบดว้ยอำกำรท่ีส ำคญัคือ เจบ็เคน้อกรุนแรงเฉียบพลนัหรือเจบ็
ขณะพกั (rest angina) นำนกวำ่ 20 นำทีหรือเจบ็เคน้อกซ่ึงเกิดข้ึนใหม่หรือรุนแรงข้ึนกวำ่เดิม   

ภำวะหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนั แบ่งตำมลกัษณะอำกำรทำงคลินิคเป็น 3 กลุ่มคือ (จิรำวรรณ  
เดชอดิศยั, 2549) 

1. กลุ่มอำกำรเจบ็หนำ้อก (Unstable angina:UA) คล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ (electrocardiogram) ไม่มี ST 
segment elevation แต่มี ST segment depression หรือ T wave inversion  แต่ไม่พบเอนไซมข์อง 
กลำ้มเน้ือหวัใจ 
 2. กลุ่มอำกำรท่ีคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจไม่มี ST segment elevation แต่มี ST depression หรือ T wave 
inversion (Non-ST-Elevation myocardial infarction: NSTEMI) ตรวจพบเอนไซมข์องกลำ้มเน้ือหวัใจ             
ซ่ึงแสดงถึงกลำ้มเน้ือหวัใจตำยและเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรเกิดกลำ้มเน้ือหวัใจตำยชนิด Q – wave  

3. กลุ่มอำกำรกลำ้มเน้ือหวัใจตำยท่ีคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจพบ ST segment elevation และพบเอนไซม ์           
ของกลำ้มเน้ือหวัใจ (ST- Elevation myocardial infarction: STEMI) ผูป่้วยมีโอกำสเสียชีวติกะทนัหนั แต่ถำ้
หำกผูป่้วยกลุ่มน้ีไดรั้บกำรดูแลรักษำท่ีถูกตอ้งรวดเร็วจะช่วยลดอตัรำกำรเสียชีวติลงได ้ 
 



2 

พยำธิสรีรวทิยำ 
กลุ่มภำวะกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนั เป็นกลุ่มอำกำรท่ีมีสำเหตุจำกพยำธิสภำพ กำรเกิด

หลอดเลือดแดงโคโรนำรียเ์ส่ือมแขง็ (atherosclerosis) ท่ีมีขั้นตอนต่อเน่ืองแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี (สมชำย   
โลจำยะ, 2546) 

ระยะท่ี 1 fatty streak ลกัษณะครำบไขมนัสีเหลืองท่ีประกอบดว้ย macrophage และ กลำ้มเน้ือเรียบ
ก่อตวัสะสมพอกในผนงัชั้นในของหลอดเลือดแดง (intima) ครำบไขมนัน้ีไม่ท ำใหก้ำรไหลเวยีนเลือด
หยดุชะงกั จึงไม่มีอำกำรแสดงสำมำรถพบครำบไขมนัไดต้ั้งแต่ทำรกถึงผูสู้งอำยุ 

ระยะท่ี 2 fibrous plaque หรือ mature plaque เป็นขั้นตอนกำรก่อตวัของครำบไขมนัท่ีเพิ่มมำกข้ึน
อยำ่งต่อเน่ืองระยะน้ีจะมี extracellular lipid core แทรกในกลำ้มเน้ือเรียบ macrophage และ form cell  
พอกทบั fatty streak กลำยเป็น plaque ท่ีมีลกัษณะเป็นป้ืนไขมนัสีเหลืองเทำพอกติดเยือ่บุผวิชั้นใน 
หลอดเลือดแดง ซ่ึง fibrous plaque น้ีประกอบดว้ย collagen และ smooth muscle cells ท่ีจะมีกำรกระตุน้ให้ 
หลัง่สำรต่ำง ๆ เช่น fibrin, fibrinogen, albumin, white blood cell, calcium และ lipoprotein  

ระยะท่ี 3 Ruptured plaque หรือ complicated plaque คือ plaque ท่ีมีกำรฉีกขำดหรือปริแตก (plaque 
rupture) กระตุน้เกล็ดเลือด glycoprotein llb/llla receptor (GP llb/llla) ไปจบักบั fibrinogen ซ่ึงจะท ำใหเ้กิด
กำรเกำะกลุ่มเป็นร่ำงใยแหของเกล็ดเลือดและกลำยเป็นล่ิมเลือดขนำดใหญ่ กำรเกิดครำบไขมนัปริแตก อำจ
เกิดจำกกำรเพิ่มควำมดนัโลหิตและกำรไหลเวยีนเลือดในหลอดเลือดโคโรนำรียท่ี์แขง็และตีบแคบอยูแ่ลว้
ร่วมกบัมี thrombus และเกิดภำวะ hypercoagulability ท ำใหเ้กิดกำรอุดตนัของหลอดเลือดแดงโคโรนำรีย ์
น ำไปสู่อำกำรของกลุ่มภำวะหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนัคือ UA, NSTEMI และ STEMI โดยระดบัควำม
รุนแรงข้ึนกบัชนิดของล่ิมเลือดท่ีอุดตนั ซ่ึงร่ำงกำยมีกลไกธรรมชำติในกำรจดักำรควบคุมภำวะเลือดออก           
ท่ีเป็นล่ิมเลือดโดยท ำใหเ้กิด fibrinolysis ท ำใหล่ิ้มเลือดท่ีอุดตนัอยูล่ะลำยจนหลอดเลือดเปิดเอง ในกรณีท่ี 
ล่ิมเลือดอุดตนัไม่สมบูรณ์แต่ท ำใหข้นำดของหลอดเลือดเล็กลง เกิดกำรขดัขวำงกำรไหลเวยีนในหลอดเลือด
แดงโคโรนำรีย ์ส่งผลใหเ้ลือดไปเล้ียงกลำ้มเน้ือหวัใจลดลง เป็นสำเหตุของอำกำรเจบ็หนำ้อกในกรณีเกิดล่ิม
เลือดอุดตนัสมบูรณ์ จะเกิดกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนัอำจน ำไปสู่กำรเสียชีวติกะทนัหนัจำก
ภำวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงไดแ้ก่ ภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ภำวะหวัใจวำย  
 อำกำรและอำกำรแสดง 

โรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรียท่ี์ไปเล้ียงหวัใจตีบ ส่วนใหญ่เกิดจำกไขมนัและเน้ือเยือ่สะสมอยูใ่น
ผนงัของหลอดเลือด มีผลใหเ้ยือ่บุผนงัหลอกเลือดชั้นในต ำแหน่งนั้นหนำตวัข้ึน ผูป่้วยจะมีอำกำรและอำกำร
แสดงเม่ือหลอดเลือดแดงน้ีตีบร้อยละ 50 หรือมำกกวำ่ โดยมีอำกำรและอำกำรแสดง ดงัน้ี (อุไร ศรีแกว้, 
2543)  

1. อำกำรเจบ็หนำ้อกท่ีสัมพนัธ์กบัอำกำรกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด 
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2. ใจสั่น เหง่ือออก คล่ืนไส้อำเจียน หนำ้มืดเป็นลมหมดสติและเสียชีวติ (sudden cardiac death)  
3. หวัใจลม้เหลวน ้ำท่วมปอดอยำ่งเฉียบพลนั (acute pulmonary edema) 
กำรวนิิจฉยัโรค  
กำรประเมินผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด ประกอบดว้ย กำรซกัประวติั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมี

ควำมส ำคญัมำกเพื่อทรำบระยะเวลำและอำกำรเจบ็หนำ้อก กำรตรวจร่ำงกำยจะเป็นส่ิงช่วยบอกสถำนภำพ
ของผูป่้วย สภำพของหวัใจ ล้ินหวัใจ ภำวะหวัใจวำย รวมทั้งกำรมีโรคอ่ืนร่วมดว้ยหรือไม่ โดยอำกำรเจบ็
หนำ้อกจะเป็นอำกำรท่ีน ำมำส ำหรับผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด อำกำรเจบ็หนำ้อกแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 
(จกัรพนัธ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ, 2547) 

1. typical angina มี 3 ลกัษณะคือ กำรเจบ็หนำ้อกเป็นแบบเจบ็แน่นอยูใ่ตห้นำ้อก (substernal chest 
pain) อำจร้ำวไปท่ีแขน ไหล่ คอ หรือกรำม อำกำรเจบ็จะเป็นประมำณ 5-10 นำที อำกำรเจบ็หนำ้อกอำจถูก
กระตุน้โดยกำรออกแรงหรือภำวะเครียด อำกำรจะดีข้ึนเม่ือไดพ้กัหรือกำรใชย้ำไนโตรกลีเซอรีน 
(nitroglycerine) อมหรือพน่ใตล้ิ้น 

2. atypical angina มีลกัษณะอำกำร 2 ขอ้ของ typical angina  
 3. non-cardiac chest pain มีลกัษณะอำกำรไม่เกิน 1 ขอ้ของ typical angina   
 กำรรักษำ 

จุดมุ่งหมำยของกำรรักษำภำวะกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด ท ำใหอ้ำกำรเจบ็แน่นหนำ้อกดีข้ึน ป้องกนั
กำรเกิดกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนัและป้องกนักำรเกิดกำรเสียชีวติ โดยทัว่ไปแนวทำงในกำรรักษำ 
มี ดงัน้ี (อจัฉรำ เตชฤทธิพิทกัษ,์ 2543) 

1. กำรรักษำดว้ยยำ (pharmacologic therapy) กำรรักษำดว้ยยำมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มกำรไหลเวยีน
ของเลือดในหลอดเลือดหวัใจยำท่ีใชใ้นกำรรักษำสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ 

1.1 anti-ischemic drugs ประกอบดว้ย 
1.1.1 nitratesไดแ้ก่ isosorbride dinitrate, nitroglycerine, isosorbride                      

5 - mononitrate 
1.1.2 beta-blocker ไดแ้ก่ Atenolol, Propanolol, carvediol, metropolol, bisoprolol  
1.1.3 calcium-blockers ไดแ้ก่ amlodipine, felodipine, nifidipine, diltiazem, 

verapamil  
1.2. antiplateletsไดแ้ก่ Aspirin, ticlopidine, clopidogrel 
1.3. anticoagulants ไดแ้ก่ unfractionated heparin, low-molecular weight heparin, 

glycoprotein (GP) IIB/IIIa inhibitors  
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2. กำรรักษำโดยใชบ้อลลูนถ่ำงขยำยหลอดเลือดหวัใจ กำรถ่ำงขยำยหลอดเลือดหวัใจโดยกำรใช ้
สำยสวนหวัใจชนิดพิเศษ เป็นหตัถกำรท่ีกระท ำเพื่อขยำยหลอดเลือดหวัใจตรงจุดท่ีตีบแคบลง โดยกำรใช้
บอลลูนเรียกวำ่ percutaneous transluminal coronary angioplasty : PTCA และบำงคร้ังอำจตอ้งใส่ขดลวด 
เขำ้ไปในหลอดเลือดเพื่อถ่ำงขยำยหลอดเลือดโคโรนำรีย ์ 

3. กำรผำ่ตดัทำงเบ่ียงหลอดเลือดหวัใจ (Coronary artery bypass graft :CABG) กำรรักษำโดยกำร
ผำ่ตดัหลอดเลือดหวัใจโดยใชห้ลอดเลือด เพื่อต่อเช่ือมหลอดเลือดใหม่ หลีกเล่ียงจุดท่ีอุดตนั โดยจะท ำกำร
ผำ่ตดัในกรณีท่ีมีกำรตีบตนัของหลอดเลือดหวัใจทั้ง 3 เส้น เป็นทำงยำว หรือ ตีบแบบกระจำยทัว่ไป กำรตีบ
ของหลอดเลือดแดงโคโรนำรียด์ำ้นซำ้ยหรือในรำยท่ีรักษำดว้ยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ล หรือเกิดภำวะแทรกซอ้น
เฉียบพลนัจำกกำรท ำบอลลูนขยำยหลอดเลือดหวัใจ  

กำรพยำบำล 
กำรพยำบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน  เป็นกำรพยำบำลเพื่อลดภำวะแทรกซอ้น

จำกกำรท ำหตัถกำรสวนหวัใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพหวัใจ และส่ง่สริมใหค้วำมรู้ในกำรดูแลตนเองเพื่อป้องกนั
กำรตีบซ ้ ำของหลอดเลือด โดยมีกำรพยำบำลดงัน้ี (อุไร ศรีแกว้, 2543) 
 1. กำรพยำบำลเพื่อป้องกนัเจ็บหนำ้อกซ ้ ำจำกกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด โดยประเมินอำกำรเจ็บแน่น
หนำ้อกและอำกำรแสดง เช่น เหน่ือยง่ำย ใจสั่น เวียนศีรษะ แน่นหนำ้อก ติดตำมคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจของผูป่้วย 
ดูแลใหไ้ดรั้บยำอมใตล้ิ้น จ ำกดักิจกรรมและช่วยเหลือกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ดูแลแบบแผนกำรขบัถ่ำย  
หำ้มเบ่งถ่ำย ลดปัจจยัและสำเหตุท่ีท ำใหผู้ป่้วยเครียดซ่ึงเป็นสำเหตุใหเ้กิดอำกำรเจบ็หนำ้อก 
 2. กำรพยำบำลเพื่อป้องกนัหวัใจเตน้ผิดจงัหวะจำกกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด โดยกำรประเมินและ
ติดตำมคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ อตัรำกำรเตน้หวัใจ ควำมดนัโลหิต อำกำรวูบ หนำ้มืด ใจสั่น รำยงำนแพทยท์นัทีท่ีมี
ภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพใหพ้ร้อมใชง้ำน 

 3. กำรพยำบำลเพื่อป้องกนักำรเกิดเลือดออกบริเวณท่ีท ำหตัถกำรสวนหวัใจ เน่ืองจำกไดรั้บ 
ยำตำ้นเกล็ดเลือด โดยประเมินภำวะขำดเลือดของอวยัวะส่วนปลำย โดยกำรสังเกตและบนัทึกลกัษณะชีพจร
หลงัเทำ้ หำ้มงอขำขำ้งท่ีใส่สำยสวนอยำ่งนอ้ย 6 ชัว่โมงหลงัน ำสำยสวนออก ประเมินภำวะเลือดออกจำก
ต ำแหน่งท่ีใส่สำยสวนโดยตรวจสอบบริเวณแผลวำ่มี bleeding hematoma echymosis หำกพบรีบหำ้มเลือด
และรำยงำนแพทย ์  

 4. กำรพยำบำลเพื่อป้องกนักำรตีบซ ้ ำเน่ืองจำกผูป่้วยขำดควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง โดยใหค้วำมรู้
ผูป่้วย เก่ียวกบักำรดูแลตนเองเร่ืองกำรรับประทำนอำหำร แนะน ำกำรรับประทำนยำตำ้นเกล็ดเลือด เหตุผล
ในกำรใชย้ำ อำกำรขำ้งเคียงท่ีอำจพบ กำรออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม แนะน ำกำรปฏิบติัตวัใหเ้หมำะสมกบั
โรค เลิกสูบบุหร่ี งดด่ืมสุรำ กำรสังเกตอำกำรผดิปกติ เช่น อำกำรเจบ็เคน้อก กำรมำพบแพทยต์ำมนดั  
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5. กำรพยำบำลเพื่อลดควำมวิตกกงัวลเน่ืองจำกผูป่้วยวติกกงัวลเก่ียวกบัโรค ประเมินควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัพยำธิสรีรวทิยำ กำรรักษำ อธิบำยเก่ียวกบัโรคและกำรรักษำ และกำรดูแลดำ้นจิตใจของผูป่้วย
และครอบครัว ใหก้ำรพยำบำลอยำ่งใกลชิ้ด ใหก้ ำลงัใจ พูดคุยถึงปัญหำและใหผู้ป่้วยระบำยควำมรู้สึกต่ำง ๆ  
เสริมสร้ำงพลงัอ ำนำจใหก้บัผูป่้วย รับฟังใหค้วำมช่วยเหลือดว้ยควำมเตม็ใจ ส่งเสริมให้ครอบครัวเขำ้มำมี
ส่วนร่วมในกำรดูแลผูป่้วย 

ควำมรู้ทำงเภสัชวทิยำ 
 aspirin (ASA) ออกฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมช่ื์อ cyclooxygenase ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์ท ำใหเ้กิดกำร
สังเครำะห์สำร prostaglandin และ thromboxane ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอกัเสบ ของเน้ือเยือ่ในร่ำงกำย
กระบวนกำรดงักล่ำว จะส่งผลใหก้ำรอกัเสบและอำกำรไขข้องร่ำงกำยลดลง นอกจำกน้ียงัส่งผลยบัย ั้ง      
กำรรวมตวัของเกล็ดเลือดจึงช่วยยบัย ั้งกำรอุดตนัของหลอดเลือดไดด้ว้ย กำรพยำบำลเฝ้ำระวงัภำวะเลือดออก
ท่ีอวยัวะต่ำง ๆ   
 clopidogrel ออกฤทธ์ิยบัย ั้งกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด ช่วยป้องกนักำรอุดตนัของหลอดเลือดจำก
ภำวะหลอดเลือดแดงแขง็ อนัจะน ำไปสู่ภำวะกลำ้มเน้ือหวัใจตำยและโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั
clopidogrel ยบัย ั้งกำรจบัตวัรับ (receptor) ซ่ึงอยูบ่นผนงัเกล็ดเลือดของสำร adenosine diphosphate (ADP) 
ซ่ึงเป็นสำรท่ีมีบทบำทในกระบวนกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด โดยยำจะไปจบักบัตวัรับท่ีมีช่ือวำ่ P2Y12 
อยำ่งจ ำเพำะเจำะจงท ำให้ ADP ซ่ึงเป็นสำรท่ีมีบทบำทในกระบวนกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดจบักบัตวัรับ
ไม่ได ้ส่งผลตำ้นกำรกระตุน้และเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด กำรพยำบำลเฝ้ำระวงัภำวะเลือดออกท่ีอวยัวะต่ำง ๆ   

angiotensin converting enzyme:ACE inhibitor ลดกำรสร้ำง angiotensin II เพิ่ม bradykinin และ 
prostaglandin ท ำใหเ้กิด vasodilate ทั้งใน artery และ vein จึงลดทั้ง preload และ afterload เพิ่มกำรขบัน ้ำ
ออกจำกร่ำงกำย สำมำรถลดอตัรำตำยไดท้ั้งในผูป่้วยท่ีอำกำรรุนแรงและไม่รุนแรง กำรพยำบำลติดตำม
ผลขำ้งเคียงของ ACE inhibitor คือ ไอ  hyperkalemia, hypotension , renal insufficiency  

beta blocker ใชใ้นผูป่้วยท่ีมี left venticular systolic failure โดยเร่ิมใชจ้ำกขนำดยำต ่ำและค่อย ๆ
เพิ่มข้ึน สำมำรถลดอตัรำกำรเสียชีวติได ้กำรพยำบำลเฝ้ำระวงัภำวะควำมดนัโลหิตต ่ำ อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 

Simvastatin ยำในกลุ่ม Statin ท ำให ้LDL receptor gene expression มำกข้ึน ท ำใหมี้ LDL receptor 
ท่ี hepatocyte มำกข้ึน ท ำให ้LDL – C ในเลือดถูกเก็บเขำ้ตบัมำกข้ึน จึงมีระดบั LDL – C ในเลือดลดลง  
ช่วย Stabilize Plaque โดยยบัย ั้ง monocyte infiltration ซ่ึงป้องกนัไม่ให้ plaque rupture และเกิด thrombosis 
และ statin ยงัช่วยลด platelet aggregation โดยมีผลต่อ fibrinogen ในระดบัต่ำง ๆ กำรพยำบำลเฝ้ำระวงั
อำกำรปวดกลำ้มเน้ือ เกร็งกระตุก ติดตำมกำรท ำงำนของตบั ไต 
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4.  สรุปสาระส าคัญของเร่ืองและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ปัจจุบนัโรคหวัใจขำดเลือดหรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรียท่ี์ไปเล้ียงหวัใจตีบ เป็นสำเหตุ 
กำรตำยท่ีส ำคญัโดยมีแนวโนม้สูงข้ึนและจดัไดว้ำ่เป็นสำเหตุกำรตำยอนัดบัตน้ รองจำกอุบติัเหตุและมะเร็ง  
จำกสถิติผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรวินิจฉยัโรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรียท่ี์ไปเล้ียงหวัใจตีบ ชนิดกลำ้มเน้ือหวัใจขำด
เลือดเฉียบพลนั (STEMI) มีจ  ำนวนมำกและเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคญัของประเทศทัว่โลก โดยเฉพำะ
ประเทศไทยพบอตัรำตำยดว้ยภำวะหวัใจขำดเลือดระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จ ำนวน 26.91, 27.8 
และ 29.9 คนต่อประชำกร 100,000 คนตำมล ำดบั ในส่วนของกรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 ถึง 
พ.ศ. 2558 (ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข, 2560) กรุงเทพมหำนคร 
พบสถิติผูป่้วยตำยดว้ยโรคหวัใจเท่ำกบั 37.22, 38.92 และ 40.46 ต่อประชำกร 100,000 คน ตำมล ำดบั (ส ำนกั
นโยบำยและยทุธศำสตร์ ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข, 2560) จ  ำนวนผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด
ในโรงพยำบำลกลำง ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จ ำนวน 127, 148 และ 131 รำยตำมล ำดบั (งำนเวช
สถิติโรงพยำบำลกลำง, 2560) จำกสถิติดงักล่ำวจะเห็นวำ่จ ำนวนผูป่้วยโรคหวัใจขำดเลือดมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน  
โรงพยำบำลตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำลสูง พยำบำลตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงสำเหตุ              
พยำธิสรีรวทิยำ อำกำรและอำกำรแสดง แนวทำงกำรรักษำ เพื่อรวบรวมขอ้มูลน ำไปสู่กำรประเมินภำวะ
สุขภำพอนำมยัของผูป่้วย เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัโรคและกำรพยำบำลใหก้บัผูป่้วยและ
ครอบครัว ผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรสวนหวัใจกลบัไปใชชี้วติไดต้ำมปกติ 
   ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
  1. เลือกกรณีศึกษำ เร่ือง กำรพยำบำลผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน 
  2. ศึกษำคน้ควำ้เร่ืองโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน  จำกต ำรำ วำรสำร งำนวจิยั เวบ็ไซต์
เพื่อมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำผูป่้วย  
  3. เลือกกรณีศึกษำผูป่้วยชำยไทย อำย ุ52 ปี โดยรับกลบัจำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หลงัจำกท ำกำร
รักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน ผลกำรท ำกำรตรวจสวนหวัใจพบหลอดเลือดโคโรนำรีย ์             
ตีบตนั 1 เส้น (single vessel disease:proximal left anterior descending artery) รักษำโดยกำรถ่ำงขยำยหลอด
เลือดดว้ยบอลลูนและขดลวดชนิดเคลือบยำ (drug eluting stent) เขำ้พกัรักษำตวัท่ีหอผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ
เป็นเวลำ 6 วนั หลงัไดรั้บกำรสวนหวัใจไม่เกิดภำวะเลือดออก บริเวณท่ีท ำหตัถกำรและบริเวณอ่ืน ๆ ไม่พบ
คล่ืนไฟฟ้ำหวัใจผดิปกติ แพทยอ์นุญำตใหก้บับำ้นได ้
 4. สรุปผลกรณีศึกษำ จดัท ำเป็นผลงำนวชิำกำร น ำเสนอตำมล ำดบั 
 
5.  ผู้ร่วมด าเนินการ “ไม่มี”  
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6.  ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผูด้  ำเนินกำรทั้งหมดร้อยละ 100 ดงัน้ี 
   ผูป่้วยชำยไทย อำยุ 52 ปี เช้ือชำติไทย สัญชำติไทย นบัถือศำสนำพุทธ สถำนภำพกำรสมรสคู่   
จบกำรศึกษำชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ประกอบอำชีพรับจำ้ง ในกรุงเทพมหำนคร มีประวติัสูบบุหร่ี 30 ปี ด่ืมสุรำ
เป็นคร้ังครำว เขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลกลำงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ดว้ยอำกำรส ำคญั เจ็บแน่น
หนำ้อก ร้ำวไปแขนขวำ 30 นำทีก่อนมำโรงพยำบำล ไดรั้บกำรวินิจฉยั กลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนั 
ถูกส่งตวัรักษำต่อท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เพื่อเขำ้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์่ำนสำยสวน 
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 เวลำ 13.00 นำฬิกำ รับกลบัจำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หลงัจำกท ำกำรรักษำโรค
หลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน แรกรับท่ีหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยรู้สึกตวัดี อุณหภูมิร่ำงกำย 37.7 
องศำเซลเซียส อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 75 คร้ังต่อนำที อตัรำกำรหำยใจ 24 คร้ังต่อนำที วดัควำมอ่ิมตวัของ
ออกซิเจนในกระแสเลือดเท่ำกบั 99 เปอร์เซ็นต ์ควำมดนัโลหิต 110/68 มิลลิเมตรปรอท ส่งเขำ้รับกำรรักษำท่ี
หอผูป่้วยหนกัโรคหัวใจ แรกรับเวลำ 13.15 นำฬิกำ ผูป่้วยรู้สึกตวัดี อุณหภูมิร่ำงกำย 37.5 องศำเซลเซียส 
อตัรำกำรเตน้ของหวัใจเท่ำกบั 76 คร้ังต่อนำที  อตัรำกำรหำยใจ 20 คร้ังต่อนำที วดัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจน
ในกระแสเลือดเท่ำกบั 99 เปอร์เซ็นต์ ควำมดนัโลหิตเท่ำกบั 128/85 มิลลิเมตรปรอท ผลชนัสูตรโรค BUN 
ผล 11.1 mg/dl (ค่ำปกติ 6-20) creatinine ผล 0.86 mg/dl (ค่ำปกติ 0.51- 0.95) potassium ผล 3.8 mmol/l (ค่ำ
ปกติ 3.4 – 4.5) ผลควำมเขม้ขน้ของเลือด (Hct) ผล 45.8 เปอร์เซ็นต์ (ค่ำปกติ 34.3-48.5) Plt.count ผล 
244,000 cells/cu.mm. (ค่ำปกติ 150 - 400) INR เท่ำกบั 0.86 ตรวจหัวใจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นควำมถ่ีสูง 
สัดส่วนกำรบีบตวัของหวัใจห้องล่ำงซ้ำย (left  ventricular ejection fraction:LVEF) เท่ำกบั 50 เปอร์เซ็นต ์
ผนงัหวัใจส่วนหนำ้บีบตวันอ้ย (anterior  wall  hypokinesia) ผลกำรท ำกำรตรวจสวนหวัใจพบหลอดเลือด 
โคโรนำรียตี์บตนั 1 เส้น (single vessel  disease:proximal left anterior descending artery) รักษำโดยกำร  
ถ่ำงขยำยหลอดเลือดดว้ยบอลลูนและขดลวดชนิดเคลือบยำ (drug eluting stent) ประเมินกำรอุดตนัของ
หลอดเลือดระดบั 3 (TIMI0 >3) ไดรั้บกำรรักษำดว้ยยำ clopidogrel, aspirin แพทยว์ินิจฉยัวำ่ ผูป่้วยมีภำวะ
กลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด ไดรั้บกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์่ำนสำยสวน ปัญหำทำงกำรพยำบำล   
1) อำจเกิดภำวะเจ็บหนำ้อกซ ้ ำจำกกลำ้มเน้ือหัวใจขำดเลือด ประเมินระบบไหลเวียนโดยวดัสัญญำณชีพทุก   
1 - 4 ชัว่โมง ติดตำมอำกำรเปล่ียนแปลง ประเมินอำกำรเจ็บอกซ ้ ำ ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้ำ
หัวใจ ผูป่้วยไม่มีอำกำรเจ็บแน่นหน้ำอก ไม่พบคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจผิดปกติ 2) เส่ียงต่อเลือดออกบริเวณท่ีท ำ
หัตถกำรเน่ืองจำกได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัวของเกล็ดเลือด เฝ้ำระวงักำรเกิดภำวะเลือดออกบริเวณท่ีท ำ
หตัถกำรและบริเวณอ่ืน ดูแลท ำควำมสะอำดแผลและปิดแผลดว้ยพลำสเตอร์ปิดแผล จ ำกดักำรเคล่ือนไหวขำ
ขำ้งท่ีท ำหตัถกำร คล ำชีพจรหลงัเทำ้ของขำทั้ง 2 ขำ้ง ผูป่้วยไม่มีอำกำรปวดแผลบริเวณขำหนีบขำ้งขวำ คล ำ
ไม่พบ hematoma ชีพจรหลงัเทำ้ของขำทั้ง 2 ขำ้ง แรงเท่ำกนัดี ไม่มีเลือดออกบริเวณท่ีท ำหตัถกำรและบริเวณ
อ่ืน 3) ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของไตลดลงจำกไดรั้บสำรทึบแสง ติดตำมค่ำกำรท ำงำนของได ้ creatinine 
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(0.67-1.17) เท่ำกบั 1.6 mg/dL บนัทึกปริมำณปัสสำวะ ผูป่้วยปัสสำวะไดเ้อง 700 มิลลิลิตร ผูป่้วยบอกมี
อำกำรเหน่ือยเม่ือออกแรงท ำกิจวตัรประจ ำวนั 4) ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเน่ืองจำกอ่อนเพลียเหน่ือยง่ำย 
ดูแลจ ำกดักิจกรรมของผูป่้วยท่ีไม่จ  ำเป็น ช่วยเหลือให้ท ำกิจวตัรดำ้นสุขอนำมยับนเตียง จดัส่ิงแวดลอ้มให้
เหมำะสมกบักำรพกัผอ่น ผูป่้วยสำมำรถท ำกิจวตัรประจ ำวนับนเตียงไดอ้ำกำรเหน่ือยลดลง พกัหลบัได ้
 เยีย่มคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 4 ตุลำคม 2559 เวลำ 11.00 น. ผูป่้วยมีสีหนำ้สดช่ืน ไม่มีอำกำรจุกแน่นกลำงอก
อุณหภูมิร่ำงกำย 36.3 องศำเซลเซียส อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 84 คร้ังต่อนำที อตัรำกำรหำยใจ 26 คร้ังต่อนำที 
วดัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในกระแสเลือดเท่ำกบั 98 เปอร์เซ็นต ์ควำมดนัโลหิต 90/59 มิลลิเมตรปรอท 
ปัญหำทำงกำรพยำบำล 1) อำจเกิดภำวะเจบ็หนำ้อกซ ้ ำจำกกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด ประเมินระบบไหลเวยีน
โดยวดัสัญญำณชีพทุก 1 - 4 ชัว่โมง ติดตำมอำกำรเปล่ียนแปลง ประเมินอำกำรเจบ็อกซ ้ ำ ติดตำมกำร
เปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ ผูป่้วยไม่มีอำกำรเจบ็แน่นหนำ้อก ไม่พบคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจผดิปกติ ไดรั้บ
กำรรักษำดว้ยยำ clopidogrel, aspirin 2) เส่ียงต่อเลือดออกบริเวณท่ีท ำหตัถกำรเน่ืองจำกไดรั้บยำตำ้นกำร
แขง็ตวัของเกล็ดเลือด เฝ้ำระวงักำรเกิดภำวะเลือดออกบริเวณท่ีท ำหตัถกำรและบริเวณอ่ืน ดูแลท ำควำม
สะอำดแผลและปิดแผลดว้ย พลำสเตอร์ปิดแผล จ ำกดักำรเคล่ือนไหวขำขำ้งท่ีท ำหตัถกำร คล ำชีพจรหลงัเทำ้
ของขำทั้ง 2 ขำ้ง ผูป่้วยไม่มีอำกำรปวดแผลบริเวณขำหนีบขำ้งขวำ คล ำไม่พบ hematoma ชีพจรหลงัเทำ้ของ
ขำทั้ง 2 ขำ้ง แรงเท่ำกนัดี ไม่มีเลือดออกบริเวณท่ีท ำหตัถกำรและบริเวณอ่ืน ผูป่้วยบอกรู้สึกเหน่ือยเม่ือออก
แรงท ำกิจกรรมมำก ๆ รู้สึกใจหววิ ๆ เม่ือเดินรอบเตียง อตัรำกำรหำยใจ 28 คร้ังต่อนำที  หำยใจเร็ว ต้ืน 3) 
ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเน่ืองจำกอ่อนเพลียเหน่ือยง่ำย ดูแลจ ำกดักิจกรรมของผูป่้วย ช่วยเหลือใหท้ ำ
กิจวตัรดำ้นสุขอนำมยับนเตียง ใหผู้ป่้วยนัง่เกำ้อ้ีขำ้งเตียงและนัง่รับประทำนอำหำรเกำ้อ้ีขำ้งเตียง นัง่อุจจำระ
โดยใช ้commode จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมำะสมกบักำรพกัผอ่น ผูป่้วยสำมำรถรับประทำนอำหำรโดยนัง่เกำ้อ้ี
ขำ้งเตียงได ้นัง่อุจจำระโดยใช ้commode ไดไ้ม่เหน่ือย อตัรำกำรหำยใจ 22 คร้ังต่อนำที ผูป่้วยสอบถำม
เก่ียวกบักำรปฏิบติัตวั กำรรับประทำนอำหำรเม่ือกลบับำ้น 4) ขำดควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง ใหค้วำมรู้
เก่ียวกบักำรดูแลตนเอง กำรสังเกตอำกำรผดิปกติ กำรสังเกตอำกำรเหน่ือยเม่ือออกแรงมำก อำกำรเจบ็แน่น
หนำ้อก แนะน ำกำรรับประทำนยำ isosorbride อมใตล้ิ้น เม่ือมีอำกำรเจบ็แน่นหนำ้อก ใหค้วำมรู้เร่ืองกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต เช่น เร่ืองอำหำรแนะน ำกำรรับประทำนอำหำรหลีกเล่ียงอำหำรท่ีมี
ไขมนัสูง จ ำกดัปริมำณโซเดียมโดยหลีกเล่ียงอำหำรท่ีมีปริมำรโซเดียมสูงเช่น ขนมปัง อำหำรแปรรูป  
หลีกเล่ียงกำรรับประทำนอำหำรรสเคม็ เพิ่มปริมำณใยอำหำร โดยกำรรับประทำนผกั ผลไม ้หลีกเล่ียง
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคำเฟอีน เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผูป่้วยเขำ้ใจกำรปฏิบติัตวัและจะน ำไปปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 เยีย่มคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 เวลำ 13.00น. ผูป่้วยมีสีหนำ้สดช่ืน ไม่มีอำกำรจุกแน่นกลำงอก 
ผูป่้วยลุกเดินได ้ท ำกิจวตัรประจ ำวนัดว้ยตนเองได ้อุณหภูมิร่ำงกำย 36.1 องศำเซลเซียส อตัรำกำรเตน้ของ
หวัใจ 84 คร้ังต่อนำที อตัรำกำรหำยใจ 20 คร้ังต่อนำที วดัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในกระแสเลือดเท่ำกบั  
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97 เปอร์เซ็นต ์ควำมดนัโลหิต 100/59 มิลลิเมตรปรอท ผูป่้วยสอบถำมเก่ียวกบัปฏิบติัตวั กำรดูแลตนเอง กำร
รับประทำนยำเม่ือกลบับำ้น ปัญหำทำงกำรพยำบำล ขำดควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรดูแล
ตนเองและกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวติ เช่น เร่ืองอำหำร กำรออกก ำลงักำย กำรมีเพศสัมพนัธ์ 
กำรเลิกสูบบุหร่ี ท่ีอำจท ำใหเ้กิดหลอดเลือดอุดตนัซ ้ ำ ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรรับประทำนยำตำมแผนกำรรักษำ 
โดยเฉพำะยำตำ้นเกล็ดเลือดและยำตำ้นกำรแขง็ตวัของเลือด ใหส้ังเกตจุดเลือดออก ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีจะท ำ
ใหเ้กิดเลือดออก หำ้มหยดุยำ หำกไปพบทนัตแพทยใ์หแ้จง้แพทยทุ์กคร้ังวำ่รับประทำนยำตำ้นกำรแขง็ตวั
ของเลือด แนะน ำผูป่้วยเลิกบุหร่ีและอธิบำยใหเ้ห็นถึง ควำมส ำคญัของกำรเลิกบุหร่ีและสร้ำงแรงจูงใจในกำร
เลิกบุหร่ี โดยใหญ้ำติเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและใหก้ ำลงัใจกบัผูป่้วยในกำรเลิกบุหร่ี ส่งปรึกษำคลินิค
ฟ้ำใสส ำหรับผูป่้วยเลิกบุหร่ี แนะน ำกำรออกก ำลงักำยอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยอยำ่งนอ้ยออกก ำลงักำยใหไ้ด ้30 
นำทีต่อคร้ังเช่น เดินต่อเน่ืองกนั 30 นำทีเดินดว้ยควำมเร็วสบำย ๆ ท ำประมำณ 3 - 4 คร้ัง ต่อสัปดำห์ กำร
ควบคุมอำหำร ปริมำณอำหำรตอ้งทำนใหพ้อเหมำะไม่มำกเกินไป หลีกเล่ียงอำหำรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 
อำหำรประเภทไขมนัท่ีมำจำกสัตวทุ์กชนิดมนัหมู มนัเน้ือหนงัเป็ด หนงัไก่ รักษำระดบัไขมนัในเลือด รักษำ
ระดบัควำมดนัโลหิต แนะน ำกำรดูแลตนเองเม่ือกลบับำ้นและใหญ้ำติมีส่วนร่วมในกำรดูแลผูป่้วย ผูป่้วยและ
ญำติเขำ้ใจถึงวธีิกำรปฏิบติัตวัเม่ือกลบับำ้นและจะปฏิบติัตวัตำมค ำแนะน ำ แพทยอ์นุญำตใหก้ลบับำ้นวนัท่ี 6 
ตุลำคม 2559 นดัพบแพทยร์ะบบหวัใจโรงพยำบำลกลำง วนัท่ี 20 ตุลำคม 2559 เวลำ 8.00 น. 
 
7.  ผลส าเร็จของงาน 
       ผูป่้วยชำยไทยอำย ุ52 ปี ไดรั้บกำรวนิิจฉยั โรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรียท่ี์ไปเล้ียงหวัใจตีบไดรั้บ
กำรรักษำหลอดเลือกโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน รับตวัไวน้อนโรงพยำบำลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 พบ
ปัญหำทำงกำรพยำบำล 1) อำจเกิดภำวะเจบ็หนำ้อกซ ้ ำจำกกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด 2) เส่ียงต่อเลือดออก
บริเวณท่ีท ำหตัถกำรเน่ืองจำกไดรั้บยำตำ้นกำรแขง็ตวัของเกล็ดเลือด 3) ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเน่ืองจำก
อ่อนเพลียเหน่ือยง่ำย 4) ขำดควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง จำกปัญหำทั้งหมดผูป่้วยไดรั้บกำรดูแลรักษำหลงัใส่
สำยสวนอยำ่งรวดเร็วและไดรั้บกำรพยำบำลท่ีมีคุณภำพ ส่งผลท ำใหผู้ป่้วยไดรั้บกำรดูแลทั้งทำงดำ้นร่ำงกำย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ ไดรั้บกำรดูแลและจ ำหน่ำยกลบับำ้นโดยแพทยอ์นุญำตในวนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 
รวมระยะเวลำ 6 วนั นดัพบแพทยร์ะบบหวัใจและหลอดเลือดโรงพยำบำลกลำง วนัท่ี 20 ตุลำคม 2559 เวลำ 
8.00 น. 
 
8.  การน าไปใช้ประโยชน์ 

        1. สำมำรถน ำแนวทำงกำรดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรสวนหวัใจ ไปใชดู้แลผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยสำมำรถ
กลบับำ้นและดูแลตนเองไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ไม่กลบัมำเป็นซ ้ ำ 
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        2. สำมำรถน ำแนวทำงกำรดูแลผูป่้วยหลงัสวนหวัใจ ไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นแนวทำงเดียวกนั 
 3. พยำบำลมีควำมรู้เพิ่มข้ึนในเร่ืองโรค พยำธิสภำพของโรค และกำรพยำบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือด

โคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน       
      

9.  ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ  
กำรใหค้วำมรู้เฉพำะโรคในผูป่้วยรำยน้ียงัไม่ครบถว้นเน่ืองจำกมีพยำบำลวชิำชีพทั้งหมดจ ำนวน 15 

คน แต่มีพยำบำลวชิำชีพท่ีไดรั้บกำรอบรมเฉพำะทำงดำ้นโรคหวัใจและหลอดเลือดจ ำนวน 6 คน  
 
10.  ข้อเสนอแนะ   
 ควรจดัอบรมใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนจำก พยำบำลวชิำชีพท่ีไดรั้บกำรอบรมเฉพำะทำง  
เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบักำรดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจและท ำแนวทำงปฏิบติั
เป็นใหแ้นวทำงเดียวกนั อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  

ขอรับรองวำ่ผลงำนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำรและไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข
เป็นไปตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 
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ข้อเสนอ  แนวคิด  วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ของ  นางสาวพริิยา  พงษ์สอิง้ 

 
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร (ดำ้นกำรพยำบำล) 
(ต ำแหน่งเลขท่ี รพก.776 ) ฝ่ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจดำ้นกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง ส ำนกักำรแพทย ์
เร่ือง  สวนหวัใจใส่คิวอำร์ 
 หลกัการและเหตุผล 
 โรคกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด หตัถกำรตกแต่งหลอดเลือดหวัใจโดยกำรเจำะหลอดเลือดผำ่นผวิหนงั
แลว้สอดสำยสวนหวัใจชนิดพิเศษเขำ้ไปในหลอดเลือดหวัใจเพื่อขยำยหรือถ่ำงหลอดเลือดส่วนท่ีตีบนั้นดว้ย
บอลลูน หลงัจำกนั้นกำรใส่อุปกรณ์ท่ีเรียกวำ่ ขดลวด (stent) นั้นเพื่อคงสภำพรูเปิดของหลอดเลือดให้ 
กวำ้งข้ึนหรือค ้ำยนัไม่ใหห้ลอดเลือดกลบัมำปิดใหม่ และลดกำรตีบซ ้ ำ หลงั 6 เดือนของบริเวณท่ีท ำบอลลูน
และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรขยำยหลอดเลือดหวัใจ (ผอ่งพรรณ อรุณแสง, 2552) ปัจจุบนักำรขยำย
หลอดเลือดดว้ยบอลลูนและขดลวด ถือเป็นวธีิกำรรักษำผูป่้วยโรคหวัใจท่ีมีกำรท ำมำกท่ีสุด จำกสถิติ
โรงพยำบำลกลำง พบมีผูป่้วยท่ีกลบัมำรักษำตวัในโรงพยำบำลจำกกำรตีบซ ้ ำหลงัไดรั้บกำรรักษำหลอด 
เลือดแดงโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวนระหวำ่งปีพ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 จ ำนวน 3, 2 และ 2 รำยตำมล ำดบั  
(งำนเวชสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2560) กำรส่งเสริมใหผู้ป่้วยหลีกเล่ียงหรือลดปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลใหเ้กิด 
หลอดเลือดหวัใจอุดตนั เพื่อป้องกนักำรตีบซ ้ ำของหลอดเลือดและกำรกลบัเขำ้รักษำตวัในโรงพยำบำล                 
รวมไปถึงส่งเสริมใหผู้ป่้วยสำมำรถปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งภำยหลงักลบับำ้นจึงมีควำมส ำคญัมำก ส ำหรับผูป่้วย
ท่ีเขำ้รับกำรตรวจสวนหวัใจ  ผูป่้วยเหล่ำน้ีอำจมีภำวะฉุกเฉินท่ีตอ้งเขำ้รับกำรรักษำยงัสถำนพยำบำลอ่ืน      
จะไม่มีขอ้มูลส ำคญัในกำรรักษำหลอดเลือดหวัใจผำ่นสำยสวน เน่ืองจำกผูป่้วยจ ำไม่ได ้ไม่ทรำบต ำแหน่ง   
ท่ีตนเองสวนหวัใจและเอกสำรแจง้ผลกำรรักษำหลอดเลือดหวัใจผำ่นสำยสวนท่ีโรงพยำบำลมอบใหพ้กพำ
ไม่สะดวก 
 ผูศึ้กษำจึงสนใจท ำคิวอำร์โคด้ สวนหวัใจใส่คิวอำร์ ส ำหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรรักษำหลอดเลือดหัวใจ
ผำ่นสำยสวน ประกอบดว้ยขอ้มูลกำรรักษำของผูป่้วย ท่ีมีภำพบอกต ำแหน่งของขดลวดบริเวณหลอดเลือด
หวัใจเพื่อใหง่้ำยต่อกำรจดจ ำและท ำควำมเขำ้ใจแก่ผูป่้วย สำมำรถใหข้อ้มูลไดทุ้กท่ี สะดวก รวดเร็ว ในกำร
เขำ้ถึง นอกจำกนั้นยงัใหค้วำมรู้ในกำรปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งภำยหลงักลบับำ้น เพื่อช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วย
หลีกเล่ียงหรือลดปัจจยัเส่ียง ท่ีส่งผลใหเ้กิดหลอดเลือดหวัใจอุดตนั เพื่อป้องกนักำรตีบซ ้ ำของหลอดเลือด
และกำรกลบัเขำ้รักษำตวัในโรงพยำบำล และถือเป็นบทบำทหน่ึงท่ีส ำคญัของพยำบำล ทั้งยงัหวงัผลเพื่อให้
บุคลำกรทำงกำรแพทยท์ั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล ไดรั้บทรำบขอ้มูลกำรรักษำท่ีผูป่้วยเคยไดรั้บ 
กำรรักษำหลอดเลือดหวัใจผำ่นสำยสวน 
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 วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 
 1. เพื่อใหผู้ป่้วยทรำบต ำแหน่งของหลอดเลือดหวัใจโคโรนำรียบ์ริเวณท่ีถ่ำงขยำยดว้ยบอลลูนและ

ขดลวด และเขำ้ใจวธีิกำรรักษำหลอดเลือดหวัใจผำ่นสำยสวน 
 2. เพื่อใหผู้ป่้วยทรำบถึงกำรปฏิบติัตวัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนำรียท่ี์ไดรั้บกำรรักษำ

ผำ่นสำยสวน 
 3. เพื่อลดค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำลท่ีเกิดจำกกำรกลบัมำนอนโรงพยำบำลซ ้ ำจำกอำกำร ก ำเริบ

ของผูป่้วย 
 กรอบการวเิคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งท่ีรวมควำมรู้จ ำนวนมหำศำล จึงมีช่องทำงและ

วธีิกำรเรียนรู้ใหเ้ลือกอยำ่งหลำกหลำย ผูเ้รียนสำมำรถเลือกส่ือกำรเรียนกำรสอนไดต้ำมถนดั และในควำม

สนใจทั้งในรูปของตวัอกัษร รูปภำพ ภำพสร้ำงสรรคจ์  ำลอง (Animation) สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulations) 

เสียงและภำพเคล่ือนไหว (Audio and Video Sequences) และกลุ่มอภิปรำย (Peer And Expert Discussion 

Groups) ทั้งน้ีประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วของกำรเรียนรู้มีควำมส ำคญัมำกส ำหรับแข่งขนัในระบบ

เศรษฐกิจโลกในอนำคต เพรำะจะท ำใหค้น องคก์ร และประเทศสำมำรถปรับตวั และตอบสนองกำร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลำ และท ำใหเ้กิดควำมรวดเร็วในกำรช่วงชิงควำมไดเ้ปรียบทำงเศรษฐกิจ 

รวมทั้งท ำใหเ้กิดกำรพฒันำทกัษะของแรงงำนไดท้นักบักำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป

อยำ่งรวดเร็ว   

 ทฤษฏีเก่ียวกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรส่ือสำรกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำรหรือกำรส่ือควำมหมำย (Communication) หมำยถึงกำรถ่ำยทอด

เร่ืองรำว กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น กำรแสดงออกของควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก เพื่อกำรติดต่อส่ือสำร

ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั (กิดำนนัท ์มลิทอง, 2548) รูปแบบของกำรส่ือสำร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. กำรส่ือสำรทำงเดียว (One Way Communication) เป็นกำรส่งข่ำวสำรหรือกำรส่ือสำรควำมหมำย

ไปยงัผูรั้บแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดนท่ีผูไ้ม่สำมำรถตอบสนองทนัที (Immediate Response) กบัผูส่้ง แต่อำจจะมี

ผลป้อนกลบัไปยงัผูส่้งในภำยหลงัไดก้ำรส่ือสำรในรูปแบบน้ีจึงเป็นกำรท่ีผูส่้งและผูรั้บไม่สำมำรถมี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที 

2. กำรส่ือสำรสองทำง (Two Way Communication) เป็นกำรส่ือสำรหรือกำรส่ือควำมหมำยท่ีผูรั้บมี

โอกำสตอบสนองมำยงัผูส่้งไดท้นัที โดยผูส่้งและผูรั้บอำจอยูต่่อหนำ้หรือคนละสถำนท่ีก็ได ้แต่ทั้งสองฝ่ำย
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จะสำมำรถมีกำรเจรจำหรือกำรตอบโตก้นัไปมำโดยท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงผลดักนัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บและส่งในเวลำ

เดียวกนั  

ประเภทของกำรส่ือสำร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์หมำยถึง หนงัสือเอกสำรส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสำระควำมรู้ต่ำง ๆ โดย

ใชต้วัหนงัสือท่ีเป็นตวัเขียนหรือตวัพิมพ์ 

2. ส่ือเทคโนโลย ีหมำยถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตข้ึนใชค้วบคู่โสตทศันวสัดุ หรือเคร่ืองมือท่ีเป็น

เทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น วดีีทศัน์ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกระบวนกำรเรียนรู้ เช่น 

กำรใชอิ้นเตอร์เน็ต 

3. ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจำกส่ือ 2 ประเภทท่ีกล่ำวไปแลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ ซ่ึงมี

ควำมส ำคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวำ่ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลยไีดแ้ก่ บุคคล ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

กำรใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดจำกววิฒันำกำรของเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

โทรคมนำคม กำรใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในกำรเรียนกำรสอนจะออกมำในลกัษณะของส่ือประสม หรือ

มลัติมีเดีย ปัจจุบนัส่ือประเภทน้ีมีหลำยลกัษณะ และสำมำรถเขำ้ถึงไดทุ้กหนทุกแห่ง สำมำรถกระตุน้ให้

ผูเ้รียนรู้จกักำรส่ือสำรในสังคม และก่อใหเ้กิดกำรเรียนแบบร่วมมือ ไดโ้ดยกำรเช่ือมต่อทำงอินเทอร์เน็ต 

Quick Response Code (QR Code) หมำยถึง บนัทึกอกัขระแบบดิจิตอลไม่สำมำรถอ่ำนไดด้ว้ยตำ
เปล่ำ โคด้ท่ีมีกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว สำมำรถเก็บขอ้มูล ไดท้ั้งตวัอกัษร ตวัเลข เช่น ช่ือเวบ็ไซต ์เบอร์
โทรศพัท ์ขอ้ควำม รูปภำพ ฯลฯ และมีกำรแปลงขอ้มูล และถอดรหสั ดว้ยกำรใชรู้ปแบบ 2D ดว้ย ซอฟตแ์วร์
กำรถอดรหสัจำกภำพ 

QR Code มีหลกักำรท ำงำนคลำ้ย ๆ กบั บำร์โคด้ ท่ีอยูบ่นกล่องหรือผลิตภณัฑท์ัว่ไป แต่กำรอ่ำน 
บำร์โคด้ จะตอ้งใชเ้คร่ืองสแกนยงิเลเซอร์ จำกนั้นเคร่ืองสแกนก็จะแปลง บำร์โคด้ เป็นขอ้มูลสินคำ้ช้ินนั้น ๆ
ส่วนกำรอ่ำน QR Code นั้นสะดวกกวำ่ เพียงใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้งและโปรแกรม QR Code Reader 
เพื่อใชถ่้ำยภำพ QR Code จำกนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นขอ้มูลตน้ฉบบั เช่น รูปภำพ เบอร์
โทรศพัท ์หรือขอ้ควำม เป็นตน้ แสดงผลบนโทรศพัทมื์อถือไดโ้ดยตรง สะดวก รวดเร็ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรพยำบำลผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด จำกหนงัสือ เอกสำร หรือ

บทควำม  และทำงอินเตอร์เน็ต 
 2. น ำเสนอหวัหนำ้หอผูป่้วยหนกัโรคหวัใจเพื่อจดัท ำคิวอำร์โคด้ สวนหวัใจใส่คิวอำร์  
 3. กำรจดัท ำคิวอำร์โคด้ส ำหรับผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด ประกอบดว้ย เลขบตัรโรงพยำบำล 
ประวติักำรรักษำโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนำรีย ์ต ำแหน่งเส้นเลือดหวัใจท่ีใส่บอลลูน รูปภำพเส้นเลือด
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หวัใจท่ีใส่บอลลูน เน้ือหำควำมรู้เก่ียวกบัเร่ืองกำรสวนหวัใจ กำรดูแลตนเอง กำรรับประทำนอำหำรและยำ 
กำรออกก ำลงักำยใหเ้หมำะสมกบัโรค 
 4. น ำคิวอำร์โคด้ใหผู้เ้ช่ียวชำญ ประกอบดว้ย แพทยเ์ฉพำะทำงดำ้นโรคหวัใจและหลอดเลือด หวัหนำ้
หอผูป่้วหนกัโรคหวัใจ พยำบำลผูช้  ำนำญดำ้นโรคหวัใจ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเน้ือหำ 
 5. น ำส่ือคิวอำร์โคด้ สวนหวัใจใส่คิวอำร์ ใชก้บัผูป่้วยท่ีมีกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดใน 
หอผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ 
 6. น ำผลท่ีไดจ้ำกกำรประเมินมำวเิครำะห์แกไ้ขและปรับปรุงประสิทธิภำพคิวอำร์โคด้   
สวนหวัใจใส่คิวอำร์ เพื่อใหผู้ป่้วยเขำ้ใจง่ำยสำมำรถปฏิบติัตำมได ้

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผูป่้วยกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดสำมำรถน ำคิวอำร์โคด้ สวนหวัใจใส่คิวอำร์ ไปใชไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสม

สำมำรถด ำเนินชีวติไดอ้ยำ่งมีคุณภำพไม่เกิดกลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือดซ ้ ำหรือขดลวดอุดตนั โดยติดตำมผูป่้วย
เม่ือกลบัมำพบแพทยต์ำมนดั 
 ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูป่้วยทรำบต ำแหน่ง ของหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรียบ์ริเวณท่ีถ่ำงขยำยดว้ยบอลลูนและขดลวด  
มำกกวำ่ร้อยละ 80 

2. ผูป่้วยมำกกวำ่ร้อยละ 80 สำมำรถบอกกำรปฏิบติัตวัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนำรีย ์
ท่ีไดรั้บกำรรักษำผำ่นสำยสวน อยำ่งนอ้ย 8 ขอ้จำกทั้งหมด 10 ขอ้  

3. สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล ท่ีเกิดจำกกำรกลบัมำนอนโรงพยำบำลซ ้ ำ โดยไม่มีผูป่้วย
โรคหลอดเลือดโคโรนำรียผ์ำ่นสำยสวน กลบัมำนอนโรงพยำบำลซ ้ ำใน 28 วนั  
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