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บทค ัดย่อ

Abstract

ภาวะหัว ใจขาดเลือ ดเฉี ย บพลัน (Acute coronary syndrome: ACS) เป็ น กลุ่ ม
อาการที่บ่งชี้ถึงภาวะการอุด ตัน ของหลอดเลือดหัวใจทาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันรุนแรง ระยะเวลาของการอุดตันทีน่ านขึน้ จะเพิม่ พื้นทีก่ ารตายของ
กล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวติ อย่างกะทันหัน ผู้ป่วยจึงต้องได้รบั
การดู แ ลรัก ษาพยาบาลโดยทีม สหสาขาวิช าชีพ อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ บทความนี้นาเสนอบทบาทพยาบาลฉุกเฉินและความท้าทายใน
การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะวิกฤติฉุกเฉิน ตามแนวทาง
การจัด การผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ.
2560 ของสมาคมโรคหัวใจในยุโรป (2017 ESC Guidelines for the Management
of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-segment
Elevation) เพื่อให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพและผลลัพธ์ทด่ี ขี องผู้ป่วย

Acute coronary syndrome (ACS) is a symptom of cardiovascular disease that
causes acute myocardial infarction. The longer duration of coronary artery
occlusion, the higher degree of damage to myocardium, leading to the
sudden cardiac arrest. Therefore, patients with ACS need to be efficiently
treated by a multidisciplinary team. The article aims to reveal challenges of
emergency nurses in providing quality critical care for ACS patients following
the 2017 ESC Guidelines for the Management of Acute Myocardial Infarction
in Patients Presenting with ST-segment Elevation.
Keywords: acute coronary syndrome, emergency nursing, critical care
Journal website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index
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Introduction
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome:
ACS) เป็ นภาวะฉุ กเฉินของโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารี
เกิดจากภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือ ด น าไปสู่ ก ารเกิด โรคกล้า มเนื้ อ หัว ใจตายเฉี ย บพลัน
(acute myocardial infarction; AMI) ตามมา โดยองค์การอนามัย
โลกได้ค าดการณ์ ว่ า ในปี ค.ศ 2020 ประเทศก าลังพัฒ นาจะมี
ผู้ เ สีย ชีว ิต จากโรคดัง กล่ า วมากถึง ร้ อ ยละ 70 ของสาเหตุ ก าร
เสียชีวติ ทุกชนิด1 สาหรับประเทศไทยพบผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะกล้ามเนื้อ
ขาดเลือดเฉียบพลัน จาแนกตามความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ
พบ ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) ร้อย
ล ะ 67 Non-ST- segment elevation myocardial infarction
(NSTEMI) ร้ อ ยละ 20 และ unstable angina ร้ อ ยละ142 เมื่อ ดู
อัตราการเสียชีวติ ของผู้ป่วยขณะรับไว้ในโรงพยาบาลของ Thai
ACS registry ในผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ อี าการรุนแรงพบ ร้อยละ 17 และข้อมูลของผู้ป่ว ยที่
ได้รบั การเปิ ดหลอดเลือดไม่ว่าด้วยวิธใี ดมีอตั ราการตายประมาณ
ร้อยละ 12 ส่วนกลุ่มทีไ่ ม่ได้เปิ ดหลอดเลือดเลยใน STEMI มีอตั รา
ตายที่ สู ง มากถึ ง ร้ อ ยละ 22 ซึ่ ง สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง เพรา ะมา
โรงพยาบาลล่าช้าและได้รบั การรักษาทีไ่ ม่เหมาะสมตามมาตรฐาน3
การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีเป้ าหมายสาคัญ
คือ เพิม่ การไหลเวียนของเลือดกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัว ใจใหม่
ไทยเภสัชศาสตร์และวิท ยาการสุขภาพ ปี 14 ฉบับ 1, มค. – มีค. 2562

(reperfusion) โดยเร็ว ที่สุดเพื่อ ให้กล้า มเนื้ อ หัว ใจได้รบั เลือดไป
เลี้ยงอย่างเพีย งพอตลอดเวลา ซึง่ มีผลต่อการลดขนาดการตาย
ของกล้ามเนื้อหัวใจและลดความรุนแรงของโรค 4 ซึง่ ปั จจุบนั การ
รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีหลายวิธ ี วิธกี ารหนึ่งทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงและเป็ น ทีย่ อมรับอย่ า งกว้า งขวาง คือ การถ่ า ง
ขยายหลอดเลือ ดหัว ใจ (percutaneous coronary intervention:
PCI) และการให้ยาละลายลิม่ เลือด (thrombolytic therapy) วิธกี าร
นี้จะช่วยให้มกี ารไหลเวียนกลับเข้ามาในหลอดเลือดโคโรนารีทเี่ กิด
การอุดตัน จึงช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ และหาก
ได้รบั การรักษาในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมก็จะเป็ นการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย
ได้มากยิง่ ขึ้น มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการรอดชีวติ จากการรักษา
ของผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในต่างประเทศ GUSTO IIb trial
ระบุ ว่ า อั ต ราการรอดชี ว ิ ต สู ง จะ ถึ ง ร้ อ ยละ 99 หากได้ ร ั บ
reperfusion treatment ภายใน 60 นาทีแ รกหลังจากเกิด อาการ
แต่จะลดลงเหลือร้อยละ 93.6 หากได้รบั การเปิ ดหลอดเลือดช้ากว่า
90 นาที หลังจากเกิดอาการ5,6 และอัตราการรอดชีวติ จะลดลงตาม
ระยะเวลาที่น านขึ้น ขณะรอ reperfusion treatment และหาก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนานเกิน 6 ชัวโมง
่
กล้ามเนื้อส่วนทีข่ าด
เลือดจะก้าวหน้าเป็ นเนื้อตาย (infarction area) ทีไ่ ม่สามารถทาให้
การไหลเวียนในกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาได้อกี 7
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ดังนั น้ การจัด บริก ารสุ ข ภาพทีม่ ีประสิท ธิภ าพเพื่อ ให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการรักษา reperfusion treatment ได้อย่างรวดเร็วจะส่งผล
ให้ได้ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพของผู้ป่วยดีทสี่ ุ ด พยาบาลฉุ กเฉิ น จึงมี
บทบาทสาคัญในการดูแลผู้ป่วยเหล่า นี้ เนื่องจากเป็ นผู้ทมี่ ีค วาม
เกีย่ วข้องในทุกระยะของการดูแลรักษาตัง้ แต่การพยาบาลผู้ป่ว ยที่
จุดเกิดเหตุ การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care)
ในกรณี อ อกรั บ ผู้ ป่ วยในระบบ บริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เ ฉิ น
(emergency medical service; EMS) การคัดแยกผู้ป่วย (triage)
การประเมินอาการขัน้ ต้น การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล การ
พยาบาลในระยะเริ่ม แรกตามปั ญ หา การรายงานแพทย์ แ ละ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้การพยาบาลในระยะวิกฤติ
การดูแลให้ยาตามแผนการรักษา ตลอดจนการประสานงานส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรัก ษาต่ อ ยังที่ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม จากที่ก ล่ า วมา
ข้างต้น จะเห็นว่าการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือ ด
เฉีย บพลัน เป็ น บทบาทสาคัญ และท้า ทายของพยาบาลฉุ ก เฉิน
เนื่องจากต้องใช้ทกั ษะการพยาบาลขัน้ สูงในการดูแลผู้ป่วยให้ร อด
พ้นจากภาวะทีค่ ุกคามต่อชีวติ และลดความพิการทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
อนาคต การทีพ่ ยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีร ภาพของโรค
และใช้แนวทางการจัดการผู้ป่ว ยภาวะกล้า มเนื้ อหัวใจขาดเลือ ด
เฉียบพลันทีท่ นั สมัย ก็จะสามารถทาให้เกิดคุณภาพการดูแลตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเกิดผลลัพธ์ทดี่ แี ก่ ผปู้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยรอดพ้น
จากภาวะวิกฤติได้มากขึน้

elevation มัก พบลัก ษณะของคลื่น ไฟฟ้ าหัวใจเป็ น ST segment
depression และ/หรือ T wave inversion ร่ ว มด้ว ย หากมีอาการ
นานกว่า 30 นาที อาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
non-ST elevation MI ( NSTEMI, or Non-Q wave MI ) หรือ ถ้ า
อาการไม่รุนแรงอาจเกิดเพียงภาวะเจ็บเค้นอกไม่คงที่ (unstable
angina; UA) การแบ่งระหว่าง UA กับ NSTEMI ขึ้นอยู่กับระดับ
เอ็นไซม์ของหัว ใจ (cardiac enzyme) ถ้าผล enzyme ไม่เพิม่ ขึ้น
จากค่าปกติถอื เป็ น unstable angina
สาเหตุและพยาธิสภาพ
สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ
หลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ซึง่ เป็ นผลจากการอักเสบหรือ
แผลเรื้อ รัง (chronic inflammation) ที่เ ยื่อ บุ ด้า นในของผนั งของ
หลอดเลือดแดงหัวใจ ทาให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือดแดง
หัวใจ โดยปั จจัยเสีย่ งที่ทาให้เกิด ความผิด ปกติ ได้แก่ ความดัน
โลหิต สูง เบาหวาน ภาวะไขมัน ในเลือ ดสูง บุ ห รี่ โรคอ้ว นลงพุง
เพศชายอายุต งั ้ แต่ 40 ปี ข้นึ ไป เพศหญิงอายุต งั ้ แต่ 50 ปี ข้นึ ไป
หรือหลังหมดประจาเดือน ผูท้ บี่ ริโภคผักและผลไม้น้อย ผูท้ ขี่ าด
การออกกาลังกายและภาวะเครียด เป็ นต้น11 เมือ่ หลอดเลือดแดง
โคโรนารีต่ บี แข็ง จะทาให้หลอดเลือดฉีกขาดง่า ย หากหลอด
เลือดได้รบั บาดเจ็บ พังผืด ฉีกขาด (plaque rupture/erosion) จะ
กระตุ้น ให้ร่ า งกายสร้า งกลไกการเกาะกลุ่ ม กัน ของเกล็ด เลื อ ด
(platelet aggregation) ทาให้เกิดก้อนลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด
แดงโคโรนารี่ (Thrombus) ขัด ขวางการไหลเวีย นเลือ ดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและขาดออกซิเจน เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางสรีรภาพ คือ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการเผา
ผลาญแบบไม่ ใ ช้อ อกซิเ จน (anaerobic metabolism) จึง ไม่ เ กิด
พลังงาน ATP ทาให้เกิดกรดแลกติกคังและเกิ
่
ดการตายขอเซลล์
(cell death) ตามมา จากนัน้ จะมีการหลังสารเคมี
่
ต่าง ๆ เช่น kinin,
bradykinin และ adenosine ซึ่งเป็ น cytokines ไปกระตุ้น ปลาย
ประสาทรับ ความรู้ สึก ตรงผนั ง หลอดเลือ ดแดงโคโรนารี่แ ละ
กล้ า มเนื้ อ หัว ใจที่ข าดเลือ ด และส่ ง ผ่ า นไปตาม cervical และ
thoracic spinal segment เข้า สู่สมองส่ ว น thalamus และ cortex
ทาให้ผู้ป่วยมีอาการและความรู้สกึ เจ็บแน่ นหน้ าอก เจ็บร้าวไปที่
แขนซ้าย กราม ลาคอ เป็ นต้น ซึง่ เป็ น tropical chest pain ของ
ผู้ป่วย นอกจากนี้เกิดการรัวของไอออน
่
(Ion leakage) ของเซลล์
กล้า มเนื้ อ หัวใจ ท าให้ก ารน าไฟฟ้ า หัว ใจผิดปกติ หัว ใจเต้นผิด
จังหวะ คลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจเปลี่ย นแปลง เกิด ST change รวมถึง
cardiac enzyme release ผลตรวจ Trop T, CPK , CK-MB จึงเพิม่
สูงขึน้ ผูป้ ่ วยทีม่ พี ยาธิสภาพทีร่ ุนแรง (Q-wave MI) หัวใจจะบีบตัว
ผิดปกติ การเต้นหัวใจสันพลิ
่ ว้ นาไปสู่การเกิด cardiogenic shock
และ sudden cardiac arrest ได้12-14

คาจาก ัดความ
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) หมายถึง กลุ่มอาการ
โรคหัวใจขาดเลือดทีเ่ กิดขึ้นเฉียบพลัน ซึง่ ร้อยละ 90 มีสาเหตุ
จากหลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตันจากการแตกของคราบไขมัน
(atheromatous plaque rupture) ร่วมกับมีลมิ่ เลือดอุดตัน ส่งผลให้
ไม่มกี ารไหลเวียนของเลือดทีไ่ ปเลีย้ งกล้ามเนื้อหัวใจ ทาให้เนื้อเยื่อ
ของหัวใจขาดเลือดไปเลีย้ งมีผลทาให้เซลล์ของกล้ามเนื้อหัว ใจตาย
จึ ง เรี ย กว่ า โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย ( myocardial infarction)
ประกอบด้วยอาการทีส่ าคัญคือ เจ็บเค้นอกรุนแรงเฉียบพลัน หรือ
เจ็บขณะพัก (rest angina) นานกว่า 20 นาที หรือเจ็บเค้นอกซึง่
เกิดขึน้ ใหม่ หรือรุนแรงขึน้ กว่าเดิม จาแนกเป็ น 2 ชนิดดังนี้ 8,9,10
1. ST elevation acute coronary syndrome หมายถึง ภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทีพ่ บความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ า หัวใจ
มีล ัก ษณะ ST segment ยกขึ้น อย่ า งน้ อ ย 2 leads ที่ต่ อ เนื่ อ งกัน
หรือเกิด left bundle branch block (LBBB) ขึน้ มาใหม่ ซึง่ เกิดจาก
การอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน หากผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การ
เปิ ดเส้นเลือดทีอ่ ุดตันในเวลาอันรวดเร็ว จะทาให้เกิด Acute ST
elevation myocardial infarction (STEMI or Acute transmural MI
or Q-wave MI)
2. Non ST elevation acute coronary syndrome ห ม า ย ถึ ง
ภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลัน ชนิ ด ที่ ไ ม่ พ บ ST segment
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กำรวิ นิจฉัยโรค มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยทีส่ าคัญ ดังนี้
1. การซัก ประวัต ิเ กี่ ย วกับ อาการเจ็ บ หน้ า อกชนิ ด angina
pectoris เป็ นอาการเจ็บหน้ าอกทีจ่ าเพาะต่อโรค โดยจะมีอาการ
เจ็บแบบแน่ น ๆ หนัก ๆ เหมือนมีของหนักทับบริเวณอกซ้าย อาจ
มีอาการแน่ นอึดอัด รู้สกึ หายใจไม่ออก พบอาการเจ็บร้าว (refer
pain) ไปยังบริเวณแขนซ้ายด้านใน เจ็บร้าวบริเวณกรามหรือลาคอ
ได้ อาการเจ็บหน้ าอกมักเป็ นขณะพักหรือออกแรงเพียงเล็กน้ อย
อาการเจ็บเค้นอกรุนแรงติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่า 20 นาที
หรืออมยาใต้ลน้ิ แล้วไม่ได้ผล นอกจากนี้ควรทาการวินิจฉัยแยกโรค
ในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการต่างไปจากลักษณะเฉพาะของอาการเจ็บเค้น อก
ทีก่ ล่าวข้างต้น โรคทีใ่ ห้อาการคล้ายคลึงกัน เช่น โรคหลอดเลือด
แดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic dissection) โรคเยื่อหุ้มหัวใจอัก เสบ
โ ร ค ลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ใ น ป อ ด เ ฉี ย บ พ ลั น ( acute pulmonary
embolism) ภาวะลมรัวในปอดที
่
ร่ ุนแรง (tension pneumothorax)
โรคกระเพาะ โรคกล้ามเนื้อหรือกระดูกอักเสบบริเวณหน้ าอก โรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคถุงน้าดีอกั เสบ ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
โรคงูสวัด โรคจิตประสาท ซึง่ ควรให้แพทย์เป็ นผู้วนิ ิจฉัยแยกโรค
หากไม่แน่ ใจให้พจิ ารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติม10
2. การตรวจคลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจ (ECG) มีค วามสาคัญ มากที่
แพทย์หรือพยาบาลต้อ งรีบทาเพราะจะช่วยในการวินิ จ ฉัย อย่ า ง
รวดเร็ ว การเปลี่ย นแปลงคลื่น ไฟฟ้ าหัว ใจในผู้ ป่ วยที่ม ีภ าวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะพบ ST-segment elevation มากกว่า
หรือเท่ากับ 2.5 mm ในผู้ชายทีอ่ ายุน้อยกว่า 40 ปี และมากกว่า
หรือเท่ากับ 2 mm ในผูช้ ายอายุมากกว่า 40 ปี หรือ มากกว่าหรือ
เท่ า กั บ 1.5 mm ของ leads V2–V3 ในผู้ ห ญิ ง และ/หรื อ ST
segment elevation มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 1 mm ใน Lead อื่น ๆ
จากการตรวจ EKG 12 leads ถ้า ท าได้เ ร็ว เท่ า ไรจะช่ ว ยในการ
วินิ จ ฉัย ได้เ ร็ว เท่ า นั น้ ซึ่งตามมาตรฐานต้อ งสามารถวินิ จ ฉั ย ได้
ภายใน 10 นาที10
3. การตรวจเอนไซม์หวั ใจ (cardiac enzymes) ทีบ่ ่งชี้ถงึ การ
ตายของกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น Troponin T, I (TnT,I), myoglobin,
CPK และ CK-MB ระดับ cardiac enzymes ทีส่ ูงเกินค่าปกติเป็ น
ตัวบ่งบอกว่ามีการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากการขาดเลือด
ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด ST-segment elevation จะพบ
ระดับ enzymes เพิม่ ขึ้น โดยค่า Troponin จะใช้เวลา 3 - 6 ชม.
และค่า CK-MB ใช้เวลา 4 - 6 ชม. ภายหลังการอุดตันของหลอด
เลือ ด ดังนั น้ ระดับ cardiac enzymes อาจจะยังไม่ เ พิ่ม ขึ้นสูงขึ้น
ทันทีหลังมีอาการเจ็บแน่ นหน้าอก สาหรับในรายทีค่ ลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ
แสดง ST elevation ชัด เจนร่ ว มกับ อาการแสดงเจ็บ เค้น อก ก็
สามารถใช้เป็ นเกณฑ์วนิ ิจฉัยโรคได้เลยโดยไม่ต้องรอผล cardiac
enzyme ผูป้ ่ วยทีม่ ลี กั ษณะทางคลิกนิกดังกล่าวควรได้รบั การรักษา
ทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว8
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ระบบการดูแลผูป
้ ่ วยภาวะห ัวใจขาดเลือด
เฉียบพล ันในระบบบริการสุขภาพ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันถือเป็ นภาวะฉุ กเฉิน
เร่งด่วนทีโ่ รงพยาบาลทุกแห่งต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั น้ ใน
ระบบการดู แ ลผู้ ป่ วยจึง จ าเป็ นต้ อ งมีก ารพัฒ นาระบบบริก าร
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เพื่อ ดู แ ลระยะก่ อ นถึง โรงพยาบาล ( prehospital) และพัฒ นาระบบการดู แ ลรัก ษาในโรงพยาบาล (inhospital) อย่างเป็ นระบบ รวมถึงการนาแนวทางดูแลรักษาผูป้ ่ วย
(Clinical Practice Guideline; CPG) สู่ก ารปฏิบัต ิจ ริง อย่ า งเป็ น
รูปธรรม นอกจากนี้การพัฒนาสมรรถนะของทีมสหสาขาวิชาชีพ ก็
มีค วามสาคัญ ที่ท าให้เ กิด คุ ณ ภาพการดูแ ล 15 ตาม 2017 ESC
Guidelines10 ได้กล่าวถึง ระบบการดูแลรักษาอย่างไร้รอยต่อตาม
กระบวนการดูแล (care process) ตัง้ แต่การเข้าถึงบริการ การเข้า
รับบริการ การประเมินสภาพการวินิ จ ฉัย และแนวทางการ ดูแล
รักษา สรุปได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระยะเวลาการขาดเลือด ความล่าช้า

ในการจัด การครัง้ แรก และการเลือ กวิธีก ารรัก ษา (reperfusion)
ดัดแปลงจาก 2017 ESC guidelines15

จากภาพอธิบายได้ว่า เมือ่ ผูป้ ่ วยมาถึงสถานพยาบาลแรก (first
medical contact; FMC) หลังมีอ าการเจ็บ แน่ น หน้ า อก (topical
chest pain) หรือ มีห น่ ว ยระบบบริก ารการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ออกรับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุ นับเป็ นจุดเริม่ ต้นของ system delay
ผูป้ ่ วยควรได้การวินิจฉัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยนับ
จาก first medicalcontact หลังจากได้รบั การวินิ จ ฉัย แล้วว่ าเป็ น
STEMI จะมีช่องทางการรักษาในกรณีต่าง ๆ ดังนี้10
1. กรณีเป็ นสถานพยาบาลที่เป็ น PCI center สามารถส่ งท า
primary PCI ได้เลยตามข้อบ่งชี้ ในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที
2. กรณีเป็ นสถานพยาบาลทีไ่ ม่ใช่ PCI center พิจารณาส่งต่อ
เพื่อ ไปท า primary PCI โรงพยาบาลอื่น ที่ม ีค วามพร้อ ม โดยให้
พิจารณาระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยถึงจุดหมายไม่เกิน 120
นาที ถ้าทันเวลาสามารถทา PCI ได้ภายใน 90 นาที ถ้าระยะเวลา
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ตารางที่ 1 ประเด็นการเปลีย่ นแปลงแนวทางการจัดการผู้ป่วย

ในการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ วยนานกว่ า 120 นาที ไม่ แ นะน าให้
เคลือ่ นย้ายไป แต่จะพิจารณาให้ fibrinolysis drug ภายใน 10 นาที
ในสถานพยาบาลนัน้ ตามข้อบ่งชี้
3. หลั ง จากผู้ ป่ วยได้ fibrinolysis แล้ ว ควรส่ ง ผู้ ป่ วยฉี ด สี
(angiography) ภายใน 2 - 24 ชม. ใน PCI center

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง
2012 ESC guideline
(เดิม)

้
แนวทางการจ ัดการผูป
้ ่ วยโรคกล้ามเนือ
ห ัวใจตายเฉียบพล ันชนิด ST ยกสูง ฉบ ับ
ปร ับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. 2560
แนวทางการจัดการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉีย บพลัน
ชนิ ด ST ยกสูง ฉบับปรับปรุ งล่ า สุ ด ปี พ.ศ. 2560 ของสมาคม
โรคหัวใจในยุโรป (2017 ESC Guidelines for the management
of acute myocardial infarction in patients presenting with STsegment elevation)10 สรุปประเด็นการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ ได้
ดังตารางที่ 1
จากประเด็ น เปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ใน 2017 ESC guideline
พยาบาลทีท่ าหน้ าทีใ่ นการดูแลผู้ป่วยกลุ่ มดังกล่ าวต้อ งมี ความ
รอบรู้เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงขององค์ความรู้ทที่ นั สมัยอยู่เสมอ
เพื่อจะได้ให้การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
พยาบาลต้องเป็ นส่วนหนึ่งของสหวิทยาการทีม (Multidisciplinary
team) ต้องประสานงานกับผู้อ่นื เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รบั
การดูแ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ค านึ งถึงการพิท ัก ษ์ สิท ธิข องผู้ป่วยและ
ครอบครัว และประสานประโยชน์ ให้แก่ ผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
เป็ นธรรม รวมถึง การยอมรับ ค่ า นิ ย มและความเชื่อ (value &
belief) ของผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและตนเองที่ม ีค วาม
แตกต่ า งกัน ทัง้ ความคิด ทัศ นคติใ นทุ ก สถานการณ์ ท ี่เ กี่ ย วกั บ
ปั ญหาจริยธรรม ซึง่ บทบาทต่ า ง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ เ ป็ นความท้า
ทายของพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยในระยะวิกฤตฉุกเฉิน

1. แนะนาให้ทา Primary PCI เป็ นอันดับแรกเนื่องจากให้
ประโยชน์กว่า fibrinolysis ถ้าสามารถส่งผูป้ ่ วยมาทาได้หลัง
MI diagnosis ให้เลือกเป็ น Primary PCI เสมอ (class I)

3. ควรได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด
(Fibrinolytic) ภายใน 30
นาที (Door to needle
time) หรือขยายหลอดเลือด
หัวใจแบบปฐมภูมิ ภายใน
เวลา 90 นาที (Door to
balloon time) เมือ่ ผูป้ ่ วยมา
ติดต่อครัง้ แรก ณ
โรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อม

3. ยกเลิกการใช้ Door to needle time และ Door to balloon
time การรักษาพิจารณาจากผูป้ ่ วยเดินทางมาถึง รพ. (First
Medical Contact : FMC) และได้รบั การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว
ภายใน 10 นาที โดยมีแนวทางการรักษาดังนี้ (class I)
3.1 กรณีเป็ นสถานพยาบาลทีเ่ ป็ น PCI center สามารถทา
Primary PCI ได้เลยโดยใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที
3.2 กรณีเป็ นสถานพยาบาลทีไ่ ม่ใช่ PCI center พิจารณาrefer
ส่งไปทา Primary PCI รพ.อืน่ ทีพ่ ร้อม โดยให้พจิ ารณา
ระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายผู้ป่วยถึงจุดหมายไม่เกิน 120
นาที ถ้าทัน เวลาสามารถทา PCI ได้ภายใน 90 นาที ถ้า
ระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายผู้ป่วยนานกว่า 120 นาที ไม่
แนะนาให้เคลือ่ นย้ายไป แต่จะพิจารณาให้ fibrinolysis drug
ภายใน 10 นาที ในสถานพยาบาลนัน้ ตามข้อบ่งชี้
3.3 หลังจากได้ fibrinolysis แล้วควรส่งผูป้ ่ วยฉีดสี
(Angiography) ภายใน 2-24 ชม.
4. หลัก MONA มีความจาเป็ นน้อยลง โดยมีขอ้ ขัดแย้งดังนี้

- Nitroglycerine พ่นหรืออม
ใต้ล้นิ ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัติ
มาก่อน
- Antiplatelet : ASA, Plavix
เคี้ยวกลืน

5. การเลือกตาแหน่งทา PCI ใช้
Radial access (Class IIb)

ภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจทาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ระยะเวลาการอุดตันทีน่ านขึ้น จะ
เพิ่ม พื้น ที่ก ารตายของกล้า มเนื้ อ หัว ใจ ส่ งผลให้ผู้ป่วยมีโ อกาส
เสีย ชีว ิต อย่ า งกะทัน หัน เพิ่ม ขึ้น ผู้ ป่ วยจึง ต้ อ งได้ ร ับ การดูแ ล
รักษาพยาบาลอย่าถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึง่ การดูแล
ในระยะฉุกเฉิน (Emergency care) จุดประสงค์หลักคือ วินิจฉัยให้
เร็วทีส่ ุด รีบประเมินอัตราเสีย่ งผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยได้รบั การดูแ ล
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พยาบาลฉุ กเฉินจึงมีบทบาทสาคัญ มาก
ในการดูแ ลผู้ป่วยระยะวิก ฤตฉุ ก เฉิน เนื่ อ งจากเป็ นผู้ท ี่ม ีค วาม
เกี่ยวข้องในทุกระยะของการดูแลรักษาผู้ป่วย ตัง้ แต่การพยาบาล
ผูป้ ่ วยทีจ่ ุดเกิดเหตุ การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (Preไทยเภสัชศาสตร์และวิท ยาการสุขภาพ ปี 14 ฉบับ 1, มค. – มีค. 2562

1. หลังจากได้รบั การวินิจฉัย
แล้ว ให้พจิ ารณาอย่าง
เร่งด่วนว่าจะเปิ ด เส้นเลือด
หัวใจทีอ่ ุดตันด้วยยาละลาย
ลิม่ เลือด (thrombolytic
agent) หรือขยายหลอด
เลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ
(primary percutaneous
intervention : primary PCI)
2. ขยายหลอดเลือดหัวใจแบบ
ปฐมภูมิ (primary PCI) ใน
กรณีทผี่ ปู้ ่ วยมาถึง
สถานพยาบาลก่อน 12
ชัวโมง
่ หลังเริ่มเจ็บเค้นอก

4. ใช้การรักษาเบื้องต้นตาม
หลัก MONA
- ให้ Morphine IV push
เพือ่ ลดอาการเจ็บแน่น
หน้าอก
- ให้ O2 ทุกราย keep O2
sat > 95 %

ความท้าทายของพยาบาลฉุกเฉิน
ในการดูแลผูป
้ ่ วยระยะวิกฤติ
ทีม
่ ภ
ี าวะห ัวใจขาดเลือดเฉียบพล ัน

ประเด็นเปลีย่ นแปลงสำคัญใน 2017 ESC guideline

6. ชนิดของ stent สาหรับ ทา
PCI ใช้ชนิดชนิดเคลือบยา
Drug eluting stent (DES)
เหมาะสมกว่า ขดลวดค้ายัน
ผนังหลอดเลือดหัวใจชนิด
ไม่เคลือบยา (bare-metal
stent; BMS) (class IIa)

2. การทา Primary PCI สามารถทาได้ถงึ 48 ชัวโมง
่
แม้ว่าจะมี
อาการ (class I ) หรือ ไม่มอี าการจาเพาะ (class IIa) ก็ตาม
แต่หลัง 48 ชัวโมง
่
ถ้าไม่มีอาการใด ๆ (ไม่มี chest pain ,
heart failure หรือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ) ควรส่งไปทา noninvasive test ก่อน

- Morphine มีรายงานว่าทาให้ slow uptake, delay onset of
action และลด effect of oral antiplatelet agents ดังนัน้
การให้ยา กลุ่ม opioid ให้พจิ ารณาตามความจาเป็ น
- การให้ O2 พิจาณาให้เมือ่ มีภาวะ hypoxemia (SaO2 < 90%
or PaO2 < 60 mmHg) ซึง่ หากร่างกายมีภาวะ Hyperoxia
จะทาให้เกิด vasospasm และ myocardia injury มากขึน้
(class I) ดังนัน้ ไม่แนะนาให้ routine oxygen ในผูป้ ่ วยทีม่ ี
SaO2 > 90%.
- ต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง โดยเฉพาะคนทีร่ บั ประทานยา
Viagra มาก่อน ภายใน 24 ชัวโมง
่
อาจเกิดความดันโลหิต
ต่าจนเสียชีวติ ได้ นอกจากนี้ไม่ควรแนะนาให้ผปู้ ่ วยพกยา
อมใต้ล้นิ ติดตัว และอมยาเองเมือ่ มีอาการ
- Aspirin จากการศึกษาพบว่า aspirin 162 mg ให้ในผูป้ ่ วย
STEMI ลดอัตราการเสีย ชีวติ ถึง 40%
- P2Y12 inhibitor ได้แก่ Clopidogrel 600 mg, Ticagrelor
180 mg หรือ Prasugrel 60 mg ให้ตวั ใดตัวหนึ่งทีม่ ี
5. การเลือกตาแหน่งทา PCI ใช้ Radial access (Class I)
ดังนัน้ เมือ่ พบผูป้ ่ วย ACS ไม่ค วรเปิ ด เส้นให้สารน้ าทีแ่ ขนข้างขวา
ให้เปิ ดตาแหน่งอืน่ เพือ่ เก็บ ไว้ใช้ในการทา PCI
6. แนะนาให้ใช้ stent ชนิดเคลือบยา Drug eluting stent (DES)
ในการทา PCI (class I) หลังจากใส่ stent แล้วแนะนาให้การ
รักษาแบบ dual antiplatelet therapy (DAPT) ซึง่
ประกอบด้วย aspirin plus ticagrelor or prasugrel โดยให้
รับประทานต่อเนื่อง 1 ปี (class I) หรือในช่วง 1-6 เดือน ให้
การรักษาแบบ triple therapy (DAPT plus anticoagulants
[warfarin]) (Class IIa) ในกรณีทเี่ ป็ นผูป้ ่ วย STEMI ทีใ่ ส่
Stent นอกจากนี้ แนะนาให้ยากลุ่ม proton pump inhibitor
(PPI) ในผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้ DAPT เพือ่ ป้องกัน เลือดออก
ทางเดินอาหาร (class I)

hospital care) การคัด แยกผู้ป่วย (triage) การประเมิน อาการ
ขัน้ ต้น การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล การให้การพยาบาลใน
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ประวัต ิ เพราะต้อ งอ่ า นแปลผลภายใน 10 นาที10,16 พร้ อ มกั บ
รายงานแพทย์ อ่ า นแปลผลร่ ว มกัน แม้แ นวทางการดูแ ลของปี
พ.ศ. 2559 จะแนะนาให้ ตรวจคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจก่อนถึงโรงพยาบาล
แต่ ใ นทางปฏิบัต ิบางโรงพยาบาลยังมีข้อ จ ากัดหลายอย่ า ง เช่ น
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจไม่เพียงพอ เส้นทางการคมนาคมไม่
เอื้อ ให้ต รวจได้ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ 15 บุ ค ลากรที่อ อกให้ บริก ารไม่
สามารถอ่านแปลผลได้แม่นยาและแม้จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใ น
การช่ ว ยแปลผลก็ ย ังมีท งั ้ False positive และ False negative17
พยาบาลควรมีสมรรถนะในการตรวจและอ่านแปลผลคลื่น ไฟฟ้ า
หัว ใจ ในกรณี พ บว่ า มี ST-elevate ที่ Lead II III aVF พยาบาล
ต้อ งตัด สิน ใจตรวจคลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจ ด้า นขวา (right side EKG)
ทันที เพื่อตรวจดู lead V4R ว่ามี ST-elevate หรือไม่ ซึง่ แสดงถึง
ภาวะหัวใจซีกขวาล่างตาย ร่วมด้วย (RV infarction) นอกจากนี้
ต้องเจาะ lab ส่งตรวจ cardiac marker, electrolyte และการตรวจ
อืน่ ทีจ่ าเป็ น เปิ ดเส้นเลือดเพือ่ ให้ยาหรือสารน้า

ระยะเริ่ม แรกตามปั ญ หา การรายงานแพทย์แ ละประสานงาน
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง การดู แ ลให้ ย าตามแผนการรัก ษาตลอดจนการ
ประสานงานส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังทีต่ ่าง ๆ อย่างเหมาะสม
บทบาทของพยาบาลฉุกเฉิน
ในการดูแลผูป
้ ่ วยระยะวิกฤติ
บทบาทของพยาบาล 9 ประการดังต่อไปนี้
1. ประเมิ นสภำพผู้ป่วยอย่ำงรวดเร็ว โดยเริม่ จากการซัก
ประวัตผิ ู้ป่วยทีส่ งสัย มีภาวะกล้ ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉีย บพลัน
ต้องซักประวัตอิ ย่างรวดเร็วเพือ่ ค้นหาหลักฐานของกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดซึง่ การซักประวัตติ ามหลัก OPQRST มีประโยชน์ในการ
กาหนดกรอบการซักประวัตทิ กี่ ระชับได้ ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการวินิจฉัยโรค ดังนี้ 1) O: Onset ระยะเวลาทีเ่ กิดอาการ เช่น
อาการเกิดขึน้ อย่างไร ขณะเกิดอาการ ผูป้ ่ วยกาลังทาอะไร เพือ่ ให้
ทราบว่าอาการเกิดขึน้ นานแค่ไหน เป็ นเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง 2) P:
Precipitate cause สาเหตุ ชัก น าและการทุ เ ลา เช่ น อะไรท าให้
อาการดีข้นึ อะไรทาให้อาการแย่ลง 3) Q: Quality ลักษณะของ
อาการเจ็บอก เช่ น มีอาการอย่างไร เจ็บแน่ นเหมือนมีอะไรมาบีบ
รัดหรือเจ็บแปล๊บ ๆ 4) R: Refer pain สาหรับอาการเจ็บร้าว อาจ
ให้ผปู้ ่ วยชีด้ ว้ ยนิ้วว่าเจ็บตรงไหน เจ็บร้าวไปทีไ่ หนตาแหน่ งใดบ้าง
5) S: Severity ความรุ น แรงของอาการเจ็บ แน่ น อก หรือ Pain
score 6) T: Time ระยะเวลาที่เ ป็ น หรือ เวลาที่เ กิ ด อาการที่
แน่ นอน ปวดนานกีน่ าที นอกจากนี้ตรวจติดตามสัญญาณชีพ และ
เตรียมพร้อมสาหรับการกู้ชพี 15

5. เฝ้ ำระวังอำกำรและอำกำรแสดงของกำรเกิ ด cardiac
arrest เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่าติดตามประเมิน
สัญ ญาณชีพ และ EKG monitoring สังเกตอาการเหงื่อ แตก ตัว
เย็น ซีดเขียว ปัสสาวะออกน้อย ความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลง เตรียม
รถ emergency และเครือ่ ง defibrillator ให้พร้อมใช้งาน
6. กำรพยำบำลกรณี EKG show ST elevation หรื อ พบ
LBBB ที่ เกิ ดขึ้นใหม่ พยาบาลต้องเตรีย มผู้ป่วยเพื่อเข้ารับ การ
รัก ษาโดยการเปิ ด หลอดเลือ ดโดยเร่ งด่ ว น โดยแพทย์จ ะเลือก
วิ ธ ี ก ารรั ก ษาโดยท า Primary PCI เป็ นอั น ดั บ แรก ในกรณี
สถานพยาบาลนั น้ มีค วามพร้อ ม (PCI center) การท า Primary
PCI สามารถทาได้ถงึ 48 ชัวโมง
่
แม้ว่าจะมีอาการหรือไม่มอี าการ
ก็ตาม กรณีสถานพยาบาลไม่ม ี PCI center พิจารณา refer ส่งไป
ท า Primary PCI สถานพยาบาลอื่น ที่พ ร้ อ ม โดยให้ พ ิจ ารณา
ระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยถึงจุดหมายไม่เกิน 120 นาที ถ้า
ทันเวลาสามารถทา PCI ได้ภายใน 90 นาที ถ้าระยะเวลาในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนานกว่า 120 นาที ไม่แนะนาให้เคลื่อนย้ายไป
แ ต่ จ ะ พิ จ า ร ณ า ใ ห้ fibrinolysis drug ภ า ย ใ น 10 น า ที ใ น
สถานพยาบาลนัน้ ตามข้อบ่งชี้10 โดยมีรายละเอียดการดูแลในแต่
ละวิธกี ารรักษา ดังนี้
6.1 การดู แ ลผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ การขยายหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
(Percutaneous coronary intervention; PCI) หั ต ถการตกแต่ ง
หลอดเลือดหัวใจโดยผ่านทางผิวหนังเข้าทางเดินหลอดเลือด โดย
การเจาะหลอดเลือดผ่านผิวหนังแล้วสอดสายสวนชนิดพิเศษเข้าไป
ในหลอดเลือดหัวใจเพื่อขยายหรือถ่ างขยายหลอดเลือดที่ต ีบนั น้
และอาจจะต้องมีวธิ กี ารเพื่อคงสภาพทางเดิน ของหลอดเลือดให้
กว้างขึ้น หรือค้ายันไม่ให้ทางเดินหลอดเลือดหดกลับมาปิ ด ใหม่
เช่ น ขดลวด (Stent) โดยมีข้อบ่งชี้ ใช้ สำหรับ กำรทำ primary

2. ประสำนงำนตำมที มผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขำดเลื อด
เฉี ยบพลัน ให้การดูแลแบบช่ อ งทางด่วนพิเศษ ACS fast track
โดยใช้ clinical pathway หรือ care map เป็ นแนวทางในการดูแล
ผูป้ ่ วย รวมถึงให้การดูแลกับครอบครัวและญาติของผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤติและฉุกเฉินทีม่ คี วามกังวล
3. ให้ อ อกซิ เ จนเมื่ อ มี ภ ำวะ hypoxemia (SaO2 < 90% or
PaO2 < 60 mmHg) ซึ่งหากร่ า งกายมีภ าวะ hyperoxia จะท าให้
เกิด vasospasm และ myocardia injury มากขึ้น ดังนัน้ ไม่แนะนา
ให้ routine oxygen ในผู้ป่วยทีม่ ี SaO2 > 90% รวมถึงดูแลให้ยา
ตามแผนการรัก ษา aspirin 160 - 325 มก. เคี้ย วทัน ที และให้
nitroglycerin พ่ น หรือ อมใต้ล้นิ ในผู้ท ี่เ คยได้ร ับการวินิ จ ฉัย โรค
หัวใจขาดเลือดมาก่อนทีไ่ ม่มขี อ้ ห้าม ส่วน morphine พิจารณาตาม
ความจาเป็ นเพราะอาจส่งผลต่อกระบวนการดูดซึมยากลุ่มต้านการ
แข็ ง ตัว ของเลือ ด ที่ล าไส 10 และลด effect of oral antiplatelet
agents
4. กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจและกำรแปลผล พยาบาลต้อง
ตัด สิน ใจตรวจคลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจทัน ที โดยท าพร้อ มกับการ ซัก
ไทยเภสัชศาสตร์และวิท ยาการสุขภาพ ปี 14 ฉบับ 1, มค. – มีค. 2562
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ตนเองหายแล้ว จึงหยุดยาเองทาให้เกิดผลเสียทีร่ ้า ยแรงตามมา
ภายหลัง คือมีอาการกลับมาอีก18
10) เน้ นย้าผู้ป่วยเรื่องการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดาเนิน
ชีว ิต ได้ แ ก่ เรื่อ งอาหาร การออกก าลัง กาย การเลิก สู บ บุ ห รี่
เนื่องจากการถ่างขยายหลอดเลือดนัน้ เป็ นการรักษาทีป่ ลายเหตุ
แต่ยงั ไม่ได้รกั ษาปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ผู้ป่วยอาจเกิดการตีบของเส้น
เลื อ ดเส้ น อื่ น ๆ หรื อ เกิ ด การตี บ ซ้ า นอกจากนี้ ค วรเน้ น ถึง
ความสาคัญของการมาตรวจตามนัด18

PCI คือ ผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั การวินิ จ ฉัย ว่า มีภาวะกล้า มเนื้ อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดมี ST-elevate ภายใน 48 ชัวโมง
่
หลังจากมี
อาการโดยไม่มขี ้อห้าม ปั จจุบนั หากสภาพหลอดเลือดของผู้ป่วย
เหมาะสมแพทย์ก็จ ะเลือ กใช้เส้น เลือดแดงบริเ วณข้อ มือ (radial
artery) ในการท าหัต ถการ แต่ ห ากไม่ สามารถท าได้ก็ จ ะใช้เ ส้น
บริเวณขาหนีบ (Femoral artery)10
การพยาบาลหลัง ภายหลัง การท าหัต ถการโดยใช้ เ ส้ น เลือด
บริ เวณ Femoral artery

หลังการฉีดสีหรือขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และโครง
ตาข่าย เจ้าหน้ าทีจ่ ะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพักทีห่ ้อ งสังเกตอาการ
หรือ Intermediate cardiac care unit (ICCU) เพื่อประเมินอาการ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงโดยติดตาม ดูการเปลีย่ นแปลง
ของคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจว่ามีการยกขึน้ หรือลดต่าลงของ ST Segment
หรือไม่ บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่ว ยภายหลังการตรวจ มี
ดังต่อไปนี้
1) ประเมินระบบไหลเวียนโดยวัดสัญญาณชีพ โดยประเมินทุก
15 นาที จนกว่าจะคงทีแ่ ละติดตามระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจน
ในเลือด ถ้าต่ากว่าร้อยละ 95 ให้รายงานแพทย์
2) ประเมินและบันทึกอาการเจ็บหน้าอก โดยประเมินและดูแล
ให้ได้รบั ยาขยายหลอดเลือดตามแผนการรักษา
3) ประเมิน การแพ้สารทึบรังสี ประเมิน โดยซัก ถามอาการ
คลืน่ ไส้ อาการคันและตรวจดูผน่ื บริเวณผิวหนัง
4) ประเมินอาการขาดเลือดของอวัยวะส่วนปลาย โดยบันทึก
ลั ก ษ ณ ะ ชี พ จ ร dorsalis pedis, posterial tibial ห รื อ radial
เปรียบเทียบข้างซ้ายและขวา พร้อมทัง้ บันทึก capillary refill ถ้า
พบความผิดปกติ เช่น ชีพจรไม่สม่าเสมอ capillary refill น้อยกว่า
2 วินาที ให้รบี รายงานแพทย์
5) ประเมิน ภาวะเลือ ดออกจากต าแหน่ งที่ใ ส่ ส ายสวนโดย
ตรวจสอบบริเวณแผลว่ามี bleeding, hematoma echymosis หาก
พบรีบรายงานแพทย์
6) อธิบายเน้ น ย้ า ห้ า มงอขาข้า งที่ใ ส่ ส ายสวนอย่ า งน้ อ ย 6
ชัวโมงหลั
่
งนาสายสวนออก แต่สามารถพลิกตะแคงตัวได้ โดยไม่
งอสะโพก ศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา
7) ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์ ในการนาสายสวนหัวใจออก ใน
กรณีทผี่ ปู้ ่ วยยังคงคาสายสวนอยู่
8) ประเมิน ความพร้อ มก่ อ น discharge ผู้ป่วย ได้แ ก่ ไม่ ม ี
อาการเจ็ บ หน้ า อก 8 ชัว่ โมง ไม่ ม ีอ าการหอบ เหนื่ อ ย ใจสัน่
สัญญาณชีพคงที่ ไม่มคี ลืน่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
9) ให้ค วามรู้ร่ ว มกับทีม สุ ข ภาพเกี่ย วกับการปฏิบัต ิต ัว ของ
ผู้ป่วยทีใ่ ช้ stent แต่ละแบบ โดยทัวไปผู
่
้ป่วยทีไ่ ด้รบั การทา PCI
แนะนาให้รบั ประทานยากลุ่ ม dual antiplatelet therapy (DAPT)
คือ aspirin และ clopidogrel โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง 1 ปี 10
ซึง่ เป็ นเรือ่ งสาคัญทีต่ อ้ งเน้ นย้ากับผู้ป่วย เพราะผูป้ ่ วยบางรายเมื่อ
ใส่ stents แล้ว อาการดีข้นึ ไม่ ม ีอ าการเจ็ บ ปวดอีก ก็ เ ข้า ใจว่ า
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6.2 การดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือด ยาละลายลิม่ เลือด
ในปั จ จุ บัน มี 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม fibrin non-specific agents เช่ น
Streptokinase และ กลุ่ ม fibrin specific agents เช่ น Alteplase
(tPA), Tenecteplase (TNK-tPA) ยากลุ่มหลังมีข้อดีกว่าคือ ไม่ทา
ให้ร่างกายสร้างภูมคิ ุ้มกันต่อต้านฤทธิยาท
์ าให้ใช้ซ้า ได้ ระหว่างที่
ให้ยาไม่ทาให้ความดันโลหิตลดต่า ลงอันเป็ นผลข้า งเคีย งของยา
และมีโอกาสเปิ ดเส้นเลือดทีอ่ ุดตันสาเร็จได้ในอัตราทีส่ ูงกว่า ถึงแม้
ประสิทธิภาพของ streptokinase อาจไม่สงู ทีส่ ุด แต่คณะกรรมการ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่า ยังมีความ
เหมาะสมกับประเทศไทย8 โดยข้อบ่งชี้ สำหรับกำรให้ยำละลำย
ลิ่ มเลือด คือใช้ในผู้ป่ว ยทีไ่ ด้ร ับการวินิจ ฉัยว่า มีภาวะกล้า มเนื้ อ
หัวใจขาดเลือ ดเฉีย บพลัน ชนิด มี ST-elevate ภายใน 12 ชัวโมง
่
10
หลังจากมีอาการโดยไม่มขี อ้ ห้าม โดยมีระยะการพยาบาลดังนี้
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รบั ยำละลำยลิ่ มเลือด แบ่งออกเป็ น
3 ระยะ
ระยะที่1 การพยาบาลก่อนให้ยา
1) เตรีย มผู้ป่วยและญาติอ ธิบายความสาคัญ ของการให้ยา
ละลายลิม่ เลือด โดยอธิบายถึงประโยชน์ผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้
เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามและตัดสินใจรับการรักษา
2) ประเมินการให้ยาตามแบบฟอร์มการให้ยาละลายลิม่ เลือด
โ ด ย ป ร ะ เ มิ น ถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ อ ห้ า ม โ ด ย เ ด็ ด ข า ด ( Absolute
contraindications) ได้แ ก่ ความดัน โลหิต สูงมากกว่ า 180/110
มิ ล ลิ เ มตรปรอท ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ มี ป ระวั ต ิ เ ป็ น
hemorrhagic stroke มีป ระวัต ิเ ป็ น non hemorrhagic stroke ใน
ระยะ 1 ปี ท ี่ผ่ า นมา ตรวจพบเลือ ดออกในอวัย วะภายใน เช่ น
เลือ ดออกทางเดิน อาหาร เลือ ดออกภายในช่ อ งท้อ ง เคยได้ร ับ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเคยผ่าตัดใหญ่ภายในเวลา 6 สัปดาห์ สงสัยว่า
อาจมีหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ หรือ ความดันซีสโตลิก ใน
แขนข้างซ้ายและข้างขวาต่างกัน มากกว่า 15 มม.ปรอท ทราบว่า
มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติหรือได้รบั ยาต้านยาแข็งตัวของเลือด
เช่น warfarin (INR > 2) ได้รบั การกู้ชพี (CPR) นานเกิน 10 นาที
หรือมีการบาดเจ็บรุนแรงจากการกู้ชพี และตัง้ ครรภ์
3) ดู แ ลให้ ผู้ ป่ วยและ/หรือ ญาติ เซ็ น ยิน ยอมในการให้ ย า
streptokinase
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4) ก่ อ นใช้ ย าควรติด ตามค่ า BP, PT, PTT, platelet count,
hematocrit และ signs of bleeding
5) เตรียมอุปกรณ์โดยเตรียมอุปกรณ์ ช่วยชีวติ ให้พร้อมใช้งาน
เครือ่ งติดตามการทางานของหัวใจ
6) ทบทวนค าสัง่ ของแพทย์ เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า แผนการรัก ษา
ถูก ต้อ ง หรือ หากพบว่า คาสัง่ การรักษาผิด ปกติพยาบาลควรให้
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ตามบทบาทหน้าที่
7) ตรวจสอบยา (ชื่ อ ยา, ลั ก ษณะ, ขนาด, วั น ผลิ ต , วั น
หมดอายุ)
8) เตรียมยา streptokinase 1,500,000 unit (1 vial) ละลายยา
ด้วย 0.9 % normal saline 5 ml โดยเติมอย่างช้า ๆ บริเวณข้า ง
ขวดแล้วหมุนและเอียงขวดอย่างช้า ๆ ไม่ควรเขย่าขวด เนื่องจาก
ทาให้เกิดฟอง จากนัน้ เจือจางต่อด้วย 0.9% NSS หรือ D5W ให้
ได้ปริมาตรทัง้ หมดเป็ น 45 ml. แต่อาจจะเจือจางมากกว่านี้ โดยใช้
สารละลายปริม าตร 45 ml. เจือ จางในปริม าตรสู ง สุ ด 500 ml.
ความเข้มข้นสูงสุดคือ 1.5 mu/50 ml. หลังจากละลายยาสามารถ
เก็บได้นาน 24 ชัวโมงในตู
่
้เย็นไม่เกินอุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซีย ส
การบริหารยาให้ยาทาง IV หรือ intracoronary เท่านัน้ หลีกเลีย่ ง
การให้ IM และไม่หา้ มผสมกับยาอืน่

- ติดตามการเกิดภาวะเลือดออกอย่างใกล้ชดิ ทุก 15 นาที
ใน 1 ชัว่ โมงแรกที่ใ ห้ย า หากเกิด อาการ เช่ น เลือ ดออกใน
สมอง ไอเป็ น เลือ ด เลือ ดออกตามไรฟั น ปั สสาวะเป็ น เลือด
หรือมีจา้ เลือดตามผิวหนัง ให้หยุดยาและอาจพิจารณาให้เลือด
ทดแทนเลือดทีเ่ สียไป
- ติดตามการเกิดการแพ้ allergic reaction เช่น ไข้ สัน่ ผืน่
คัน คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และ anaphylaxis ถ้ามีอาการดังกล่าว
หยุดให้ยาทันที พร้อมรายงานแพทย์เพือ่ แก้ไข
ระยะที่ 3 การพยาบาลหลังให้ยา
1) ประเมิน ระดับ ความรู้สึก ตัว โดย Glasgow Coma Scale
(GCS) ทุก 5 - 10 นาทีใน 2 ชัวโมงแรก
่
หลังจากนัน้ ประเมินทุก 1
ชัวโมง
่
จนครบ 24 ชัวโมง
่
เนื่องจากพบว่า การเกิดเลือดออกใน
สมองสามารถเกิดได้ใน 24 ชัวโมงแรกหลั
่
งการได้รบั ยาละลายลิม่
เลือด
2) ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 15 นาทีใน 1 ชัวโมงแรก
่
ทุก 30
นาที ในชัวโมงที
่
ส่ อง และทุก 1 ชัวโมง
่
จนสัญญาณชีพปกติ และ
ประเมินสัญ ญาณชีพของทุ ก 15 นาที เมื่อมีอาการเปลีย่ นแปลง
พร้อมรายงานแพทย์
3) Monitoring EKG ไว้ตลอดเวลาจนครบ 72 ชัวโมง
่
เพราะ
ภายหลังการให้ยาอาจทาให้เกิด cardiac arrhythmia ได้แก่ heart
block, ventricular tachycardia และ ventricular fibrillation เป็ น
ต้น
4) สัง เกตและประเมิน อาการและอาการแสดงของภาวะ
เลือ ดออกง่า ยหยุ ด ยากของอวัย วะต่ า ง ๆ ในร่ า งกายทุ ก ระบบ
ได้แก่
- ระบบขับถ่ า ย ปั สสาวะเป็ น สีแ ดงหรือ สีโ ค้ก การถ่ า ย
อุจจาระมีสดี าคลา้ มีเลือดปน
- ระบบผิว หนั ง การมีจุ ด เลือ ดออกในผิว หนั ง การมี
เลือดออกตามผิวหนัง ตามไรฟั น
- ระบบประสาท ระดับความรู้สกึ ตัวเปลีย่ นแปลง ซึมลง
ปฏิกิรยิ าของรูม่านตาต่อแสง เปลีย่ นแปลงไป ปวดศีรษะ ตา
พร่ามัว
- ระบบทางเดินอาหาร อาเจียนออกมาปนเลือด เลือดออก
ตามไรฟั น
- ระบบทางเดินหายใจ มีเลือดกาเดาไหล มีน้ามูกปนเลือด
5) ติด ตามคลื่น ไฟฟ้ าหัว ใจ 12 Lead ทุ ก ๆ 30 นาที เพื่อ
ประเมินการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจ หากอาการเจ็บเค้นอกลดลง และ
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจแสดง ST segment ลดต่าลงอย่างน้ อยร้อยละ 50
ภายในช่วงเวลา 90 - 120 นาทีหลังเริม่ ให้ยาละลายลิม่ เลือด แสดง
ว่าหลอดเลือดหัวใจน่ าจะเปิ ด
6) ควรส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยเพื่อ ท าการขยายหลอดเลือ ดหัว ใจใน
สถานพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมโดยเร็วทีส่ ุด หากอาการเจ็บเค้น อก
ไม่ดขี ้นึ และไม่มสี ญ
ั ญานของการเปิ ดหลอดเลือดภายในช่วงเวลา
90 - 120 นาที หลังเริม่ ให้ยาละลายลิม่ เลือด

ระยะที่ 2 การพยาบาลระหว่างให้ยา
1) ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด (streptokinase) 1.5
ล้านยูนิต ผสม 0.9%NSS 100 มิลลิลติ รหยดให้ทางหลอดเลือดดา
ใน 1 ชัวโมง
่
โดยให้ยาผ่าน infusion pump และตรวจสอบเครื่อง
ให้มปี ระสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ก่ อนให้ยาควร
ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณยาที่ให้กับเวลาทีใ่ ช้ในการให้
ยาผ่านเครือ่ ง Infusion pump
2) ดูแ ลผู้ป่วยอย่ างใกล้ชิด อยู่เ ป็ น เพื่อ นผู้ป่วยอย่ า งใกล้ชดิ
ตลอดเวลาระหว่างให้ยาเพือ่ ลดความกลัวและความวิตกกังวล
3) เฝ้ า ติด ตามอาการต่ า งๆอย่ า งใกล้ ชิด ระหว่ า งการให้ ย า
ละลายลิม่ เลือด
- วัดและบันทึกสัญญาณชีพระดับความรู้สกึ ตัวทุก 5 - 10
นาที
- ประเมิน ระดับความรู้สึก ตัว ทุ ก 5 - 10 นาที เพื่อ เฝ้ า
ติดตามการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง
- ประเมิน สัญ ญาณชีพ ทุ ก 15 นาทีใ น ชัว่ โมงแรก จน
อาการคงที่ (stable) โดยเฉพาะการติดตามวัดความดันโลหิต
ระหว่ า งการให้ย า เนื่ อ งจากการให้ย าอาจท าให้ เ กิด ภาวะ
hypotension ถ้ า ความดัน โลหิต น้ อ ยกว่ า 90/60 mmHg ให้
รายงานแพทย์ทนั ที
- Monitor EKG โดยใช้เครื่อง Defibrillator ไว้ตลอดเวลา
พร้อมประเมินลัก ษณะของคลื่นไฟฟ้ าหัว ใจตลอดระยะเวลา
การให้ยา เพราะขณะให้ยาอาจทาให้เกิด cardiac arrhythmia
ไ ด้ แ ก่ heart block, ventricular tachycardia,
ventricular fibrillation เป็ นต้น
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บทสรุป

7) แนะนาผู้ป่วยให้ทากิจวัตรประจาวันด้วยความระมัด ระวัง
และเบา ๆ งดการแปรงฟั นในระยะแรก
8) ดูแลให้การพยาบาลด้วยความนุ่ มนวล
9) ระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลเนื่องจาก มีโอกาสเกิดภาวะ
เลือดออกง่ายหยุดยา งดการให้ยาเข้ากล้ามเนื้อ
10) ส่งตรวจและติดตามผล CBC, Hct และ coagulogram ตาม
แผนการรักษาของแพทย์เพือ่ ประเมินภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก
11) บันทึกสารน้าเข้าออก (intake/output) ทุก 8 ชัวโมง
่
12) ดูแลให้ยา enoxaparin i.v. then s.c. ต่อเนื่องตามแผนการ
รักษาประมาณ 8 วัน10
13) แนะนาให้ผู้ป่วยเข้าใจ จดจาวันทีไ่ ด้รบั ยา streptokinase
หรือ บัน ทึก เป็ น บัต รติด ตัว ผู้ป่วย เนื่ อ งจากยาไม่ สามารถให้ซ้า
ภายใน 1 ปี ในผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั ยา streptokinase มาก่อน เพราะมี
การสร้าง streptokinase antibody ขึ้นอาจจะลดประสิทธิภาพของ
ยาและอาจเกิด ปฏิกิร ิยาการแพ้ได้ ผู้ป่วยจึงควรแจ้งแพทย์และ
พยาบาลทุกครัง้ ทีม่ ารับการรักษาว่าเคยได้รบั ยาละลายลิม่ เลือ ด
ชนิด streptokinase แล้วในวันทีเ่ ท่าไหร่
14) แนะนาการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมเกี่ยวกับโรคเพื่อป้ องกัน
การกลับเป็ นซา้ 18

ภาวะหัวใจขาดเลือ ดเฉีย บพลัน เป็ น กลุ่ มอาการ ทีม่ ลี กั ษณะ
บ่งชี้ถงึ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่าง รุนแรงและเฉียบพลัน
ระยะเวลาการอุดตันทีน่ านขึน้ จะ เพิม่ พื้นทีก่ ารตายของกล้ามเนื้อ
หัวใจมากขึ้น ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีโอกาสเสีย ชีวติ เพิม่ ขึ้น ผู้ป่วยจึง
ต้องได้รบั การดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว โดยการเข้าถึงระบบบริการ
สุ ข ภาพที่ม ีคุ ณ ภาพทุ ก ระดับ และได้ร ับ การดูแ ลจากพยาบาล
ฉุกเฉิน นอกจากประเด็นความท้าทายในการดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤติ
แล้ว การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็มี
ความส าคัญ โดยควรด าเนิ น การเพื่อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิภ าพและ
คุณภาพการดูแลทีด่ ขี น้ึ ควรดาเนินการดังนี้15
1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยควรดาเนินการโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาเกิด จากความร่ว มมือ ของทีมที่
เกี่ย วข้อ งทุ ก ระดับโดยเฉพาะอย่ า งยิ่งแพทย์แ ละพยาบาลต้อ ง
ร่วมมือขับเคลือ่ นระบบอย่างจริงจัง
2. เข้าใจหลักการของระบบการดูแลรักษาอย่าง ไร้รอยต่อตาม
กระบวนการดูแล (care process) ตัง้ แต่ ก ารเข้า ถึงระบบบริการ
การเข้ารับบริการ การประเมินสภาพ การดูแลรักษา จนกระทัง่
จาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนหรือที่
บ้าน ทีมจึงต้องประเมินระบบงานหรือกระบวนการทีม่ อี ยู่เดิม และ
ค้นหาจุดอ่อนในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนดูแล เพือ่ นามาแก้ไขได้
ตรงจุดและครบถ้วน
3. ประยุกต์ใช้ระบบการดูแลรัก ษาให้เหมาะสมกับศัก ยภาพ
ข้อจากัดและสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล
4. น าเทคโนโลยี การสื่อ สารมาช่ ว ยในการด าเนิ น การบาง
ขัน้ ตอน เช่ น การปรึก ษาแพทย์ ในระหว่ า งการออกบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน การขอปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ ว กับผลการตรวจ
คลื่น ไฟฟ้ าหั ว ใจ ทัง้ นี้ ผู้ ป ฏิบัต ิต้ อ งค านึ ง ถึง สิท ธิผู้ ป่ วยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ น

7. พยำบำลต้ องประสำนงำนจัด หำเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
สภำพและดูแลรักษำผู้ป่วยให้ เพี ยงพอทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้สะดวก รวดเร็วและสอดคล้องกับแนวทางการ
ดูแลรักษาทีก่ าหนด ได้แก่ เครือ่ งตรวจคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจประจาห้อง
ฉุกเฉิน เครือ่ งตรวจระดับน้าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว เครือ่ งตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ ยาและเวชภัณฑ์15
8. เตรี ยมควำมพร้อมของระบบสนั บสนุ นกำรดูแลรักษำ
เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบสือ่ สาร การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ระบบสนับสนุ นต้องรับรู้ เป็ นแนวทางเดียวกันและให้ ความสาคัญ
กับความเร่งด่วน สามารถให้บริการได้ทนั ที และพร้อมตลอดเวลา
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