
ผลการพฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและการดแูล

ผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 

เฉียบพลนั(ACS)ในโรงพยาบาลชุมชน : โรงพยาบาลเขมราฐ 

จกัรพงศ ์ ปิติโชคโภคินท ์,ใบศรี  จึงมัน่คง, นนัทน์ภสั ปิติโชคโภคินท ์,ทศันีย ์  สืบก า่ : พย.บ. 

งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 



 โรงพยาบาลเขมราฐเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (F2)  

     อยู่ติดชายแดนไทย-ลาว  จงัหวดัอุบลราชธานี  

     ซ่ึงอยู่ไกล 105 ก.ม. ใชเ้วลาในการเดินทางนาน 90 นาที 

 

 ขอ้จ ากดัคือไม่มีแพทยเ์ฉพาะทาง เม่ือมีผูป่้วยกลุ่ม ACS  

     ชนิด STEMI/NSTEMI จะส่งต่อรกัษาไปยงั ร.พ.สรรพสิทธิประสงค ์ 

ความเป็นมาและความส าคญั 





แผนภูมิแสดงสถิติจ านวนผูป่้วย ACS ท่ีเสียชีวิต 

จ านวน(คน) 

129 คน  147 คน  ยอด ACS 178 คน  115 คน  

เป้าหมาย=0ราย 



ความเป็นมาและความส าคญั(ต่อ) 

 ผลการทบทวนการดแูลและการส่งต่อผูป่้วยกลุ่ม ACS พบปัญหาท่ีส าคญั

ไดแ้ก่ 

 พยาบาลขาดสมรรถนะในการประเมินผูป่้วยกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนัและยงัประเมินไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่มอาการท่ีไม่

เด่นชดั ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาและส่งต่อล่าชา้ 

มีแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและการดแูลผูป่้วยเจ็บหนา้อก , 

และการส่งต่อ ท่ียงัไม่ชดัเจนและครอบคลุม 

     จากบริบทและสภาพปัญหาดงักล่าวโรงพยาบาลเขมราฐ จึงจดัท าการ

พฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและการดแูลผูป่้วยเจ็บ

หนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัน้ีข้ึน 



เร่ิมตน้อย่างไร 

• การเลือกเร่ืองและการก าหนดปัญหา -->อยากพฒันางาน 

ลองเร่ิมคดิจากปัญหาที่ เกดิ 

จากการปฏิบตังิานดูสิ 

เอะ๊!!! แลว้ถา้ไมม่ปัีญหาละ่

... จะท าไงด ี???  

กล็องดูสิวา่งานที่ท  าอยูปั่จจุบนั 

สามารถปรับปรุงหรือพฒันาใหด้ี

กวา่เดิมไดห้รือไม ่..อยา่งไร 



การรวมตวัและสุมหวั....สู่ทีม 



วตัถุประสงค ์ 

 เพ่ือพฒันาและศึกษาผลของการพฒันาแนวปฏิบติัทางการ

พยาบาลในการประเมินและดแูลผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่มอาการ

กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

 

 เพ่ือใหมี้การประเมินและการดแูลผูป่้วยกลุ่มอาการกลา้มเน้ือ

หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัไดถ้กูตอ้ง ครอบคลุม และรวดเร็ว ส่งต่อ

ท่ีทนัเวลาและลดภาวะแทรกซอ้นท่ีท าใหเ้สียชีวิตได ้

 



การออกแบบวิธีการวิจยั 



วิธีการศึกษา 

    การวิจยัและพฒันา (The Research and Development)   

ระยะท่ี 1 พฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและดแูล

ผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั  

ระยะท่ี 2 การน าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและดแูล

ผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

ไปใช ้ 

ระยะท่ี 3 การประเมินผลและพฒันาปรบัปรุงแนวปฏิบติั ฯ 

ระยะท่ี 4 สรปุผลน าไปใชง้านจริง/การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  

โดยประยุกตก์ระบวนการใชผ้ลงานวิจยัตามกรอบของไอโอวา 

( IOWA Model of evidence-based practice to promote quality care ) 

เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาล 



 กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจงไดแ้ก่พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบติั

ฉุกเฉินและแผนกผูป่้วยนอก จ านวน 15 คน  

 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  : จ านวน  รอ้ยละ ,วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ

ดว้ยการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

 เคร่ืองมือ : แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและแบบประเมินผลแนวปฏิบติั

ทางการพยาบาลในการประเมินผูป่้วยเจ็บหนา้อก ฯ ,แบบประเมินคณุภาพ

แนวทางปฏิบติั(AGREE II) แลว้วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู 

 ศึกษาและพฒันาแนวปฏิบติัฯ เดือน ต.ค. 2555 ถึง ธ.ค. 2555      

      แลว้น าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลมาใช ้ในช่วงเดือน ม.ค. 2556  

      ถึงเดือน ต.ค. 2557 



 สืบคน้งานวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งจากฐานขอ้มลูงานวิจยั 24 

สถาบนั ในปี ค.ศ. 2000-2013 แลว้คดัเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือมี

ความสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา ไดง้านวิจยัจ านวน 10 เร่ือง เป็นงานวิจยัระดบั 

1 (systematic review,meta-analysis) จ านวน 2 เร่ือง , งานวิจยัระดบั 3 (cohort 

study, descriptive study) จ านวน 3 เร่ือง และงานวิจยัระดบั 4 (guideline,clinical 

review, expert opinion) จ านวน 5 เร่ือง 

 น าสาระส าคญัท่ีไดม้าเขียนแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินผูป่้วยเจ็บ

หนา้อกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) แนวปฏิบติัทางการพยาบาล  2) แบบประเมิน

และดแูลผูป่้วยเจ็บหนา้อก 

 ตรวจสอบความถกูตอ้งเชิงเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิ : แพทย ์อาจารยพ์ยาบาล

และพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นโรคหวัใจและหลอดเลือดรวมจ านวน 4 คน 





4.จัดตั้งทีม  พฒันาสมรรถนะพยาบาล : อบรมการพยาบาลเฉพาะทางหลกัสูตร Mobile 
ICU Nurse พร้อมปฏิบัติงานดูแลและส่งต่อผู้ป่วย STEMI  24 ช่ัวโมง   
5.จัดท าช่องทางด่วน Fast Track  STEMI   
6.ท าCPG , NCPG , แนวทางคัดกรองผู้ป่วยระหว่าง OPD/ER 
7.ตั้งหน่วยให้ยาละลายลิม่เลอืด(SK) และเข้าร่วมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย STEMI ระดบั
เขต  ส่งแพทย์ พยาบาลอบรมกบัเครือข่าย/แม่ข่าย --> STEMI , EKG , การให้ยา SK 

1.พฒันาระบบให้บริการ EMS ให้เช่ือมโยงระบบส่งต่อ ,พนักงาน  EMS ต าบล 
2.การคดักรองและค้นหากลุ่มเส่ียงในชุมชน น าสู่การจัดตั้ง EMS  Member Club 
3.เพิม่ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัทีมกู้ชีพต าบล ให้ค าปรึกษาและการขอค าปรึกษาผ่าน Line App  
และโทรศัพท์มือถือ  

8.พฒันารูปแบบรถส่งต่อผู้ป่วย STEMI เป็นรถส่งต่อขั้นสูง :ไอซียูเคลือ่นที(่Mobile ICU) มกีารส่ง
สัญญาณชีพและอาการแบบ Real Time Telemedicine พร้อมพยาบาลส่งต่อ Mobile ICU Nurse   
ดูแลรักษา ประเมนิผู้ป่วยตลอดการส่งต่อพร้อมการส่ือสารโต้ตอบกบัศูนย์ส่งต่อจังหวดัผ่าน Line App  
9.เตรียมวสัดุอุปกรณ์ ยา และเคร่ืองมอืในรถส่งต่อให้พร้อมใช้ โดยยึดหลกันวัตกรรม ABCDE (5ส)    
10.ติดตามทบทวนการรักษา/การส่งต่อ  ตัวช้ีวดั วเิคราะห์สรุปผลและน าเสนอ  
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การด าเนินงานพฒันาการดแูลและการส่งต่อ STEMI/NSTEMI 







ผลการศึกษา 

 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลเหมาะสมกบั

การน าไปใชใ้นหน่วยงาน มีประสิทธิภาพของการใช ้และมีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติัท่ีจะน าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลไปใชใ้นหน่วยงาน อยู่ในระดบั

มาก รอ้ยละ 100 

 กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลมีความง่ายและมีความ

สะดวกในการใชห้รือในการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ รอ้ยละ 95  

 มีความชดัเจนของพยาบาลสามารถปฏิบติัตามแนวปฏิบติัไดร้อ้ยละ 97.5 

  



 พบว่าเม่ือพฒันาและมีการปรบัปรงุแนวปฏิบติัฯแลว้น ามาใชใ้นการ

ประเมินคดักรองการดแูลผูป่้วยเจ็บหนา้อก798 ราย  

 พบผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด STEMI 45 ราย  

 NSTEMI 88 ราย ส่งเขา้ERและมีการส่งต่อภายใน30นาที รอ้ยละ 

100%,พบผูป่้วย Angina pectoris 56ราย และChest pain139 ราย 

ไดร้บัการรกัษาตามอาการหลงัติดตามอาการไม่พบกลบัมาซ า้และ

กลายเป็นชนิดSTEMIหรือNSTEMI 

 แนวทางปฏิบติัน้ีช่วยใหมี้การประเมินและการดแูลท่ีถกูตอ้งครอบคลุม

และรวดเร็ว 



 มีการติดตามอาการไม่พบกลบัมาซ ้าหรือเจ็บป่วยดว้ยโรคกลุ่ม 

ACS  

   ไม่พบอุบติัการณก์ารเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล   

      ในโรงพยาบาลและขณะส่งต่อ  

   ไม่พบอุบติัการณก์ารเกิดภาวะหวัใจหยุดเตน้ขณะรอตรวจ  

   คณุภาพการส่งต่อผูป่้วย ACS ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 98.10  

      จากเดิมผ่านเกณฑ8์8.25 



แผนภูมิแสดงการคดัแยกโรค 

จากผลการน าแนวปฏิบติัไปใช ้



รอ้ยละ 

เป้าหมาย >95% 

แผนภูมิแสดงผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั 



แผนภูมิแสดงจ านวนผูป่้วย ACS ท่ีเสียชีวิต 

จ านวน(คน) 

129 คน  147 คน  ยอด ACS 178 คน  115 คน  189,181 คน  



สรุปผล 

แนวปฏิบติัทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ด ้ ส่งผลให้

พยาบาลมีการประเมินผูป่้วยท่ีถกูตอ้งและครอบคลุม มีการวินิจฉยั/การรกัษาท่ีถกูตอ้งและรวดเร็ว 

รวมทัง้การส่งต่อท่ีทนัเวลาและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานชดัเจน ถกูตอ้ง รวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยให้

ผูป่้วยปลอดภยัและลดภาวะแทรกซอ้นท่ีท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได ้ 

 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ : ผูบ้ริหารองคก์ร และผูบ้ริหารทางการพยาบาล ใหก้าร

สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้ป็นนโยบายการพฒันางานคณุภาพ   ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทีมงาน 

แบบสหสาขาวิชาชีพ,OPD/ER และรพ.สต. 



เร่ิมชวนใคร  อย่างไร(เทคนิค) 



 เร่ิมจาก : อยากแกปั้ญหา อยากพฒันางานใหดี้ข้ึน 

     ท่ีหน่วยงานก่อน(ER)แลว้ขยายสู่ท ัง้องคก์ร(รพ.) 
 

 ชวนอย่างไร : ใชเ้ทคนิค 

  

 

 

 ใคร : ผูน้ าสนบัสนุน  พ่ีเล้ียงช่วยเหลือ 

             ทีมร่วมใจพฒันา -->  แลกเปล่ียนเรียนรู ้  

             --> ชวนดผูลลพัธ ์ 

 

 



  ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินคดักรอง/คดั

แยกและการดแูลผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนัทัง้ในหน่วยงานผูป่้วยนอก งานอุบติัเหตุฉุกเฉินและใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

  ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในการวินิจฉยัการรกัษาและการ

พยาบาลไดอ้ย่างถกูตอ้งรวดเร็วและครอบคลุมรวมทัง้การส่งต่อท่ี

ทนัเวลา 

 น าไปเป็นแนวทางปฏิบติัฯทัง้ในระดบัจงัหวดั  



 ผูป่้วยไดร้บับริการท่ีมีคณุภาพ : ปลอดภยัและลดภาวะแทรกซอ้น 

 องคก์รและบคุลากรไดแ้นวทางการปฏิบติั ฯ ท่ีชดัเจนและครอบคลุม, 

    เป็นแนวทางของโรงพยาบาลอ่ืนๆ มีการเผยแพร่น าไปใช ้ในรพ.สต. 

    เขตอ าเภอเขมราฐ ,รพ.อ่ืนๆในจงัหวดัและเขตบริการเดียวกนั 

 การวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขน าสู่แนวทางการพฒันางานประจ า 

    ท่ีท าใหส้ าเร็จและมีคณุภาพ 

 เรียนรูก้ารแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ (ระบบและแนวทางท่ีดี = รกัษาทนั ) 

 



ปัญหา ความทา้ทาย  

--> ความสนุก ความคิดสรา้งสรรค ์ความรูใ้หม่ๆ  ถึงแมเ้ป็นส่ิงเล็กๆแต่มี

ประโยชน ์-->เกิดพลงัความภูมิใจ ความสามคัคี และเกิดการเรียนรู ้

 



สุขท่ีไดใ้ห ้ สุขใจท่ีไดท้ า   

สุขน าผลแห่งความส าเร็จ  
 

 

   ปัญหาในงานประจ า -->  

                 แกไ้ขและพฒันาอย่างเป็นระบบ --> 

                                                คุณภาพบริการท่ีดี --> สุขใจ 



ขอ้เสนอแนะ 

ควรพฒันาการเขา้ถึงบริการของกลุ่มผูป่้วยเจ็บแน่นหนา้อก 

ดว้ยระบบ EMS ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

ควรปรบัปรุงแนวปฏิบติั CPG/NCPG ทุกๆ 1ปี  

ควรน าแนวปฏิบติัทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีจ านวนมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่น่าเช่ือถือของแนว

ปฏิบติัทางการพยาบาล  



 การพฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและการรกัษา

อาการเจ็บแน่นหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

(ACS) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)  

 ด าเนินการเชิงรกุในชุมชน ในการคดักรองกลุ่มเส่ียงในชุมชนโดยใช้

รปูแบบการคดักรองของกรมควบคมุโรค ตารางสี “Color Chart”

โดยเฉพาะในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู 

 สรา้งเครือข่ายชุมชนเขม้แข็ง  “ลดเส่ียง เล่ียงชา้ คน้หาไว หวัใจ

แข็งแรง” โดยจดัตัง้ทีมแกนน าจิตอาสาโรคหวัใจในชุมชน และ อสม.  

วางแผนจดัตัง้ชมรมคนใจเกินรอ้ยเมืองเขมราษฎรธ์านี 



ชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ประเภท Oral Presentation เร่ืองการพฒันาการส่ง

ต่อผูป่้วย STEMI โดยใชร้ปูแบบ Mobile ICU และประเภท Poster Presentation เร่ืองการ

พฒันาแนวทางการดแูลและการส่งต่อผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด 

STEMI ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network  Forum 6 th  เครือข่ายหวัใจไรพ้รมแดน 

Service Plan 2014 : ระหว่างวนัท่ี  29 – 31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดุสิต  ไอสแ์ลนด ์ 

รีสอรท์  จงัหวดัเชียงราย ปี 2557 



 ชนะเลิศการน าเสนอผลงาน Poster Presentation  
       การพฒันาระบบการดแูลและการสง่ต่อผ ูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัชนิด STEMI ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

       สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 



ชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation เร่ืองการ

พฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่ม

อาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ในงานการประชุมวิชาการสญัจร 

ครัง้ท่ี 1  ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 ท่ีจงัหวดัสุรินทร ์



ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานเด่น  การพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาล เรื่องผลการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติโดยใช้รูปแบบไอซียูเคลื่อนที่ (Mobile ICU) ในงาน
การประชุมวิชาการประจ าปี HA National Forum ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2557 



รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ(Thailand Public Service Awards) ประจ าปี พ.ศ. 2557  

ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ  ของ ส านักงาน กพร .                        
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2557 

 

ความภาคภมิูใจ 



 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเรื่องประสิทธิผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลใน
การประเมินผู้ป่วยเจ็บหน้าอกจากกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(ACS) ใน
เวทีวิชาการเรื่อง  “วิจัยเปลี่ยนชีวิต”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อวันที่ 4-
5  กันยายน  2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง 

ความภาคภมิูใจ 



 
 

      

 R2R ดีเดน่ เรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ของ

โรงพยาบาลเขมราฐ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย ครั้งที ่7 “เสริมพลัง  สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ 

”  ( R2R Thailand )เมื่อวันที ่23-25  กรกฎาคม  2557 ณ อิมแพ็ค เมอืงทองธาน ี

ความภาคภมิูใจ 



 
 

      

 ชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการประเภท R2R ของสมาคมพยาบาล ฯ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 รองชนะเลิศรองชนะเลิศอนัดบั 1 การน าเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation    ในงานประชุมวิชาการ 

Cardiac Network  Forum  7 th  ระหว่างวนัท่ี  13 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จงัหวดันครราชสีมา 

 รางวลัผลงานวิชาการดีเด่นประเภท Poster Presentation  ในงานประชุมวิชาการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัชาติ ครัง้ท่ี 9 

ประจ าปี 2558 “ เซ่ือมห่วงโซ่คณุภาพการแพทยฉุ์กเฉินไทย ” ระหว่างวนัท่ี 24-26 มีนาคม 2558    ณ ศนูย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

ความภาคภมิูใจ 



ท าใหเ้ต็มท่ีและท าใหดี้ท่ีสุด 

เพ่ือชีวิต…ท่ีดีกว่า 




