ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
เรื่ อง สวนหัวใจใส่คิวอำร์

เสนอโดย
นำงสำวพิริยำ พงษ์สอิ้ง
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 776)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 6 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 6 ตุลำคม 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
โรคหัวใจขำดเลือด หรื อ หลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยท์ ี่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ (Coronary artery disease:
CAD) หมำยถึงโรคที่เกิดจำกหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ำมเนื้อหัวใจตีบหรื อตัน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจำกไขมัน
และเนื้อเยื่อสะสมอยูใ่ นผนังของหลอดเลือดมีผลให้เยือ่ บุผนังหลอดเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนำตัวขึ้น
ผูป้ ่ วยจะมีอำกำรและอำกำรแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50 หรื อมำกกว่ำ อำกำรสำคัญที่พบได้บ่อย
ได้แก่ อำกำรเจ็บเค้นอก ใจสั่น เหงื่อออกเหนื่อยขณะออกแรง เป็ นลมหมดสติหรื อเสี ยชีวติ เฉียบพลัน
สำมำรถแบ่งกลุ่มอำกำรทำงคลินิกได้ 2 กลุ่ม คือภำวะเจ็บเค้นอกคงที่ (stable angina) และภำวะหัวใจ
ขำดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (อุไร ศรี แก้ว, 2543)
1. ภำวะเจ็บเค้นอกคงที่ (stable angina) หรื อภำวะเจ็บเค้นอกเรื้ อรัง (chronic stable angina)
หมำยถึง กลุ่มอำกำรที่เกิดจำกโรคหัวใจขำดเลือดเรื้ อรัง (chronic ischemic heart disease) โดยผูป้ ่ วยจะมี
อำกำรเจ็บเค้นอกเป็ น ๆ หำย ๆ ในระยะเวลำ 2 เดือน
2. ภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome:ACS) หมำยถึง กลุ่มอำกำร
โรคหัวใจขำดเลือดที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ประกอบด้วยอำกำรที่สำคัญคือ เจ็บเค้นอกรุ นแรงเฉียบพลันหรื อเจ็บ
ขณะพัก (rest angina) นำนกว่ำ 20 นำทีหรื อเจ็บเค้นอกซึ่ งเกิดขึ้นใหม่หรื อรุ นแรงขึ้นกว่ำเดิม
ภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน แบ่งตำมลักษณะอำกำรทำงคลินิคเป็ น 3 กลุ่มคือ (จิรำวรรณ
เดชอดิศยั , 2549)
1. กลุ่มอำกำรเจ็บหน้ำอก (Unstable angina:UA) คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (electrocardiogram) ไม่มี ST
segment elevation แต่มี ST segment depression หรื อ T wave inversion แต่ไม่พบเอนไซม์ของ
กล้ำมเนื้อหัวใจ
2. กลุ่มอำกำรที่คลื่นไฟฟ้ำหัวใจไม่มี ST segment elevation แต่มี ST depression หรื อ T wave
inversion (Non-ST-Elevation myocardial infarction: NSTEMI) ตรวจพบเอนไซม์ของกล้ำมเนื้อหัวใจ
ซึ่ งแสดงถึงกล้ำมเนื้อหัวใจตำยและเป็ นกลุ่มที่มีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำรเกิดกล้ำมเนื้อหัวใจตำยชนิด Q – wave
3. กลุ่มอำกำรกล้ำมเนื้อหัวใจตำยที่คลื่นไฟฟ้ำหัวใจพบ ST segment elevation และพบเอนไซม์
ของกล้ำมเนื้อหัวใจ (ST- Elevation myocardial infarction: STEMI) ผูป้ ่ วยมีโอกำสเสี ยชีวติ กะทันหัน แต่ถำ้
หำกผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้องรวดเร็ วจะช่วยลดอัตรำกำรเสี ยชีวติ ลงได้
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พยำธิสรี รวิทยำ
กลุ่มภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลัน เป็ นกลุ่มอำกำรที่มีสำเหตุจำกพยำธิ สภำพ กำรเกิด
หลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยเ์ สื่ อมแข็ง (atherosclerosis) ที่มีข้ นั ตอนต่อเนื่ องแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้ (สมชำย
โลจำยะ, 2546)
ระยะที่ 1 fatty streak ลักษณะครำบไขมันสี เหลืองที่ประกอบด้วย macrophage และ กล้ำมเนื้อเรี ยบ
ก่อตัวสะสมพอกในผนังชั้นในของหลอดเลือดแดง (intima) ครำบไขมันนี้ไม่ทำให้กำรไหลเวียนเลือด
หยุดชะงัก จึงไม่มีอำกำรแสดงสำมำรถพบครำบไขมันได้ต้ งั แต่ทำรกถึงผูส้ ู งอำยุ
ระยะที่ 2 fibrous plaque หรื อ mature plaque เป็ นขั้นตอนกำรก่อตัวของครำบไขมันที่เพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ องระยะนี้จะมี extracellular lipid core แทรกในกล้ำมเนื้อเรี ยบ macrophage และ form cell
พอกทับ fatty streak กลำยเป็ น plaque ที่มีลกั ษณะเป็ นปื้ นไขมันสี เหลืองเทำพอกติดเยือ่ บุผวิ ชั้นใน
หลอดเลือดแดง ซึ่ง fibrous plaque นี้ประกอบด้วย collagen และ smooth muscle cells ที่จะมีกำรกระตุน้ ให้
หลัง่ สำรต่ำง ๆ เช่น fibrin, fibrinogen, albumin, white blood cell, calcium และ lipoprotein
ระยะที่ 3 Ruptured plaque หรื อ complicated plaque คือ plaque ที่มีกำรฉีกขำดหรื อปริ แตก (plaque
rupture) กระตุน้ เกล็ดเลือด glycoprotein llb/llla receptor (GP llb/llla) ไปจับกับ fibrinogen ซึ่ งจะทำให้เกิด
กำรเกำะกลุ่มเป็ นร่ ำงใยแหของเกล็ดเลือดและกลำยเป็ นลิ่มเลือดขนำดใหญ่ กำรเกิดครำบไขมันปริ แตก อำจ
เกิดจำกกำรเพิ่มควำมดันโลหิ ตและกำรไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดโคโรนำรี ยท์ ี่แข็งและตีบแคบอยูแ่ ล้ว
ร่ วมกับมี thrombus และเกิดภำวะ hypercoagulability ทำให้เกิดกำรอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ย ์
นำไปสู่ อำกำรของกลุ่มภำวะหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลันคือ UA, NSTEMI และ STEMI โดยระดับควำม
รุ นแรงขึ้นกับชนิ ดของลิ่มเลือดที่อุดตัน ซึ่ งร่ ำงกำยมีกลไกธรรมชำติในกำรจัดกำรควบคุมภำวะเลือดออก
ที่เป็ นลิ่มเลือดโดยทำให้เกิด fibrinolysis ทำให้ลิ่มเลือดที่อุดตันอยูล่ ะลำยจนหลอดเลือดเปิ ดเอง ในกรณี ที่
ลิ่มเลือดอุดตันไม่สมบูรณ์แต่ทำให้ขนำดของหลอดเลือดเล็กลง เกิดกำรขัดขวำงกำรไหลเวียนในหลอดเลือด
แดงโคโรนำรี ย ์ ส่ งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ำมเนื้อหัวใจลดลง เป็ นสำเหตุของอำกำรเจ็บหน้ำอกในกรณี เกิดลิ่ม
เลือดอุดตันสมบูรณ์ จะเกิดกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลันอำจนำไปสู่ กำรเสี ยชีวติ กะทันหันจำก
ภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แก่ ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภำวะหัวใจวำย
อำกำรและอำกำรแสดง
โรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยท์ ี่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ส่ วนใหญ่เกิดจำกไขมันและเนื้อเยือ่ สะสมอยูใ่ น
ผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยือ่ บุผนังหลอกเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนำตัวขึ้น ผูป้ ่ วยจะมีอำกำรและอำกำร
แสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50 หรื อมำกกว่ำ โดยมีอำกำรและอำกำรแสดง ดังนี้ (อุไร ศรี แก้ว,
2543)
1. อำกำรเจ็บหน้ำอกที่สัมพันธ์กบั อำกำรกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
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2. ใจสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้อำเจียน หน้ำมืดเป็ นลมหมดสติและเสี ยชีวติ (sudden cardiac death)
3. หัวใจล้มเหลวน้ ำท่วมปอดอย่ำงเฉี ยบพลัน (acute pulmonary edema)
กำรวินิจฉัยโรค
กำรประเมินผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด ประกอบด้วย กำรซักประวัติ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่มี
ควำมสำคัญมำกเพื่อทรำบระยะเวลำและอำกำรเจ็บหน้ำอก กำรตรวจร่ ำงกำยจะเป็ นสิ่ งช่วยบอกสถำนภำพ
ของผูป้ ่ วย สภำพของหัวใจ ลิ้นหัวใจ ภำวะหัวใจวำย รวมทั้งกำรมีโรคอื่นร่ วมด้วยหรื อไม่ โดยอำกำรเจ็บ
หน้ำอกจะเป็ นอำกำรที่นำมำสำหรับผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด อำกำรเจ็บหน้ำอกแบ่งเป็ น 3 ชนิดคือ
(จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิ ทธิ์ , 2547)
1. typical angina มี 3 ลักษณะคือ กำรเจ็บหน้ำอกเป็ นแบบเจ็บแน่นอยูใ่ ต้หน้ำอก (substernal chest
pain) อำจร้ำวไปที่แขน ไหล่ คอ หรื อกรำม อำกำรเจ็บจะเป็ นประมำณ 5-10 นำที อำกำรเจ็บหน้ำอกอำจถูก
กระตุน้ โดยกำรออกแรงหรื อภำวะเครี ยด อำกำรจะดีข้ ึนเมื่อได้พกั หรื อกำรใช้ยำไนโตรกลีเซอรี น
(nitroglycerine) อมหรื อพ่นใต้ลิ้น
2. atypical angina มีลกั ษณะอำกำร 2 ข้อของ typical angina
3. non-cardiac chest pain มีลกั ษณะอำกำรไม่เกิน 1 ข้อของ typical angina
กำรรักษำ
จุดมุ่งหมำยของกำรรักษำภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด ทำให้อำกำรเจ็บแน่นหน้ำอกดีข้ ึน ป้ องกัน
กำรเกิดกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลันและป้ องกันกำรเกิดกำรเสี ยชีวติ โดยทัว่ ไปแนวทำงในกำรรักษำ
มี ดังนี้ (อัจฉรำ เตชฤทธิพิทกั ษ์, 2543)
1. กำรรักษำด้วยยำ (pharmacologic therapy) กำรรักษำด้วยยำมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำรไหลเวียน
ของเลือดในหลอดเลือดหัวใจยำที่ใช้ในกำรรักษำสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1.1 anti-ischemic drugs ประกอบด้วย
1.1.1 nitratesได้แก่ isosorbride dinitrate, nitroglycerine, isosorbride
5 - mononitrate
1.1.2 beta-blocker ได้แก่ Atenolol, Propanolol, carvediol, metropolol, bisoprolol
1.1.3 calcium-blockers ได้แก่ amlodipine, felodipine, nifidipine, diltiazem,
verapamil
1.2. antiplateletsได้แก่ Aspirin, ticlopidine, clopidogrel
1.3. anticoagulants ได้แก่ unfractionated heparin, low-molecular weight heparin,
glycoprotein (GP) IIB/IIIa inhibitors
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2. กำรรักษำโดยใช้บอลลูนถ่ำงขยำยหลอดเลือดหัวใจ กำรถ่ำงขยำยหลอดเลือดหัวใจโดยกำรใช้
สำยสวนหัวใจชนิดพิเศษ เป็ นหัตถกำรที่กระทำเพื่อขยำยหลอดเลือดหัวใจตรงจุดที่ตีบแคบลง โดยกำรใช้
บอลลูนเรี ยกว่ำ percutaneous transluminal coronary angioplasty : PTCA และบำงครั้งอำจต้องใส่ ขดลวด
เข้ำไปในหลอดเลือดเพื่อถ่ำงขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี ย ์
3. กำรผ่ำตัดทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass graft :CABG) กำรรักษำโดยกำร
ผ่ำตัดหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือด เพื่อต่อเชื่ อมหลอดเลือดใหม่ หลีกเลี่ยงจุดที่อุดตัน โดยจะทำกำร
ผ่ำตัดในกรณี ที่มีกำรตีบตันของหลอดเลือดหัวใจทั้ง 3 เส้น เป็ นทำงยำว หรื อ ตีบแบบกระจำยทัว่ ไป กำรตีบ
ของหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยด์ ำ้ นซ้ำยหรื อในรำยที่รักษำด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล หรื อเกิดภำวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันจำกกำรทำบอลลูนขยำยหลอดเลือดหัวใจ
กำรพยำบำล
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน เป็ นกำรพยำบำลเพื่อลดภำวะแทรกซ้อน
จำกกำรทำหัตถกำรสวนหัวใจ ฟื้ นฟูสมรรถภำพหัวใจ และส่ ง่สริ มให้ควำมรู ้ในกำรดูแลตนเองเพื่อป้ องกัน
กำรตีบซ้ ำของหลอดเลือด โดยมีกำรพยำบำลดังนี้ (อุไร ศรี แก้ว, 2543)
1. กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันเจ็บหน้ำอกซ้ ำจำกกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือด โดยประเมินอำกำรเจ็บแน่น
หน้ำอกและอำกำรแสดง เช่น เหนื่ อยง่ำย ใจสั่น เวียนศีรษะ แน่นหน้ำอก ติดตำมคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจของผูป้ ่ วย
ดูแลให้ได้รับยำอมใต้ลิ้น จำกัดกิจกรรมและช่วยเหลือกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ดูแลแบบแผนกำรขับถ่ำย
ห้ำมเบ่งถ่ำย ลดปัจจัยและสำเหตุที่ทำให้ผปู ้ ่ วยเครี ยดซึ่งเป็ นสำเหตุให้เกิดอำกำรเจ็บหน้ำอก
2. กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะจำกกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลื อด โดยกำรประเมินและ
ติดตำมคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ อัตรำกำรเต้นหัวใจ ควำมดันโลหิต อำกำรวูบ หน้ำมืด ใจสั่น รำยงำนแพทย์ทนั ทีที่มี
ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยฟื้ นคืนชีพให้พร้อมใช้งำน
3. กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันกำรเกิดเลือดออกบริ เวณที่ทำหัตถกำรสวนหัวใจ เนื่องจำกได้รับ
ยำต้ำนเกล็ดเลือด โดยประเมินภำวะขำดเลือดของอวัยวะส่ วนปลำย โดยกำรสังเกตและบันทึกลักษณะชีพจร
หลังเท้ำ ห้ำมงอขำข้ำงที่ใส่ สำยสวนอย่ำงน้อย 6 ชัว่ โมงหลังนำสำยสวนออก ประเมินภำวะเลือดออกจำก
ตำแหน่งที่ใส่ สำยสวนโดยตรวจสอบบริ เวณแผลว่ำมี bleeding hematoma echymosis หำกพบรี บห้ำมเลือด
และรำยงำนแพทย์
4. กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันกำรตีบซ้ ำเนื่ องจำกผูป้ ่ วยขำดควำมรู ้ในกำรดูแลตนเอง โดยให้ควำมรู ้
ผูป้ ่ วย เกี่ยวกับกำรดูแลตนเองเรื่ องกำรรับประทำนอำหำร แนะนำกำรรับประทำนยำต้ำนเกล็ดเลือด เหตุผล
ในกำรใช้ยำ อำกำรข้ำงเคียงที่อำจพบ กำรออกกำลังกำยที่เหมำะสม แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั ให้เหมำะสมกับ
โรค เลิกสู บบุหรี่ งดดื่มสุ รำ กำรสังเกตอำกำรผิดปกติ เช่น อำกำรเจ็บเค้นอก กำรมำพบแพทย์ตำมนัด
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5. กำรพยำบำลเพื่อลดควำมวิตกกังวลเนื่องจำกผูป้ ่ วยวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ประเมินควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับพยำธิ สรี รวิทยำ กำรรักษำ อธิ บำยเกี่ยวกับโรคและกำรรักษำ และกำรดูแลด้ำนจิตใจของผูป้ ่ วย
และครอบครัว ให้กำรพยำบำลอย่ำงใกล้ชิด ให้กำลังใจ พูดคุยถึงปั ญหำและให้ผปู ้ ่ วยระบำยควำมรู ้สึกต่ำง ๆ
เสริ มสร้ำงพลังอำนำจให้กบั ผูป้ ่ วย รับฟังให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ ส่ งเสริ มให้ครอบครัวเข้ำมำมี
ส่ วนร่ วมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
ควำมรู ้ทำงเภสัชวิทยำ
aspirin (ASA) ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ชื่อ cyclooxygenase ซึ่งเป็ นเอนไซม์ที่ทำให้เกิดกำร
สังเครำะห์สำร prostaglandin และ thromboxane ที่เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบ ของเนื้อเยือ่ ในร่ ำงกำย
กระบวนกำรดังกล่ำว จะส่ งผลให้กำรอักเสบและอำกำรไข้ของร่ ำงกำยลดลง นอกจำกนี้ ยงั ส่ งผลยับยั้ง
กำรรวมตัวของเกล็ดเลือดจึงช่วยยับยั้งกำรอุดตันของหลอดเลือดได้ดว้ ย กำรพยำบำลเฝ้ำระวังภำวะเลือดออก
ที่อวัยวะต่ำง ๆ
clopidogrel ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด ช่วยป้ องกันกำรอุดตันของหลอดเลือดจำก
ภำวะหลอดเลือดแดงแข็ง อันจะนำไปสู่ ภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจตำยและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
clopidogrel ยับยั้งกำรจับตัวรับ (receptor) ซึ่ งอยูบ่ นผนังเกล็ดเลือดของสำร adenosine diphosphate (ADP)
ซึ่ งเป็ นสำรที่มีบทบำทในกระบวนกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด โดยยำจะไปจับกับตัวรับที่มีชื่อว่ำ P2Y12
อย่ำงจำเพำะเจำะจงทำให้ ADP ซึ่ งเป็ นสำรที่มีบทบำทในกระบวนกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดจับกับตัวรับ
ไม่ได้ ส่ งผลต้ำนกำรกระตุน้ และเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด กำรพยำบำลเฝ้ำระวังภำวะเลือดออกที่อวัยวะต่ำง ๆ
angiotensin converting enzyme:ACE inhibitor ลดกำรสร้ำง angiotensin II เพิ่ม bradykinin และ
prostaglandin ทำให้เกิด vasodilate ทั้งใน artery และ vein จึงลดทั้ง preload และ afterload เพิ่มกำรขับน้ ำ
ออกจำกร่ ำงกำย สำมำรถลดอัตรำตำยได้ท้ งั ในผูป้ ่ วยที่อำกำรรุ นแรงและไม่รุนแรง กำรพยำบำลติดตำม
ผลข้ำงเคียงของ ACE inhibitor คือ ไอ hyperkalemia, hypotension , renal insufficiency
beta blocker ใช้ในผูป้ ่ วยที่มี left venticular systolic failure โดยเริ่ มใช้จำกขนำดยำต่ำและค่อย ๆ
เพิ่มขึ้น สำมำรถลดอัตรำกำรเสี ยชีวติ ได้ กำรพยำบำลเฝ้ำระวังภำวะควำมดันโลหิตต่ำ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ
Simvastatin ยำในกลุ่ม Statin ทำให้ LDL receptor gene expression มำกขึ้น ทำให้มี LDL receptor
ที่ hepatocyte มำกขึ้น ทำให้ LDL – C ในเลือดถูกเก็บเข้ำตับมำกขึ้น จึงมีระดับ LDL – C ในเลือดลดลง
ช่วย Stabilize Plaque โดยยับยั้ง monocyte infiltration ซึ่ งป้ องกันไม่ให้ plaque rupture และเกิด thrombosis
และ statin ยังช่วยลด platelet aggregation โดยมีผลต่อ fibrinogen ในระดับต่ำง ๆ กำรพยำบำลเฝ้ำระวัง
อำกำรปวดกล้ำมเนื้อ เกร็ งกระตุก ติดตำมกำรทำงำนของตับ ไต
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4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
ปัจจุบนั โรคหัวใจขำดเลือดหรื อโรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยท์ ี่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เป็ นสำเหตุ
กำรตำยที่สำคัญโดยมีแนวโน้มสู งขึ้นและจัดได้วำ่ เป็ นสำเหตุกำรตำยอันดับต้น รองจำกอุบตั ิเหตุและมะเร็ ง
จำกสถิติผปู ้ ่ วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยท์ ี่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ชนิ ดกล้ำมเนื้อหัวใจขำด
เลือดเฉียบพลัน (STEMI) มีจำนวนมำกและเป็ นปั ญหำสำธำรณสุ ขที่สำคัญของประเทศทัว่ โลก โดยเฉพำะ
ประเทศไทยพบอัตรำตำยด้วยภำวะหัวใจขำดเลือดระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จำนวน 26.91, 27.8
และ 29.9 คนต่อประชำกร 100,000 คนตำมลำดับ ในส่ วนของกรุ งเทพมหำนคร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 ถึง
พ.ศ. 2558 (สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข, 2560) กรุ งเทพมหำนคร
พบสถิติผปู ้ ่ วยตำยด้วยโรคหัวใจเท่ำกับ 37.22, 38.92 และ 40.46 ต่อประชำกร 100,000 คน ตำมลำดับ (สำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข, 2560) จำนวนผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
ในโรงพยำบำลกลำง ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จำนวน 127, 148 และ 131 รำยตำมลำดับ (งำนเวช
สถิติโรงพยำบำลกลำง, 2560) จำกสถิติดงั กล่ำวจะเห็นว่ำจำนวนผูป้ ่ วยโรคหัวใจขำดเลือดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
โรงพยำบำลต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลสู ง พยำบำลต้องอำศัยควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึงสำเหตุ
พยำธิสรี รวิทยำ อำกำรและอำกำรแสดง แนวทำงกำรรักษำ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่ กำรประเมินภำวะ
สุ ขภำพอนำมัยของผูป้ ่ วย เพื่อส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคและกำรพยำบำลให้กบั ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรสวนหัวใจกลับไปใช้ชีวติ ได้ตำมปกติ
ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำร
1. เลือกกรณี ศึกษำ เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน
2. ศึกษำค้นคว้ำเรื่ องโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน จำกตำรำ วำรสำร งำนวิจยั เว็บไซต์
เพื่อมำเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำผูป้ ่ วย
3. เลือกกรณี ศึกษำผูป้ ่ วยชำยไทย อำยุ 52 ปี โดยรับกลับจำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หลังจำกทำกำร
รักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน ผลกำรทำกำรตรวจสวนหัวใจพบหลอดเลือดโคโรนำรี ย ์
ตีบตัน 1 เส้น (single vessel disease:proximal left anterior descending artery) รักษำโดยกำรถ่ำงขยำยหลอด
เลือดด้วยบอลลูนและขดลวดชนิดเคลือบยำ (drug eluting stent) เข้ำพักรักษำตัวที่หอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ
เป็ นเวลำ 6 วัน หลังได้รับกำรสวนหัวใจไม่เกิดภำวะเลือดออก บริ เวณที่ทำหัตถกำรและบริ เวณอื่น ๆ ไม่พบ
คลื่นไฟฟ้ำหัวใจผิดปกติ แพทย์อนุญำตให้กบั บ้ำนได้
4. สรุ ปผลกรณี ศึกษำ จัดทำเป็ นผลงำนวิชำกำร นำเสนอตำมลำดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
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6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมดร้อยละ 100 ดังนี้
ผูป้ ่ วยชำยไทย อำยุ 52 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย นับถือศำสนำพุทธ สถำนภำพกำรสมรสคู่
จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ประกอบอำชีพรับจ้ำง ในกรุ งเทพมหำนคร มีประวัติสูบบุหรี่ 30 ปี ดื่มสุ รำ
เป็ นครั้งครำว เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลกลำงเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559 ด้วยอำกำรสำคัญ เจ็บแน่ น
หน้ำอก ร้ำวไปแขนขวำ 30 นำทีก่อนมำโรงพยำบำล ได้รับกำรวินิจฉัย กล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลัน
ถู กส่ งตัวรักษำต่อที่โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เพื่อเข้ำรับกำรรักษำโรคหลอดเลื อดโคโรนำรี ยผ์ ่ำนสำยสวน
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เวลำ 13.00 นำฬิกำ รับกลับจำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หลังจำกทำกำรรักษำโรค
หลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน แรกรับที่หอ้ งอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อุณหภูมิร่ำงกำย 37.7
องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 75 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 24 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนในกระแสเลือดเท่ำกับ 99 เปอร์ เซ็นต์ ควำมดันโลหิต 110/68 มิลลิเมตรปรอท ส่ งเข้ำรับกำรรักษำที่
หอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ แรกรับเวลำ 13.15 นำฬิ กำ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อุณหภูมิร่ำงกำย 37.5 องศำเซลเซี ยส
อัตรำกำรเต้นของหัวใจเท่ำกับ 76 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิ เจน
ในกระแสเลือดเท่ำกับ 99 เปอร์ เซ็นต์ ควำมดันโลหิ ตเท่ำกับ 128/85 มิลลิเมตรปรอท ผลชันสู ตรโรค 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) ผลควำมเข้มข้นของเลือด (Hct) ผล 45.8 เปอร์ เซ็นต์ (ค่ำปกติ 34.3-48.5) Plt.count ผล
244,000 cells/cu.mm. (ค่ำปกติ 150 - 400) INR เท่ำกับ 0.86 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนควำมถี่สูง
สัดส่ วนกำรบีบตัวของหัวใจห้องล่ำงซ้ำย (left ventricular ejection fraction:LVEF) เท่ำกับ 50 เปอร์ เซ็นต์
ผนังหัวใจส่ วนหน้ำบีบตัวน้อย (anterior wall hypokinesia) ผลกำรทำกำรตรวจสวนหัวใจพบหลอดเลือด
โคโรนำรี ยต์ ีบตัน 1 เส้น (single vessel disease:proximal left anterior descending artery) รักษำโดยกำร
ถ่ำงขยำยหลอดเลื อดด้วยบอลลู นและขดลวดชนิ ดเคลือบยำ (drug eluting stent) ประเมินกำรอุดตันของ
หลอดเลือดระดับ 3 (TIMI0 >3) ได้รับกำรรักษำด้วยยำ clopidogrel, aspirin แพทย์วินิจฉัยว่ำ ผูป้ ่ วยมีภำวะ
กล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือด ได้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ่ำนสำยสวน ปั ญหำทำงกำรพยำบำล
1) อำจเกิดภำวะเจ็บหน้ำอกซ้ ำจำกกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลื อด ประเมินระบบไหลเวียนโดยวัดสัญญำณชีพทุก
1 - 4 ชัว่ โมง ติดตำมอำกำรเปลี่ยนแปลง ประเมินอำกำรเจ็บอกซ้ ำ ติดตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ ำ
หัวใจ ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรเจ็บแน่ นหน้ำอก ไม่พบคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจผิดปกติ 2) เสี่ ยงต่อเลื อดออกบริ เวณที่ทำ
หัตถกำรเนื่ องจำกได้รับ ยำต้ำ นกำรแข็งตัวของเกล็ ดเลื อ ด เฝ้ ำ ระวัง กำรเกิ ดภำวะเลื อ ดออกบริ เวณที่ ท ำ
หัตถกำรและบริ เวณอื่น ดูแลทำควำมสะอำดแผลและปิ ดแผลด้วยพลำสเตอร์ปิดแผล จำกัดกำรเคลื่อนไหวขำ
ข้ำงที่ทำหัตถกำร คลำชี พจรหลังเท้ำของขำทั้ง 2 ข้ำง ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรปวดแผลบริ เวณขำหนี บข้ำงขวำ คลำ
ไม่พบ hematoma ชีพจรหลังเท้ำของขำทั้ง 2 ข้ำง แรงเท่ำกันดี ไม่มีเลือดออกบริ เวณที่ทำหัตถกำรและบริ เวณ
อื่น 3) ประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของไตลดลงจำกได้รับสำรทึบแสง ติดตำมค่ำกำรทำงำนของได้ creatinine
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(0.67-1.17) เท่ำกับ 1.6 mg/dL บันทึกปริ มำณปั สสำวะ ผูป้ ่ วยปั สสำวะได้เอง 700 มิลลิลิตร ผูป้ ่ วยบอกมี
อำกำรเหนื่ อยเมื่อออกแรงทำกิจวัตรประจำวัน 4) ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเนื่ องจำกอ่อนเพลี ยเหนื่ อยง่ำย
ดูแลจำกัดกิ จกรรมของผูป้ ่ วยที่ไม่จำเป็ น ช่วยเหลือให้ทำกิ จวัตรด้ำนสุ ขอนำมัยบนเตียง จัดสิ่ งแวดล้อมให้
เหมำะสมกับกำรพักผ่อน ผูป้ ่ วยสำมำรถทำกิจวัตรประจำวันบนเตียงได้อำกำรเหนื่อยลดลง พักหลับได้
เยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตุลำคม 2559 เวลำ 11.00 น. ผูป้ ่ วยมีสีหน้ำสดชื่น ไม่มีอำกำรจุกแน่นกลำงอก
อุณหภูมิร่ำงกำย 36.3 องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 26 ครั้งต่อนำที
วัดควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในกระแสเลือดเท่ำกับ 98 เปอร์ เซ็นต์ ควำมดันโลหิต 90/59 มิลลิเมตรปรอท
ปัญหำทำงกำรพยำบำล 1) อำจเกิดภำวะเจ็บหน้ำอกซ้ ำจำกกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด ประเมินระบบไหลเวียน
โดยวัดสัญญำณชีพทุก 1 - 4 ชัว่ โมง ติดตำมอำกำรเปลี่ยนแปลง ประเมินอำกำรเจ็บอกซ้ ำ ติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรเจ็บแน่นหน้ำอก ไม่พบคลื่นไฟฟ้ำหัวใจผิดปกติ ได้รับ
กำรรักษำด้วยยำ clopidogrel, aspirin 2) เสี่ ยงต่อเลือดออกบริ เวณที่ทำหัตถกำรเนื่องจำกได้รับยำต้ำนกำร
แข็งตัวของเกล็ดเลือด เฝ้ำระวังกำรเกิดภำวะเลือดออกบริ เวณที่ทำหัตถกำรและบริ เวณอื่น ดูแลทำควำม
สะอำดแผลและปิ ดแผลด้วย พลำสเตอร์ปิดแผล จำกัดกำรเคลื่อนไหวขำข้ำงที่ทำหัตถกำร คลำชีพจรหลังเท้ำ
ของขำทั้ง 2 ข้ำง ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรปวดแผลบริ เวณขำหนีบข้ำงขวำ คลำไม่พบ hematoma ชีพจรหลังเท้ำของ
ขำทั้ง 2 ข้ำง แรงเท่ำกันดี ไม่มีเลือดออกบริ เวณที่ทำหัตถกำรและบริ เวณอื่น ผูป้ ่ วยบอกรู ้สึกเหนื่อยเมื่อออก
แรงทำกิจกรรมมำก ๆ รู ้สึกใจหวิว ๆ เมื่อเดินรอบเตียง อัตรำกำรหำยใจ 28 ครั้งต่อนำที หำยใจเร็ ว ตื้น 3)
ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเนื่ องจำกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ำย ดูแลจำกัดกิจกรรมของผูป้ ่ วย ช่วยเหลือให้ทำ
กิจวัตรด้ำนสุ ขอนำมัยบนเตียง ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เก้ำอี้ขำ้ งเตียงและนัง่ รับประทำนอำหำรเก้ำอี้ขำ้ งเตียง นัง่ อุจจำระ
โดยใช้ commode จัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรพักผ่อน ผูป้ ่ วยสำมำรถรับประทำนอำหำรโดยนัง่ เก้ำอี้
ข้ำงเตียงได้ นัง่ อุจจำระโดยใช้ commode ได้ไม่เหนื่ อย อัตรำกำรหำยใจ 22 ครั้งต่อนำที ผูป้ ่ วยสอบถำม
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั กำรรับประทำนอำหำรเมื่อกลับบ้ำน 4) ขำดควำมรู ้ในกำรดูแลตนเอง ให้ควำมรู ้
เกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง กำรสังเกตอำกำรผิดปกติ กำรสังเกตอำกำรเหนื่อยเมื่อออกแรงมำก อำกำรเจ็บแน่น
หน้ำอก แนะนำกำรรับประทำนยำ isosorbride อมใต้ลิ้น เมื่อมีอำกำรเจ็บแน่นหน้ำอก ให้ควำมรู ้เรื่ องกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต เช่น เรื่ องอำหำรแนะนำกำรรับประทำนอำหำรหลีกเลี่ยงอำหำรที่มี
ไขมันสู ง จำกัดปริ มำณโซเดียมโดยหลีกเลี่ยงอำหำรที่มีปริ มำรโซเดียมสู งเช่น ขนมปั ง อำหำรแปรรู ป
หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรรสเค็ม เพิม่ ปริ มำณใยอำหำร โดยกำรรับประทำนผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยง
เครื่ องดื่มที่มีคำเฟอีน เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผูป้ ่ วยเข้ำใจกำรปฏิบตั ิตวั และจะนำไปปฏิบตั ิตำมคำแนะนำ
เยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 6 ตุลำคม 2559 เวลำ 13.00น. ผูป้ ่ วยมีสีหน้ำสดชื่น ไม่มีอำกำรจุกแน่นกลำงอก
ผูป้ ่ วยลุกเดินได้ ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.1 องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของ
หัวใจ 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในกระแสเลือดเท่ำกับ
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97 เปอร์เซ็นต์ ควำมดันโลหิ ต 100/59 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยสอบถำมเกี่ยวกับปฏิบตั ิตวั กำรดูแลตนเอง กำร
รับประทำนยำเมื่อกลับบ้ำน ปัญหำทำงกำรพยำบำล ขำดควำมรู ้ในกำรดูแลตนเอง ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรดูแล
ตนเองและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรดำเนินชีวติ เช่น เรื่ องอำหำร กำรออกกำลังกำย กำรมีเพศสัมพันธ์
กำรเลิกสู บบุหรี่ ที่อำจทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันซ้ ำ ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรรับประทำนยำตำมแผนกำรรักษำ
โดยเฉพำะยำต้ำนเกล็ดเลือดและยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ให้สังเกตจุดเลือดออก ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่จะทำ
ให้เกิดเลือดออก ห้ำมหยุดยำ หำกไปพบทันตแพทย์ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ำรับประทำนยำต้ำนกำรแข็งตัว
ของเลือด แนะนำผูป้ ่ วยเลิกบุหรี่ และอธิบำยให้เห็นถึง ควำมสำคัญของกำรเลิกบุหรี่ และสร้ำงแรงจูงใจในกำร
เลิกบุหรี่ โดยให้ญำติเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรดูแลและให้กำลังใจกับผูป้ ่ วยในกำรเลิกบุหรี่ ส่ งปรึ กษำคลินิค
ฟ้ำใสสำหรับผูป้ ่ วยเลิกบุหรี่ แนะนำกำรออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ โดยอย่ำงน้อยออกกำลังกำยให้ได้ 30
นำทีต่อครั้งเช่น เดินต่อเนื่องกัน 30 นำทีเดินด้วยควำมเร็ วสบำย ๆ ทำประมำณ 3 - 4 ครั้ง ต่อสัปดำห์ กำร
ควบคุมอำหำร ปริ มำณอำหำรต้องทำนให้พอเหมำะไม่มำกเกินไป หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีคอเลสเตอรอลสู ง
อำหำรประเภทไขมันที่มำจำกสัตว์ทุกชนิดมันหมู มันเนื้ อหนังเป็ ด หนังไก่ รักษำระดับไขมันในเลือด รักษำ
ระดับควำมดันโลหิ ต แนะนำกำรดูแลตนเองเมื่อกลับบ้ำนและให้ญำติมีส่วนร่ วมในกำรดูแลผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยและ
ญำติเข้ำใจถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำนและจะปฏิบตั ิตวั ตำมคำแนะนำ แพทย์อนุญำตให้กลับบ้ำนวันที่ 6
ตุลำคม 2559 นัดพบแพทย์ระบบหัวใจโรงพยำบำลกลำง วันที่ 20 ตุลำคม 2559 เวลำ 8.00 น.
7. ผลสาเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยชำยไทยอำยุ 52 ปี ได้รับกำรวินิจฉัย โรคหลอดเลือดแดงโคโรนำรี ยท์ ี่ไปเลี้ยงหัวใจตีบได้รับ
กำรรักษำหลอดเลือกโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน รับตัวไว้นอนโรงพยำบำลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2559 พบ
ปัญหำทำงกำรพยำบำล 1) อำจเกิดภำวะเจ็บหน้ำอกซ้ ำจำกกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด 2) เสี่ ยงต่อเลือดออก
บริ เวณที่ทำหัตถกำรเนื่องจำกได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัวของเกล็ดเลือด 3) ควำมทนต่อกิจกรรมลดลงเนื่องจำก
อ่อนเพลียเหนื่ อยง่ำย 4) ขำดควำมรู ้ในกำรดูแลตนเอง จำกปั ญหำทั้งหมดผูป้ ่ วยได้รับกำรดูแลรักษำหลังใส่
สำยสวนอย่ำงรวดเร็ วและได้รับกำรพยำบำลที่มีคุณภำพ ส่ งผลทำให้ผปู ้ ่ วยได้รับกำรดูแลทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ ได้รับกำรดูแลและจำหน่ำยกลับบ้ำนโดยแพทย์อนุญำตในวันที่ 6 ตุลำคม 2559
รวมระยะเวลำ 6 วัน นัดพบแพทย์ระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยำบำลกลำง วันที่ 20 ตุลำคม 2559 เวลำ
8.00 น.
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. สำมำรถนำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรสวนหัวใจ ไปใช้ดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสำมำรถ
กลับบ้ำนและดูแลตนเองได้อย่ำงถูกต้อง ไม่กลับมำเป็ นซ้ ำ
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2. สำมำรถนำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยหลังสวนหัวใจ ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องและเป็ นแนวทำงเดียวกัน
3. พยำบำลมีควำมรู ้เพิ่มขึ้นในเรื่ องโรค พยำธิ สภำพของโรค และกำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
โคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน
9. ความยุ่งยาก ปั ญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
กำรให้ควำมรู ้เฉพำะโรคในผูป้ ่ วยรำยนี้ยงั ไม่ครบถ้วนเนื่องจำกมีพยำบำลวิชำชีพทั้งหมดจำนวน 15
คน แต่มีพยำบำลวิชำชีพที่ได้รับกำรอบรมเฉพำะทำงด้ำนโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 6 คน
10. ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดอบรมให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนจำก พยำบำลวิชำชีพที่ได้รับกำรอบรมเฉพำะทำง
เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมควำมรู ้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจและทำแนวทำงปฏิบตั ิ
เป็ นให้แนวทำงเดียวกัน อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำรและได้ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นไปตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำร
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวพิริยา พงษ์ สอิง้
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก.776 ) ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง สวนหัวใจใส่ คิวอำร์
หลักการและเหตุผล
โรคกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือด หัตถกำรตกแต่งหลอดเลือดหัวใจโดยกำรเจำะหลอดเลือดผ่ำนผิวหนัง
แล้วสอดสำยสวนหัวใจชนิ ดพิเศษเข้ำไปในหลอดเลือดหัวใจเพื่อขยำยหรื อถ่ำงหลอดเลือดส่ วนที่ตีบนั้นด้วย
บอลลูน หลังจำกนั้นกำรใส่ อุปกรณ์ที่เรี ยกว่ำ ขดลวด (stent) นั้นเพื่อคงสภำพรู เปิ ดของหลอดเลือดให้
กว้ำงขึ้นหรื อค้ ำยันไม่ให้หลอดเลือดกลับมำปิ ดใหม่ และลดกำรตีบซ้ ำ หลัง 6 เดือนของบริ เวณที่ทำบอลลูน
และจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2552) ปัจจุบนั กำรขยำย
หลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวด ถือเป็ นวิธีกำรรักษำผูป้ ่ วยโรคหัวใจที่มีกำรทำมำกที่สุด จำกสถิติ
โรงพยำบำลกลำง พบมีผปู ้ ่ วยที่กลับมำรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกกำรตีบซ้ ำหลังได้รับกำรรักษำหลอด
เลือดแดงโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวนระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 จำนวน 3, 2 และ 2 รำยตำมลำดับ
(งำนเวชสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2560) กำรส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยหลีกเลี่ยงหรื อลดปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลให้เกิด
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน เพื่อป้ องกันกำรตีบซ้ ำของหลอดเลือดและกำรกลับเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
รวมไปถึงส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยสำมำรถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องภำยหลังกลับบ้ำนจึงมีควำมสำคัญมำก สำหรับผูป้ ่ วย
ที่เข้ำรับกำรตรวจสวนหัวใจ ผูป้ ่ วยเหล่ำนี้อำจมีภำวะฉุกเฉิ นที่ตอ้ งเข้ำรับกำรรักษำยังสถำนพยำบำลอื่น
จะไม่มีขอ้ มูลสำคัญในกำรรักษำหลอดเลือดหัวใจผ่ำนสำยสวน เนื่องจำกผูป้ ่ วยจำไม่ได้ ไม่ทรำบตำแหน่ง
ที่ตนเองสวนหัวใจและเอกสำรแจ้งผลกำรรักษำหลอดเลือดหัวใจผ่ำนสำยสวนที่โรงพยำบำลมอบให้พกพำ
ไม่สะดวก
ผูศ้ ึกษำจึงสนใจทำคิวอำร์โค้ด สวนหัวใจใส่ คิวอำร์ สำหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรรักษำหลอดเลือดหัวใจ
ผ่ำนสำยสวน ประกอบด้วยข้อมูลกำรรักษำของผูป้ ่ วย ที่มีภำพบอกตำแหน่งของขดลวดบริ เวณหลอดเลือด
หัวใจเพื่อให้ง่ำยต่อกำรจดจำและทำควำมเข้ำใจแก่ผปู ้ ่ วย สำมำรถให้ขอ้ มูลได้ทุกที่ สะดวก รวดเร็ ว ในกำร
เข้ำถึง นอกจำกนั้นยังให้ควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องภำยหลังกลับบ้ำน เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วย
หลีกเลี่ยงหรื อลดปัจจัยเสี่ ยง ที่ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เพื่อป้ องกันกำรตีบซ้ ำของหลอดเลือด
และกำรกลับเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล และถือเป็ นบทบำทหนึ่งที่สำคัญของพยำบำล ทั้งยังหวังผลเพื่อให้
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ท้ งั ภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล ได้รับทรำบข้อมูลกำรรักษำที่ผปู ้ ่ วยเคยได้รับ
กำรรักษำหลอดเลือดหัวใจผ่ำนสำยสวน
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วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยทรำบตำแหน่งของหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรี ยบ์ ริ เวณที่ถ่ำงขยำยด้วยบอลลูนและ
ขดลวด และเข้ำใจวิธีกำรรักษำหลอดเลือดหัวใจผ่ำนสำยสวน
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรี ยท์ ี่ได้รับกำรรักษำ
ผ่ำนสำยสวน
3. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่เกิดจำกกำรกลับมำนอนโรงพยำบำลซ้ ำจำกอำกำร กำเริ บ
ของผูป้ ่ วย
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะอินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งที่รวมควำมรู ้จำนวนมหำศำล จึงมีช่องทำงและ
วิธีกำรเรี ยนรู ้ให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย ผูเ้ รี ยนสำมำรถเลือกสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนได้ตำมถนัด และในควำม
สนใจทั้งในรู ปของตัวอักษร รู ปภำพ ภำพสร้ำงสรรค์จำลอง (Animation) สถำนกำรณ์จำลอง (Simulations)
เสี ยงและภำพเคลื่อนไหว (Audio and Video Sequences) และกลุ่มอภิปรำย (Peer And Expert Discussion
Groups) ทั้งนี้ประสิ ทธิ ภำพและควำมรวดเร็ วของกำรเรี ยนรู ้มีควำมสำคัญมำกสำหรับแข่งขันในระบบ
เศรษฐกิจโลกในอนำคต เพรำะจะทำให้คน องค์กร และประเทศสำมำรถปรับตัว และตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำ และทำให้เกิดควำมรวดเร็ วในกำรช่วงชิงควำมได้เปรี ยบทำงเศรษฐกิจ
รวมทั้งทำให้เกิดกำรพัฒนำทักษะของแรงงำนได้ทนั กับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ ว
ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
กำรสื่ อสำรกำรเรี ยนรู ้ กำรสื่ อสำรหรื อกำรสื่ อควำมหมำย (Communication) หมำยถึงกำรถ่ำยทอด
เรื่ องรำว กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรแสดงออกของควำมคิดเห็นและควำมรู ้สึก เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร
ข้อมูลซึ่ งกันและกัน (กิดำนันท์ มลิทอง, 2548) รู ปแบบของกำรสื่ อสำร แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1. กำรสื่ อสำรทำงเดียว (One Way Communication) เป็ นกำรส่ งข่ำวสำรหรื อกำรสื่ อสำรควำมหมำย
ไปยังผูร้ ับแต่เพียงฝ่ ำยเดียว โดนที่ผไู ้ ม่สำมำรถตอบสนองทันที (Immediate Response) กับผูส้ ่ ง แต่อำจจะมี
ผลป้ อนกลับไปยังผูส้ ่ งในภำยหลังได้กำรสื่ อสำรในรู ปแบบนี้จึงเป็ นกำรที่ผสู ้ ่ งและผูร้ ับไม่สำมำรถมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทนั ที
2. กำรสื่ อสำรสองทำง (Two Way Communication) เป็ นกำรสื่ อสำรหรื อกำรสื่ อควำมหมำยที่ผรู ้ ับมี
โอกำสตอบสนองมำยังผูส้ ่ งได้ทนั ที โดยผูส้ ่ งและผูร้ ับอำจอยูต่ ่อหน้ำหรื อคนละสถำนที่ก็ได้ แต่ท้ งั สองฝ่ ำย
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จะสำมำรถมีกำรเจรจำหรื อกำรตอบโต้กนั ไปมำโดยที่ต่ำงฝ่ ำยต่ำงผลัดกันทำหน้ำที่เป็ นผูร้ ับและส่ งในเวลำ
เดียวกัน
ประเภทของกำรสื่ อสำร แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ หมำยถึง หนังสื อเอกสำรสิ่ งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่แสดงหรื อเรี ยบเรี ยงสำระควำมรู ้ต่ำง ๆ โดย
ใช้ตวั หนังสื อที่เป็ นตัวเขียนหรื อตัวพิมพ์
2. สื่ อเทคโนโลยี หมำยถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่โสตทัศนวัสดุ หรื อเครื่ องมือที่เป็ น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น วีดีทศั น์ สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรเรี ยนรู ้ เช่น
กำรใช้อินเตอร์เน็ต
3. สื่ ออื่น ๆ นอกเหนือจำกสื่ อ 2 ประเภทที่กล่ำวไปแล้ว ยังมีสื่ออื่น ๆ ที่ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ ซึ่ งมี
ควำมสำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ำสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเทคโนโลยีได้แก่ บุคคล ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดจำกวิวฒั นำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
โทรคมนำคม กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกำรเรี ยนกำรสอนจะออกมำในลักษณะของสื่ อประสม หรื อ
มัลติมีเดีย ปั จจุบนั สื่ อประเภทนี้มีหลำยลักษณะ และสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกหนทุกแห่ง สำมำรถกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั กำรสื่ อสำรในสังคม และก่อให้เกิดกำรเรี ยนแบบร่ วมมือ ได้โดยกำรเชื่ อมต่อทำงอินเทอร์ เน็ต
Quick Response Code (QR Code) หมำยถึง บันทึกอักขระแบบดิจิตอลไม่สำมำรถอ่ำนได้ดว้ ยตำ
เปล่ำ โค้ดที่มีกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว สำมำรถเก็บข้อมูล ได้ท้ งั ตัวอักษร ตัวเลข เช่น ชื่อเว็บไซต์ เบอร์
โทรศัพท์ ข้อควำม รู ปภำพ ฯลฯ และมีกำรแปลงข้อมูล และถอดรหัส ด้วยกำรใช้รูปแบบ 2D ด้วย ซอฟต์แวร์
กำรถอดรหัสจำกภำพ
QR Code มีหลักกำรทำงำนคล้ำย ๆ กับ บำร์โค้ด ที่อยูบ่ นกล่องหรื อผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป แต่กำรอ่ำน
บำร์โค้ด จะต้องใช้เครื่ องสแกนยิงเลเซอร์ จำกนั้นเครื่ องสแกนก็จะแปลง บำร์โค้ด เป็ นข้อมูลสิ นค้ำชิ้นนั้น ๆ
ส่ วนกำรอ่ำน QR Code นั้นสะดวกกว่ำ เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader
เพื่อใช้ถ่ำยภำพ QR Code จำกนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็ นข้อมูลต้นฉบับ เช่น รู ปภำพ เบอร์
โทรศัพท์ หรื อข้อควำม เป็ นต้น แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรพยำบำลผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด จำกหนังสื อ เอกสำร หรื อ
บทควำม และทำงอินเตอร์เน็ต
2. นำเสนอหัวหน้ำหอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจเพื่อจัดทำคิวอำร์โค้ด สวนหัวใจใส่ คิวอำร์
3. กำรจัดทำคิวอำร์ โค้ดสำหรับผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด ประกอบด้วย เลขบัตรโรงพยำบำล
ประวัติกำรรักษำโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรี ย ์ ตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจที่ใส่ บอลลูน รู ปภำพเส้นเลือด
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หัวใจที่ใส่ บอลลูน เนื้ อหำควำมรู ้เกี่ยวกับเรื่ องกำรสวนหัวใจ กำรดูแลตนเอง กำรรับประทำนอำหำรและยำ
กำรออกกำลังกำยให้เหมำะสมกับโรค
4. นำคิวอำร์โค้ดให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ ประกอบด้วย แพทย์เฉพำะทำงด้ำนโรคหัวใจและหลอดเลือด หัวหน้ำ
หอผูป้ ่ วหนักโรคหัวใจ พยำบำลผูช้ ำนำญด้ำนโรคหัวใจ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ
5. นำสื่ อคิวอำร์ โค้ด สวนหัวใจใส่ คิวอำร์ ใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดใน
หอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ
6. นำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำวิเครำะห์แก้ไขและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพคิวอำร์โค้ด
สวนหัวใจใส่ คิวอำร์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้ำใจง่ำยสำมำรถปฏิบตั ิตำมได้
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ่ วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดสำมำรถนำคิวอำร์ โค้ด สวนหัวใจใส่ คิวอำร์ ไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
สำมำรถดำเนินชีวติ ได้อย่ำงมีคุณภำพไม่เกิดกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดซ้ ำหรื อขดลวดอุดตัน โดยติดตำมผูป้ ่ วย
เมื่อกลับมำพบแพทย์ตำมนัด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูป้ ่ วยทรำบตำแหน่ ง ของหลอดเลื อดหัวใจโคโรนำรี ยบ์ ริ เวณที่ถ่ำงขยำยด้วยบอลลู นและขดลวด
มำกกว่ำร้อยละ 80
2. ผูป้ ่ วยมำกกว่ำร้อยละ 80 สำมำรถบอกกำรปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรี ย ์
ที่ได้รับกำรรักษำผ่ำนสำยสวน อย่ำงน้อย 8 ข้อจำกทั้งหมด 10 ข้อ
3. สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล ที่เกิดจำกกำรกลับมำนอนโรงพยำบำลซ้ ำ โดยไม่มีผปู ้ ่ วย
โรคหลอดเลือดโคโรนำรี ยผ์ ำ่ นสำยสวน กลับมำนอนโรงพยำบำลซ้ ำใน 28 วัน
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