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บทคัดยอ 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่5 นครราชสีมา มีการใหบริการหองอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 
24 ช่ัวโมง นอกเวลาราชการมีพยาบาลวิชาชีพเปนผูตรวจรักษาโรคเบื้องตนเจาหนาทีพ่ยาบาลนับเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดูแลรักษาผูปวยแตปญหาอุปสรรคที่พบคือในบางกรณีเจาหนาที่พยาบาลขาด
ความรูความเขาใจที่แทจริงในการดูแลผูปวยทําใหการใหการดแูลรักษานั้นนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแก
ผูปวยอยางเตม็ที่แลวในบางครั้งยังอาจกอใหเกิดผลเสียแกผูปวยได โดยเฉพาะโรคหัวใจที่ตองอาศัยความรูความ
ชํานาญและการตรวจจากแพทยผูเชี่ยวชาญดังนั้นทางหองอุบัติเหต-ุฉุกเฉินรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพจัดทําแนว
ทางการคัดกรองและเฝาระวงัผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดขึน้ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางการคดักรองและเฝาระวังผูปวยโรคหัวใจขาดเลอืด 
และเพิ่มพนูความรูความสามารถ ประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหัวใจขาดเลอืด ลดอัตรา
การเสียชีวิตของผูปวยโรคหวัใจขาดเลือดจากการวนิิจฉัยลาชารวมถึงสามารถดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉินไดอยาง
ถูกตองและมปีระสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาผูมารบับริการที่อาย ุ45 ปขึ้นไปทีม่ารับการบริการที่หอง
อุบัติเหต-ุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นม. ดวยอาการจุกแนนหนาอกและทองในชวง
เดือนตุลาคม 2549-สิงหาคม 2550 จํานวน 705 ราย โดยมกีารปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝาระวงัผูปวย
โรคหัวใจขาดเลือดที่จัดทําขึน้โดยหองอุบตัิเหต-ุฉุกเฉิน และทีมสหสาขาวิชาชีพ พบวาผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่
ปวยมาดวยอาการจุกแนนหนาอกและทองจํานวน 705 ราย ไดรับการตรวจโดยใชแนวทางการคัดกรองและเฝา
ระวังผูปวยที่มคีวามเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือด พบวาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนโรคหัวใจขาดเลือดจํานวน 
2 ราย (0.28 %) สงตัวไปรับการรักษาตอทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรคกระเพาะอาหาร 525 ราย 
(74.46 %) โรคไสติ่งอักเสบ 5 ราย (0.70 %) ปวดทองโดยสาเหตุอ่ืนๆ 173 (24.53 %) จากการติดตาม
ผลการรักษาพบวาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนโรคหวัใจขาดเลือดเสยีชีวิตทั้ง 2 ราย สวนผูปวยรายอ่ืนๆ
ไดรับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย ซ่ึงจากการดําเนินการที่ผานมาทําใหเจาหนาที่พยาบาลที่มีหนาที่
ตรวจรักษาโรคเบื้องตนมีแนวทางปฏิบัตใินการคัดกรองผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด มคีวามรูความสามารถ มี
ประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหัวใจ
ขาดเลือดจากการวินจิฉัยลาชารวมถึงสามารถดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉนิไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภา 

 
 



 บทนํา 
จากรายงานสถานการณความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก พบวาประชากรเสียชีวิตดวย

โรคหัวใจและหลอดเลือดในป 2533 จํานวน 14 ลานคน จัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว จํานวน 5 ลานคน 
และในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา จํานวน 9 ลานคน และในอกี  30 ปขางหนา สถานการณดังกลาวขางตนนี้ มี
แนวโนมที่จะเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้นเปนลําดับ    จาก 14 ลานคน    ในป 2533 เปน 25 ลานคน ในป 2563 จัด
อยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว จํานวน 6 ลานคน และในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา จํานวน 19 ลานคน
(Global burden of Disease; Lancet :1996 ) 

   โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนโรคหัวใจที่พบไดบอยและเปนสาเหตกุารตายที่สําคญั         ในประเทศ
ที่พัฒนาแลว    สําหรับประเทศไทยอัตราตาย จากกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดจะตดิอันดับ 1 ใน 3 มาโดย
ตลอด ที่สําคัญไดแก โรคหวัใจขาดเลือด โรคหัวใจลมเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ในป 2545 มีผูเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปน จํานวน 32,903 คน และเพิ่มสูงขึ้น เปนจํานวน 40,092 คน ในป 2546 สําหรับ
ผูปวยจากโรคหัวใจขาดเลือดในป 2545 มีจํานวน 77,323 คน และเพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวน 92,733 ในป 2546 
นอกจากนี้ยัง พบวา จํานวนผูปวยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เขารับบริการในแผนกผูปวยนอกเพิ่มสูงขึ้น
มากกวา 3 เทา เนื่องจากปจจบุันอายุเฉล่ียของคนไทยเพิ่มขึ้นประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจ การทํางาน การ
ดํารงชีวิตและการกินอยู (Life style)  ที่เปลี่ยนแปลงไป การเจ็บปวยดวยโรคนี้จะทําใหบั่นทอนคณุภาพชีวติ
ของคนไทยเปนอยางมากและอาจทําใหเสยีชีวิตกะทนัหนัได   

                 ในปงบประมาณ 2550 หองอุบัติเหต-ุ ฉุกเฉินรพ.สงเสริมสุขภาพ มีผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่  ปวยมา
ดวยอาการจุกแนนหนาอก และทองจํานวน  705  ราย และไดรับการวนิิจฉัยวาเปนหวัใจขาดเลือด 2 ราย ( 
เสียชีวิต 1 ราย) ในรายที่วินจิฉัยวาเปนโรคหัวใจขาดเลือด ตองกลับมาตรวจซ้ํากับแพทยซ่ึงทําใหผูปวยบางรายที่
มีอาการของโรคหัวใจ ไมไดรับการตรวจวินิจฉยัทันทีซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูปวยได  ทางหองอุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉินรวมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพจึงไดจดัทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยที่มีความเสีย่งตอโรคหัวใจ
ขาดเลือดเพื่อเปนแนวทางในการ   คนหา ติดตามผูปวยและใหการดูแลรักษาตอไป              
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหวัใจขาดเลือด 
2. เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด  
3. ลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดจากการวินิจฉัยลาชา 
4. เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยฉุกเฉินในโรคหัวใจขาดเลือดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
วิธีการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. ประชุมทีมงานหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อศกึษาเชิงลึก  กรณีศึกษาผูปวยโรคหัวใจ
ขาดเลือด นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห คนหาปญหา ประเมนิสภาพผูปวยและวางแผนการพยาบาล 

2. รวมกนัวิเคราะหและกําหนดแนวทาง ในการคัดกรองและดแูลผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด 



 3. จัดทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวงัผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดแจงใหเจาหนาที่   
         ที่เกี่ยวของทราบ  ติดแนวทางปฏิบัตไิวหนางาน 

 4.  ติดตามประเมินผล นําผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหวัใจขาดเลือดมา    
วิเคราะหและหาแนวทางพฒันาตอไป 

ขอบเขตงาน 
       ผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่มาดวยอาการปวดจุกแนนหนาอกและทองมารับบริการในหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 
ผลการดําเนินงาน  

กรณีศึกษาการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด 
ขอมูลท่ัวไป  
หญิงไทยอายุ 86 ป    เชื้อชาติไทย    ศาสนาพุทธ    ที่อยูปจจุบัน นครราชสีมา  
วันที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  21 ตลุาคม 2549 
วันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล    21 ตุลาคม 2549 
การวินจิฉัยแรกรับ   โรคหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน (Acute Myocardial  Infarction) 
ภาวะสุขภาพ 
อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล  
        ปวดจกุแนนทอง  กระสับกระสาย  หายใจไมอ่ิม เปนกอนมา 1 ช่ัวโมง 
ประวัติความเจ็บปวยในปจจุบัน 
        1 วันกอนมามีอาการปวดจกุแนนทอง ถายไมออก ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ไดรับการ
วินิจฉยัอาหารไมยอย ไดรับยาฉีดและยารบัประทานอาการไมดีขึ้น 
 1 ช่ัวโมงกอนมา มีอาการจุกแนนทอง กระสับกระสาย หายใจไมอ่ิม ญาติจึงนําสงโรงพยาบาล 
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
 เปนโรคความดันโลหิตสูงมา 5 ป รับยาประจําที่ศูนยสุขภาพชุมชน 7 โคกกรวด 
เคยตรวจสุขภาพเมื่อ 2 ก.ค 2550 ผล Cholesterol = 248  mg% , Triglyceride = 129 mg% 
อาการและอาการแสดงขณะรับไวในความดแูล 
วันท่ี  21 ตุลาคม 2549 
           เวลา 13.28 น. ผูปวยมาโดยรถนั่งพรอมญาติ มีอาการจุกแนนทอง กระสับกระสาย หายใจไมอ่ิม สัญญาณ
ชีพแรกรับ ชีพจร 82 ครั้ง/นาที  หายใจ 20 คร้ัง/นาที  ความดันโลหติ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ดูแลใหออกซิเจน
ทางจมูก 5 ลิตร/นาที รายงานแพทยทราบ ส่ังการรักษา 0.9 % NSS 1000 cc.  เขาทางหลอดเลือดดํา  100  cc. ตอ
ช่ัวโมง  และทาํการตรวจคลืน่หัวใจ  แพทยส่ังใหยา Isodril (5) อมใตล้ิน 1 เม็ด  
           เวลา 14.10 น. ผูปวยหัวใจหยุดเตน วัดสัญญาณชพีไมได แพทยทําการชวยฟนชีพ ประมาณ 5 นาที ใสทอ
ชวยหายใจ ใหยา Adrenaline 4 amp   หลังจากนัน้ ใหยา Atropine 3 amp ความดันโลหิตอยูในชวง 100/70 
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 60 คร้ัง/นาที  



            เวลา 14.17 น. แพทยพิจารณาสงตัวไปรับการรักษาตอที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
วันที่  22 ตุลาคม 2549 

โทรติดตามผูปวยหลังจากสงไปรับการรักษาตอ ผูปวยเสียชีวิตเวลา 20.00 น. 
พยาธิสรีรวิทยา 
โรคหัวใจขาดเลือด (Myocadial infarction) 

โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ (Ischemic heart disease/IHD) หรือโรคหลอดเลือดโค
โรนารี (Coronary artery disease/CAD) หมายถึง โรคหัวใจที่เกิดจากการตีบ และแข็งตวัของหลอดเลอืดแดงที่
ไปเลี้ยง กลามเนื้อหวัใจ หรือที่เรียกวาหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary artery) ทําใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อ
หัวใจลดลงหรอืชะงักไป เมื่อผูปวยมีภาวะทีก่ลามเนื้อหวัใจตองการออกซิเจนมากขึ้น เชน การออกแรงมาก ๆ 
การมีอารมณโกรธ หรือจิตใจเครียด เปนตน ก็จะทําใหมอีาการเจ็บหนาอกเปนครั้งคราวโดยทีย่ังไมมีการตาย
ของกลามเนื้อหัวใจเกดิขึ้น เราเรียกวา อาการดังกลาววาโรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ(Angina pectoris)  แตถา
กลามเนื้อหวัใจมีการตายเกิดขึ้นบางสวน  เนื่องจากหลอดเลือดโคโรนารีเกิดการอุดตนัเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อ
หัวใจไมไดเลยก็จะทําใหผูปวยมีอาการเจ็บหนาอกรุนแรง ซ่ึงมักจะมภีาวะช็อกและหวัใจวายรวมดวย   เรา
เรียกวา โรคกลามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction)โรคนี้มักจะพบไดมากขึ้นตามอาย ุสวนมากจะมีอาการ
เร่ิมแรกเมื่อมอีายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มักไมพบในผูชายอายุต่ํา 30 ป หรือผูหญิงอายุต่ํากวา 40 ปที่ไมมีโรค
ประจําตัวอยูกอน พบในผูชายมากกวาผูหญิง คนที่อยูดกีินด ีคนที่มีอาชีพทํางานนั่งโตะ และคนในเมืองมีโอกาส
เปนโรคนี้มากกวาคนยากจน คนทีมีอาชีพใชแรงงานและชาวชนบท 
สาเหตุ 

เกิดจากมีการตีบตันของหลอดเลือดแดงทีไ่ปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (หลอดเลือดโคโรนารี) ทํา 
ใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหวัใจไมพอ มักเปนผลจากผนงัหลอดเลือดแข็งเนื่องจากมไีขมันเกาะ ดังที่เรียกวา อะ
เทอโรสเคลอโรซิส (Atherosclerosis) ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความเสื่อมของรางกายตามวัยนอกจากนี ้ยังมีปจจยั
อีกหลายอยางที่อาจทําใหเกดิภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเร็วขึ้น เชนภาวะไขมันในเลือดสูง, การสูบบุหร่ีจัด, โรค
ความดันโลหติสูง , โรคเบาหวาน , โรคเกาต , ความอวน, การขาดการออกกําลังกาย เปนตน ผูปวยบางรายอาจมี
ประวัตวิามีพอแมพี่นองเปนโรคนี้ดวย 
อาการ 

ในรายที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ จะมีอาการปวดเคนคลายมีอะไรกดทับ หรือจุกแนนที่ตรงกล
หนาอก หรือยอดอก ซ่ึงมักจะเจ็บราวมาที่ไหลซาย ดานในของแขนซาย บางคนอาจราวมาที่คอขากรรไกร หลัง 
หรือแขนขวาบางคนอาจรูสึกจุกแนนทีใ่ตล้ินป คลายอาการอาหารไมยอย หรือทองอืดเฟอ ผูปวยมักมีอาการเวลา
ออกแรงมาก ๆ (เชน ยกของหนัก เดินขึ้นที่สูง ออกกําลังแรง ๆ ทํางานหนกั ๆ แบบที่ไมเคยทํามากอน)มีอารมณ
โกรธ ตื่นเตน ตกใจ เสียใจ หรือ จิตใจเครงเครียด ขณะรวมเพศ หลังกนิขาวอิ่มจดั หรือเวลาถูกอากาศเย็น ๆ นี้ได 
อาการเจ็บหนาอก มักจะเปนอยูนาน 2-3 นาที (มักไมเกนิ 10-15 นาที) แลวหายไปเมือ่ไดพัก หรือหยุดกระทําส่ิง
ที่เปนสาเหตุชักนํา หรือหลังจากไดอมยาขยายหลอดเลือด (เชน ไนโตรกลีเซอรีน)นอกจากนี ้ผูปวยอาจมีอาการ



ใจสั่น เหนื่อยหอบ เหงื่อออก เวยีนศรีษะ คล่ืนไสรวมดวย ผูปวยที่มีความรูสึกเจ็บหนาอกแบบแปลบ ๆ หรือ 
รูสึกเจ็บเวลากม หรือเอ้ียวตัว หรือรูสึกเจ็บอยูตลอดเวลา (เวลาออกกําลังกาย หรือทําอะไรเพลินหายเจ็บ) มัก
ไมใชโรคหัวใจขาดเลือด ในรายที่เปนโรคกลามเนื้อหวัใจตาย จะมีอาการเจ็บหนาอกในลักษณะเดยีวกับ
โรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ แตจะเจ็บรุนแรงและนาน แมจะไดนอนพกัก็ไมทุเลา ผูปวยจะรูสึกออนเพลีย ใจสั่น 
หนามืด วิงเวียน คล่ืนไส อาเจียน ถาเปนรุนแรง จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อย เนื่องจากมีภาวะหวัใจวาย     หรือ
เกิดภาวะช็อก (เหงื่อออก ตวัเย็น ชีพจรเตนเบาและเร็ว ความดันเลือดตก) หรือชีพจรเตนไมสม่ําเสมอ ผูปวยอาจ
เปนลมหมดสติ หรือตายในทันทีทันใด บางคนอาจมีประวัตวิา เคยมีอาการเจ็บหนาอกเปนพกั ๆ นํามากอน เปน
เวลาหลายสัปดาห บางคนอาจไมมีอาการเจ็บหนาอกมากอนเลยกไ็ด 
การรักษา 
1) หากสงสัย ควรแนะนําผูปวยไปตรวจรกัษาที่โรงพยาบาล ซ่ึงจะตรวจคลื่นหวัใจ
(Electrocardiography/ECG/EKG), ตรวจเลือด, ตรวจปสสาวะ, การเอกซเรยหลอดเลือดหัวใจ (coronary 
arteriography) หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ และใหการรักษาโดยใหยาขยายหลอดเลือดที่ไปเล้ียงหวัใจ ไดแก ไนโตรก
ลีเซอรีน (Nitroglycerine) หรือ ไอโซซอรไบด (Isosorbide)อมใตล้ินทนัทีเมื่อมีอาการ ยานี้อาจทําใหเกิดอาการ
ปวดศรีษะไดนอกจากนี ้อาจใหยาขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจชนดิออกฤทธิ์นาน เชน ไอโซซอรไบด 
(lsosorbide), เพอรแซนทิน (Persantin),เพอริเทรต (Peritrate) รับประทานวันละ 2-4 คร้ัง ๆ ละ 1 เม็ด เพื่อ
ปองกันมิใหเกดิอาการบางครั้งอาจตองใหยาปดกัน้บีตา (Beta-blockers) เชน โพรพราโนลอล(Propranolol) กิน
วันละ 4คร้ัง ๆ ละ 20-80 มก., ยาตานแคลเซียม เชน ไนเฟดิพีน  ชนิดออกฤทธิ์นาน 30-90 มก. วนัละครั้ง ให
แอสไพริน ขนาด 75-325 มก. วันละครั้ง  เพื่อปองกันมใิหเลือดจับเปนล่ิมอุดตันหลอดเลือดหวัใจถาผูปวยมีโรค
ที่เปนสาเหต ุเชน ภาวะไขมนัในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงก็ตองใหยารักษาโรคเหลานีร้วมดวย ใน
รายที่มีการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารีหลายแหง และกินยาไมไดผลอาจตองทําการผาตัดเปดทางระบาย 
(ทางเบี่ยง) ของหลอดเลือด (Coronary artery bypass grafting/CABG) หรือใชบัลลูนชนิดพิเศษขยายหลอด
เลือด (Percutaneous transluminal coronary angioplasty/PTCA) 
2) ถามีอาการเจ็บหนาอกรุนแรง มีภาวะหวัใจวาย ช็อก หรือหมดสติ ควรสงผูปวยไปโรงพยาบาลดวน ถาเปนไป
ได ควรฉีดยาระงับปวดอยางแรง เชน มอรฟน (Morphine) กอนสงโรงพยาบาลและใหออกซิเจน (ถามี) มา
ระหวางทางดวยผูปวยมักจะตองพักรักษาตวัในโรงพยาบาลประมาณ 2-4 สัปดาห หากไมมีโรคแทรกซอนที่
รุนแรงก็มีโอกาสหายได แตมักจะตองกินยาเปนประจํา โดยใหยาขยายหลอดเลือดที่ไปเล้ียงหวัใจ และยาปดกั้น
บีตา ถามีภาวะหัวใจวาย อาจใหยาชวยหวัใจทํางาน เชน ลาน็อกซิน (Lanoxin) หรือ ไดจอกซิน(Digoxin) กินวัน
ละ1/2 - 1 เม็ดเปนประจํา (ยานี้ถาใชเกินขนาด อาจทําใหตาพราตาลาย คล่ืนไสอาเจียน หัวใจหยุดเตน หรือเตน
ผิดจังหวะได ควรใหใชภายใตการดแูลของแพทย) 
 
 
 



ขอแนะนํา 
1) โรคนี้มักเปนเรื้อรัง และอาจมีอันตรายรายแรงเกดิขึ้นไดทุกเมื่อ ควรติดตอรักษากบัแพทยเปนประจํา และควร
พกยาไนโตรกลีเซอรีน หรือไอโซซอรไบดชนิดอมใตล้ิน ติดตวัไวใชเวลามีอาการ 
2) สําหรับผูปวยที่มภีาวะกลามเนื้อหวัใจตาย เมื่อกลับจากโรงพยาบาลแลว ควรพักฟนที่บาน อีกสกัระยะหนึ่ง 
อยาทํางานหนกั และงดการรวมเพศเปนเวลา 4-5 สัปดาห  ผูปวยสามารถเริ่มกลับไปทํางานไดหลังมีอาการ 8-12 
สัปดาห แตหามทํางานที่ตองใชแรงมาก ผูปวยควรปองกนัมิใหมีอาการกําเริบอีก โดยการกินยาตามแพทยส่ัง
และปฏิบัติตัวดังในขอ 7  สําหรับผูปวยที่มอีาการไมมาก ก็อาจมีโอกาสหายขาด สวนในรายทีก่ําเริบใหม มักมี
โรคอื่นแทรกซอนอยูกอนหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหวัใจมีการตีบตันจํานวนมาก 
3) ผูที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดบางคนอาจไมมีอาการเจ็บจุกหนาอกชัดเจน แตอาจรูสึกคลายมีอาการปวดเมื่อย ที่
ขากรรไกร หรือหัวไหล ถาหากมีอาการกําเริบบอย และมอีายุมากหรือปจจัยเสีย่งอ่ืน ๆ ก็ควรจะตรวจเช็คให
แนใจ 
4) โรคนี้บางครั้ง อาจมีอาการจุกแนนล้ินป เหมือนอาการอาหารไมยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนหลังกนิอาหาร
ใหม ๆ อาจทําใหวนิิจฉยัผิดได ดังนัน้ ถาพบอาการจุกแนนล้ินปในคนสูงอาย ุหรือมีปจจัยเสีย่งอ่ืนๆก็ควรจะ
ตรวจเช็ค กอนที่จะวินิจฉยัวาเปนเพยีงอาการอาหารไมยอย 
5) การตรวจคลื่นหัวใจ มีความแมนยําในการวินิจฉยัโรคนี้ประมาณ 50-75% หมายความวา ประมาณ 25-50% 
ของคนที่เปนโรคนี้ อาจตรวจคลื่นหัวใจแลว บอกผลวาปกติ เรียกวา "ผลลบลวง(false negative) ก็ได ถายังมี
อาการเจ็บจุกหนาอก เขาลักษณะโรคหัวใจขาดเลือด ควรทําการตรวจพิเศษโดยวิธีอ่ืน เชน การตรวจคลื่นหวัใจ 
โดยการวิ่งบนสายสะพาน หรือปนจักรยาน (Stress testing/Excercise ECG) เปนตน และบางครั้ง อาจจําเปนตอง
ใหการรักษา และปฏิบัติตัวแบบโรคหัวใจขาดเลือด 
6) บางคน อาจมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไมปรากฏอาการก็ได ดังนั้นผูที่มีปจจยัเสี่ยงตอโรคนี้ (มีประวตัิ 
โรคหัวใจขาดเลือดในครอบครัว, สูบบุหร่ีจัด, เปนความดันโลหิตสูง, เบาหวาน) ควรตรวจเช็กหวัใจและอาจตอง
ใหการรักษาตามความเหมาะสมตอไป 
7)ขอปฏิบัติตัวจะมีสวนชวยรักษาใหมีชีวิตยนืยาวไดเทาหรือเกือบเทาคนปกต ิควรแนะนําใหผูปวยปฏิบัติตัว
ดังนี ้
7.1 เลิกสูบบุหร่ี เด็ดขาด 
7.2 ถาอวน ควรหาทางลดน้ําหนัก 
7.3 อยากินอาหารที่มีไขมันสัตวสูง โดยใชน้ํามันจากพชืแทน ยกเวนกะท ิ
7.4 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ แตควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังที่หักโหม และควรเพิ่มขึ้นทีละนอย ทางที่ดีควรขอ 
คําแนะนําจากแพทยเสยีกอนที่จะออกกําลังกายมาก ๆ การออกกําลังกายที่แนะนําใหทํากันไดแก การเดินเร็ว วิ่ง
เหยาะ ขี่จักรยานวายน้ํา เปนตน  
7.5 หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุนใหเกิดอาการโรคหัวใจกําเริบ  อยาทํางานหักโหม  อยาทานขาวอิ่มเกินไป   ระวัง
อยาใหทองผูก   ควรงดดื่มชา กาแฟ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหตื่นเตนตกใจ หรือการกระทบกระเทือนทางจิตใจ  



การปองกัน 
โรคนี้สามารถปองกันได โดยการออกกําลังกายสม่ําเสมอ, ไมสูบบุหร่ี, ผอนคลายความเครียดดวยวธีิตางๆ, ระวัง
อยาใหอวน, ลดการกินอาหารที่มีไขมันสูง, รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง และเบาหวานใหอยู
ในเกณฑที่ควบคุมได การกินแอสไพริน วนัละ 75-325 มก. ก็มีสวนในการปองกันโรคนี้ได  
 

จากการศึกษากรณีศึกษา สามารถสรุปขอวินิจฉัยในการพยาบาล 
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ไมสุขสบายเนื่องจากเจ็บหนาอก 
ขอมูลสนับสนนุ  
S :  ผูปวยบนปวดทอง และจุกแนนหนาอก 
O : ผูปวยมีอาการกระสับกระสาย กดบริเวณหนาทองและหนาอก 
วัตถุประสงค 
 ผูปวยปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดโดยไมมีอาการเจ็บอก หอบเหนื่อย 
เกณฑการประเมินผล  
1. มีความทนตอกิจกรรมเพิ่มขึ้นโดย 
- อัตราการเตนของหัวใจขณะออกกําลังเพิ่มไมเกิน 20 คร้ัง/นาที เมื่อเทียบกับอตัราการเตนของหัวใจขณะพัก 
- หลังมีกิจกรรม ความดันซีสโตลิคเพิ่มไมเกิน 40 มม.ปรอท และความดันไดแอสโตลิคไมเกิน 20 มม.ปรอท  
- หัวใจเตนสม่ําเสมอ ไมมีการเตนผิดจังหวะ EKG ไมมี ST ยกตัวสูงขึ้น 
2. ไมบนเจ็บหนาอก ไมออนเพลีย ไมมีอาการหายใจลําบากหรือมึนงงขณะทํากิจกรรม 
กิจกรรมการพยาบาล 
1. จัดให Bed rest งดกิจกรรมที่ทําใหเจ็บอก ใหการชวยเหลือในการเปลี่ยนทา การมีกิจกรรมขับถาย การดูแล
สุขวิทยาสวนบุคคล และจัดชวงเวลาพักอยางเหมาะสม 
2. ประเมินความทนในการทํากิจกรรม โดยวัดสัญญาณชีพ สังเกตอัตราการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ สังเกตคลืน่ 
ST ที่อาจสูงขึ้นจาก EKG สังเกตอาการออนเพลีย หายใจลําบาด ซีด-เขียว สับสน มึนงง หรือเจ็บอก ซ่ึงถาหากมี
อาการดังกลาวใหงดกิจกรรมทันที และกับหลังทํานาน 3 นาที 
3. ประเมินบันทึกและรายงานอธิบายอาการเจ็บอกของผูปวย การบอกความรุนแรง ลักษณะการเจ็บปวด 
อาการนํา ส่ิงที่ทําใหอาการดีขึ้นหรือเลวลง และอาการรวมอื่นๆ 
4. ใหการดูแลและอยูเปนเพื่อนในขณะที่ผูปวยมีอาการเจ็บอก ตรวจสอบการไดรับออกซิเจน ยา ชวยใหผูปวย 
สงบและพักผอนได 
5. แนะนําใหหลีกเลี่ยงการเบงอุจจาระ หรือทํากิจกรรมที่ทําใหเกิด Valsava maneuver 
6. ใหยาระงับปวด เชน ยา Morphine ยาขยายหลอดเลือดเชน Nitroglycerine, Nifepine และยาระงับประสาท 
ตามแนวการรักษา สังเกตผลและอาการขางเคียงของยา 
7. ประเมิน บันทึก และรายงานแพทย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟาหัวใจ พรอมกับมีอาการเจ็บหนาอก หัว 



ใจเตนผิดจังหวะ และปอดมีเสียง Rale 
การประเมินผล 
 ผูปวยมีอาการเจ็บหนาอก มึนงง กระสับกระสาย  อัตราเตนของหัวใจ 80-82 คร้ัง/นาที ความดันโลหิต 
120/80 มม.ปรอท  
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2  เกิดภาวะช็อคเนื่องจากความผิดปกติของหัวใจ(Cardigenic shock) 
ขอมูลสนับสนุน  
O : ผูปวยหมดสติ ไมสามารถวัดสัญญาณชีพได 
วัตถุประสงค 
 ผูปวยพนจากภาวะช็อคและมีปริมาตรเลือดที่หัวใจสงออกตอนาทีเพียงพอที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนตางๆ
ของรางกายได 
เกณฑการประเมินผล  
 1. มีสัญญาณชีพ อยูในเกณฑปกติหรือดีขึ้น 

2. ชีพจรสวนปลายแรงชัดเจน 
3. ผิวหนังอุน แหง มีความตึงตัวดี 
4. ไมมีการเตนของหัวใจหรือคล่ืนไฟฟาหัวใจผิดปกติ 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินสัญญาณชีพ  บันทึกสัญญาณชีพ ระดับความรูสึกตัว ปริมาณปสสาวะ และความดันในหลอด 

เลือดดําสวนกลาง 
2. จัดทานอนใหสุขสบาย และสงเสริมการหายใจโดยใหนอนศีรษะสูง 
3. ใหออกซิเจนตามแผนการรักษา  
4. ดูแลการไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําใหเพียงพอตามแผนการรักษา 
5. ดูแลใหยาตามแผนการรักษา 
6. เตรียมเครื่องมือชวยแพทยในการฟนคืนชีพ 
7. ติดตามจังหวะการเตนและคลื่นไฟฟาหัวใจอยางตอเนื่อง สังเกตคลื่นที่ผิดปกติ บันทึกและรายงาน 
การประเมินผล 
 ผูปวยไมสามารถหายใจดวยตนเองไดตองใชทอชวยหายใจ สัญญาณชีพ100/70 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 60 
คร้ัง/นาที   
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3  ญาติและครอบครัววิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของผูปวยเนื่องจาก    ไมทราบการ
ดําเนินไปของโรค 
ขอมูลสนับสนุน  
S :  ญาติบอกวาไมทราบมากอนวาผูปวยเปนโรคหัวใจ  
O : ญาติและครอบครัวสีหนากังวล รองไหเปนระยะ 



เกณฑการประเมินผล  
1. ญาติและครอบครัวมีพฤติกรรมแสดงความวิตกกังวล ความกลัวลดลง 
2. ญาติและครอบครัวบอกแนวทางการักษาได 
กิจกรรมการพยาบาล 
1. อธิบายสภาพแวดลอม เครื่องมือตางๆ เจาหนาที่และกฎระเบียบของหอผูปวย 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา ความกาวหนาในการรักษา เพื่อลดความวิตกกังวลแตตองระมัดระวังการให

ขอมูลที่มากเกินไป ซ่ึงอาจทําใหเครียดได 
3. อยูเปนเพื่อนผูปวยหรือญาติที่มีความกลัว อาจอนุญาตใหญาติเยี่ยมบอยคร้ังขึ้น ถาหากไมทําใหผูปวย

ออนเพลีย และทําใหผูปวยคลายความกลัวได 
4. ใหการดูแลและอยูเปนเพื่อนในขณะที่ผูปวยมีอาการเจ็บอก ตรวจสอบการไดรับออกซิเจน ยา ชวยใหผูปวย

สงบและพักผอนได 
5. กระตุนใหญาติและครอบครัวระบายความรูสึก กลัว ความไมสบายใจที่มีอยู ยอมรับความรูสึกตางๆ ของ

ผูปวย และอธิบายวาเปนความรูสึกที่เกิดไดตามปกติ เปดโอกาสใหสอบถาม และตอบความจริงอยาง
เหมาะสม 

6. ใหขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ดี เชน สัญญาณชีพดีขึ้น อาการบวมลดลง การไหลเวียนเลือดดี
ขึ้น แตไมควรใหความมั่นใจเกินความจริง 

7. แนะนําเทคนิคผอนคลาย และวีธีการแกปญหาที่ผูปวยและครอบครัวเคยใชแลวประสบความสําเร็จ 
การประเมินผล 
 ญาติและครอบครัวสามารถบอกถึงการรักษา  และขั้นตอนของการรักษาสีหนาสดชืน่ขึ้น 
สรุปกรณีศึกษา  

หญิงไทยอายุ 86 ป มารับการรักษาเมื่อ 21 ต.ค 2549 ดวยอาการปวดจุกแนนทองกระสับกระสายหายใจไม
อ่ิมเปนกอนมา 1 ชม. ไดรับการรักษาโดยใชสารน้ําและยาอมใตล้ิน ผูปวยมีอาการช็อคจากความผดิปกติของ
หัวใจ ทําการฟนคืนชีพ 5 นาที สงตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช และเสียชีวิตในเวลาตอมา แพทย
วินิจฉยัเปนโรคหัวใจขาดเลอืดอยางเฉียบพลัน 

จากการนําเอากรณีศึกษามาปรึกษารวมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อศกึษาเชิงลึก ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด นํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห คนหาปญหา ประเมินสภาพผูปวยและวางแผนการพยาบาลพบวาการดแูลผูปวย
โรคหัวใจขาดเลือด ไดรับการวินิจฉัยลาชา ทําใหการดูแลไมเหมาะสมกบัโรค  ทางงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน จึงได
จัดทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหวัใจขาดเลือดขึ้นโดยไดผลดําเนนิการดังนี้       
กอนการดําเนนิงาน 
1. ผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่มาดวยอาการปวดจุกแนนหนาอกและทองจํานวน 705ราย  
2.  ผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่มาดวยอาการปวดจุกแนนหนาอกและทองไมไดรับการคัดกรองและเฝาระวัง

โรคหัวใจขาดเลือดทุกราย 



3. ไมมีแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด 
4. เจาหนาที่ขาดความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยโรคหัวในขาดเลือด 
หลังการดําเนินงาน     
1. ผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่มาดวยอาการปวดจุกแนนหนาอกและทองจํานวน 705รายไดรับการวินิจฉัยวาเปน

หัวใจขาดเลือด 2 ราย (0.28%) โรคกระเพาะอาหาร 525 ราย (74.46 %) โรคไสติ่งอักเสบ 5 ราย (0.70%) 
ปวดทองโดยสาเหตุอ่ืน 173 ราย(24.53%) 

2. ผูปวยอายุ 45 ปขึ้นไปที่มาดวยอาการปวดจุกแนนหนาอกและทองไดรับการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจ
ขาดเลือดทุกราย 

3. มีแนวทางในการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลือด 
4. เจาหนาที่มีความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลือดทําใหสามารถดูแลผูปวย

โรคหัวใจขาดเลือดไดอยางรวดเร็วถูกตองและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แนนทอง / แนนหนาอก 

 

 
 

ประวัติ  -  Refer  pain / ใจสั่น / เหงื่อออกมาก / เปนลม 
     -  มีประวัตกิารรักษาโรคหัวใจ 
     -  Risk  :  สูบบุหรี่  / ไขมันในเลือดสูง / DM / HT /  
        ประวัติโรคหัวใจของคนในครอบครวั 

              

-  On  oxygen  Canula  5  L / M 
-  EKG   12   Lead 
-  รายงานแพทย 

-  รักษาตามอาการ   
-  Observe  อาการ  30 นาท ี

ใหการรักษา กลับบาน 

Admit  หรือ  Refer 

มี ไมมี 

แนวทางการเฝาระวังผูปวยท่ีเสี่ยงตอการเกิด  Acute  Myocardial  Infraction 
( AMI) 

ท่ี  OPD  และ  ER 

นัดตดิตามอาการ 



การปรับปรงุท่ีเกิดขึ้น 
1.  ระบบงาน 
1.1  มีการทํางานเปนทีมเฉพาะในหนวยงาน  เปนการทํางานกับทุกทีมที่มีสวนเกีย่วของ เชน PCT, RM, HRD 
1.2   มีระบบและแนวทางในการดูแลและเฝาระวังโรคหวัใจขาดเลือด 
1.3   มีการประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเฝาระวังผูปวยทีเ่สี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจขาด
เลือด 
1.4   มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
1.5   มีการทบทวน  Competency  ของหนวยงานและของเจาหนาที่ เพือ่ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
1.6  ทบทวนกระบวนการติดตามการรายงานเมื่อเกิดเหตกุารณ โดยการรายงานในสมุดรายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค, ใบความเสี่ยง ประชุมแผนก   นําเสนอในทีมโรงพยาบาล 1 วนัหลังเกิดเหตกุารณหรือในวันทําการ
ถัดไป 
2.  บุคลากร 
2.1  มีการศึกษาหาความรูเพิม่เติมเกีย่วกับการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลอืด 
2.2  ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว  เปนมาตรฐานเดียวกัน 
กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้น 
1.  สมาชิกแตละคนมีบทบาทในการคัดกรองและเฝาระวงัโรคหัวใจขาดเลือด และรวมหาแนวทางปฏิบัติใน
หนวยงาน 
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการคิดริเร่ิมในการทํางานทกุกระบวนการของการทํางานอยางตอเนื่อง 
3. ปจจัยที่เกื้อหนนุทําเกิดความสําเร็จของงาน  คือ ความตั้งใจ ความพรอมเพรียง ของบุคลากร ความสนับสนุน

ของผูบริหาร 
 การนําไปใชประโยชน 
1. เปนแนวทางในการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลือด 
2. มีการทบทวนและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผูปวยตอไป 
3. เจาหนาที่ไดรับความรูและฝกทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจขาดเลือดทําใหสามารถดูแลผูปวยโรคหัวใจ
ขาดเลือดไดอยางรวดเร็วถูกตองและเหมาะสม 
 ความยุงยากในการดําเนินการ   
1. การซักประวัติจากญาติเกี่ยวกับโรคประจําตัวไมคอยชัดเจน 
2. การปฏิบัติตามแนวทางไมครบถวน ขาดการลงบันทึก 
3. เจาหนาที่ยังขาดความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลือด 
 
 



 ขอเสนอแนะ / วิจารณ 
1. ควรมีการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหอยางตอเนื่อง 
2. ควรมีการจัดฟนฟูวิชาการใหพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจ
ขาดเลือด 
3. ควรมีการจัดหาอุปกรณในการดูแลผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดใหครบและพรอมใช 
4. สนับสนุนใหมีการจัดทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังโรคหัวใจขาดเลือดไวที่หนางาน เพื่อใหเปน
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
5. นําแนวทางที่จัดทําขึ้น มาฝกอบรมใหแกบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน  อยางมีประสิทธิภาพ 
6. งานที่มีภาวะฉุกเฉินและตองอาศัยการตัดสินใจของเจาหนาที่ ควรมีการจัดทําสมรรถนะหลักและคัดเลือก
เจาหนาที่ใหตรงรวมถึงการสนับสนุนการอบรมและการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหเปนผูชํานาญการในงานนั้นๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูจัดทําขอขอบพระคุณ นพ.สุเทพ  เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามยัที่ 5 นครราชสีมา 
พญ.นงนุช   ภทัรอนันตนพ นายแพทย 8 วช 
คุณสุรัตยา   ตุยสมบัติ  หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
เจาหนาทีห่องอุบัติเหต-ุฉุกเฉนิ  รพ.สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
ที่กรุณาเปนทีป่รึกษาในการศึกษาครั้งนี้และใหความชวยเหลือในทุกๆดาน 
แพทยและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาทุกทานที่มีสวนชวยในการดแูล
ผูปวยและบันทึกขอมูล 
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