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                                                  Abstract 
Introduction: Acute myocardial infarction is the critical condition and high mortality rate, 
resulting in the death of cardiac muscles and leading cause of death in Thailand. STEMI is a 
life-threatening, time-sensitive emergency condition that must be evaluated, diagnosed and 
treated can decrease the death rate and the complication.  
Objective: To study and compare personal information, Nursing diagnosis, Nursing practice, 
and Nursing outcomes in patient of acute myocardial infarction and nursing care in 
emergency department. 
Method: Case study in emergency department. All data are collected from nursing care in 
patient of acute STEMI and medical record between July 2020 and September 2020. 
Case study: A 35-years-old Thai female was admitted to emergency department in 
Chaophrayayommarat hospital due to she had tight feeling at left side of the chest and 
radiated down to left arm. Pain score 9/10 and electrocardiogram were evaluated and 
notified the physician and laboratory investigation. The ECG shown ST-elevated in V1-4 
blood sugar 538 mg/dl and was diagnosed Acute STEMI and hyperglycemia. The patient 
received Fast track ACS and received thrombolytic drug. Streptokinase 1,500,000 Unit IV drip 
in 60 minute and regular insulin 10 Unit IV then regular insulin 1:1IV drip 6 ml/hr. After 
consultation to a specialist. After the patient was giving Streptokinase, the patient had 
cardiogenic shock, hypotension and bradycardia and had signs of congestive heart failure. 
Dopamine 2:1, atropine 0.6 mg were administered promptly and external pacemaker, 
endotracheal intubation, furosemide 40 mg was administered later. The patient’s symptoms 
was significantly decreased and continuously monitored. Post administration of streptokinase 
reperfusion had not done, EKG not change. The transfer of the patient to another facility was 
done with mental support and nursing care in emergency department during transferring 
process via STEMI fast track. The patient was transferred to the best potentiation hospital, for 
continuous treatment and then received Coronary Angiography with Percutaneous Coronary 
Intervention.  
Conclusion: The patient was saved from STEMI due to early detection, evaluation, standard 
treatment and monitoring system as well as the standard of nursing care in emergency 
department and systematic transferring process. 
Keywords: Acute myocardial infarction, Congestive heart failure, Hyperglycemia, Nursing care in 
emergency department. 



บทคัดยอ 

บทนํา :ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเปนภาวะวิกฤติที่เปนอันตรายตอชีวิตและเปนสาเหตุการตายที่มี
อัตราการตายสูงของประเทศไทย การประเมินคัดกรองการวินิจฉัยการรักษาและการใหการพยาบาลที่ทันเวลา
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนได 
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล ขอวินิจฉัยการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธทางการ
พยาบาลในผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทีห่องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
วิธีการศึกษา :ศึกษาเปนรายกรณี จากการปฏิบัติงานที่ใหการพยาบาลผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน เก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยที่มารับบริการ ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินระหวางเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน 2563  
กรณีศึกษา: ผูปวยหญิงไทยอายุ 35 ป แรกรับท่ีหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาการสําคัญ 30 นาทีกอนมา
โรงพยาบาล มีอาการเจ็บแนนหนาอกราวไปกรามแถบซาย Pain score9/10 คะแนน เหนื่อย หายใจไมสะดวก 
ทํา EKG พบ ST elevation ของ V1-V4 และเจาะ DTX ได538 mg/dl แพทยวินิจฉัยเปน Acute ST 
Elevated Myocardial Infarction and hyperglycemia ใหยา Streptokinase 1,500,000 Unit IV drip 
in 60 นาที ให RI 10 Unit IV  then RI 1:1IV drip 6 ml/hr. ประเมินเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะแทรกซอนหลังไดรับยา Streptokinase พบผูปวยมีภาวะ cardiogenic shockและภาวะ congestive 
heart failure หายใจหอบเหนื่อย O2 saturation 88 % กระสับกระสาย อัตราการเตนของหัวใจ 48 ครั้งตอ
นาที อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที ความดันโลหิตต่ํา 78/50 มิลลิเมตรปรอท ใหยาตามแผนการรักษาของ
แพทยไดแกDopamine 2 : 1 IV drip, atropine 0.6 mg IV และใส external pace maker แพทยพิจารณา
ใสทอชวยหายใจ ใหยา furosemide 40 mg IV มีการบันทึกสัญญาณชีพ อาการและอาการแสดง และระดับ
ความรูสึกตัวของผูปวยหลังผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Drug) ตรวจ EKG ซ้ําพบวาเสน
เลือดหัวใจไมเปด จําเปนตองสงตัวเพ่ือทํา Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) ยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา โดยเตรียมความพรอมของผูปวย เตรียมความพรอมของรถพยาบาล การ
ประสานงานกับหนวยงานและทีมงานที่เก่ียวของตามระบบกอนสงตอ   
สรุปผลกรณีศึกษา : ผูปวยปลอดภัยจากโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการ
ประเมินที่รวดเร็ว เฝาระวัง การเฝาติดตาม และการรักษาที่ไดมาตรฐานรวมกันโดยสหวิชาชีพการใหการ
พยาบาลในหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินและระบบการประสานสงตอที่เหมาะสม 
 
คําสําคัญ: กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, ภาวะหัวใจวาย, น้ําตาลในเลือดสูง, การพยาบาลในหองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
 
 



บทนํา 
 
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน1(ACS) หมายถึง กลุมอาการโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดข้ึนเฉียบพลัน ซึ่ง

รอยละ 90 มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตันจากการแตกของคราบไขมัน (Atheromatous plaque 
rupture) รวมกับมีลิ่มเลือดอุดตัน สงผลใหไมมีการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเนื้อเยื่อ
ของหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงมีผลทําใหเซลลของกลามเนื้อหัวใจตายจึงเรียกวา ภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย 
(myocardial infarction) โดยองคการอนามัยโลกไดคาดการณวาใน ป ค.ศ 2020 ประเทศกําลังพัฒนาจะมี
ผูเสียชีวิตจากภาวะดังกลาวมากถึงรอยละ 70 ของสาเหตุการเสียชีวิตทุกชนิด1,2สําหรับประเทศไทยพบผูปวยที่
มีภาวะกลามเนื้อขาดเลือดเฉียบพลันจําแนกตามความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจพบ ST-segment 
elevation myocardial infarction (STEMI) มากที่สุดรอยละ 67 Non-ST-segment elevation 
myocardial infarction (NSTEMI) รอยละ 20 และ unstable angina รอยละ141,2,3 เมื่อทบทวนอัตราการ
เสียชีวิตของผูปวยขณะรับไวในโรงพยาบาลของ Thai ACS registry ในผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันพบวาชนิด STEMI พบอัตราการเสียชีวิตถึงรอยละ 17 และขอมูลของผูปวยที่ไดรับการเปดหลอด
เลือดไมวาดวยวิธใีดมีอัตราการตายประมาณรอยละ 12 สวนกลุมที่ไมไดเปดหลอดเลือดใน STEMI มีอัตราตาย
ที่สูงมากถึงรอยละ 222  จากสถิติของโรงพยาบาลเจาพระยายมราชในชวง ป พ.ศ. 2560-2562 พบผูปวยภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 729 ราย เปนผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST-segment 
elevation รอยละ32.10 มีอัตราการเสียชีวิตของผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST-
segment elevation ที่รับไวใน โรงพยาบาล รอยละ 22.60 ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเพราะมาโรงพยาบาลลาชา ทํา
ใหไมไดรับการรักษาตามมาตรฐาน 

การรักษาภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีเปาหมายสําคัญคือเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดกลับไป
เลี้ยงกลามเนื้อหัวใจใหม(reperfusion)โดยเร็วที่สุดคือการถางขยายหลอดเลือดหัวใจ(Percutaneous 
Coronary Intervention: PCI) และการใหยาละลายลิ่มเลือด3,4,9,10(Thrombolytic therapy) การอุดตันของ
หลอดเลือดหัวใจทําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยางรุนแรงและเฉียบพลันระยะเวลาการอุดตันที่นานขึ้นจะ
เพ่ิมพ้ืนที่การตายของกลามเนื้อหัวใจสงผลใหผูปวยมีโอกาส เกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตอยางกะทันหัน
เพ่ิมข้ึน4,11 การไดรับการดูแลโดยพยาบาลและทีมงานที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5 เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยลด
อุบัติการณเหลานี้ 

 

ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI) 

หมายถึงกลุมอาการโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดข้ึนเฉียบพลัน ทําใหเซลลของกลามเนื้อหัวใจตาย
ประกอบดวยอาการที่สําคัญ คือ เจ็บเคนอกรุนแรงเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก (Rest angina) นานกวา 20 
นาทีหรือเจ็บเคนอกซึ่งเกิดขึ้นใหม หรือรุนแรงข้ึนกวาเดิม จําแนกเปน 2 ชนิดดังนี้1,2 



1. Acute ST elevation myocardial infarction(STEMI) หมายถึง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ที่พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจมีลักษณะ ST segment ยกขึ้นอยางนอย 2 leads ที่ตอเนื่องกันหรือ
เกิด LBBB ขึ้นมาใหม ซึ่งเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันเกิด Acute transmural MI or Q-
wave MI 

2. Acute Non ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) หมายถึง ภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่ไมพบ ST segment elevation มักพบลักษณะของคลื่น ไฟฟาหัวใจเปน ST segment 
depression และ/หรือ T wave inversion รวมดวย 

 

 

 

รูป ST segment elevation  รูป  non ST segment elevation  

 
สาเหตุของภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI)1,3 
        1. โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) 
        2. ภาวะหลอดเลือดหัวใจหดตัวอยางรุนแรง (Coronary Artery Spasm)  
      3. ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด (Hypoxia)  
 

ปจจัยที่เลี่ยงไมได 
        1. เพศ เพศชายมีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง 
      2.อายุ เพศชายที่อายุมากกวา 45 ปและเพศหญิงที่อายุมากกวา 55 ปมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
   3.พันธุกรรม ผูที่มีประวัติครอบครัว ( first degree relative ) หมายถึงพอแมพี่นองเปนโรคเสนเลือด
หัวใจตีบตันกอนวัยอันควร เพศชายที่อายุนอยกวา 55 ปและเพศหญิงที่อายุกวา 65 ป 
 

ปจจัยที่เลี่ยงได 
        1. ความดันโลหิตสูง 

2. ระดับไขมันในเลือดสูง 
       3. การสูบบุหรี่ สารนิโคตินในบุหรี่จะทําใหหลอดเลือดแดงแข็งตัวความยืดหยุนลดลง 
      4. โรคเบาหวาน เปนปจจัยและปจจัยเสริมที่ทําใหหลอดเลือดแดงตบีแข็งได 



     5. ขนาดของเสนรอบเอว ผูชายไมควรเกิน 90 เซนติเมตร และผูหญิงไมเกิน 80 เซนติเมตร 
      6. การขาดการออกกําลังกายและความเครียด 
 
อาการและอาการแสดง1,3 

        1. รูสึกแนนและเจ็บหนาอก ผูปวยจะมีอาการแนน รูสึกเหมือนหัวใจถูกบีบ หรือมีแรงดันจํานวนมากที่
บริเวณกลางอกหรือที่อกขางซาย นอกจากนี้ผูปวยยังอาจรูสึกเหมือนแสบรอนกลางอก อาการเจ็บหนาอก
มักจะเกิดขึ้นรุนแรง บางรายอาจมีอาการเพียงเล็กนอยคลายกับอาหารไมยอยขณะที่ผูปวยที่เปนเบาหวานอาจ
ไมมีอาการเจ็บหนาอกใด  

2. รูสึกอึดอัดที่หนาอกหรือลิ้นป อาจรูสึกวาอาการแนนแลนไปตามสวนตาง ๆ ของรางกายทอนบน
ดานซาย ไดแก บริเวณกราม คอ หลังหนาทอง และแขนซาย  

3. หายใจถี่ ๆ อาจมีอาการหายใจสั้นที่อาจเกิดขึ้นขณะที่รูสึกเจ็บและแนนหนาอก  
 
การวินิจฉัยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน1,3,4 

1. มีอาการแนน หรือเจ็บหนาอก และหายใจลําบาก (angina pain) 
2. การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram: ECG) 
3. การตรวจเลือด  

         ◊ การตรวจหาคารดิแอค โทรโปนิน (Cardiac Troponin)  
                     ◊ การตรวจหาครีเอตินไคเนส-เอ็มบี (CK-MB) 
      4. การใสสายสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiography)  
        5. การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง (Echocardiogram)  
 
การรักษาผูปวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI1,3,4,5 

        1. แนะนําใหทํา Primary PCI เปนอันดับแรกเนื่องจากใหประโยชนกวา fibrinolysis 
       2. Thrombolytic drug ตามขอบงชี ้(Streptokinase,TNK)   
      3. ยกเลิกการใช Door to needle time และ Door to balloon time การรักษาพิจารณาจาก
ผูปวยเดินทางมาถึง รพ. (First Medical Contact : FMC) และไดรับการวินิจฉัยอยางรวดเร็วภายใน 10 นาที 
โดยมีแนวทางการรักษาดังนี้ 
            3.1 กรณีเปนสถานพยาบาลที่เปน PCI center สามารถทํา Primary PCI ไดเลยโดยใชเวลา
ไมเกิน 60 นาที  
                     3.2 กรณีเปนสถานพยาบาลที่ไมใช PCI center พิจารณาrefer สงไปทํา Primary PCI รพ.
อ่ืนที่พรอม โดยใหพิจารณาระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูปวยถึงจุดหมายไมเกิน 120 นาที ถาทันเวลาสามารถ



ทํา PCI ไดภายใน 90 นาที ถาระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูปวยนานกวา 120 นาที ไมแนะนําใหเคลื่อนยายไป 
แตจะพิจารณาให fibrinolysis drug ภายใน 10 นาที ในสถานพยาบาลนั้น ตามขอบงชี้ 
                     3.3 หลังจากได fibrinolysis แลวควรสงผูปวยฉีดสี (Angiography) ภายใน 2-24 ชม. 

4. หลัก MONA (มีความจําเปนนอยลง) 
                     4.1 Morphine ใหพิจารณาตามความจําเปน 
                     4.2 การให O2 ไมแนะนําให routine oxygen ใหในผูปวยที่มี SaO2 > 90%. 
                     4.3 Nitroglycerine ตองใชดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะคนที่รับประทานยา Viagra  
                     4.4 Aspirin จากการศึกษาพบวา aspirin 162 mg ใหในผูปวยSTEMI ลดอัตราการเสียชีวิต
ถึง 40% 
                     4.5 Antiplatelet: ASA, Plavix, P2Y12 inhibitor ไดแก Clopidogrel 600 mg, 
Ticagrelor 180 mg หรือ Prasugrel 60 mg ใหตัวใดตัวหนึ่งที่ม ี

5. การเลือกตําแหนงทํา PCI ใช Radial access  
6. แนะนําใหใช stent ชนิดเคลือบยา Drug eluting stent (DES) ในการทํา PCI หลังจากใส stent 

แลวแนะนําใหการรักษาแบบ dual antiplatelet therapy (DAPT) ซึ่งประกอบดวย aspirin plus 
Ticagrelor or Prasugrel โดยใหรับประทานตอเนื่อง 1 ป หรือในชวง 1-6 เดือน ใหการรักษาแบบ triple 
therapy (DAPT plus anticoagulants [warfarin]) ในกรณีที่เปนผูปวย STEMI ที่ใส Stent นอกจากนี้ 
แนะนําใหยากลุม proton pump inhibitor (PPI) ในผูปวยทุกรายที่ได DAPT เพื่อปองกันเลือดออกทางเดิน
อาหาร  
 
ภาวะหัวใจลมเหลว(Congestive heart failure) 

ผูปวยมีอาการเหนื่อยซึ่งเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน หายใจหอบนอนราบไมไดแนนอึดอัดหายใจเขาไมเต็ม
ปอดอาจมีอาการเจ็บเคนอกรวมดวยหรือไมก็ได บางรายพบรวมกับอาการที่เกิดจากความดันโลหิตที่ต่ําลง
เนื่องจากภาวะหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจตายทําใหกําลังการบีบตัวของหัวใจลดลงเฉียบพลัน1,3,5 
 
การวินิจฉัย1,3,5 

1. การตรวจรางกาย ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจ
ตายมักตรวจพบอาการแสดงของภาวะหัวใจลมเหลวขางซาย(ฟงเสียงปอดได crepitation)เดนกวาอาการแสดง
ของภาวะหัวใจลมเหลวดานขวา(บวมท่ีขา ตับโต) และอาจฟงไดเสียง S3 gallop                    
   2. ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันทุกรายเพ่ือชวยในการวินิจฉัยและบอก
ระดับความรุนแรงของโรค เพราะมีโอกาสสูงท่ีจะพบลักษณะหัวใจขาดเลือดหรือลักษณะกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน (acute ischemia หรือ infarction pattern) จากคลื่นไฟฟาหัวใจในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน 



3. ตรวจภาพถายรังสีทรวงอกเพ่ือชวยบอกระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจลมเหลวซีกซาย เพราะ
มักพบขนาดของหัวใจปกติหรือโตเพียงเล็กนอย แตมีลักษณะของน้ําทวมปอดอาจพบไดตั้งแตระดับนอยจนถึง
ระดับรุนแรง 

4. ตรวจ cardiac markers (cardiac enzyme, troponin, BNP หรือ NT-pro BNP)     
        5. ตรวจคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูงของหัวใจ เพ่ือหาหลักฐานของ rupture papillary muscle หรือ 
rupture interventricular septum ชวยยืนยันภาวะหัวใจขาดเลือดและชวยบอกถึงระดับการทํางานของ
หัวใจ (left ventricular ejection function) 

การรักษา1,3,5ตองทําการรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจตายไปพรอมๆ กับการแกไขภาวะหัวใจ
ลมเหลวโดยใหออกซิเจนใหยาขยายหลอดเลือดหัวใจกลุม nitrate และใหยาแกปวดถาจําเปนรวมกับ 
     1. ใหยาขับปสสาวะดวยความระมัดระวังเชน furosemide 
     2. พิจารณาใหยา nitroglycerine ทางหลอดเลือดดํา ในกรณีทีผูปวยมีความดันซีสโตลิกมากกวา90 
มิลลิเมตรปรอท  
        3. พิจารณาใหยา morphine ทางหลอดเลือดดําชาๆโดยเริ่มจากขนาดต่ําๆ  
        4. พิจารณาใสเครื่องพยุงความดันโลหิตดวยบอลลูน (intra-aortic balloon pump, IABP) ใน
สถานพยาบาลที่มีความพรอม หากการแกไขภาวะหัวใจลมเหลวดวยยาไมสามารถควบคุมอาการได 

       5. พิจารณาสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่มีความพรอม เพ่ือรักษาดวยการผาตัด เมื่อตรวจพบ
ภาวะแทรกซอน เชนruptured papillary muscle, rupture interventricular septum 

 
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง(Hyperglycemia) 

น้ําตาลในเลือดสูง คือการที่รางกายเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินกวาเกณฑคาปกติ คือ 
มากกวา 99 มก./ดล. หลังอดอาหาร 8 ชม. และ เกิน 140 มก./ดล. หลังม้ืออาหาร 2 ชม.16 

อาการ:17 เหนื่อย หรือออนลาผิดปกติ หิวโหย อยากทานอาหารมากขึ้น กระหายน้ําบอย ปสสาวะบอย สายตา
พรามัว ตาลาย ปวดมวนในทองอยางไรสาเหตุ ผิวแหง และคัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว  
 
สาเหตุของน้ําตาลในเลือดสูง:17,18น้ําตาลในเลือดสูง หรือ Hyperglycemia  สามารถพบไดกับผูปวยที่ไมได
ปวยเปนโรคเบาหวาน โดยมสีาเหตุ เชน โรคตับออนอักเสบปวยเปนเนื้องอกทําใหการหลั่งฮอรโมนผิดปกติการ
รับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมากเกินไปภาวะเครียด เคลื่อนไหวรางกายนอย ไมออกกําลัง
กาย ปวยเปน Cushing’s Syndromeไทรอยดเปนพิษเปนโรคมะเร็งตับออนผูปวยที่ใชยา เพรดนิโซน 
(Prednisone) เบตาบล็อกเกอร (Beta Blocker) เอสโตรเจน กลูคากอน (Glucagon) และยาคุมกําเนิดชนิด
รับประทาน เปนตน 



การวินิจฉัยภาวะน้ําตาลในเลือดสูง18,19 
  1. Fasting Blood Glucose การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมงโดยจะ
ทําชวงเชา คาปกติน้ําตาลในเลือดควรต่ํากวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หากอยูระหวาง 100-125 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร อาจจะเปนโรคเบาหวานได โดยผูปวยโรคเบาหวานจะมีคาน้ําตาลอยูท่ี 126 มิลลิกรัมตอเดซิลติร  
      2. Oral Glucose Tolerance Test การทดสอบการตอบสนองของฮอรโมนอินซูลินตอระดับน้ําตาล
ในเลือด 
  3. การตรวจระดับน้ําตาลแบบสุมตรวจ (Random Blood Sugar) เปนการเจาะเลือดในชวงเวลาใดก็
ได คาระดับน้ําตาลในเลือดปกติควรอยูท่ีประมาณ 70-125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  

4. การตรวจน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (Glycohemoglobin A1c) เปนการตรวจระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด
ชวง 2-3 เดือนกอนการเขารับการตรวจ ซึ่งคาปกติมีระดับต่ํากวา 5.7% และหากมีคาน้ําตาลเฉลี่ยสะสมตั้งแต 
6.5% ขึ้นไป แสดงวาผูปวยเปนโรคเบาหวาน 
 
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูปวยเบาหวาน18,19 

1. ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของโรคเบาหวานรวมกับมีภาวะแทรกซอนอื่นๆ 
                1.1 ภาวะคีโตแอสิโดซิส (ketoacidosis) พบไดเฉพาะในผูปวยเบาหวานชนิดที่1 ที่ขาดการฉีด
อินซูลินเปนเวลานาน หรือพบในภาวะติดเชื้อหรือไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนชวงที่รางกายตองการอินซูลินมากข้ึน
รางกายจึงเผาผลาญไขมันแทนน้ําตาลทําใหเกิดการคั่งของสารคีโตนในเลือดจนเกิดภาวะเลือดเปนกรด 
(Diabetic ketoacidosis) ผูปวยจึงมีอาการคลื่นไส อาเจียน กระหายน้ําอยางมาก หายใจหอบลึก ลมหายใจมี
กลิ่นหอมจากสารคีโตน กระวนกระวาย มีไข มีภาวะขาดน้ํารุนแรง (หนังเหี่ยว ตาโบ ความดันต่ํา ชีพจรเบา
เร็ว) อาจมีอาการปวดทอง ทองเสีย ผูปวยจะซึมลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดสต ิ

1.2 ภาวะเลือดขนจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงมาก (Nonketotic hyperglycemic 
hyperosmolar coma: NKHHC) มักพบในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2ผูปวยจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก 
(เกิน 600 มก./ดล. ขึ้นไป) จึงทําใหเกิดภาวะขาดน้ํารุนแรง ซึม เพอ ชัก หมดสติ โดยกอนหนาที่จะหมดสติเปน
วันหรือเปนสัปดาห ผูปวยจะมีอาการออนเพลีย กระหายน้ําบอย ปสสาวะบอย 

    2.ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของโรคเบาหวานที่ไมพบภาวะแทรกซอนอื่นๆ 

การรักษา18,19 
      1. ควรประเมินผูปวยกอนการรักษารวมทั้งแยกวาเปนเบาหวานหรือไมแนะนําแนวทางในการปฏิบัติ
ตน 
       2. การรักษาดวยยา ใชยาเม็ดในรายที่ไมมีอาการผิดปกติ อ่ืน และบริหารอินซูลิน จะใชเปน 
continuous iv drip ในกรณทีี่น้ําตาลสูงมากและมีภาวะแทรกซอน 



       3. การบริหารสารน้ําทดแทน และแกความผิดปกติของเกลือแร ในกรณีที่น้ําตาลสูงมากและมี
ภาวะแทรกซอนใช 0.9% NSSเปนหลัก 

 
กรณีศึกษา 

ผูปวยหญิงไทยอายุ 35 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สถานภาพโสด ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา จบ
มัธยมศกึษาปที่ 3  ประกอบอาชีพรับจาง  
 
อาการสําคัญ 

30 นาทีกอนมาโรงพยาบาล มีอาการแนนหนาอก เหนื่อย หายใจไมสะดวก  
 
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 

3 วัน กอนมาโรงพยาบาลผูปวยมีอาการออนเพลีย รับประทานอาหารไดนอย 30นาทีกอนมา ขณะนั่ง
อยู มีอาการเจ็บแนนหนาอกแถบซายราวไปกรามแถบซาย เหงื่อออก เหนื่อย หายใจไมสะดวก ญาติจึงนําสง
โรงพยาบาล 
 
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 

ไมมีประวัติการเจ็บปวยในอดีตปฏิเสธโรคประจําตัว 
 
การตรวจรางกาย 
  แรกรับผูปวยรูสึกตัวดี มีอาการเจ็บหนาอกแถบซายราวไปบริเวณกรามแถบซาย  หายใจไมคอย
สะดวก กระสับกระสายเล็กนอย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจ 72 
ครั้งตอนาที อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 130/80 มิลลิเมตรปรอท วัด O2 saturation ได 
95 % 
สภาพรางกายท่ัวไป   ผูปวยหญิงไทยวัยผูใหญ รูปรางผอม ผิวสีดําแดง มาโดยรถนอน 

ศีรษะและใบหนา   
ผมยาวสีดํา   หนังศีรษะและเสนผมสะอาด ผิวหนังปกติ ไมมีรอยเหี่ยวยน ไมมีรอย

บาดแผล ใบหนารูปรางปกติ ไมมีบวมแดง  
จมูก    รูปรางสมมาตรเทากัน ไมมีบาดแผล ไมมีสารคดัหลั่ง 
ปากและคอ   ริมฝปากชุมชื้น ลิ้นสีชมพู ตอมทอนซลิไมโต เสนเลือดดําที่คอไมโปง  

ตอมน้ําเหลืองที่คอไมโต 
 



ทรวงอกและปอด รูปรางทรวงอกเทากันทั้งสองขาง หายใจเหนื่อยหอบใชกลามเนื้อการหายใจ 
อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที มีอาการเจ็บหนาอกราวไปกรามดานซาย 
Pain score 9/10 คะแนน 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  อัตราการเตนของหัวใจ 72 ครั้งตอนาที สม่ําเสมอไมพบเสียงแทรก  
ความดันโลหิต 130/80 มิลลิเมตรปรอท 

ระบบตอมไรทอและน้ําเหลือง    คลําไมพบตอมน้ําเหลืองโต ตอมไทรอยดปกติ ตามรางกายไมพบกอน 
ระบบทางเดินอาหาร       ทองนุม ไมมี Tenderness คลําไมพบตับโต  
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ไมมีลักษณะของขอและแขนผิดปกติ ไมบวม แขนขาสองขางยกขยับไดด ี
ระบบประสาท ถามตอบตรงคําถาม E4V5M6 Pupil 2.5 mm. Reaction to light both 

eye การรับรูความรูสึกปกติ ไมมีการออนแรงของกลามเนื้อ 
ระบบขับถายและอวัยวะสืบพันธุ   ลักษณะอวัยวะเพศปกต ิ
 
ผลการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 
 
         การตรวจ           คาที่รายงาน            คาปกติ 

1. Troponin-T 
2. Blood sugar 

          3,264 mg/L 
            538mg/dl 

        0 – 14 mg/L 
        80-110 mg/dl 

 
CXR    cardiomegaly with pulmonary congestion 
EKG พบ ST Elevation ที่ V1-V4  
การวินิจฉัย :Acute ST-segment elevation myocardial infarction with congestive heart failure 
and hyperglycemia 
 
การรักษาที่ไดรับ : 

รายงานแพทยอายุรกรรมใหการรักษาตามแนวทาง ไดแก ASA (grain V) 1 tab.เคี้ยวและกลืน 
clopidogrel (75 mg.) 4 tab oral stat,isordil (5) 1 tab SL stat, morphine sulphate 3 mg IV และ RI 
10 unit IV Stat then RI 1:1IV drip 6 unit/hr. ผูปวยมีขอบงชี้ในการใหยาสลายลิ่มเลือด 
(ThrombolyticDrug) และไมมีขอหามในการใหยาแพทยมีคําสั่งให Streptokinase 1,500,000 Unit IV drip 
in 60 นาที หลังไดรับยาละลายลิ่มเลือดผูปวยมีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง  อัตราการเตนหัวใจ 48 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 78/50 มิลลิเมตรปรอท แพทยให Dopamine 2 : 1 IV drip 
ให atropine 0.6 mg IV และใส external pace maker  ผูปวยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น กระสับกระสาย 
O2 saturation 88 % ฟงปอดมีเสียง Crepitation ที่บริเวณชายปอดทั้ง 2 ขาง ดูแลชวยเหลือแพทยใสทอ
ชวยหายใจ และทํา Central Venous Catheter บริเวณคอดานขวาใหยาfurosemide 40 mg IV ทํา EKG  



ซ้ําหลังไดรับยาละลายลิ่มเลือด พบวา EKG ไมเปลี่ยนแปลง ยังมี ST Elevationที่ V1-V4 แพทยจึงพิจารณาสง
ตอโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพสูงกวาเพ่ือทํา Percutaneous Coronary Intervention (PCI)  
 
วินิจฉัยทางการพยาบาลในระยะฉุกเฉิน 

1. ผูปวยทุกขทรมานจากอาการเจ็บหนาอกเนื่องจากภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
      2. ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลงเนื่องจากการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจผิดปกติจาก
การขาดเลือดไปเลี้ยงและภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน         
           3. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาละลายลิ่มเลือด 
           4. ประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจลดลงเนื่องจากผูปวยอยูในภาวะ shock   
           5. เนื้อเยื่อของรางกายไดรับออกชิเจนไมเพียงพอเนื่องจากการแลกเปลี่ยนกาซบกพรอง 

6. มีภาวะ hyperglycemia เนื่องจากรางกายไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
7. ความทนในการทํากิจกรรมลดลงเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว 
8. ผูปวยและครอบครัวมีความเครียดและวิตกกังวลตอการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น 
9. เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนระหวางสงตอไปรักษาตอโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพสูงกวา 

 
ขั้นตอนและกิจกรรมการพยาบาล 
1. การคัดกรองผูปวย 
          1.1 ประเมินอาการเพ่ือคัดกรองผูปวย (Primary Assessment) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
รวดเร็วและสัมพันธกับอาการที่มาโรงพยาบาลพบวาแรกรับผูปวยรูสึกตัวดีใหประวัติวา 30 นาทีกอนมา
โรงพยาบาลมีอาการเจ็บหนาอกแถบซาย ราวไปบริเวณกรามแถบซาย  เจ็บนานประมาณ 20 นาที  นั่งพักแลว
อาการไมดีข้ึนมีอาการเหนื่อยรวมดวยญาติจึงนําสงโรงพยาบาล ไมมีประวัติโรคประจําตัว  และไมมีประวัติแพ
ยา วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจ 72 ครั้งตอนาที อัตราการหายใจ 30 
ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 130/80 มิลลิเมตรปรอท วัด O2 saturation 95%   Pain score 9/10  
          1.2. วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได เพ่ือจัดระดับความรุนแรงตามมาตรฐานการคัดกรองการจําแนก
ผูปวยของหนวยงาน พบวาผูปวยจัดอยูในกลุม Emergency สงเขารักษาหองฉุกเฉินทันท ี
          1.3. บันทึกขอมูลการคัดกรองไดแกอาการและอาการสําคัญ ระดับความรุนแรง สัญญาณชีพและระดับ
ความรูสึกตัว ลงในแบบบันทึกประวัติของหนวยงาน 
 
2. ประเมินอาการผูปวยอยางเปนระบบในหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
          ผูปวยถูกนําสงหองฉุกเฉินโดยรถนอนประเมินซ้ํา (Secondary Survey) พบวาผูปวยรูสึกตัวดี มีอาการ
เจ็บหนาอกตลอดเวลารวมกับอาการหายใจไมสะดวก  สัญญาณชีพ อัตราการเตนของหัวใจ 76 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 95% อาการเจ็บ
หนาอกรุนแรง Pain score 9/10  ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ EKG 12 lead (Door to EKG ภายใน 10 นาที) 



รายงานแพทยเพ่ือวินิจฉัยและใหการรักษาพบวาคลื่นไฟฟาหัวใจมีST Elevationที่ V1-V4 แพทยวินิจฉัยเปน 
Acute ST Elevationmyocardial infarction อาการของโรคอยูในระยะ FAST Track 
        2.1 ปฏิบัติการพยาบาล 
          1. เปดเสนเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับใหยา 
          2. วัด O2 saturation ถา < 90% ให Oxygen ทันท ี
          3. ติดเครื่องเฝาระวังคลื่นไฟฟาหัวใจ (monitor EKG) เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงของ คลื่นไฟฟา
หัวใจสังเกตคลื่นไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติ เชนbradycardia, Ventricular fibrillation, Ventriculartachycardia
รีบรายงานแพทยทันท ี
          4. เตรียมยา เวชภัณฑ และอุปกรณการชวยชีวิตใหพรอมใชงานไดทันท ี
          5. สงตรวจLab และติดตามผลพบวาผูปวยมีผล  Troponin-T สูง 3,264 mg/L น้ําตาลในเลือดสูง
538 mg/dl และ UA พบ Urine sugar 4+  
          6. ดูแลใหผูปวย bed rest เพ่ือลดการใชออกซิเจน 

7. ใหยาตามแผนการรักษาของแพทยไดแก 
- Morphine 3 mg IV stat เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวดและความวิตกกังวลลดการใชออกซิเจนเฝา

ระวังอาการขางเคียงหลังไดรับยา ไดแกอาการคลื่นไส อาเจียน อัตราการหายใจนอยกวา 8 ครั้งตอนาที และ
ความดันต่ําหากพบความผิดปกติตองรีบรายงานแพทยและแกไขทันท ี

- Isordil (5) 1 tab SL stat เพ่ือขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจไดดีข้ึน 
- ASA (300) 1 tab เคี้ยวกอนกลืน, clopidogrel (75) 4 tab oral stat 
- RI 10 Unit IV stat then RI 1:1 IV drip 6 ml/hr. พรอมท้ังสังเกตภาวะแทรกซอนจากภาวะ 

Hyperglycemia และ Hypoglycemia อยางใกลชิด 
          8.ใหยาละลายลิ่มเลือดเพ่ือเปดหลอดเลือดหัวใจตามแผนการรักษาของแพทย   

- อธิบายญาติใหเขาใจขอดี ขอจํากัดและอาการแทรกซอนพรอมใหญาติเซ็นใบยินยอมกอนการใหยา
เตรียมยา Streptokinase ใหถูกตองตามเทคนิคและกระบวนการใหยา 
- ใหยาStreptokinase 1,500,000 Unit IV drip in 60 นาที  ตามแผนการรักษา 
- ประเมินระดับความรูสึกตัว ทุก 15 นาที 
- ประเมินติดตามภาวะแทรกซอนจากยา ไดแกภาวะเลือดออกงายและหยุดยาก อาการการแพยา

รวมกับความดันโลหิตต่ํา 
- ใหขอมูลกับผูปวยและญาติเปนระยะ เมื่อผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง 
- เปดโอกาสใหผูปวยและญาติซักถามขอสงสัย 
- ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพของผูปวยทุก 10 -15 นาทีวัดคาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด 

(oxygen saturation ) keep>90%  
- ประเมินอาการเจ็บหนาอก 
- monitorEKG ระหวางใหยา Streptokinase และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจซ้ําหลังไดยาทันท ี



2.2 การประเมินอาการตอเนื่องเฝาระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 
  ประเมินผูปวยอยางตอเนื่องหลังไดรับยาละลายลิ่มเลือดพบวาผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
ชีพ  อัตราการเตนของหัวใจ 48 ครั้งตอนาที อัตราการหายใจ 30 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 78/50 
มิลลิเมตรปรอท  ผูปวยมีอาการกระสับกระสาย O2saturation 88% ฟงปอดมี Crepitation both lung 
รายงานแพทย พบวาผูปวยมีภาวะหัวใจลมเหลว(Congestive Heart Failure)รวมกับภาวะ Shock 

2.3 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน 
1. ใหยาตามแผนการรักษาของแพทย 
- Dopamine 2:1 IV drip 10 μd/min titrate keep BP > 90/60 mmHg เพ่ือเพิ่มเลือดใหไปเลี้ยง

อวัยวะตางๆ ดีขึ้น   
- Atropine 0.6 mg IV 

           2. เตรียมอุปกรณและชวยแพทยใส External pacemaker ตามแผนการรักษาของแพทย 
           3. สวนปสสาวะเพ่ือบันทึกปริมาณสารน้ําเขาและปสสาวะที่ออกจากรางกาย  
  4. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ Hypoxia เชน กระสับกระสาย สับสน ระดับความ
รูสึกตัวลดลง  

5. ประเมินสัญญาณชีพ โดยเฉพาะอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ และความดันโลหิต พรอม
ทั้งประเมินความอ่ิมตัวของออกซิเจนในรางกาย 
          6. จัดทานอนศีรษะสูงอยางนอย 30-45 องศา เพ่ือใหกะบังลมหยอนตัวและเพ่ิมปริมาตรในชองอก ทํา
ใหปอดขยายตัวไดดีข้ึน 
          7. เตรียมอุปกรณและชวยแพทยใส ET tube ตลอดจนอธิบายใหผูปวยและญาติใหเขาใจถึงเหตุผลใน
การใสทอชวยหายใจ 
        8. ใหยานําสลบ Etomidate 20 mg IV กอนใสทอชวยหายใจตามแผนการรักษาของแพทย  

9.ใหยา furosemide 40 mg IV และติดตามปริมาณปสสาวะ อัตราการหายใจ และลักษณะ
cyanosis และวัดO2 saturation 
         10. ดูดเสมหะโดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ เพ่ือลดเสมหะในปอด 
         11. Monitor EKG ติดตาม CXR ภายหลังจากใสทอชวยหายใจ เพ่ือประเมินตําแหนงทอชวยหายใจวา
เหมาะสมหรือไม  

2.4 การประเมินผลปฏิบัติการพยาบาล 
          หลังปฏิบัติการพยาบาลพบวาผูปวยรูตัวดี หายใจไมเหนื่อยหอบ ฟงปอดไมมีเสียงแทรก เจ็บหนาอก
ดานซายทุเลาลง Pain score5/10ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดได 238 mg/dl Retained foley’s catheter ได
ปสสาวะสีเหลืองใส 500 มิลลิลิตร อัตราการเตนหัวใจ 70 ครั้งตอนาที ขณะใส External pacemaker ความ
ดันโลหิต 123/84 มิลลิเมตรปรอท วัด O2 Saturation 98-100% ผูปวยอาการท่ัวไป Stable ผลตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจหลังไดรับยาละลายลิ่มเลือดพบวา EKG ยัง Show ST Elevation ที่ V1-V4 จําเปนตองสงตัว
เพ่ือไปทํา Primary Coronary Interventionในโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพสูงกวา 



3. การวางแผนการจําหนาย(Refer) 
3.1 การเตรียมความพรอมกอนสงตอ 
- อธิบายใหผูปวยและญาติถึงภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการและอาการแสดง สาเหตุ การ

วินิจฉัย อาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปนภาวะคุกคามถึงชีวิต การรักษาที่ผูปวยไดรับไปแลวและแนว
ทางการรักษาตอในการสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา เนื่องจากหลังไดรับยาละลายลิ่มเลือด
ผูปวยยังมีเสนเลือดหัวใจอุดตันอยู และมีภาวะหัวใจลมเหลวรวมดวย  

- ตรวจสอบสภาพผูปวยใหพรอมกอนการเคลื่อนยาย เชน ชื่อ-นามสกุล สัญญาณชีพ ความคาความ
อ่ิมตัวของออกซิเจน สิ่งที่ติดตัวผูปวย เชน สายใหน้ําเกลือ สายสวนปสสาวะ ทอชวยหายใจ และ external 
pacemaker 

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในระหวางการเคลื่อนยายผูปวย เชน Ambu bag, Portable 
pulse oxygen meter, EKG monitor  เครื่อง Defibrillation 

- เตรียมความพรอมของรถพยาบาลรวมทั้งอุปกรณในรถใหเหมาะสม และพรอมใชงาน 
- ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาเก่ียวกับอาการของผูปวย และอุปกรณที่ตอง

เตรียมรับผูปวย 
- สงตอขอมูลการรักษาพยาบาลใหพยาบาลที่ดูแลผูปวยระหวางสงตอเพ่ือเปนขอมูลในการดูแล

ตอเนื่อง 
- เตรียมเอกสารขอมูลในการสงตอไดแกใบสงตอ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการรวมทั้ง EKG,  Film 

x-ray ใหพรอมนําสงพรอมผูปวย 
- มีการเคลื่อนยายอยางระมัดระวัง 
- บันทึกขอมูลกอนยายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 

 
3.2. การดูแลระหวางสงตอ 

- เฝาระวัง ประเมินและบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยขณะสงตอ  
- ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ วัดคาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation)  
- ระดับคะแนนความเจ็บปวด (pain score) ของผูปวยขณะสงตอ  

          - ดูแลใหไดรับออกซิเจนตามแผนการรักษาเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหเนื้อเยื่อของผูปวยใหเพียงพอ 
          - ดูแลติดตามเฝาระวังคลื่นไฟฟาหัวใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ 

- รายงานแพทย เม่ือพบผูปวยอาการมีเปลี่ยนแปลงขณะสงตอ 
          - เฝาระวังและสังเกตภาวะเลือดออกจากอวัยวะตางๆของรางกาย เนื่องจากผูปวยไดรับยาละลายลิ่ม
เลือดกอนเดินทาง 
 
 
 



วิจารณและขอเสนอแนะ 
               จากกรณีศึกษาผูปวยเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การคัด
กรองผูปวย การซักประวัติอาการกลุมโรค ACS ทํา EKG รายงานแพทยแปลผล ภายใน 10 นาที สามารถ
วินิจฉัยไดอยางรวดเร็ว  Activate STEMI Fast Track4,9 ทําใหผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase 
ภายในเวลา 30 นาทีตามเวลามาตรฐานการรักษาผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน1,3,5 มีการเฝาระวัง
อาการกอนและหลังใหยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และพบวาผูปวยมีภาวะแทรกซอนไดแก ภาวะ 
Cardiogenic shock และ มีภาวะ congestive heart failure ผูปวยไดรับการดูแล ณ หองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในระยะวิกฤตและดูแลตอเนื่องจนพนภาวะวิกฤตและสามารถสงตอได การพยาบาลผูปวยกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันในภาวะวิกฤตจําเปนตองมีแนวทางปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามแนวทางไดอยางถูกตอง
และรวดเร็วตั้งแตการประเมินคดักรองการวินิจฉัยการเฝาระวงัและดูแลรักษาพยาบาลเผื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีกับ
ผูปวย ดังนั้นพยาบาลหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินจําเปนตองมีการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่องใหมีความรูความ
เขาใจไดแก 
     1.เรื่องโรคและภาวะแทรกซอนสามารถประเมินคัดกรองซักประวัติผูปวยท่ีสงสัยมีภาวะกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันตามหลัก OPQRST 5 การพัฒนาทักษะในดานการอานและแปลผล EKG เบื้องตนการ
บริหารยาละลายลิ่มเลือด การเฝาระวังและใหการพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤติในผูปวยกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันไดอยางถูกตองรวดเร็ว และเฝาระวังภาวะวิกฤติในผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะสงตอ 
       2.ทบทวนการปฏิบัติตามระบบชองทางดวน (Fast Track STEMI)4,5 อยางตอเนื่องทุกรายเพ่ือคนหา
ปญหาและหาแนวทางการพัฒนา 

3. พัฒนาระบบการตรียมความพรอมเพื่อการสงตอไปรับการรักษาตอเพ่ือการถางขยายหลอดเลือด
หัวใจPercutaneous Coronary Intervention(PCI ) หรือเพ่ือการเตรียมความพรอมของผูปวยในการทํา 
Percutaneous coronary intervention ในกรณทีี่โรงพยาบาลมีศักยภาพสามารถทําได 
 
สรุป 
 การพยาบาลผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สิ่งที่ตองใหความสําคัญท่ีสุดไดแก การ
วินิจฉัยใหเร็วที่สุด  ตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาลเพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาดวย Reperfusion therapy  
ดวยวิธีตางๆไดแก การใชบอลลูนถางขยายหลอดเลือด การใสขดเลือด หรือการใหยาละลายลิ่มเลือด ซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมของผูปวยแตละราย ความสามารถและความพรอมของบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ
และเครื่องมือตางๆตามศักยภาพของโรงพยาบาลรวมทั้งระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ การรักษาพยาบาลท่ี
ทําใหเลือดกลับไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจไดเร็วที่สุด จะทําใหการทํางานของหัวใจดีข้ึนทําใหอัตราการเสียชีวิต
ลดลง  พยาบาลเปนบุคคลที่มีความสําคัญ และใกลชิดกับผูปวยและมีบทบาทสําคัญในการใหการพยาบาลแบบ
องครวม เพ่ือใหผูปวยปลอดภัยและสามารถลับไปดําเนินชีวิตไดอยางปกต ิ
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