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Abstract:
Purpose: The purpose of this study was to investigate the readiness 
of patients with acute coronary syndrome (ACS) prior to transfer 
from the Coronary Care Unit (CCU), the recurrence of heart 
problems during the 72 hours after transfer, and the relationship of 
age, gender, readiness to transfer and recurrence.  
Design: Descriptive research design. 
Methods: The sample comprised 90 ACS patients who had received 
treatment in the CCU of Bangkok Metropolitan Administration 
Medical College and Vajira Hospital and who were later transferred 
to ordinary wards. Data were collected through observational 
methods. The statistical analysis used was Chi-square. 
Main Findings: Male subjects constituted 67.8% of the sample, 
females 32.2%, and the major age group was 60-82 years (69%). The 
most prominent sign of readiness was good consciousness which 
was found in all patients, next was non heart failure (98.9%). The 
least prominent sign was normal hemodynamic system (67.8%). 
About 45.6% of the patients had readiness in all measures. There 
was an equal rate of recurrent ischemia and reinfarction 72 hours 
after transfer at 4.4%. Age and gender were not significantly 
associated with recurrence after transfer (p > .05). The total 
readiness and readiness of consciousness, hemodynamic system, 
signs and symptoms, ECG and cardiac markers were all 
significantly associated with recurrence after transfer (p < .05 and   
p < .01, respectively) 
Conclusionandrecommendation: These finding are beneficial for 
nurses to develop guidelines for nursing care patients with ACS to 
enable readiness of pathology and physiology prior to transfer from 
the CCU. Nurses should have increased awareness of patients’ 
readiness assessments prior to transfer; especially, consciousness, 
hemodynamic system, signs and symptoms, ECG and cardiac 
markers. In addition, closely observing patients for 72 hours after 
transfer from the CCU should be done in order to decrease the risk 
of recurrence.  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมก่อนย้ายกับการกลับซ้ำ
ของโรคภายหลังย้ายออกจากหออภิบาลโรคหัวใจในผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน*

รุ่งทิพย์พงษ์เจริญวรัญญูเสาวลักษณ์เล็กอุทัยสุวิมลกิมปีวรชัยคงเสรีพงศ์

บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความพร้อมก่อนย้าย การกลับซ้ำของโรค และ  
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง อาย ุ เพศ ความพรอ้มกอ่นยา้ยกบัการกลบัซำ้ของ  
โรคภายหลงัยา้ยออกจากหออภบิาลโรคหวัใจภายใน 72 ชัว่โมง ในผูป้ว่ย
กลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั  
รปูแบบการวจิยั: แบบบรรยาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยจำนวน 90 ราย ทีร่บัการรกัษา  
ในหออภิบาลโรคหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ  
วชริพยาบาล เกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกต วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิไคสแควร ์
ผลการวจิยั: พบวา่มผีูป้ว่ยเพศชาย รอ้ยละ 67.8 เพศหญงิรอ้ยละ 32.2   
สว่นใหญม่อีาย ุ 60-82 ป ี รอ้ยละ 69 มคีวามพรอ้มกอ่นยา้ยมากทีส่ดุคอื  
มรีะดบัความรูส้กึตวัด ี รองลงมาไมม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว พบรอ้ยละ 100 
และ 98.9 ตามลำดบั มคีวามพรอ้มกอ่นยา้ยนอ้ยทีส่ดุคอืระบบการไหลเวยีน
โลหติอยู่ในเกณฑป์กตพิบรอ้ยละ 67.8 ผูป้ว่ยทีม่คีวามพรอ้มกอ่นยา้ยครบ  
ทุกด้านพบร้อยละ 45.6 การกลับซ้ำของโรคภายหลังย้ายออกภายใน 72 
ชัว่โมงพบภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดซำ้และกลา้มเนือ้หวัใจตายซำ้รอ้ยละ 
4.4 เทา่กนั อายแุละเพศไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการกลบัซำ้ของโรคอยา่งม ี 
นยัสำคญัทางสถติ ิ (p > .05) ความพรอ้มกอ่นยา้ยโดยรวมและความพรอ้ม
ดา้นระดบัความรูส้กึตวั ระบบการไหลเวยีนโลหติ อาการและอาการแสดง   
คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสารชีวเคมีในเลือดที่บ่งบอกถึงพยาธิสภาพของหัวใจ  
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการกลบัซำ้ของโรคอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05 
และ p < .01 ตามลำดบั)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาครั้งนี ้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
แนวทางการดแูลผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัใหม้คีวามพรอ้ม  
ในดา้นพยาธสิรรีภาพกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลโรคหวัใจ และเพิม่ความ
ตระหนักในการประเมินความพร้อมโดยเฉพาะระดับความรู้สึกตัว ระบบ  
การไหลเวยีนโลหติ อาการและอาการแสดง คลืน่ไฟฟา้หวัใจและสารชวีเคม ี 
ในเลอืดทีบ่ง่บอกถงึพยาธสิภาพของหวัใจ รวมทัง้สงัเกตอาการผูป้ว่ยอยา่ง  
ใกลช้ดิภายหลงัยา้ยออกภายใน 72 ชัว่โมง เพือ่ลดภาวะเสีย่งตอ่การกลบัซำ้
ของโรค 
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