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บทที่ 4 
บทวเิคราะหวิจัย 

 
โครงการทะเบยีนผูปวยกลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั ( Thai ACS Registry ) นี้   นับเปน

โครงการวิจัยผูปวยกลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน แบบทะเบียนผูปวยในลกัษณะของสหสถาบันแรก
ของประเทศ   โดยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเขารวม 17 สถาบนัทั่วประเทศ  ท้ังหมดเปนสถาบนัที่ให
การรักษาผูปวยโรคหัวใจระดับตติยภูมิ โดยรอยละ 75 เปนโรงเรียนแพทย  รอยละ 93.6 มีหองตรวจสวน
หัวใจและสามารถใหการผาตัดหัวใจแบบ open heart ได ( ตางกบัGRACE  ซึ่งเปนทะเบียนผูปวยกลามเนือ้
หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนัทีท่ําในทวปีอเมริกาเหนอื  ยโุรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซึ่งรอยละ 50 ของ
ขอมูลมาจากโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย  รอยละ 66 มีหองตรวจสวนหัวใจ และเพียงรอยละ  47 
สามารถใหการผาตัดหัวใจแบบ open heart  ได ) 
 จากการวิเคราะหเบือ้งตนพบสิง่ทีน่าสนใจจากการศึกษาดังนี ้
 ประชากรและปจจัยเส่ียง 

1. ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีอายุมากกวา 65 ป 
2. มีผูปวยเพศหญิงถึงรอยละ 40  
3. ผูปวยอายุนอยสวนใหญมาโรงพยาบาลดวย STEMI   ผูปวยกลุมสูงอายุสวนใหญมา

ดวย NSTEMI และ UA 
4. ผูปวยอายุนอยที่สุดมีอายุเพียง 23 ป 
5. ผูปวยกลุมอายุนอยพบปจจยัเสี่ยงเรื่องบุหรี่มากกวากลุมสูงอาย ุ
6. สัดสวนของผูปวยท่ีเปนเบาหวานสูงกวาในประเทศตะวันตกมาก 
7. พบผูปวยเพศหญิงเปนเบาหวานมากถึงรอยละ 55.7 หรือ เกอืบคร่ึงของผูปวยที่มารับ

การรักษาดวยกลุมอาการกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะเปนเบาหวาน 
8. มีผูปวยถึงรอยละ 5.0  ของผูปวยทั้งหมด (หรือรอยละ 11.1 ของผูปวยเบาหวาน

ท้ังหมด) ไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนวาเปนเบาหวาน  และเพิ่งมาไดรับการยืนยัน
วินิจฉัยเมื่อมาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัแลว 

9. พบผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอนเชน หัวใจวาย (54.5% vs 37.1 %,p < 0.001) 
และอตัราการตายสูงกวา (14.0% vs 10.5%, OR=1.385, 95% CI = 1.221-1.570, 
p<0.001) เม่ือเทียบกับกลุมท่ีไมไดเปนเบาหวาน   

10. พบผูปวยมีภาวะไขมันสูงถึงรอยละ 75.4 โดยที่รอยละ 38 ไมเคยทราบมากอนวาตน
เปนโรคดังกลาว  จึงไมเคยไดรับการรักษาหรือไดรับคําแนะนําปฏิบัติตวัท่ีเหมาะสม 
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อาการแสดงและภาวะแทรกซอน 
11. ภาวะแทรกซอนที่พบบอยทีสุ่ดไดแก ภาวะหัวใจลมเหลว คอืพบถึงรอยละ 45.5 ซึ่งสูง

กวาในตางประเทศมาก 
12. พบผูปวยมาโรงพยาบาลดวยภาวะช็อกจากหัวใจ (Cardiogenic shock) สูงถึงรอยละ 

10.0 โดยเปนสัดสวนท่ีสูงถึง รอยละ 17.3 ในกลุมผูปวย STEMI (ขอมูลจาก GRACE 
พบภาวะชอ็คจากหัวใจรัอยละ 6)  ซึ่งแสดงใหเห็นความรุนแรงของโรค (เม่ือ 
admission) มากกวาตางประเทศ สงผลใหอตัราตายสูงกวา 2 เทา 

 
 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการรกัษาพยาบาล 

13. ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 52.4) ของผูปวย STEMI ไดรับการรักษาจําเพาะใหเลือด
กลับไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (reperfusion therapy) โดยรอยละ 22.3 ไดรับการทําเปด
หลอดเลือดโดยการถางขยายดวยบอลลูน ( primary PCI) และรอยละ 30.2 ไดรับยา
ละลายลิ่มเลือด 

14. รอยละ 76.7 ของผูปวยที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด ไดรับยาในชวง 6 ชั่วโมง นับแตเริ่ม
เจ็บหนาอก   

15. ระยะเวลานับแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาลจนไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือด      
( door to needle time ) มีความสําคัญตอผลการรักษาที่ดีและอตัราการรอดชีวิต 
ระยะเวลานี้สามารถใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพการรักษาได  โดยสากลกาํหนดเปาหมายไว
ท่ีไมเกิน 30 นาที 
  คามัธยฐานของ door to needle time ของผูปวยไทยคือ 85 นาที (เทียบกบั 37 
นาที ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลยี, เทียบกบั 40 นาที ของประเทศนิวซแีลนด, 
เทียบกบั 54 นาที ของประเทศอสิราเอล, เทียบกบั 95 นาที ของประเทศซาอดุอิารเบีย) 

ผูปวยไทยที่ไดรับยาละลายลิม่เลอืดภายในเปาหมายสากล 30 นาทีนัน้  มีเพียง
รอยละ 9 เทานั้น (เทียบกบัรอยละ 33 ในทะเบยีนผูปวยกลามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน
ของสหรัฐอเมริกา) 

16. ในผูปวยที่ไดรับการถางขยายเสนเลือดแดง coronary แบบเฉียบพลนัของไทย  พบวา
รอยละ 34 ไดรับการถางขยายภายใน 90 นาที  

17. ระยะเวลาที่ผูปวยมีอาการเจ็บหนาอกจนไดรับ reperfusion treatment ไมวาจะเปนยา
ละลายลิ่มเลือด หรือการทําบอลลูนขยายหลอดเลือด (onset to treatment time) มี
ความสัมพันธกับอัตราตาย โดยพบวา ถา onset to thrombolysis < 3 ชั่วโมง อตัรา
ตายเทากับ 7.4% เทียบกับ > 12 ชั่วโมง อัตราเทากับ 25.0% และ ถา onset to 
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balloon < 3 ชั่วโมง อตัราตายเทากับ 9.1% เทียบกับ > 12 ชั่วโมง อตัราตายเทากับ 
14.3% 

18. เชนเดียวกันกับระยะเวลาที่ผูปวยมาถึงรพ.จนไดรับ reperfusion พบวา door to 
needle time ถา < 60 นาที อตัราตายเทากับ 7.8% เทียบกับ  > 180 นาที อัตราตาย
เทากับ 20.5% และ door to balloon time < 60 นาที อัตราตายเทากับ 4.7% เทียบ
กับ > 180 นาที อัตราเทากับ 17.7% ความลาชานี้มีผลจากการวินิจฉัยที่หองฉกุเฉิน
ลาชา การปรึกษาแพทยผูเชียวชาญลาชา ขาดระบบ fast track หรือ care-map ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

19. ผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของไทยที่เปน STEMI ไดรับยาตานเบตาต่ํา
กวาผูปวยในประเทศตะวันตก (58.4% vs 81%) แตไดรับยาลดไขมันกลุม statin 
มากกวา (77.5 % vs 48%) 

20. ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 6.7 วัน และพบวาหากผูปวยมีภาวะแทรกซอนเชน ภาวะ
หัวใจลมเหลวจะมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ้น (8.3 วันเทียบกับ 5.8 วัน, 
p<0.001) การเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke (11.8 วัน vs 6.7 วัน, p<0.001) 
หรือมีภาวะเลือดออก (12.1 วัน vs 6.5 วัน, p<0.001) 

21. อัตราตายโดยรวมเทากับรอยละ 12.6 โดยกลุม STEMI มีอตัราตาย รอยละ 17.0 กลุม
NSTEMI มีอตัราตายรอยละ 13.1 และกลุมUA มีอัตราตายรอยละ 3.0  อตัราตายนี้สูง
กวา 2 เทาของอตัราตายในประเทศตะวันตก ( อัตราตายใน GRACE โดยรวมเทากับ 
4.9% ) ท้ังนี้อาจเปนผลจากการที่มีปจจัยพื้นฐานตางกัน เชน การมีผูปวยที่มี
อาการชอคมากกวา, มีอัตราสวนของผูปวยที่เปนเบาหวานมากกวา รวมทั้งการไดรับ
การรักษาที่อาจจะชากวาโดยเฉพาะการไดรับ reperfusion therapy 

22. กลุมผูสูงอายุ, เพศหญงิ และผูปวยเบาหวานมีอัตราตายสูง 
23. อัตราตายในแตละสถาบันที่ใหการรักษา มีความแตกตางกันมาก (พสัิย รอยละ 2.5 ถึง 

18.3 )  ปจจัยหนึ่งอาจเนื่องมาจากความหนักเบาของผูปวยที่แตกตางกัน เชน สัดสวน
ของผูปวยที่มาดวยภาวะช็อคมีตั้งแตรอยละ 0 ถึง รอยละ 20.9 

24. ผูปวยที่ไดรับการตรวจสวนหัวใจ (Coronary angiogram, CAG) (ซึ่งอาจจะไดรับการ
รักษาตอดวยการทําบอลลูน หรือการผาตัดหรือการใชยา) จะมีคารักษาพยาบาลสูง
กวากลุมท่ีไมไดทํา CAG ชัดเจน แตอยางไรก็ตาม อตัราตายเฉลี่ยในกลุมท่ีไมไดรับการ
ทํา CAG จะมากกวากลุมท่ีไดรับการทํา CAG ถึงเกือบ 2 เทา (16.8% เทียบกับ 8.7%) 
และถาแยกการวินิจฉัยตามโรคแลว พบวา กลุมท่ีไดรับประโยชนสูงคือกลุมผูปวย 
STEMI และ NSTEMI  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ ผูปวย 2 กลุมน้ีจัดอยูใน กลุมเสี่ยงสูง มี
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โอกาสเสียชีวิตมาก ถาไดรับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยเฉพาะการเพิ่มเลือด
ไปเลี้ยงกลามเน้ือหัวใจ จะสามารถลดอตัราตายได สัดสวนของการทํา CAG มี
ความสัมพันธกับสิทธิคารักษาพยาบาล พบวา ผูปวยที่ใชสิทธิ์ 30 บาท และ 
ประกันสังคม มีรอยละการทํา CAG ต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับสิทธิการรักษาพยาบาลกลุม
อื่น ๆ 

 
แนวโนมตวัช้ีวัดคุณภาพตลอดชวงการศึกษา 

25. จากการเก็บขอมูลเปนเวลาประมาณ 3 ป โดยมีการเก็บขอมูลเปน  3 phase พบวา  
 แนวโนมอัตราตายของทั้ง 3 phase ไมมีการเปล่ียนแปลง แตการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากหัวใจมี
แนวโนมวาจะอัตราสวนที่สูงขึ้น 
 อัตราสวนของการไดรับการรักษาจําเพาะใหเลือดกลับไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (reperfusion therapy) 
ในผูปวย STEMI มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใหยาละลายลิ่มเลือด 
 Time to admission ในผูปวย STEMI มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเม่ือพิจารณาเฉพาะผูปวยไมไดรับการสงตอ 
จะไมพบการเปลี่ยนแปลงคือมีคามัธยฐานเทากับ 3 ชั่วโมง ซึ่งอาจแสดงทางออมวาระบบการสงตอยงัไมถูก
พัฒนาใหมีคุณภาพดพีอ 
 คามัธยฐานของ Onset to thrombolysis มีแนวโนมลดลงจาก 270 นาที เปน 255 นาที และ 210 นาที 
ตามลําดับ เชนเดียวกับคา door to needle time คอื 115 นาที, 109 นาที และ 90 นาที ในผูปวย STEMI ท่ี
ไดรับยาละลายลิ่มเลือด แตในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการทําบอลลูนขยายหลอดเลือดนั้น คา onset to 
balloon และ door to balloon time ไมมีความแตกตางกันใน 3 phase ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
คุณภาพภายในโรงพยาบาล 
 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ไมมีความแตกตางกันใน 3 phase 

 
คาใชจายในการรกัษาพยาบาล 

26. สิทธิในการรักษาพยาบาลของผูปวยที่มารับการรักษาในรพ.สวนใหญสามารถเบิกคา
รักษาพยาบาลจากตนสังกดัราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (46.1%) รองมาใชสิทธิ์บัตร
ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค (41.3%) 

27. คารักษาพยาบาลในกลุมท่ีเปน STEMI สูงกวาในกลุมท่ีเปน NSTEMI และสูงกวาใน
กลุมท่ีเปน UA โดยมีคามัธยฐานคือ 82,607 บาท, 39,167 บาท และ 24,406  บาท
ตามลําดับ  โดยมีคาเฉลี่ยมัธยฐานรวมอยูท่ี 45,157 บาท กลุมผูปวยที่ใชสิทธิ์
ประกันสังคมมีคาใชจายต่ําท่ีสุดคอื 28,723 บาท รองมาคอืผูปวยที่ใชบัตรประกัน
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สุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค 35,352 บาท คาใชจายเหลานี้แปรผันโดยตรงกับอัตรา
การทํา coronary angiography และมีผลตออัตราการตายในโรงพยาบาล  


