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ความเป็นมาและความส าคัญ ของงานและปัญหาในการศึกษา/วิจัย  
  องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน ซึ่งสองในสามของจ านวนนี้
อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา  โดยประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 1 คน ใน 3 คนมีภาวะความดันโลหิตสูง และประชากรวัย
ผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็พบ มี 1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เช่นกัน  และได้คาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็น โรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน โรค
ความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในแต่ละปีประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก
เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงเกือบ 8 ล้านคน ส่วนประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิต
สูงประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนี้ ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกือบร้อยละ 50 ด้วยโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต และโรคหัวใจ  

ในประเทศไทย จากข้อมูลสถิติส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ใน
ปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง จ านวน 3,684 ราย สถานการณ์ป่วยและเข้ารับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อ
เปรียบเทียบจากปี 2544 และปี 2555 พบว่าอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จะมีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่ม
จาก  จาก 287.5 เป็น 1433.61 ซึ่งถือว่ามีอัตราการเพ่ิมขึ้นกว่า 5 เท่า 
 ภาวะความดันโลหิตสูงในห้องฉุกเฉินเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ภาวะดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็นภาวะความดัน
โลหิตสูงวิกฤต ภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน และภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้น การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความ
รุนแรงของอาการมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย  ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต เป็นภาวะ
รุนแรงอาจท าให้เสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดด าอย่างเร็วที่สุด 
อวัยวะที่ได้รับอันตรายจากภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤตท่ีพบบ่อย ได้แก่ หัวใจ สมอง และไตโดยอาการที่พบได้บ่อย
ที่สุด ได้แก่ อาการแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย และอาการทางระบบประสาท การดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
วิกฤตในภาวะต่างๆ มีความแตกต่างกันในด้านชนิดของยาที่ควรใช้ ระดับของความดันโลหิตที่ต้องการและระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการลดความดันโลหิต 
 ภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน (hypertensive urgency) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงที่มากกว่า 
๑๘๐/๑๑๐มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับมีอาการของภาวะความดันโลหิตสูง เช่นปวดศีรษะรุนแรง หอบเหนื่อย ฯลฯ แต่
ภาวะความดันโลหิตสูงนั้นยังไม่มีอันตรายเฉียบพลันต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยทั่วไปผู้ป่วยในกลุ่มนี้คือ ผู้ป่วยที่
มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเฉียบพลันต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย หรือมีประวัติว่าเคยได้รับอันตรายต่ออวัยวะ
ต่างๆ มาก่อนเช่น มีหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน เคยมีน้ าท่วมปอดมาก่อน หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ภาวะสมอง



ขาดเลือดชั่วคราว (TIA) โรคไตวายเป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้ควรได้รับการดูแลรักษาใกล้ชิดมากกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่มีอาการใดๆ 
 ยาลดความดันโลหิตที่ดีในห้องฉุกเฉินควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ ออกฤทธิ์เร็ว ระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น 
ยาลดระดับความดันโลหิตที่ควรเลือกใช้ในห้องฉุกเฉินมีอยู่หลายชนิด ในปัจจุบันยังไม่มีข้อแนะน าให้เลือกใช้ยาชนิด
ใดชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยาที่ควรเลือกใช้เป็นล าดับแรกคือยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้เร็วเช่น captopril ๖.๒๕ หรือ 
๑๒.๕ มิลลิกรัม โดยหลังจากให้ยาดังกล่าวระดับความดันโลหิตควรลดลงประมาณ ๒๐-๓๐มิลลิเมตรปรอท ถ้าระดับ
ความดันโลหิตอยู่ในระดับคงที่และผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลห้วยพลู ให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
เร่งด่วนเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีผู้ป่วยที่ความดันโลหิตลดลงช้า ต้องให้ยาหลายขนาน ต้องสังเกตอาการนานและต้องนอน
โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบในการให้บริการ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็ว 
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน ผู้ป่วยไม่ต้องวิตกกังวลว่าต้องนอนในห้องฉุกเฉินนานและไม่ต้องนอน
โรงพยาบาล สามารถกลับไปรับประทานยาต่อที่บ้านได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบใหม่ของการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วนโดยใช้ทรัพยากรเท่าทีมีอยู่ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างก่อน – หลังการน ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการ  

วิธีการศึกษา/วิจัย  
เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผล ก่อน-หลัง การทดลองหลายครั้ง(Experimental 

Development Research, one group Pre-test and Post-test, Time series Design)  
 สิ่งที่ใช้ในการทดลองคือ รูปแบบการด าเนินงานการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน โดยใช้

แนวทางที่พัฒนาขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์น าไปทดลองที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยพลูระหว่างวันที่ 1 ต.ค.
2555 ถึง 30 มี.ค. 2558 
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วนที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลห้วยพลู
จ านวน 2461 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วนที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลห้วยพลู
จ านวน  2461 คน ใช้ทั้งหมด  
Intervention ที่ใช้ในการทดลองคือ รูปแบบใหม่ของการด าเนินงานของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่พัฒนาขึ้น  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 2 ชิ้น คือ  

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน  
2. แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน 

การสอบถามคุณภาพของเครื่องมือ (ตามตรง ตามเที่ยง ) ด าเนินการโดยการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างและ
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นคอนการท าวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. วิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการเดิม ในการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน ร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

2. ก าหนดระบบงาน/วิธีการใหม่เบื้องต้น โดยการน าทฤษฎีและหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการให้ยาลดความดันโลหิตแก่ผู้ป่วยโรคความดันดลหิตสูงเร่งด่วนให้สอด คล้องกับ
บริบทของพื้นที่ทดลองและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 



3. น าระบบงาน/วิธีการใหม่เบื้องต้นที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการ โดยมีการทบทวน ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และ 
วิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน การดูแลและให้ยาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งๆขึ้น ในแต่ละปี 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ด้วยการน าข้อมูลทั้งหลายจากข้ันตอนที่ 1-3 มารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเป็น
รูปแบบใหม่ของการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน ทีไ่ด้ผ่านการน าไปใช้จริงในพ้ืนที่ทดลอง
แล้ว 
การเก็บข้อมูลการวิจัย ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลเองทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  

1. ก่อนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
2. หลังการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด าเนินการแล้ว 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนโดยใช้ 
Descriptive Statistic  และ  Content Analysis  
สถิติที่ใช ้คือ สถิติพรรณนาด้วยจ านวน   ร้อยละ  
ผลการศึกษาวิจัย  พบว่าผลของการพัฒนา  

1. มีการใช้ CNPG ส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน  

2. มีแนวทางการให้ยาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน  
             3. มีการก าหนดตัวชี้วัดอัตราผู้ป่วยที่ไม่ต้องใช้ยา Captopril หลังจาก rest และทานยาเดิมผู้ป่วยแล้ว 

4. เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(6 เดือน) 
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงเร่งด่วน(ราย) 704 680 674 403 

จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงเร่งด่วนที่ความดัน
โลหิตลดลงโดยไม่ต้องใช้ยา Captopril และนอนสังเกต
อาการน้อยกว่า 1 ชั่วโมง(ราย) 

538 548 534 334 

อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วนที่ความดันโลหิต
ลดลงโดยไม่ต้องใช้ยา Captopril และนอนสังเกตอาการ
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ) 

76.42 80.58 79.23 82.88 

สรุปผลการวิจัย  พบว่าหลังการทดลอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วนทีน่อนสังเกตอาการน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และไม่ต้องทานยา Captopril เพ่ิมมากข้ึน สรุปได้ว่ารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ดีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับพ้ืนที่วิจัย สามารถปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยากและสามารถพัฒนาการเรียนรู้งานได้ดียิ่งขึ้นได้  
การน าสิ่งที่ได้จากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์  
ส าหรับพื้นที่วิจัย   การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมระดับประเทศอย่างยั่งยืน  



ส าหรับหน่วยงานบริหารพื้นที่วิจัย คือส านักสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมควรส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ต่อยอดและ
ขยายผลให้ทั่วทั้งจังหวัดอย่างรวดเร็วมั่นคงและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไปด้วยแนวคิดหลักการและวิธีการของ  KM ที่
สมบูรณ์แบบคือเป็น Knowledge Asset  : KA ที่เป็น  Explicit Knowledge ที่ดี  
ส าหรับผู้สนใจ  ควรศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีการ ที่ใช้ในการวิจัยนี้ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนน าไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทของตนเอง 
ส าหรับการท าวิจัยต่อไป ควรท าวิจัยต่อไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมรายละเอียดทุกๆด้านอย่างครบถ้วน จนเป็น
ตัวอย่างที่ดีระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน ตามแนวทางของR2R ที่ดี และขยายผล
ไปยังงานประจ าอื่นๆทั้งของโรงพยาบาลและองค์การอ่ืนๆทุกงาน  
ค าส าคัญ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน การพัฒนาการดูแล การวิจัย
พัฒนาเชิงทดลอง การท าวิจัยในงานประจ า  
Key words : Hypertensive crisis, Emergency Department, Model development, Experimental  
development  Research, R2R  
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