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บทที่ 5 
ประโยชนจากการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
             ขอมูลจากการศึกษานี้เปนประโยชนตอระดับกลุมตางๆ ดงันี้  
 

1. ระดับผูบริหาร และผูกําหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ 
    ทราบสถานการณปจจบุันของโรคกลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนัในประเทศไทย 
เกี่ยวกบัวิทยาการระบาด ความรุนแรงของโรค ปจจัยเสีย่งสําคัญทีส่งเสริมใหจํานวน และความ
รุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น เชนจากการศึกษานี้ พบอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวยโรค
กลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนัในประเทศไทยสูงกวาประเทศทางตะวันตกถงึ 2 เทา และพบวา
เบาหวานมีความสัมพันธกบัจํานวนกบัความรุนแรงของโรค โดยพบผูปวยกลุมน้ีเปนโรคเบาหวาน
รวมดวยมากกวาตางประเทศ (44.2% vs 23.8%) มีภาวะแทรกซอนหัวใจวาย และอัตราการ
เสยีชีวิตสูงกวาผูปวยที่ไมมีเบาหวานรวมดวย สามารถนําผลการศึกษานี้ไปเปนขอมูลประกอบใน
การกําหนดนโยบายสาธารณสขุของประเทศ กําหนดนโยบายการสรางเสริมสขุภาพใหเปนวาระ
แหงชาต ิและผลักดนัใหเปนรูปธรรม 

      ขอเสนอแนะ :   
1.สนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุวาอัตราการเสียชีวิตสูงนั้น มีสาเหตุจากอะไร โดย
พิจารณาขอมูลดานการใหบริการ เชนมาตรฐานการรักษาพยาบาลต่ํากวาทางประเทศ
ตะวันตกหรอืไม จะไดปรับคณุภาพการใหบริการใหดีขึ้น หรือหากสาเหตุจากโรคที่เกิดใน
ประชากรไทยมีความรุนแรงมากกวา จะไดหาแนวทางในการปองกันและแกไข 

2. รัฐควรตั้งเปาหมายและวางแผนงานเพื่อลดอตัราตาย  ในโรงพยาบาล (case-fatality) ของ
ผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายลง ใหทัดเทียมประเทศทางตะวันตก 

3. ใหขอมูล ขาวสารความรูเกี่ยวกับโรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทําอยางไรเมื่อมี
อาการเกิดขึ้น การรีบไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาอยางรีบดวนเปนสิ่งที่สําคัญ 

4. เนื่องจากการรักษาผูปวยกลุมโรคนี้ จําเปนตองใชเทคโนโลยีและอุปกรณชั้นสูงและมีราคา
แพง และมักเปนภาวะที่ฉุกเฉินรีบดวน รัฐบาลอาจจะตองกําหนดหรือแบงเขตความ
รับผิดชอบในการดูแลผูปวย การวางเครือขายการสงตอ เพือ่ผูปวยจะไดรับการรักษาอยาง
รวดเร็วและเหมาะสม 

 
2. ผูบริหารโรงพยาบาล 

  ทราบขอมลูอตัราการเสียชีวิต ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญทีส่งเสริมใหจํานวน และความรุนแรงของ
โรคเพิ่มมากขึน้รวมทั้งผลของการรักษาดวยวิธีตางๆ ความสําคัญของระยะเวลาที่ไดรับการรักษา
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อยางเรงดวนเมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาล (door to treatment) ตอการลดลงของอัตราการตาย ซึ่ง
สามารถใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการผูปวยได และการเกิดภาวะแทรกซอน เพื่อนําไปเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายการรักษาในโรงพยาบาล โดยวางแผนเพื่อใหผูปวยโรคกลามเนือ้
หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันไดรับการรักษาอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว นอกจากนี้ผูบริหาร
โรงพยาบาลสามารถนําขอมูลคารักษาพยาบาลในกลุมผูปวยโรคกลามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน 
มาใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการงบประมาณได 

     ขอเสนอแนะ :   
1. สมาคมวิชาชีพ นักวิชาการดานโรคหัวใจและหลอดเลือดและนักวิชาการควรเรงสนับสนุน

ใหมีการวางเครือขายการสงตอ และการปรึกษารายผูปวย ACS ใหมีประสิทธิภาพมากวาที่เปนอยู 
เพื่อการวินิจฉัยที่แมนยําและรวดเร็ว รวมท้ังจัดทําแนวทางการรักษา (clinical practice guideline)
ผูปวยกลุมน้ี  

2. จัดทํา fast track การดุแลผูปวย ACS โดยผานทีมดูแลสหสาขา (Patient care team) 
ภายในโรงพยาบาล และประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

3. วิจัยเพิ่มเติมเพื่อคนหาปจจัย (ชีวภาพ, สังคม, ระบบบริการสาธารณสขุ, มาตรฐานการ
รักษา) ท่ีทําใหอัตราตายของผูปวยไทยสูงกวาในตางประเทศเพื่อกําหนดนโยบายและเปาหมายใน
การรักษา พยาบาลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดใหมีคณุภาพ 

4. วิเคราะหความสิ้นเปลืองทางทรัพยากรในการดูแลรักษากลุมโรคนี้ จากขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาน้ีเพื่อหาทางประหยัดทรัพยากร หรือทําใหเกิดความคุมคาสูงสุด 

5. กาํหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนที่ใหบริการอยูแบบเชิงรุกใหชัดเจน เพื่อ
ปองกันการเกิดโรค โดยมีตัวชี้วัดเปนการลดปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคอยางเปนรูปธรรม 
 

3. ดานวิทยาการระบาด 
    จากการศึกษาน้ีพบวาระยะเวลาที่ผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือด ภายในเปาหมายสากล

คือ 30 นาที มีเพียงรอยละ 11 เทานั้น (เทียบกับรอยละ 33 ในทะเบียนผูปวยกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันของสหรัฐอเมริกา) พบความชุกของเบาหวานในผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันในสัดสวนที่สูงมาก  และภาวะเบาหวานทําใหสงผลรายตอการเกิดภาวะแทรกซอนและ
อัตราตาย ดังนั้นสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการดานโรคหัวใจและหลอดเลือดและนักวิชาการดานการ
ระบาดวิทยาสามารถนําขอมูลดานการรักษามาเปนขอมูลประกอบการรวมกันกําหนดแนวทาง
มาตรฐานในการรักษาผูปวยกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด  เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย ACS 
และสามารถใชขอมูลน้ีเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัยเชิงลึกได นอกจากนี้ ไดสรางกลุมนักวิจัย  และ
พัฒนาระบบ(system) ในการทําวิจัยชนิดสหสถาบัน(multi institutional)    
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    ขอเสนอแนะ :   
1. ควรทําการศึกษาตอเพื่อหาสาเหตุวาเหตุใดคา door to needle สูง เกิดจากสาเหตุใด

เชน ไมกลาใชยา ไมมียา หรืออื่นๆ  
2. ควรเรงรัดจัดทาํโครงการรณรงคในกลุมแพทยโรคหัวใจและพยาบาลวิชาชีพ เพื่อลด

ระยะเวลา door to needle ในสถาบันที่ใหบริการรักษาโรคหัวใจท่ัวประเทศ  และควรมีการ
ตั้งเปาหมายการปฏิบัติงานไวชัดเจนเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาโดยเรงดวน 

ทางสมาคมจัดสงใบประเมินคุณภาพการดแูลรักษาผูปวย ACS (Guideline adherence 
and treatment performance) กลับใหแตละโรงพยาบาล เพื่อใชประเมินตนเองเทียบกับกลุม โดย
หวังใหใชคาตัวชี้วัดคณุภาพนี้เปนตัวกระตุนการพัฒนาคุณภาพการดแูลผูปวยเทียบกับ 
benchmark ของประเทศและสากล 

 4. แพทยและพยาบาลทั่วไป 
 เนือ่งจากแพทยและพยาบาลกลุมนี้ซึง่สวนใหญจะเปนผูใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน
กอนสงตอผูปวยเพ่ือรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป จากการศึกษาพบวาหากผูปวยกลามเน้ือหัวใจ
ตายเฉียบพลนัมาถึงโรงพยาบาลและไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลอืดโดยเร็วจะชวยลดอัตรา
การเสียชีวิตได ดังนั้นแพทยและพยาบาลสามารถนําขอมลูนี้มากําหนดขัน้ตอนและกระบวนการ ใน
การรักษาพยาบาลโดยเรงดวนเมือ่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการ
รักษาพยาบาลสงูสดุ  และจากการศึกษาพบความชุกของเบาหวานในผูปวยกลามเน้ือหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลนัในสัดสวนทีส่งูมาก  และภาวะเบาหวานทําใหสงผลรายตอการเกิดภาวะแทรกซอน
และอัตราตาย ดังนัน้สามารถนําขอมูลดานปจจยัเสีย่งและเหตสุงเสริมที่นําไปสูการเกิดโรคเกิด
ความรุนแรงและภาวะแทรกซอน ไปวางแผนเพื่อดําเนินการสรางเสริมสขุภาพเชิงรุกเพ่ือปองกันและ
ลดภาวะแทรกซอนจากการเจ็บปวย   

 ขอเสนอแนะ :   
1. มีความจําเปนอยางยิง่ยวดที่จะตองใหมีการรณรงคการปองกัน การเฟนหาโรค (มีถึงรอย

ละ 12.5 ท่ีไมไดรับการวินิจฉัยมากอน)  และการรักษาโรคเบาหวานอยางมีประสิทธิภาพ    เพือ่ลด
การสูญเสียดานเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดั 

2. คนหาปจจัยเสี่ยง จากการศึกษาพบภาคเหนือมีผูหญิงเปน ACS ในสัดสวนที่ใกลเคียง
กับเพศชาย (ผูหญิง 50.5 vs เพศชาย 49.5) และมีผูปวยหญิงที่สูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงมากเม่ือ
เทียบกับภาคอื่นๆ (ผูหญงิภาคเหนือ 38.4 vs ภาคอื่น  9.6%) 

3. ใหความรูกับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติตัวเม่ือปวยเปนโรคนี้ และเม่ือมีปจจัยเสี่ยง
รวมถึงการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆอยางเขมงวด เพื่อลดอตัราการเกิดโรคและการ
กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ํา 
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5. ประชาชนทั่วไป 
จากขอมูลอัตราการเสียชีวิตสูง  สาเหตุ  ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลัน รวมทั้งภาระคาใชจายที่สูง จะทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการ
ลด ละ และเลิกสิ่งที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เชน  เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตนใหถูกตองเพื่อลดปจจัยเสี่ยง
ดังกลาว 

                 ขอเสนอแนะ :  
1. ใหประชาชนไดรับทราบวาความชุกของโรคนี้พบมากขึ้นและมีความรุนแรงตอการ

เสียชีวิต และใหประชาชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเชนเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ มีความรูและคอยเตือนตัวเองวาเม่ือมีอาการ
ท่ีสงสัยวาอาจจะเปนโรคนี้ใหรีบมาพบแพทยโดยเรงดวน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลในเวลา
อันสั้นและรวดเร็ว เพื่อปองกันการเกิดความพิการหรือเสียชีวิต 

2. ใหความรูกับประชาชนวาอะไรเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ในประเทศของเรา  และตองหลีกเลี่ยง เชนโรคเบาหวาน ถาประชาชน
สามารถหลีกเลี่ยงได ก็จะทําใหการเกิดโรคลดลง และยังสามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปใชเปน
แนวทางในการรณรงคปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และจะปฏิบัติตัวอยางไรเม่ือเกิดอาการ
กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพื่อลดอัตราตาย และทุพพลภาพ โดยการใชทรัพยากรอัน
จํากัดของประเทศอยางคุมคาที่สุด 

 


