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Outcome of KPH UGIH Score in Kamphaeng Phet Hospital
Sompeng Chokchalermwong, M.D.*

Abstract
Objective : To compare the outcome of KPH UGIH Score applied to patient with upper gastrointestinal hemorrhage
between the traditional process and the adjusted one
Research Design : Interrupted time design research
Method : The samples were the patients with upper gastrointestinal hemorrhage of Kamphaengphet Hospital. The
study population were 1,292 UGIH patients who were treated prior to use of KPH UGIH Score ( FY 2013 - 2014 )
compared with 1,083 UGIH patients who were treated after the use of KPH UGIH Score ( FY 2015 - 2016 ).
The baseline data were sex, age, co-morbidity, laboratory findings. Clinical outcome data include
Esophagogastroduodenoscopy procedures, re-bleeding and death. The descriptive statistic; number, percentage and
standard deviation was calculated for baseline data while Chi-square or Fischer's exact test was used for
comparison between two groups.
Result : The study revealed no significantly different of baseline data between the two groups. The clinical outcome;
Esophagogastroduodenoscopy procedures, re-bleeding and death after using KPH UGIH Score were statistically
different (p <0.05) compared to before using this score.
Recommendation : KPH UGIH Score help to classify the severity of UGIH patients resulting in appropriate time to
Esophagogastroduodenoscopy, decreased re-bleeding and death. This should be implemented in general hospital
with limited resource and man power.
Key words : KPH UGIH Score, Upper gastrointestinal hemorrhage
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ผลการใช้ KPH UGIH Score ในการรักษาผูป้ ่ วยเลือดออกทางเดิ นอาหารส่วนต้น
ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
สมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์, พ.บ.*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาผลของการใช้คะแนน KPH UGIH Score ในโรงพยาบาลกําแพงเพชรในด้านของการรักษา โดยการ
ส่องกล้อง การทําหัตถการทางกล้อง การผ่าตัด ผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ การเกิดภาวะเลือดออกซํา และการเสียชีวติ
การออกแบบวิ จยั : การวิจยั กึงทดลองแบบ 2 กลุ่มแยกตามช่วงเวลา(Interrupted time design)
วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั : ตัวอย่างคือ ผู้ป่วยทีเข้ารับการรักษาด้วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาล
กําแพงเพชร แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก่อนการใช้ KPH UGIH Score ( ปี งบประมาณ 2556 - 2557 ) จํานวน
1,292 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มหลังการใช้ KPH UGIH Score ( ปี งบประมาณ 2558 – 2559 ) จํานวน 1,083 ราย เก็บข้อมูล
พืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาการแสดง โรคร่วม ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่
การทําหัตถการ การเกิดภาวะเลือดออกซํา และการเสียชีวติ วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานด้วยสถิตเิ ชิงพรรณาเป็ น จํานวน ร้อยละ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติ Chi-square หรือ Fischer’s exact test
ผลการวิ จยั : ข้อมูลพืนฐานของผูป้ ว่ ยทัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า ภายหลังการใช้ KPH UGIH Score
ผู้ป่วยได้รบั การส่องกล้องและการทําหัตถการทางกล้องมากขึน การเกิดภาวะเลือดออกซําและการเสียชีวิตลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ข้อเสนอแนะ : การใช้ KPH UGIH Score ในการประเมินผูป้ ่วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น ช่วยให้ผปู้ ่วยได้รบั การ
ส่องกล้อง และการทําหัตถการทางกล้อง ลดการเกิดภาวะเลือดออกซําและการเสียชีวติ จึงเหมาะสมในนํามาวางระบบการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นโรงพยาบาลทัวไปทีมีทรัพยากร และบุคลากรจํากัด
คําสําคัญ : KPH UGIH Score, ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น

*
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Îµ
£µª³Á¨º°°°µÁ·°µ®µ¦nªo ( Upper gastrointestinal hemorrhage ®¦º° UGIH) ®¤µ¥¹ £µª³Á¨º°°°
Á®º°n° Ligament of Treitz ÅoÂn ®¨°°µ®µ¦ ¦³Á¡µ³°µ®µ¦ Â¨³¨ÎµÅoÁ¨Ènªo Ã¦¸ÊÁÈ £µª³» Á·¸É µÎ ´
Â¨³¡Åon°¥ o°µ¦µ¦¼Â¨¦´¬µÁ¦nnª Á¡ºÉ°®µµÁ®» °Á¨º°°°Â¨³¦´¬µÄ®oÁ¨º°®¥»°¥nµ´nª¸ °»´ · µ¦r
Ä¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ¡¼o nª¥ 160 n°¦³µ¦ 100,000  °´¦µµ¦Á¸¥¸ª· ¦o°¥¨³ 5-10 µÁ®»ªn Ä®nÁ·µ
Non-variceal bleeding ¦o°¥¨³ 80-90 Ä¦³Á«Å¥¡°»´ · µ¦r 3 - 2 n°¦³µ¦ ,  °´¦µÁ¸¥¸ª·
¦o°¥¨³ 7-4 nªÄ®nÁÈ ¼o ¼ °µ¥» Á¡«µ¥¤µªnµÁ¡«®·Ä°´¦µ 2: µÁ®»µÂ¨Á¡È· (peptic ulcer) ¦o°¥¨³
Ŝ0-50 µµ¦°´Á °¨ÎµÅoÁ¨È (duodenitis) ®¦º°¦³Á¡µ³°µ®µ¦°´Á·Á¥ºÉ°»¦n° (erosive gastritis) ¦o°¥¨³ 2-3
µ®¨°Á¨º°Ä®¨°°µ®µ¦Ãn¡° (esophageal varice) ¦o°¥¨³ - µ¨»n¤°µµ¦¸ µ °Á¥ºÉ°»´ Ê Än°°µ®µ¦
(Mallory - Weiss syndrome) ¦o°¥¨³ - Â¨³nªo°¥µµ¦°´Á °®¨°°µ®µ¦ (esophagitis) Â¨³ÁºÊ°°µÁ·
°µ®µ¦ (tumor)2
µ¦¦´¬µÁºÊ°o¸ÉµÎ ´ ÅoÂn µ¦Ä®oµ¦ÎÊ µ Á¨º°®¦º°¡¨µ¤µÁ¥ Á¡ºÉ°¦´¬µªµ¤´Ã¨®· Â¨³
µ¦Å®¨Áª¸¥ °Ã¨®·Ä®o¸É ¦ª¤¹µ¦Äo¥µ¥´¥´Ê µ¦®¨´¦Ä¦³Á¡µ³°µ®µ¦
É
(Proton pump inhibitor) ¡ªnµ
3
µ¤µ¦¨°´¦µµ¦Á·Á¨º°°°ÎÊµÅo°¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ·· °µ´Ê Â¨oª µ¦¦ª®µµÁ®» °Á¨º°°°Á¡ºÉ°
Îµµ¦¦´¬µÄ®oÁ¨º°®¥»°¥nµ´nª¸ÁÈ µ¦¨°´¦µµ¦Á¸¥¸ª· ¸É µÎ ´ ª·¸ µ¦¸ÅÉ o¨¤µ¸É »Ä´ »´ º° µ¦
n°¨o°µÁ·°µ®µ¦nªo (Esophagogastroduodenoscopy ®¦º° EGD) ¡ªnµ µ¤µ¦ª··´¥ (diagnosis) ÎµÂ®n
¸ÉÁ ¨º° °° Â¨³¦´ ¬µÄ®oÁ ¨º° ®¥»  Åo (therapeutic) ¹ ¦o° ¥¨³ -4 ®µµ¦¦´ ¬µoª ¥¨o° Å¤n  ¤´ §·Í ¨o ° Î µ
µ¦nµ´n°Å
Â¤oªnµµ¦¦´¬µoª¥µ¦n°¨o° Â¨³µ¦Äo¥µ³Åo¨¸
Ân°´ ¦µµ¦Á¸¥¸ª· ¥´¼°¥¼nÁºÉ°µ´ ´¥µ
´ª¼o nª¥ ÅoÂn Ã¦¦³Îµ´ª Ã¦¦nª¤ Â¨³´ ´¥µ¦³¥³Áª¨µÄµ¦n°¨o°¸É ª¦¦³Îµ£µ¥Ä 24 ´ªÃ¤®¨´
É
µ¦´

¼o nª¥Åªo¦´ ¬µÂ¨³¡o£µª³È°Â¨oª Á¡¦µ³µ¤µ¦ª··´¥µÁ®» ° UGIH ÅoÂ¤n¥Îµ¹ 7.% °¸´Ê Îµµ¥µ¦Á·
Á¨º°°°ÎÊµÅo nª¥Â¥¼o nª¥µ¤ªµ¤Á¸¥É  °ÎµÂ®n Á¨º°°°Åo µ¦Îµ®´µ¦µ¨o°nª¥¨µ¦Á·Á¨º°°°
ÎÊµ ¨µ¦nµ´ ¦³¥³Áª¨µ°¥¼Ãn ¦¡¥µµ¨ Â¨³µ¦Á¸¥¸ª· Ä¼o nª¥¸¤É ¸ ªµ¤Á¸¥É ¼Åo µ¦¦³Á¤·¼o nª¥Ä ´ Ê ooª¥
µ¦´¦³ª´· ¦ª¦nµµ¥ Â¨³¦ª®o°·´ · µ¦ ³nª¥Ä®oÂ¡¥r¦µ´ ´¥Á¸¥É Äµ¦Îµµ¥ªµ¤¦»Â¦´¨nµª
¸É nµ¤µµ¦Äo³ÂnµÇ¤µnª¥Äµ¦¦³Á¤· Án Blatchford  ®¦º° Rockall 7 Ã¥ Blatchford score ÁÈ ³Â
¦³Á¤·µ°µµ¦Â¨³¨µ®o°·´ · µ¦Á¡ºÉ°µµ¦rªµ¤Á¦nnªÄµ¦n°¨o° ¡ªnµnµ sensitivity ¼ -%
Ân¤ ¸ specificity ÎÉµÁ¡¸¥ 3%, nª Rockall score ÁÈ ³Â¦³Á¤·ªµ¤Á¸¥É Äµ¦Á·£µª³Á¨º°°°ÎÊµ Â¨³
µ¦Á¸¥¸ª· ¡ªnµ µ¦´¨»¤n Â¥¦³´ªµ¤¦»Â¦¤¸µ¦¦³Á¤·¦³´ªµ¤¦»Â¦¸É ¼ Á·¦·,
Ã¦¡¥µµ¨ÎµÂ¡Á¡¦ÁÈ Ã¦¡¥µµ¨´ªÅ
É
µ 4 Á¸¥ µ¦µ¥µ¦³Îµ¸ °Ã¦¡¥µµ¨2 ¡ªnµ
ÎµªÂ¨³°´¦µµ¥ °¼o nª¥¸¤É £¸ µª³Á¨º°°°µÁ·°µ®µ¦nªo¤¸ÂªÃo¤¼ Ê¹ ´Ê Ân¸ ¡.«. 24, 2, 2 ¡
Îµª¼o nª¥ 2 ¦µ¥, 4 ¦µ¥, 4 ¦µ¥ Â¨³Á¸¥¸ª· Îµª 3 ¦µ¥ (¦o°¥¨³ 4.43), 3 ¦µ¥ (¦o°¥¨³ 4.24), 32 ¦µ¥
(¦o°¥¨³ 3.2) µ¤¨Îµ´ Ã¦¡¥µµ¨ÎµÂ¡Á¡¦Å¤nµ¤µ¦Îµµ¦n°¨o°Åo£µ¥Ä ŚŜ ´ªÃ¤®¨´
É
µ¦´¼o nª¥Åªo¦´ ¬µ
Â¨³¡o£µª³È°Â¨oª ÁºÉ°µ´ ®µµ¦ µÂ¨»¨µ¦ Â¨³¦´¡¥µ¦ ¨°Îµª¼o nª¥nµ´»Á·°Áª¨µµ
µÁ®» °Éº Ç¤¸Îµ ª¤µ ¼on ª ¥¸É¤ ¸£ µª³Á¨º° °°µÁ· °µ®µ¦nª o nª Ä®n ¤ ¸ ªµ¤Á¸É¥ ÎÉ µ n ° µ¦Á¨º° °°ÎÊ µ
µ¦n°¨o°Á¦ÈªÅ¤nÁ¨¸¥É Â¨°´¦µµ¥ Â¨³Å¤nn°¥¤¸µ¦Îµ®´µ¦ Án heater probe, hemoclip, rubber band,
adrenaline injection ÎµÄ®oÊ· Á¨º°¦´¡¥µ¦ Â¨³Â¦µ¤µ ®µo°n°¨o°¼o nª¥»¦µ¥ ´´Ê µ¦Á¨º°n°¨o°Ä
¼onª¥¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡µ³¦µ¥¹ÁÈ ·É Îµ ÁÈ  °¸¦³µ¦®¹É  µ¦n°¨o°¸ÉoµÁ·ÅÄ¼onª¥¸É¤ ¸ªµ¤Á¸¥¼n°µ¦
Á¨º°°°ÎÊµ n¨Ä®o¼onª¥°¥¼nÃ¦¡¥µµ¨µ Ê¹ o°Ä®oÁ¨º°¤µ Ê¹ Á¸¥É n°£µª³Á¨º°°°ÎÊµ¤µ Ê¹ Â¨³°´¦µµ¥
¼ Ê¹ Åo Ä¸ 27 ¹¤¸µ¦¡´µ KPH UGIH Score ¦³°oª¥ 7 ´ªÂ¦ ÅoÂn °µ¥» ¸¡¦ nµªµ¤´Ã¨®·
Systolic nµ Hemoglobin, BUN, Ã¦¦nª¤ Cirrhosis Â¨³£µª³ Hepatic failure Ã¥Ân³ÂÁÈ  3 ¨»n¤ ÅoÂn ¨»n¤Å¤n
É
-  ª´ ¨»n¤µ¨µ ³Â 4 - ³Â ³Åo¦´ µ¦
¦»Â¦ ³Â  4 ³Åo¦´ µ¦n°¨o°£µ¥Ä  ´ªÃ¤
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ส่องกล้องตังแต่ 24-96 ชัวโมง และกลุ่มรุนแรง คะแนน>16 คะแนน จะได้รบั การส่องกล้องแบบฉุ กเฉินภายใน 24 ชัวโมง
การศึกษาทีผ่านมา พบว่า KPH UGIH Score มี sentitivity เทียบเท่าแต่มี specificity มากกว่า Blatchford score และมี
ความถูกต้องแม่นยําดีกว่า Rockall score ในทุกข้อ13,14 จึงได้นํา KPH UGIH Score มาใช้ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ตังแต่นนมา
ั
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาผลของการใช้คะแนน KPH UGIH Score ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ในด้านของการรักษาโดยการส่องกล้อง การทําหัตถการทางกล้อง การผ่าตัด ผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ การเกิดภาวะ
เลือดออกซํา และการเสียชีวติ เพือนํามาเป็ นแนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย UGIH ต่อไป
ประชากรและวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นีเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยทีมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น ทีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลกําแพงเพชรระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2559 จํานวน 2,375 ราย รับการรักษาจํานวน
2,646 ครัง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม แยกตามช่วงเวลาในรูปแบบ Interrupted time design ได้แก่ ผูป้ ่วยทีเข้ารับการรักษาด้วยภาวะ
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นก่อนการใช้ KPH UGIH Score (ปี งบประมาณ 2556-2557) จํานวน 1,292 ราย รับการรักษา
จํานวน 1,385 ครัง เปรียบเทียบกับหลังการใช้ KPH UGIH Score (ปี งบประมาณ 2558-2559) จํานวน 1,083 ราย รับการ
รักษาจํานวน 1,261 ครัง เก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที 1 ข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาการแสดง โรคร่วม ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร Hemoglobin และ
BUN วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา เป็ นจํานวน ร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ส่วนที 2 ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิค ได้แก่ การทําหัตถการ การเกิดภาวะเลือดออกซํา และการเสียชีวติ วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มด้วย Chi-square หรือ Fischer’s exact test
การคํานวณขนาดศึกษาภายใต้สมมติฐานว่า หลังการใช้ KPH UGIH Score ภาวะเลือดออกซําลดลงจาก ร้อยละ
10 เหลือร้อยละ 5 และอัตราการตายลดลงจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ต้องการระดับนัยสําคัญที 0.05 อํานาจทางสถิติ
เท่ากับ 0.80 ทดสอบสองทาง สัดส่วนผู้ป่วย UGIH สองกลุ่มเท่าๆกัน คํานวณได้ขนาดตัวอย่าง กลุ่มละ 474 ราย และ
984 ราย ดังนันการศึกษานีจึงใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย UGIH ก่อนและหลังการใช้ KPH UGIH Score อย่างน้อยกลุ่มละ 984 ราย
การศึกษานีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลกําแพงเพชรแล้ว
ผลการศึกษา
ผูป้ ่วยทีเข้ารับการรักษาด้วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นก่อนการใช้ KPH UGIH Score (ปี งบประมาณ
2556-2557) จํานวน 1,292 ราย และหลังการใช้ KPH UGIH Score (ปี งบประมาณ 2558-2559) จํานวน 1,083 ราย ส่วน
ได้แก่ อาเจียนเป็ นเลือด
ใหญ่เป็ นเพศชาย (ประมาณร้อยละ 60) อายุเฉลียใกล้เคียงกันคือ 60 ปี อาการส่วนใหญ่ทมาพบแพทย์
ี
ส่วนมากมีโรคร่วมทางตับและไต โดยข้อมูลพืนฐานทังสองกลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกัน ดังตารางที 1
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ตารางที 1 ข้อมูลพืนฐานของผูป้ ว่ ยทีมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
ก่อนการใช้
หลังการใช้
ข้อมูล
KPH UGIH Score
KPH UGIH Score
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
เพศ
781
60.5
689
63.6
ชาย
511
39.5
394
36.4
หญิง
อายุ
60.6 (±15.5)
58.8 (±17.1)
ปี (±SD)
อาการแสดง
532
38.4
506
40.1
Hematemesis
97
7.0
93
7.4
Coffee ground
76
5.5
78
6.2
Hematochezia
Melena
384
27.7
356
28.2
Syncope
55
4.0
42
3.3
โรคร่วม
239
17.3
208
16.5
Cirrhosis
49
3.5
37
2.9
Hepatic failure
40
2.9
36
2.8
Cardiac failure
194
14.0
163
12.9
Renal failure
ผลเลือด (Mean,±SD)
8.5 (±2.8)
8.6
(±2.8)
Hemoglobin(g/dL)
35.3 (±26.4)
35.1 (±25.1)
BUN(mmol/L)

p-valve

0.121

0.177
0.194
0.384
0.247
0.403
0.220
0.319
0.222
0.425
0.335
0.149
0.829

ผลลัพธ์ทางคลินิค พบว่า ภายหลังการใช้ KPH UGIH Score ประเมิน และรักษาผูป้ ว่ ยภาวะเลือดออกทางเดิน
อาหารส่วนต้น ผู้ป่วยได้รบั การส่องกล้อง และการทําหัตถการทางกล้องมากขึน ในขณะทีการผ่าตัดมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่
ต่างกันทางสถิติ การเกิดภาวะเลือดออกซําลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ จากร้อยละ 9.8 เหลือร้อยละ 4.9 ( p< 0.05) และ
การเสียชีวติ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือจากร้อยละ 4.2 เหลือร้อยละ 2.5 ( p< 0.05) ดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลลัพธ์ทางคลินิกในผูป้ ว่ ยทีมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
ข้อมูล

ก่อนการใช้
KPH UGIH Score
จํานวน ร้อยละ

หลังการใช้
KPH UGIH Score
จํานวน ร้อยละ

p-valve

หัตถการ
EGD
EGD+Procedure
Surgery
ผลการรักษา
Rebleeding
Dead

796
170
7

57.5
12.3
0.5

806
255
4

63.9
20.2
0.3

<0.001
<0.001
0.329

136
59

9.8
4.2

62
31

4.9
2.5

<0.001
0.007
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ª· µ¦r
µ¦¼Â¨¼o nª¥£µª³Á¨º°°°µÁ·°µ®µ¦nªo ÅoÂn µ¦Ä®oµ¦ÎÊµ°¥nµÁ¡¸¥¡° µ¦¦´¬µ ´µ¸¡Ä®o
¸É µ¦Ä®oÁ¨º°Á¤ºÉ°¼o nª¥¤¸£µª³¸ µ¦Ä®o¥µ µ¦¦ª®µµÁ®» °Á¨º°°°Ã¥µ¦n°¨o°µÁ·°µ®µ¦nªo
Â¨³µ¦¦´¬µÄ®oÁ¨º°®¥» µ¦n°¨o°µÁ·°µ®µ¦nªo³µ¤µ¦nª¥¨¦³¥³Áª¨µÄµ¦°Ã¦¡¥µµ¨Â¨³¨
Îµªµ¦Ä®oÁ¨º°Åo ¹Â³ÎµÄ®o°n ¨o°£µ¥Ä 72 ´ªÃ¤
É 15 Â¨³Ä¨»n¤¸ÁÉ ¸¥É ¼Â³ÎµÄ®o°n ¨o°£µ¥Ä 24 ´ªÃ¤
É
16
®¨´ÂoÅ £µª³È°Â¨oª
Ä£µªµ¦r °Ã¦¡¥µµ¨¸¤É ¸ ¤¼o µ¦´µ¦¦´¬µÎµª¤µ Ê¹ ¦³°´´ ®µµ¦ µÂ¨oµ»¨µ¦
Â¨³¦´¡¥µ¦ ¨°Îµª¼o nª¥nµ´»Á·°Áª¨µ¤¸µÎ ª¤µ ¼o nª¥Ã¦Á¨º°°°µÁ·°µ®µ¦nªonªÄ®n
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Clinical with initial blood Lactate level to identify Sepsis in Emergency Department
Pongsuree Poowarattanawiwit, M.D., FTCEP.*
Abstract
Background : Clinical progression and various laboratory results are crucial to diagnose sepsis in according to
current standard guidelines. Unfortunately, some laboratory parameters are not practical in the emergency
department from prolonged turnaround time. Therefor the prompt diagnosis of sepsis is challenging.
Objective : To study the role of initial clinical signs and blood lactate level that help to identify patients with sepsis in
emergency department.
Method : This prospective cohort study included all patients aged over 15 years old, qSOFA score ≥1, clinical
presentation of infection and visited the emergency department, Kamphaeng Phet Hospital in February 2018. The
vital signs, mental status, oxygen saturation and blood lactate level were recorded. The patients were completely
observed until achieved the final diagnosis and divided into 2 groups. The study group was sepsis diagnosis while
non-sepsis as control group. The continuous variables were analyzed by Student’s t-test; categorical data by exact
probability test and multivariable logistic regression presented in odds ratio.
Result : One hundred ninety-five patients were included with 49 sepsis patients (25%) and 146 non-sepsis (75%).
The multivariable logistic regression showed the systolic blood pressure ≤100 mmHg (P = 0.009) and initial blood
lactate level >2 mmol/L (P < 0.001) were significantly associated with sepsis.
Clinical Parameters
Systolic blood pressure ≤ 100 mmHg
Blood lactate > 2 mmol/L
Respiratory rate ≥ 24 /min

Sepsis
(N = 49)
N
22
40
10

%
44.9
81.6
20.4

Non-sepsis
(N = 146)
N
%
40
27.4
67
45.9
115
10.3

OR
2.67
5.47
1.94

95% CI

P-value

(1.28-5.55) 0.009
(2.41-12.41) <0.001
(0.74-5.08) 0.179

Conclusion : In emergency department, patients with qSOFA ≥ 1, Blood lactate level > 2 mmol/L and systolic blood
pressure ≤ 100 mmHg were indicated of sepsis. A prompt diagnosis and management should be applied without
delay.
Keyword : Sepsis, qSOFA, Lactate, Systolic blood pressure, Emergency

*

Physician, Professional Level. Emergency Department, Kamphaeng Phet Hospital.
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การใช้ลกั ษณะทางคลิ นิกร่วมกับระดับแลคเตทในเลือดเริ มต้น ทีบ่งชีถึงการติ ดเชือ
ในกระแสเลือด ในหน่ วยงานผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
พงศ์สรุ ยี ์ ภูวรัตนาวิวธิ , พ.บ., ววฉท. *
บทคัดย่อ
บทนํา : แนวทางการวินิจฉัยภาวะติดเชือในกระแสเลือดทีใช้ในปจั จุบนั ต้องอาศัยผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และติดตามการ
เปลียนแปลงอาการของผู้ ป่ ว ย ทํ า ให้ ย ากในการวินิ จ ฉั ย ภาวะนี ทีหน่ ว ยงานผู้ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น เนื องจากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารบางค่าใช้เวลานาน
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาลักษณะทางคลินิก ร่วมกับระดับแลคเตทในเลือดเริมต้น ทีช่วยบ่งชีถึงการมีภาวะติดเชือในกระแส
เลือด ในหน่วยงานผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิ ธีการวิ จยั : เป็ นการวิจยั เชิงพยากรณ์ รูปแบบ prospective cohort design ในผูป้ ่วยทุกรายทีมีอายุมากกว่า 15 ปี มีระดับ
qSOFA ตังแต่ 1 คะแนนขึนไป มีลกั ษณะทางคลินิกทีอาจเกิดจากภาวะติดเชือ เข้ามารักษาในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บันทึกค่าสัญญาณชีพ ระดับการรูต้ วั ระดับค่าออกซิเจน และระดับค่าแลค
เตทในเลือด ติดตามผูป้ ว่ ยจนถึงการสรุปวินิจฉัยครังสุดท้าย แบ่งผูป้ ว่ ยเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชือในกระแส
เลือดเป็ นกลุ่มศึกษา และกลุ่มทีไม่มภี าวะติดเชือในกระแสเลือดเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรต่อเนืองด้วย
Student’s t-test ตัวแปรแจงนับด้วย exact probability test และ multivariable logistic regression นําเสนอด้วย odds ratio
ผลการวิ จยั : มีผปู้ ว่ ยทีเข้าตามเกณฑ์จาํ นวน 195 ราย เป็ นผูท้ มีี ภาวะติดเชือในกระแสเลือด 49 ราย (ร้อยละ 25) และผูท้ ไม่
ี มี
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด 146 ราย (ร้อยละ 75) เมือนําลักษณะบ่งชีมาพิจารณาพร้อมกันด้วย logistic regression พบว่า
ลักษณะทีบ่งชีภาวะติดเชือในกระแสเลือด ได้แก่ ค่าบนของความดันโลหิต ≤100 mmHg (P = 0.009) และระดับแลคเตทใน
เลือดเริมต้น > 2 mmol/L (P < 0.001)

ลักษณะทางคลินิก
ค่าบนของความดันโลหิต ≤ 100 mmHg
แลคเตทในเลือด > 2 mmol/L
อัตราการหายใจ ≥ 24 /min

ติดเชือ
ไม่ตดิ เชือ
ในกระแสเลือด
ในกระแสเลือด
(N = 49)
(N = 146)
จํานวน
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
22
44.9
40
27.4
40
81.6
67
45.9
10
20.4
115
10.3

OR
2.67
5.47
1.94

95% CI

P-value

(1.28-5.55) 0.009
(2.41-12.41) <0.001
(0.74-5.08) 0.179

สรุปผลการวิ จยั : ในหน่วยงานทีดูแลผูป้ ่วยฉุ กเฉิน หากพบผูป้ ่วยมีระดับ qSOFA ตังแต่ 1 คะแนนขึนไป มีค่าระดับแลคเตท
ในเลือดมากกว่า 2 mmol/L และมีค่าบนของความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 mmHg บ่งชีว่ามีภาวะติดเชือในกระแส
เลือด จึงสมควรให้การรักษาภาวะนีทันทีเพือเป็ นการลดการวินิจฉัยและรักษาล่าช้า
คําสําคัญ : Sepsis, qSOFA, Lactate, Systolic blood pressure, Emergency
* นายแพทย์ชาํ นาญการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทนํา
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด (sepsis) ถือว่าเป็ นปญั หาสําคัญอย่างยิงของทางสาธารณสุข เนืองจากมีรายงานของการ
เพิมจํานวนผูป้ ว่ ยทีมากขึน1,2 โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุและมีโรคประจําตัว3 จึงเป็ นภัยคุกคามสําคัญทีมีโอกาสทําให้เสียชีวติ ได้สงู 4-7
จากการให้คาํ จํากัดความระดับนานาชาติอย่างเป็ นเอกฉันท์ครังที 3 ของการติดเชือในกระแสเลือดและการติดเชือใน
กระแสเลือดทีมีภาวะช็อค (Sepsis-3) ทีสมาคมการดูแลผู้ป่วยหนักแห่งยุโรป (European Society of Intensive Care
Medicine) และสมาคมผูป้ ่วยวิกฤต (Society of Critical Care Medicine) ประกาศเมือปี พ.ศ. 25588 กําหนดภาวะติดเชือใน
กระแสเลือดหมายถึง “การตอบสนองของร่างกายอย่างไม่เหมาะสมต่อการติดเชือ ส่งผลให้อวัยวะสําคัญทํางานบกพร่อง
ซึงเป็ นภัยคุกคามถึงชีวติ ” อีกทังยังมีการเปลียนแปลงแนวทางการวินิจฉัย โดยมีการนํา SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment) มาใช้ในการวินิจฉัยแทน SIRS (Systemic Inflammatory Respond Syndrome) เพือให้มคี วามจําเพาะต่อการ
ติดเชือทีมากขึน
แนวทางการวินิจฉัยภาวะติดเชือในกระแสเลือดเริมจากการประเมินค่าคะแนน qSOFA (Quick Sequential Organ
Failure Assessment) ประกอบด้วยอัตราการหายใจ (respiratory rate) ระดับการรูต้ วั (mental status) และค่าบนของความดัน
โลหิต (systolic blood pressure) หากมีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าผูป้ ว่ ยรายนีน่าจะมีภาวะติด
เชือ จากนันให้ทําการประเมินค่าคะแนน SOFA ซึงประกอบด้วย อัตราส่วนระดับออกซิเจนในเลือดแดงต่อความเข็มข้นของ
ออกซิเจนในอากาศ (PaO2/Fio2) แบบประเมินการรูส้ กึ ตัวของกลาสโกว์ (Glasgow Coma Scale) ระดับความดันเฉลียของ
เลือดแดง (mean arterial pressure) การใช้ยากระตุ้นความดันโลหิต (vasopressors) ระดับค่าครีเอตินินในเลือด (serum
creatinine) ปริมาณการออกของปสั สาวะ (urine output) ระดับค่าบิลริ ูบนิ (bilirubin) และปริมาณเกล็ดเลือด (platelet) หากมี
ค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าผูป้ ่วยรายนีมีภาวะติดเชือในกระแสเลือด หากผูป้ ่วยได้รบั สารนํา
อย่างเพียงพอแล้ว พบว่า ผูป้ ่วยยังต้องใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตเพือให้ระดับความดันเฉลียของเลือดแดงมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าระดับแลคเตทในเลือด (serum lactate) มากกว่า 2 มิลลิโมลต่อลิตร จะถือว่ามีภาวะติดเชือ
ในกระแสเลือดทีมีภาวะช็อก (septic shock)
ปญั หาหลักอย่างหนึงในกระบวนการรักษาผู้ป่วยติดเชือในกระแสเลือดของหน่ วยงานทีให้การดูแลผูป้ ่วยฉุ กเฉินคือ
ความล่าช้าในการวินิจฉัย เนืองจากแนวทางในการหาค่า SOFA ต้องอาศัยผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เช่นระดับปริมาณเกล็ด
เลือด บิลิรูบิน ครีเอตินิน และยังต้องอาศัยการติดตามลักษณะทางคลินิ กของผู้ป่วย เช่น ปริมาณการออกของปสั สาวะ
ซึงหน่ วยงานทีดูแลผูป้ ่วยฉุ กเฉินไม่สามารถทราบค่าเหล่านันได้อย่างทันทีในขณะแรกรับผูป้ ่วย สําหรับกรณีผู้ป่วยติดเชือใน
กระแสเลือดทีมีภาวะช็อก สามารถรถวินิจฉัยได้โดยใช้ค่าระดับแลคเตทในเลือดและระดับความดันโลหิตภายหลังจากทีได้ใช้
เวลาให้สารนํ าอย่างเต็มทีแล้ว จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้อาจเกิดการรักษาตาม
แนวทางทีล่าช้า9,10
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะทางคลินิก ร่วมกับระดับแลคเตทในเลือดเริมต้น ทีช่วยบ่งชีถึงการมีภาวะ
ติดเชือในกระแสเลือด ไม่ใช่ค่าทีได้หลังจากให้สารนําแล้วตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัย 8 อันเป็ นข้อมูลทีสามารถทราบได้ง่ายและ
รวดเร็ว ซึงจะนําไปสูก่ ารรักษาทีอย่างรวดเร็วและจะส่งผลให้อตั ราการเสียชีวติ ลดลง
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นีได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็ นการวิจยั เชิง
พยากรณ์ แบบติดตามกลุ่ มผู้ ป่ว ยทีศึก ษา (prospective cohort design) ทีเข้า มารัก ษาในกลุ่ มงานเวชศาสตร์ฉุก เฉิ น
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างวันที 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ อายุมากกว่า 15 ปี มีระดับ qSOFA ตังแต่ 1 คะแนนขึนไป และมีลกั ษณะทางคลินิกทีอาจ
ี
นิจฉัยแต่แรกว่าการเจ็บปว่ ยนีเกิดจากโรคไม่ตดิ เชือ
เกิดจากภาวะติดเชือ จึงไม่รวมผูป้ ว่ ยทีได้รบั อุบตั เิ หตุ หรือผูท้ สามารถวิ
ข้อมูลผูป้ ่วยในช่วงเวลาขณะแรกรับถูกบันทึกในแบบบันทึกข้อมูลทีประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ลักษณะพืนฐานของผูป้ ว่ ย และข้อมูลลักษณะทางคลินิก โดยมีตวั แปรทีศึกษา 7 อย่างด้วยกันคือ อัตราการหายใจ (respiratory
rate) อัตราการเต้นหัวใจ (heart rate) ค่าบนของความดันโลหิต (systolic blood pressure) ระดับอุณหภูมริ ่างกาย (body
temperature) ระดับการรูต้ วั (Glasgow Coma Scale) ระดับค่าออกซิเจน (oxygen saturation) และระดับค่าแลคเตทในเลือด
(blood lactate) ผูป้ ่วยรายใดทีไม่ได้รบั การตรวจหรือไม่มกี ารบันทึกข้อมูลตัวแปรอย่างครบถ้วน จะคัดออกจากการวิเคราะห์
ผูป้ ่วยทีผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและมีการบันทึกข้อมูลตัวแปรอย่างสมบูรณ์ จะถูกติดตามจนถึงการสรุปวินิจฉัยครังสุดท้ายโดย
แพทย์ผใู้ ห้การรักษา แล้วแบ่งผูป้ ่วยออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชือในกระแสเลือดถือเป็ นกลุ่ม

11
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ศึกษาหลัก และกลุ่มทีไม่มภี าวะติดเชือในกระแสเลือด ถือเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการเก็บข้อมูลในกลุ่ม ผูป้ ่วยตัวอย่างจํานวน 4 วัน เพือหาจํานวนประชากรเป้าหมายทีจะนํ ามาศึกษา พบว่า
จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยจํานวน 100 คน หรือใช้ระยะเวลาเก็บตัวอย่างประมาณ 15 วัน เพือทีจะให้ได้ค่า Alpha =
0.05 และ Power = 0.80 ในการวิจยั นีได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เพือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
เป้าหมายทีกําหนด ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม สําหรับตัวแปรต่อเนืองใช้ Student’s t-test
ตัวแปรแจงนับใช้ exact probability test และวิเคราะห์ความสามารถในการบ่งชีของลักษณะทีศึกษาด้วย multivariable logistic
regression นําเสนอด้วย odds ratio โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
ผลการวิ จยั
ผูป้ ว่ ยทีผ่านเกณฑ์การคัดเข้ามีจาํ นวน 214 ราย คัดผูป้ ว่ ยทีมีขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ออกจํานวน 19 ราย ได้ผปู้ ว่ ยทีติดตาม
จนถึงการสรุปวินิจฉัยสุดท้ายจํานวน 195 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทีวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชือในกระแสเลือด จํานวน 49 ราย (25%)
และกลุ่มทีไม่มภี าวะติดเชือในกระแสเลือด จํานวน 146 ราย (75%) (แผนภาพที 1)
ผูป้ ว่ ยทีศึกษามีลกั ษณะพืนฐานระหว่าง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ และโรคร่วม (ตารางที 1) เมือพิจารณา
ทีลักษณะทางคลินิกของผูป้ ว่ ย พบว่า ตัวแปรทีค่าเฉลียมีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม คือ ค่าบนของความดันโลหิต (P =
0.002) และระดับค่าแลคเตทในเลือด (P < 0.001) (ตารางที 2)
เมือนําลักษณะทางคลินิกทัง 7 ตัวแปรมาแบ่งแยกเป็ นระดับจะพบว่า ค่าบนของความดันโลหิตทีมีค่า ≤ 100 mmHg
พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม (P = 0.033) และมีความแตกต่างกันมากขึนเมือมีค่า ≤ 90 mmHg (P < 0.001)
สําหรับระดับแลคเตทในเลือดพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม เมือมีค่า > 2 mmol/L (P < 0.001) ส่วนอัตราการหายใจ
อัตราการเต้นหัวใจ ระดับอุณหภูมริ ่างกาย ระดับการรูต้ วั และระดับค่าออกซิเจน ล้วนไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม ( ตารางที 3 )
ตัวแปรลักษณะทางคลินิกทีถูกแบ่งแยกเป็ นระดับและมีแนวโน้มถึงความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม ประกอบด้วยค่า
บนของความดันโลหิตทีมีค่า ≤ 100 mmHg (P = 0.033) ระดับแลคเตทในเลือด > 2 mmol/L (P < 0.001) และอัตราการหายใจ
≥ 24 /min (P = 0.084) เมือนํามาวิเคราะห์ความสามารถในการบ่งชีด้วย multivariable logistic regression พบว่ามี 2 ตัวแปร
ทีมีความแตกต่างกันทางสถิตริ ะหว่าง 2 กลุ่มคือ ค่าบนของความดันโลหิตทีมีค่า ≤ 100 mmHg (P = 0.009) และระดับแลคเตท
ในเลือด > 2 mmol/L (P < 0.001) (ตารางที 4)
แผนภาพที 1 โครงสร้างผลการศึกษา
ผูป้ ว่ ยทีเข้ามารักษาในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ระหว่างวันที 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจํานวน 214 ราย
- มีอายุมากกว่า 15 ปี
- มีระดับ qSOFA ตังแต่ 1 คะแนนขึนไป
- มีลกั ษณะทางคลินิกทีอาจเกิดจากภาวะติดเชือ
ประเมินลักษณะทางคลินิกและระดับแลคเตทในเลือด
ถูกคัดออกเนืองจากมีการประเมินหรือบันทึกข้อมูลลักษณะทางคลินิก
อย่างไม่สมบูรณ์จาํ นวน 19 ราย

ผูป้ ่วยทีศึกษาและติดตามจนถึงการวินิจฉัยครังสุดท้ายจํานวน 195 ราย

ผูท้ ติี ดเชือในกระเลือดจํานวน 49 ราย (ร้อยละ 25)
ผูท้ ไม่
ี ตดิ เชือในกระเลือดจํานวน 146 ราย (ร้อยละ 75)
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ตารางที 1 ลักษณะพืนฐานของผูป้ ่ วย
ลักษณะพืนฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี ), Mean (SD)
โรคร่วม
Myocardial infraction
Congestive heart failure
Hypertension
COPD
Connective tissue disease
Dementia
Cerebrovascular disease
Hemiparesis
Chronic kidney disease
Leukemia
Malignant lymphoma
Solid tumor
Malignancy
Mild liver disease
Severe liver disease
DM without complication
DM with complication

Sepsis (N = 49)
จํานวน
ร้อยละ

Non Sepsis (N = 146)
จํานวน
ร้อยละ

P-Value

24
25
64.3

49.0
51.0
(13.7)

80
66
61.5

54.8
45.2
(19.4)

0.511

6
3
14
2
0
1
8
2
7
1
0
3
1
1
4
6
5

12.2
6.1
28.6
4.1
0
2.0
16.3
4.08
14.3
2.0
0
6.1
2.0
2.0
8.2
12.2
10.2

7
8
47
17
1
2
14
8
30
0
0
7
2
3
11
23
13

4.8
5.5
32.2
11.0
0.7
1.4
9.6
5.5
20.6
0
0
4.8
1.4
2.1
7.5
15.8
8.9

0.095
1.000
0.723
0.252
1.000
1.000
0.201
1.000
0.404
0.251
0.714
1.000
1.000
1.000
0.648
0.779

0.314

ตารางที 2 ค่าเฉลียของลักษณะทางคลิ นิก
ลักษณะทางคลิ นิก
Body Temperature ( C)
Respiratory Rate (breaths/min)
Heart Rate (beats/min)
Systolic Blood Pressure (mmHg)
Oxygen Saturation (%)
Glasgow Coma Scale (score)
Blood Lactate (mmol/L)
{

Sepsis (N = 49)
Mean
SD
37.4
1.1
24.1
6.0
106.9
25.8
108.6
31.8
92.3
7.5
12.8
3.5
4.9
4.0

Non Sepsis (N = 146)
Mean
SD
37.5
1.0
24.3
6.1
109.6
23.5
124.6
29.3
94.2
5.0
13.3
3.1
2.7
2.2

P-Value
0.433
0.869
0.498
0.002
0.053
0.307
<0.001

13
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ตารางที 3 จํานวนผูป้ ่ วยจําแนกตามระดับค่าของลักษณะทางคลิ นิก
Sepsis (N = 49)
Non Sepsis (N = 146)
ลักษณะทางคลิ นิก
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
Body Temperature ( C)
< 36.5
6
12.2
12
8.2
36.5 - 37.5
25
51.0
73
50.0
> 37.5
18
36.7
61
41.8
Respiratory Rate (breaths/min)
≥ 22
30
61.2
98
67.1
≥ 24
10
20.4
15
10.3
Heart Rate (beats/min)
> 100
30
61.2
85
58.2
> 120
17
34.7
47
32.2
Systolic Blood Pressure (mmHg)
≤ 120
30
61.2
70
48.0
≤ 100
22
44.9
40
27.4
≤ 90
16
32.7
14
9.6
Oxygen Saturation (%)
< 95
23
46.9
57
39.0
< 90
11
22.5
21
14.4
Glasgow Coma Scale (score)
< 15
20
40.8
49
33.6
< 10
7
14.3
15
10.3
Blood Lactate (mmol/L)
>1
47
95.9
129
88.4
>2
40
81.6
67
45.9
>4
21
42.9
18
12.3

P-Value

{

0.401
1.000
0.615
0.489
0.084
0.740
0.861
0.137
0.033
<0.001
0.402
0.189
0.390
0.298
0.166
<0.001
<0.001

ตารางที 4 ปัจจัยทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาหลักกับกลุ่มเปรียบเทียบ และค่าความเสียงสัมพัทธ์ (odds ratio)
Sepsis
Non Sepsis
(N = 49)
(N = 146)
ลักษณะทางคลิ นิก
OR
95% CI
P-value
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
Systolic Blood Pressure ≤ 100 mmHg
22
44.9
40
27.4
2.67 (1.28-5.55) 0.009
Blood Lactate > 2 mmol/L
40
81.6
67
45.9
5.47 (2.41-12.41) <0.001
Respiratory Rate ≥ 24 /min
10
20.4 115
10.3
1.94 (0.74-5.08) 0.179
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อภิ ปรายผล
ในสถานทีทําการวิจยั นี เครืองมือทีช่วยในการวินิ จฉัย ภาวะติด เชือในกระแสเลือ ดมีค วามจําเป็ น เนืองจากไม่ มี
ทรัพยากรทีมากพอทีจะรักษาผูป้ ว่ ยทุกรายอย่างมีมาตรฐานสูงสุด จึงต้องเลือกใช้ทรัพยากรกับผูท้ มีี แนวโน้มจะเสียชีวติ สูงอย่าง
กรณีผปู้ ว่ ยติดเชือในกระแสเลือด ประกอบกับโรงพยาบาลมีระบบช่องทางด่วนสําหรับผูท้ ติี ดเชือในกระแสเลือดในหน่วยงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีหลักการในการคัดผูป้ ว่ ยเพือเข้าสูร่ ะบบช่องทางด่วน
มีการศึกษาจํานวนมากทีพยายามจะหาแนวทางในการวินิจฉัยภาวะติดเชือในกระแสเลือดในสถานการณ์ทมีี เวลาและ
ข้อมูลการเจ็บปว่ ยไม่มาก อย่างเช่นกรณีของระบบการดูแลผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
(systemic review) เรือง “การบ่งชีภาวะติดเชือในการแสเลือดของผูใ้ หญ่ในสภาวะแวดล้อมก่อนถึงโรงพยาบาล”11 ได้ขอ้ สรุปว่า
“ในการดูแ ลผู้ป่วยก่อ นถึง โรงพยาบาลนัน จําเป็ น ทีจะต้องมีเครืองมือทีใช้ในการวินิจฉัยภาวะติด เชือในกระแสเลือ ด” แต่
เนืองจากระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลของประเทศไทย ยังไม่พฒ
ั นาและไม่มที รัพยากรมากเหมือนหลายประเทศ
อย่างในยุโรปหรืออเมริกา ทีมีแพทย์หรือนักปฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินออกปฏิบตั กิ ารนอกโรงพยาบาล ดังนันในสภาวะแวดล้อมอย่าง
ประเทศไทย จึงสมควรทีจะให้หน่วยงานทีดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินมีแนวทางทีเหมาะสมในการวินิจฉัยภาวะดังกล่าว
เกณฑ์ในการคัดเข้าของการวิจยั นี เลือกผู้ทมีี คะแนน qSOFA มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ซึงต่างจากแนวทางการ
8
วินิจฉัย ทีกําหนดให้เลือกผูท้ มีี ค่า qSOFA มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เนืองจากต้องการให้มคี ่าความไว (sensitivity) ทีสูงขึน
ตลอดช่วงเวลา 1 เดือนทีเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั มีผปู้ ่วยทีมีค่า qSOFA มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีลกั ษณะทางคลินิกทีอาจ
เกิดจากภาวะติดเชือ จํานวน 214 ราย ซึงถือได้ว่าเป็ นปริมาณทีไม่มากเกินไปกับการจัดการระบบช่องทางด่วนให้มมี าตรฐาน
สําหรับผูป้ ว่ ยติดเชือในกระแสเลือดเมือเทียบกับปริมาณทรัพยากรทีมีอยู่
ถึงแม้ว่าระดับแลคเตทในเลือดจะใช้เฉพาะวินิจฉัยผูป้ ว่ ยติดเชือในกระแสเลือดทีมีภาวะช็อค แต่ในปจั จุบนั นีเครืองมือ
แพทย์มกี ารพัฒนาให้สามารถวัดค่าแลคเตทได้รวดเร็วและง่ายมากขึน จึงเป็ นทีนิยมใช้แลคเตทเป็ นเครืองมือในการคัดกรองกัน
อย่างแพร่หลาย12 ประกอบกับแลคเตทเป็ นดัชนีวดั ทางชีวภาพ (biomarker) ทีมีความแม่นยํามากกว่าค่าอืน 13 การวิจยั นีจึงใช้
แลคเตทเป็ นหนึงในตัวแปรทีศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าบนของความดันโลหิตที ≤ 100 mmHg มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาหลักและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ซึงค่าความดันโลหิตระดับนี ถือเป็ นค่าเดียวกับทีใช้ในการประเมินค่า qSOFA ดังนันหากจะนําผลการวิจยั นี
มาใช้เป็ นเครืองมือบ่งชีภาวะติดเชือในกระแสเลือด เกณฑ์ในการนําเข้าอาจไม่พจิ ารณาทีค่า qSOFA เนืองจาก ผูป้ ว่ ยทีมี ค่าบน
ของความดันโลหิตที ≤ 100 mmHg ย่อมต้องมีค่าระดับ qSOFA ทีมากกว่าหรือเท่ากับ 1 อยู่แล้ว ในส่วนของระดับแลคเตทใน
เลือดที > 2 mmol/L เป็ นระดับทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาหลักและกลุ่มเปรียบเทียบเช่นกัน ซึงเป็ นระดับทีมีค่า
เท่ากับเกณฑ์ในการวินิจฉัยผูป้ ่วยติดเชือในกระแสเลือดทีมีภาวะช็อก8 ดังนันค่าแลคเตทในเลือดเริมต้นอาจเป็ นเครืองมือทีดี
สําหรับการคัดกรองผูป้ ว่ ยกลุ่มนี
จากการศึกษาอืนๆ ทีเกียวกับการบ่งชีภาวะติดเชือในกระแสเลือดของผูป้ ว่ ยก่อนถึงโรงพยาบาล ทีมีลกั ษณะใกล้เคียง
กับการวิจยั นีพบว่า ผลทีได้มคี วามแตกต่างกัน ในแต่ละการศึกษา ขึนอยู่กบั วิธกี ารทีใช้ในการศึกษาของแต่ละที โดยการใช้
สัญญาณชีพนันจะเป็ นเครืองมือทีมีความไวและความจําเพาะสูง 14 ซึงสอดคล้องกับการวิจยั ครังนีทีค่าความดันโลหิตมีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
สรุป
ในหน่วยงานทีดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน หากพบผูป้ ่วยทีมีอายุมากกว่า 15 ปี มีระดับ qSOFA ตังแต่ 1 คะแนนขึนไป และมี
ลักษณะทางคลินิกทีอาจเกิดจากภาวะติดเชือ เมือทําการประเมินลักษณะทางคลินิกแล้วพบว่า มีค่าระดับแลคเตทในเลือด
มากกว่า 2 mmol/L และมีค่าบนความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 mmHg ผูป้ ว่ ยทีมีลกั ษณะเช่นนีมีขอ้ บ่งชีว่าจะเกิดจาก
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด จึงสมควรให้การรักษาทันทีในลักษณะเช่นเดียวกันกับผูป้ ่วยทีมีภาวะติดเชือในกระแสเลือด เพือ
เป็ นการลดปญั หาการวินิจฉัยและรักษาล่าช้า
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The Nursing Care Development for Infectious Post-operative Cataract with
Intraocular Lens Implantation patients, Kamphaeng Phet hospital
Thitiman Kaewkhao, M.N.S. (Medical & Surgical Nursing)*
Tipa Sriarwoot, B.N.S**
Abstract
Background : Cataract is a medical condition in which the lens of the eye becomes progressively opaque. The
Intraocular Lens Implantation effectively improved the vision. The Nursing Care Development for Infectious Postoperative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients may help to reduce the post - operative infection.
Objective : 1) To develop a nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients and
2) To measure clinical and nursing outcomes of this nursing care
Method : The research was implemented into 4 phases; 1) Situation analysis 2) Nursing model development and
experiment used 3) Implementation and 4) Outcome evaluation. The study populations were 35 registered nurses
from the ophthalmology outpatient department, in patient ward and private ward, operative room and social medicine;
160 post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients with 160 caregivers. Tools used in this study
composed of nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients, post-operative
infectious surveillance record, record for following guideline of nurses and caregivers and satisfaction survey forms.
The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and paired t –test.
Result : The practical nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients
successfully developed. The outcome after implementation showed the following guideline of nurses and caregivers
were acceptable in overall (89.18% and 82.81% respectively) especially in caregivers increased significantly
ഥ = 4.34 and 4.32 respectively). The decreased
(p < 0.001). The nurse and caregiver satisfaction scores were high ( ݔ
post-operative infectious rate with no infection after 6- and 12-months surveillance was shown.
Conclusion : This nursing care model showed acceptable guideline following rate, high satisfaction of nurses and
care givers and decreased post-operative infectious rate which can be implemented in other infectious care model.
Keywords : nursing care model, cataract surgery, post-operative intraocular infection, endophthalmitis

* Registered nurse, Professional Level, Nurse Department in Infectious Control and Prevention , Kamphaeng Phet hospital
** Registered nurse, Professional Level, Department of Ophthalmology, Out-Patient Clinic, Kamphaeng Phet hospital
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บทนํา
ต้อกระจก (cataract) คือการมัวของตาทีเกิดจากความขุน่ ของเนือเลนส์ในดวงตา ซึงมีหลายสาเหตุ เช่น อายุมากขึน
โรคติดเชือในครรภ์มารดา อุบตั ิเหตุ การอักเสบ การรับรังสี โรคทีเกิดจากการขาดอาหาร โรคพันธุกรรมบางอย่าง เป็ นต้น
ต้อกระจกสามารถเกิดขึนได้กบั ทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ 1 การรักษาทีสําคัญ ทําได้โดยการผ่าตัดนํ าเลนส์
แก้วตาทีขุน่ ออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที ทีเรียกว่า Intraocular Lens ( IOL) สามารถใช้ได้ถาวรและปรับเปลียน
ตามความต้องการของสายตาได้ 2 การผ่าตัดต้อกระจกเป็ นการรักษาทีมีประสิทธิภาพสูง โดย ผูป้ ่วยประมาณ 90% มีการ
มองเห็นทีดีขนหลั
ึ งจากการผ่าตัด ซึงในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอตั ราการผ่าตัดต้อกระจกประมาณ 1.5 ล้านครังต่อปี 3 ส่วนใน
ประเทศไทยมีขอ้ มูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2555 พบว่า มีผไู้ ด้รบั การผ่าตัดต้อกระจกและการเปลียน
เลนส์แก้วตาเทียม 141,574 ครัง 4 สําหรับในโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปี 2558 - 2559 พบการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา
เทียมมากเป็ นอันดับที 1 และมีแนวโน้มเพิมขึนในแต่ละปี โดยมี จํานวน 2,877 และ 2,931 ครัง ตามลําดับ5
ภาวะแทรกซ้อนทีสําคัญของการผ่าตัดชนิดนีคือการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกโดยเฉพาะเกิด การติดเชือในลูกตา
ู เสียค่าใช้จ่าย และอาจก่อให้เกิดความพิการในการมองเห็นทีรุนแรง
(endophthalmitis) 6 หากมีภาวะติดเชือขึนแล้วทําให้สญ
(sight threatening) โดยพบว่า อัตรารวมของการติดเชือภายในลูกตาภายหลังการผ่าตัดตา คือ ประมาณร้อยละ 0.05-0.3317
หรืออาจเป็ นอันตรายถึงการสูญเสียดวงตาได้ การดูแลและให้การพยาบาลผูป้ ่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมจึง
มุ่งเน้นในเรืองการป้องกันการติดเชือตามแนวทางปฏิบตั ิเป็ นเรืองสําคัญอันดับต้น แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสในการติดเชือยัง
เกิดขึนได้ หากมีปจั จัยร่วม และไม่ได้รบั การดูแลทีเหมาะสมกับปจั จัยต่างๆ เหล่านัน เช่น โรคร่วมจากเบาหวาน การมีภาวะติด
เชือร่วม เป็ นต้น8 ในโรงพยาบาลกําแพงเพชรไม่เคยพบการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกมาหลายปี จนในปี 2558 ได้รบั
รายงานการพบการติดเชือ จํานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.13 9 ซึงงานป้องกันและควบคุมการติดเชือและผู้เกียวข้องได้
จัดการให้การติดเชือยุตลิ งได้ตามแนวทางเดิมทีเคยปฏิบตั ิ แต่ ในปี 2559 (เมษายน) กลับมาพบการติดเชืออีกจํานวน 1 ราย
คิดเป็ น ร้อยละ 0.4810 ซึงตังเกณฑ์ไว้ ร้อยละ 0 และไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชือ
ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกําแพงเพชรมีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ และเฝ้าระวังการติดเชือโดยคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาล ทําหน้าทีในการสอบสวนการติดเชือทีเกิดขึน วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข วินิจฉัย
การติดเชือ ให้คําปรึกษาแก่บุคลากรทีเกียวข้อง ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่ในการดําเนินงานทีผ่านมา ยังไม่มนี โยบาย
เฉพาะในการป้องกันการติดเชือในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดต้อกระจก ยังไม่มรี ะบบการรายงานตามลําดับขันอย่างเร่งด่วน จนอาจทําให้
การยุติการติดเชือทีเกิดขึนไม่ได้รบั การแก้ไขทันที มีโอกาสเกิดอุบตั ิการณ์ ติดเชือขึนอีกในผู้ป่วยรายอืน อีกทังไม่มีแนว
ปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยทีได้รบั การผ่าตัดต้อกระจกเพือป้องกันการติดเชือทีชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่วยผ่าตัด
ต้อกระจกไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาจเป็ นเหตุให้พบผูป้ ว่ ยติดเชือเพิมขึนอีก
ปญั หาการติดเชือในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมจึงเป็ นปญั หาทีควรได้รบั การดูแลอย่างเร่งด่วน
เนืองจากจัดเป็ นหัต ถการที สําคัญ นํ ามาซึงความเสียหายทังในด้า นค่าใช้จ่ายทีเพิมขึน ความน่ าเชือถือของหน่ ว ยงานที
เกียวข้องอาจลดลง และทีสํา คัญ คือ การติดเชือนํ า ไปสู่ก ารสูญ เสียการมองเห็น ได้ ทีผ่ านมา แม้จ ะมีการดําเนิน งานให้
เหตุการณ์ของการติดเชือยุตลิ ง แต่การดําเนินงานเพือลดและป้องกันการติดเชือในผูป้ ่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา
เทียมต้องมีการจัดการทีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย มีการจัดการทีเป็ นระบบและเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ โดยมี
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชือเป็ นผู้ขบั เคลือนการดําเนินงานทีสําคัญ และอาศัย ความร่วมมือของบุคลากร จาก
สหสาขาวิชาชีพ รวมทังผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมาจัดรูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยทีชัดเจนมากขึน
ผูว้ จิ ยั ในบทบาทของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาล จึงสนใจพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่วยติด
เชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมในโรงพยาบาลกําแพงเพชรโดยใช้การมีสว่ นร่วมของบุคลากร ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวข้องมาใช้ในการพัฒนารูปแบบ เพือให้พยาบาลและบุคลากรถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเพือให้ผปู้ ่วยหลัง
ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้รบั การดูแลเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มีการป้องกันการติดเชือทีเคร่งครัด ซึงการที
บุคลากรได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทีดี ทําให้เกิดความ มันใจ ให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยและไม่เกิด
การติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม และการดูแลผูป้ ว่ ยมีประสิทธิภาพทียังยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
2. เพือวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลและผลลัพธ์ดา้ นคลินิกของการใช้รปู แบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจก
ใส่เลนส์แก้วตาเทียมในด้าน
2.1 การปฏิบตั ิของพยาบาลวิชาชีพและผูด้ ูแลผูป้ ่วยตามแนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่
เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือ
2.2 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลผู้ป่วยต่ อการใช้แนวทางปฏิบตั ิก ารดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
ต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือ
2.3 อัตราการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Developmental research) มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมและศึกษาผลลัพธ์ทางการพยาบาลและผลลัพธ์ทางคลินิก ของการใช้
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมในด้าน อัตราการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิการดูแล
ผูป้ ่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ดูแลผูป้ ่วย ความพึงพอใจของ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยต่อการใช้แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว และอัตราการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
กลุ่มตัวอย่างเป็ น กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ หอผูป้ ่วยสงฆ์อาพาธ
และจักษุ หอผู้ป่วยพิเศษชัน 5 ห้องผ่าตัดตา พยาบาลจากเวชกรรมสังคม รวมจํานวน 35 คน กลุ่มผู้ป่วยต้อกระจกทีจักษุ
แพทย์วนิ ิจฉัยและจําเป็ นต้องได้รบั การผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมทีมีผู้ดูแลตามเกณฑ์ จํานวน 160 คน และผูด้ ูแล
ผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม จํานวน 160 คน และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั โดยดําเนินการตังแต่เดือน
เมษายน 2559 - มิถุนายน 2560)
เครืองมือทีใช้ในการดําเนิ นการวิ จยั
ประกอบด้วย เครืองมือทีใช้ในการดําเนินงานวิจยั คือ แนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา
เทียมเพือป้องกันการติดเชือ เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือของ พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
ลักษณะแบบบันทึกแบ่งออกเป็ น 4 หมวด 1) การพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ 2) การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัดหอผู้ป่วยใน
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3) การพยาบาลระยะผ่าตัดทีห้องผ่าตัด และ 4) การพยาบาลระยะหลังผ่าตัดทีหอผู้ปว่ ยใน 2. แบบบันทึกการสังเกตการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือของผูด้ ูแลผูป้ ่วย ลักษณะ
แบบบันทึกแบ่งออกเป็ น 3 หมวด 1) หมวดการทําความสะอาด 2) หมวดข้อห้าม 3) หมวดการปฏิบตั ติ วั เครืองมือข้อ 1 และ 2
มีลกั ษณะเป็ นข้อปฏิบตั ิหรือไม่ปฏิบตั ิหากปฏิบตั ิได้ 1 คะแนน ไม่ปฏิบตั ิได้ 0 คะแนน นํ ามาคิดเป็ นร้อยละของการปฏิบตั ิ
ผ่านเกณฑ์ที ร้อยละ 80 ถือว่ายอมรับได้ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลผู้ป่วยต่อแนวทาง
ปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือ ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากทีสุด (4.51 - 5.00) พึงพอใจมาก (3.51- 4.50) พึงพอใจปานกลาง (2.51 - 3.50)
พึงพอใจน้อย (1.51- 2.50) และพึงพอใจน้อยทีสุด (1.00 - 1.50) 4. แบบบันทึกอัตราการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์
แก้วตาเทียมซึงเป็ นแบบบันทึกจํานวนการติดเชือและจํานวนแผลผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมนํามาคํานวณเป็ นอัตรา
การติดเชือ เครืองมือทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนหาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน และ
ผ่านการทดสอบความเชือมันของแบบบันทึกความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวทางฯ ด้วย สัมประสิทธิความเชือมันของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ 0.82 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบตั ิของพยาบาลวิชาชีพและผูด้ ูแลด้วย
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ได้ 0.86
การดําเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ภายหลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรม และการวิจยั ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ดําเนินการตามแผนการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ดังนี
ระยะที 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ก่อนพัฒนา (เมษายน 2559)
จัด ตังทีม พัฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ป่ ว ย เพือป้ องกัน การติด เชือหลัง ผ่ า ตัด ต้ อ กระจกใส่ เ ลนส์แ ก้ว ตาเทีย ม
ประกอบด้วย ผูว้ จิ ยั จักษุ แพทย์ 1 คน หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลควบคุมการติดเชือหอผูป้ ่วยนอกจักษุ หอผู้ป่วยสงฆ์
อาพาธและจัก ษุ หอผู้ป่วยพิเ ศษชัน 5 แห่ง ละ 2 คน พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ 3 คน พยาบาลเวชกรรมสังคม 2 คน
รวม 15 คน ร่วมวิเคราะห์ปญั หาการติดเชือทีเกิดขึนในผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในปี 2558 จํานวน 4 ราย
และปี 2559 จํานวน 1 ราย ( เมษายน ) พิจารณาเลือกปญั หาการติดเชือหลังผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกเป็ นประเด็นสําคัญใน
การพัฒนาและร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยเพือป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
สถานการณ์การดูแลผูป้ ่ วยก่อนการพัฒนา
ผู้วิจ ัยและทีมพัฒนาได้วิเ คราะห์สถานการณ์ ทบทวนเวชระเบียน สนทนากลุ่ม และการสัม ภาษณ์ บุ คลากร
ผูเ้ กียวข้องและผูด้ แู ล มาสังเคราะห์พบว่า ก่อนการพัฒนามีปญั หา ดังนี
1. การดูแลผูป้ ว่ ยยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ใิ นด้านการดูแลผูป้ ่วยเพือป้องกันการติดเชือทีชัดเจนพยาบาลปฏิบตั ติ าม
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการทํางานของตนเองและปฏิบตั ติ ามแนวทางอืนๆ ทีแยกส่วนในการเตรียมและดูแล
ผูป้ ว่ ย ไม่ชเฉพาะเรื
ี
องการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจก
2. ห้องผ่าตัด ด้านสิงแวดล้อมและอุปกรณ์ อุปกรณ์บางอย่างไม่เอือต่อการปฏิบตั ิและ เสียงต่อการปนเปื อนเชือ
ปริมาณการผ่าตัดไม่สมดุลกับปริมาณเครืองมือ การจัดโซนห้องผ่าตัดและการเก็บ stock มีโอกาสปนเปื อน ด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิ มีการใช้อุปกรณ์ซาํ เช่นใช้ผา้ รองกระบอกฉีดยาชาซํา การถูพนห้
ื องผ่าตัด ไม่เปลียนถุงมือก่อนจับสิงแวดล้อมใช้ชุด
ปฏิบตั งิ านซํา ใช้นํายาฟอกผิวผสมเอง มีสดั ส่วนของนํายาไม่คงที
3. หอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน พยาบาลผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการซักประวัติ ไม่ได้ประสานงานร่วมกันและไม่มี
การสือสารทีชัดเจนกับหอผูป้ ่วยในการเตรียมการดูแลผูป้ ่วยหลังผ่าตัด รูปแบบการสอน/การซักประวัตผิ ปู้ ่วยไม่เป็ นแนวทาง
เดียวกัน ไม่มขี นตอนที
ั
ชัดเจนในการตรวจการติดเชือร่วม เช่น ฟนั ผุ เป็ นต้น เนืองจากผูป้ ่วยรายล่าสุดมีฟนั ผุรุนแรง และมี
การติดเชือ Enterococcus faecalis ซึงเป็ นเชือทางเดินอาหารและมีโอกาสพบได้กรณีมฟี นั ผุ และไม่ได้ให้ผดู้ ูแลและผูป้ ่วย
สาธิตย้อนกลับหลังการสอนในเรืองการล้างมือ เช็ดตา หยอดตา
4. ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีบ้านไม่เป็ นคนเดียวกันกับทีดูแลในหอผูป้ ว่ ย หรือมีผดู้ แู ลหลายคน
5. การรายงานต่อเหตุการณ์กรณีพบผูป้ ่วยติดเชือไม่เป็ นปจั จุบนั ล่าช้า ทําให้คน้ หาสาเหตุได้ไม่ครอบคลุม และ
ทันเหตุการณ์
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เมือได้ประเด็นจากสถานการณ์ก่อนการพัฒนา ผู้วจิ ยั และทีมพัฒนาจึงนํามากําหนดประเด็นและแนวทางทีต้อง
พัฒนา

ระยะที 2 พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยเพือป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมหลังจาก
วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการพัฒนา สรุปรูปแบบได้ดงั แผนภูมทิ ี 2 และ 3 ดังนี
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แผนภูมิที 3 การปฏิบตั เิ มือพบการติดเชือในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

นํ าแนวปฏิบตั ิไ ปทดลองใช้ก ับผู้ป่วยต้อกระจกทีต้อ งได้รบั การผ่า ตัด จํา นวน 30 คน ในช่ว งทีมารับ การรักษา
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 โดยให้เป็ นผู้ป่วยทีมีผู้ดูแลเฉพาะทุกระยะจนถึงผู้ป่วยกลับบ้าน ศึกษาความเป็ นไปได้
ทดลองประเมินผลลัพธ์ และนําประเด็นสําคัญทีต้องปรับปรุงมาพัฒนาแก้ไขนําไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยในระยะต่อไป
ระยะที 3 นํ าแนวทางปฏิบตั ไิ ปใช้ในการปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยเพือป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์
แก้วตาเทียมในผูป้ ว่ ยทีมารับการรักษาในช่วงเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2559 คัดเลือกผู้ป่วยตามคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ที
ยินดีเข้าร่วมการวิจยั สามารถสือสารได้ และมีผดู้ แู ลเฉพาะตลอดระยะเวลารักษาทีโรงพยาบาลจนถึงต่อเนืองทีบ้าน ผลการใช้
รูปแบบ (พฤษภาคม - ธันวาคม 2559) ได้มกี ารดําเนินงานตามขันตอนและแนวทางปฏิบตั ิ นํ าไปใช้กบั ผู้ป่วยทีได้รบั การ
ผ่าตัดต้อกระจกจํานวน 160 คน และผู้ดูแลผู้ป่วยทีเป็ นญาติผปู้ ่วยจํานวน 160 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 35 คน พบว่า
พยาบาลวิชาชีพและผูด้ แู ลสามารถให้การดูแลผูป้ ว่ ยตามแผนและขันตอนในแนวทางปฏิบตั แิ ต่ละระยะได้ตามทีกําหนด แต่พบ
ปญั หาอุปสรรคในการดําเนินการคือ ในช่วงการศึกษา ได้พบผูป้ ่วยติดเชือ อีก 2 ราย ในเดือนพฤษภาคมและ มิถุนายน 2559
ซึงเมือมาวิเคราะห์สาเหตุจงึ พบปญั หาทีสําคัญอีกคือ มีอาการคันตา และฝุ่นเข้าตา แต่ไม่ได้รบี มาพบแพทย์ก่อนวันนัด จึงได้
ปรึกษากับทีมพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั โิ ดยเพิมเติมเรืองการส่งผูป้ ว่ ยให้เวชกรรมสังคม เยียมบ้าน ประเมินการปฏิบตั ิ
หลังกลับบ้านโดยใช้รปู แบบการแนะนําเดียวกันกับทีผูป้ ว่ ยอยู่โรงพยาบาล โดยเน้นผูป้ ว่ ยทีผูด้ ูแลไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วน
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¼o nª¥¸ÉÁ¸¥É n°µ¦·ÁºÊ°Â¨³¼onª¥¸É°¥¼nÄÁ Á¤º°µ¤µ¦Á¥¸É¥¤¼o nª¥Åo£µ¥ÄřŜª´ ¹ÅoÁ¦·¤É nn° °o ¤¼¨µ¦Á¥¸É¥¤
¼o ªn ¥Ã¥¡¥µµ¨µÁª¦¦¤´¤ ¦³¥³¸É4 ¦³Á¤·¨¨´¡r ¦³Á¤·¨¨´¡rµ¨·· ÅoÂn °´¦µµ¦·Áº°Ê ®¨´µ¦
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ÁÈ Á¡«®·°µ¥»´ Ê ÂnŞŘ¸ Ê¹ ÅÎµnµ´oª¥ª·¸ Phacoemulsification and aspiration of cataract Ã¦¦nª¤¸¤É ¸ °º
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µ¦µ¸É ŝ ªµ¤¡¹¡°Ä °¡¥µµ¨ª·µ¸¡n°µ¦ÄoÂªµ·´ · µ¦¼Â¨¼o nª¥nµ´o°¦³ÄnÁ¨rÂoªµÁ¸¥¤Á¡ºÉ°o°´
µ¦·Áº°Ê
nªÁ¸É¥Á
¦³´ °ªµ¤
nµÁ¨¸É¥
¦µ¥µ¦
¤µ¦µ SD)
¡¹¡°Ä
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¤µ
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ŜŚş
ŘŜŠ
¤µ
7. ¤¸Âªµ·´ · ´Á
Ŝśř
Řŝś
¤µ
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ŜŚŝ
ŘŜŘ
¤µ
¦ª¤
ŜśŜ
ŘŜŠ
¤µ

ªµ¤¡¹¡°Ä °¼o Â¼ ¨n°µ¦ÄoÂªµ·´ · µ¦¼Â¨¼o ªn ¥nµ´o°¦³ÄnÁ¨rÂoªµÁ¸¥¤ Á¡ºÉ°o°´µ¦
·Áº°Ê ¡ªnµ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄ£µ¡¦ª¤n°¦¼Âµ¦¼Â¨¼o nª¥¦´Ê ¸Ê°¥¼nÄ¦³´¤µ(ݔҧ =4.50) Â¨³¡¥µµ¨Ä®oªµ¤¦¼o
Á¸¥É ª´µ¦o°´µ¦·Áº°Ê Â¨³°µµ¦¸É °o ¤µ¡n°´¤¸³Âo°¥¸É »Ân¥´ °¥¼nÄ¦³´¤µ ݔҧ =4.2ś) Â¨³ªµ¤
¡¹¡°ÄÃ¥¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¤µÁn´´µ¦µ¸É Ş
µ¦µ¸É Şªµ¤¡¹¡°Ä °¼o ¼Â¨n°µ¦ÄoÂªµ·´ · µ¦¼Â¨¼o ªn ¥nµ´o°¦³ÄnÁ¨rÂoªµÁ¸¥¤Á¡ºÉ°o°´µ¦·Áº°Ê
nªÁ¸É¥Á
nµÁ¨¸É¥
¦³´ °ªµ¤
¦µ¥µ¦
¤µ¦µ SD)
¡¹¡°Ä
ݔҧ
ªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÂ¼ ¨ n=ŝŘ)
1. Åo¦´ µ¦°Â¨³ ¹ ·´ ¤· ´ ÉÄ
2. ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄ£µ¡¦ª¤n°¦¼Â
µ¦¼Â¨¼o nª¥¦´Ê ¸Ê
3. ¡¹¡°ÄÄµ¦Îµ·¦¦¤ °¡¥µµ¨
4. ¡¥µµ¨Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°¼Â¨¼o nª¥
5. ¡¥µµ¨Ä®oªµ¤¦¼Áo ¸É¥ª´µ¦o°´
µ¦·Áº°Ê Â¨³°µµ¦¸É °o ¤µ¡n°´
¦ª¤

ŜŚŝ
ŜŝŘ

ŘŜŘ
ŘŞś

¤µ
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ŜŚş
Ŝśş
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Řşŝ
Řŝš
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¤µ
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ŜśŚ

ŘŝŠ

¤µ

µµ¦«¹¬µ µ¦Á o µ¦³ª´µ¦·Áº°Ê µ¦µ¥µ°´¦µµ¦·Áº°Ê ÄÃ¦¡¥µµ¨ ¡ªnµÄnª¸ ŚŝŝŠ ¡µ¦
·Áº°Ê Îµª Ŝ¦µ¥ÂnÅo¤¸ µ¦·´ · µ¤ÂªµÁ·¤Â¨³¥»· µ¦·Áº°Ê Åo n°¤µ°¸ŜÁº° Á¤¬µ¥Śŝŝš ¡µ¦
·Áº°Ê ř¦µ¥ ¼ªo · ¥´ ¹ÅoÁ¦·¤É µ¦ª·¥´ Â¨³¡´µÂnÄ ³¸«É ¹ ¬µª·¥´ Åo¤¸ µ¦·Áº°Ê °¸ Ś¦µ¥¹Åo¦´¦»¦¼ÂÄ®o
¦°¨»¤µ¦¼Â¨n°ÁºÉ°¸ÉoµÂ¨³Á o µ¦³ª´n°ÁºÉ°°¸ŞÁº°Å¤n¡µ¦·ÁºÊ°°¸¹·Ê »¦³¥³Áª¨µµ¦«¹¬µª·¥´ 
Ân¤¸ µ¦Á o µ¦³ª´n°ÁºÉ°°¸řŚÁº°Ã¥¦³µ¦Äo¦¼Â¸¡É 
´ µ Ê¹ Ã¥Å¤n¡µ¦·Áº°Ê Á¡·¤É Ê¹ ¹É Ã¥¦»°´¦µ
µ¦·ÁºÊ°¼o nª¥®¨´nµ´o°¦³ÄnÁ¨rÂoªµÁ¸¥¤ ¡ªnµ ®¨´µ¦¡´µ¤¸ÂªÃo¤¨¨Â¨³Å¤n¡µ¦·Áº°Ê °¸
´Â£¼¤· É¸ Ŝ
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แผนภูมิที 4 อัตราการติ ดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจก ปี 2558-2559 ในช่วงการศึกษาวิ จยั

การอภิ ปรายผล
การวิจยั การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่วยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
อภิปรายได้ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
1. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยติ ดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
รูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
พัฒนาขึนจากการศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ร่วมกับการสนทนากลุ่มเพือให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นปจั จัยหรือสาเหตุที
ทําให้เกิดการติดเชือ และการดําเนินการป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมทีผ่านมา ซึงผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม เป็ นบุคคลทีมีความรู้ ประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม เป็ นอย่างดี แนว
คํา ถามผ่า นการตรวจสอบจากผู้ทีมีความเชียวชาญ การสนทนากลุ่ม ทุ กคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ได้ข้อมูลที
หลากหลาย ทําให้เ ชือมันได้ว่ าข้อมูลทีได้ตรงกับสภาพความเป็ นจริง สามารถนํ าไปสู่การกําหนดรูปแบบที สอดคล้องกับ
หน่ วยงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทําให้ทุกคนมองเห็นถึงความสําคัญของปญั หาและช่วยแก้ไข11 ผูเ้ ข้าร่วมพัฒนา
รูปแบบประกอบด้วย จักษุแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผูแ้ ทนของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ ร่วมกับปรึกษา
ทันตแพทย์และเภสัชกรในเรืองทีเกี ยวข้อง ระดมความคิดเห็นเกียวกับปญั หาและอุปสรรคของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพือ
ป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมทีใช้อยู่เดิม ร่วมกันวิเคราะห์ และกําหนดรูปแบบการดูแลผูป้ ่วยเพือ
ป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมทีเหมะสม รวมทังวิธนี ํารูปแบบดังกล่าวมาสู่การปฏิบตั ิ รูปแบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีพัฒนาขึนให้ถอื เป็ นนโยบายเฉพาะเรืองซึงกําหนดขึนว่าเป็ นเรืองทีให้ความสําคัญและต้องรีบแก้ไข ต้องดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง เพือช่วยให้สามารถควบคุมและแก้ไขปญั หาการติดเชือได้ทนั ท่วงที 1) แนวทางปฏิบตั ิการดูแล
ผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือ การเน้นให้มผี ดู้ แู ลเฉพาะเพือฝึกทักษะการสอนและปฏิบตั ไิ ด้
ในแนวทางทีถูกต้อง และปฏิบตั ไิ ด้จริง การประเมินภาวะติดเชือร่วม และประสานการดูแลต่อเนืองทีบ้านของงานเวชกรรม
สังคม 2) มีแผนการสอนและสาธิตทีเป็ นรูปแบบเดียวกัน 3) มีขนตอนการรายงานกาณี
ั
ตดิ เชืออย่างรวดเร็ว ซึงผูว้ จิ ยั ได้จดั การ
ประชุม อธิบายรูปแบบทีพัฒนาให้ผรู้ ่วมวิจยั เข้าใจ และสาธิตแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ เพือให้สามารถปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน
2. ผลลัพธ์ทางการพยาบาลของการใช้รปู แบบการดูแลผูป้ ่ วยติ ดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมในด้าน
2.1 การปฏิ บตั ิ ของพยาบาลวิ ชาชี พและผู้ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิ บตั ิ การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือ พบว่า มีการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์มยอมรั
ี
บได้ทงั
พยาบาลวิชาชีพและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย ซึงในด้านการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
เพือป้องกันการติดเชือของพยาบาลวิชาชีพ หลังการพัฒนารูปแบบ พบว่า ในด้านการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ย
ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้องกันการติดเชือของพยาบาลวิชาชีพหลังการพัฒนารูปแบบทุกระยะ ผ่านเกณฑ์ที
ยอมรับได้ โดยพบว่า มีคะแนนมากทีสุดในระยะการพยาบาลทีหอผูป้ ว่ ยนอกจักษุ ( ร้อยละ 92.10) และน้อยทีสุด ในระยะการ
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พยาบาลระยะหลังผ่าตัดทีหอผูป้ ว่ ยใน อาจจะเนืองจากทีหอผูป้ ว่ ยนอกจักษุ มีรปู แบบการพัฒนาทีเป็ นขันตอนตามลําดับ ตังแต่
แรกรับจนถึงก่อนเข้าหอผูป้ ว่ ย อีกทังผูป้ ว่ ยได้รบั การเตรียมมาก่อนในระยะหนึงแล้ว ก่อนทีจะนัดมาผ่าตัด จึงเกิดความคุน้ เคย
ในการปฏิบตั ิได้ง่าย และเมือพิจารณาในรายข้อ พบว่า การปฏิบตั ิน้อยทีสุดคือ ทีหอผู้ป่วย โดยเฉพาะการบันทึกตามระบบ
post discharge surveillance เนืองจาก เป็ นขันตอนทีกระทําหลังจากให้การปฏิบตั กิ ารพยาบาลและมักให้พยาบาลป้องกัน และ
ควบคุมการติดเชือในหน่วยงานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ จึงทําให้คะแนนในส่วนนีน้อย แต่ทงนี
ั โดยรวมยังอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ทยอมรั
ี
บ
ได้ ( ร้อยละ 89.18) แสดงให้เห็นถึงการใช้แนวทางปฏิบตั ทิ พั
ี ฒนาขึน
ในการปฏิบตั ขิ องผูด้ แู ลพบว่ามีคะแนนของการปฏิบตั มิ ากกว่าก่อนสอนและสาธิตการดูแลผูป้ ่วยอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เนืองจากการผูท้ ได้
ี รบั การสอนโดยการได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง มีสว่ นให้สง่ เสริมความรูแ้ ละความเข้าใจมากขึนได้ เพราะ ความรูท้ ี
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธกี ารต่างๆ ทีเรียกว่า ความรูแ้ บบรูปธรรม ทําให้สง่ เสริมการปฏิบตั ไิ ด้ด12ี ทังนี ในด้าน
การปฏิบตั ิ ของผูด้ แู ล หลังการสาธิต พบว่า มีคะแนนมากทีสุดในหมวดของข้อห้าม (ร้อยละ 85.28) เพราะการถูกห้ามจะเป็ น
ส่วนทีมักจะถูกให้ความสําคัญ ทังนี โดยรวมยังอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ทยอมรั
ี
บได้เช่นกัน (ร้อยละ 82.81) เนืองจากมีความ
เข้าใจและปฏิบตั ิได้มากขึนจากเดิม จากคะแนนการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา
เทียมเพือป้องกันการติดเชือของผูด้ ูแลผูป้ ่วยหลังการสอนและสาธิตเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (8.98 คะแนน เทียบกับ
15.54 คะแนน p< 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา อุบลพงศ์ 13 ทีพบว่าการพัฒนารูปแบบทีเป็ นรูปธรรม
จะส่งเสริมให้พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยและญาติได้ในระดับดี
2.2 ความพึงพอใจของพยาบาลวิ ชาชีพและผูด้ แู ลผูป้ ่ วยต่อการใช้แนวทางปฏิ บตั ิ การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดต้อ กระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพือป้ องกันการติ ดเชือ
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดุแลผู้ป่วยต่อการใช้แนวทางปฏิบตั ผิ ู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา
เทียมพึงพอใจในระดับมาก (ݔҧ =4.34 และ 4.32 ตามลําดับ) โดยความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในเรืองความรูส้ กึ มีคุณค่าที
สามารถทําให้ผปู้ ่วยทีดูแลปลอดภัยจากการติดเชือมากทีสุด (ݔҧ =4.51) เนืองจากการพัฒนาครังนีได้ให้พยาบาลวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตั ิ และส่งผลให้เอือประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านได้จริง และความพึงพอใจของผู้ดูแล พึงพอใจในภาพรวมต่อ
รูปแบบการดูแลผูป้ ่วยครังนี มากทีสุด (ݔҧ =4.50) อาจจะเนืองจากผูด้ ูแลมองเห็นประโยชน์และได้รบั การฝึ กปฏิบตั ไิ ด้จริงเกิด
ความมันใจมากขึนได้
2.3 อัตราการติ ดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลกําแพงเพชรโดยใช้การ
มีสว่ นร่วมของบุคลากรทีเกียวข้อง มีการจัดการทีเป็ นระบบ ได้ความร่วมมือจากสหสาขา และมีรูปแบบทีสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
ส่งผลให้อตั ราการติดเชือลดลง และเกิดความร่วมมือและความพึงพอใจในการปฏิบตั ไิ ด้ แม้ว่าในขณะทีศึกษาวิจยั ได้มีการติด
เชืออีก 2 ราย แต่ได้ปรับปรุงรูปแบบให้ครอบคลุมการดูแลต่อเนืองทีบ้าน ซึงผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ใช้รปู แบบผ่านตามเกณฑ์และมีความพึง
พอใจในการใช้รูปแบบเพือพัฒนาดังกล่าว และเมือเฝ้าระวัง ต่อเนืองอีก 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่พบการติดเชืออีกโดยคง
ระบบการใช้รปู แบบทีพัฒนาขึน
ประโยชน์ทีได้รบั จากการวิ จยั
1. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ เพือลด
อัตราการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
2. เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทาง มีส่วนร่วมจากบุคลากรทีเกียวข้อง และผูด้ ูแลผูป้ ่วยสามารถ ลดอัตรา
การติดเชือหลังการผ่าตัดได้
3. ทําให้เกิดต้นแบบทีสามารถนําไปใช้ในการดูแลผูป้ ่วยอืนๆ เพือป้องกันการติดเชือและเป็ นแนวทางการพัฒนางาน
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชือให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนือง
4. เป็ นแนวทางการนําปญั หาจากงานประจํามาวิเคราะห์และพัฒนาเพือให้คุณภาพการพยาบาลมีประสิทธิภาพ
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ิ น
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Hemodialysis Nursing Care for Patient With End-stage Renal Disease: A Case Study
Pikul Meesapthong, M.N.S.*

Abstract
Introduction : Hemodialysis is one of the kidney failure treatments that helps patients with end-stage renal disease
to live longer and have a better quality of life. Presently, there are 16 hemodialysis machines at Kamphaengphet
hospital and there were 4363, 5180 and 6071 hemodialysis treatments provided in 2015-2017, respectively. Patients
who receive hemodialysis can have high risks of complications; therefore, hemodialysis nurses must be specialized
and highly skillful in preparing the patients and providing quality nursing care during the hemodialysis so that the
patients can be safe and have better quality of life.
Objective : To study nursing care and management in a patient with end-stage renal disease who received
hemodialysis.
Result : This was a case study of a 37-year-old Thai female who had a history of diabetes. The patient was
admitted to Kampheangphet hospital due to headache, nausea and vomitting. She was diagnosed with an end-stage
renal disease. The intervention planning was to provide the patient with hemodialysis treatments. The nurses
educated the patient to prepare her for hemodialysis and provided specialized nursing care during the hemodialysis
procedures. The result of the study showed that the patient continued to receive hemodialysis consistently twice a
week and had no complications during the hemodialysis procedures. She was independent and had improved quality
of life.
Conclusion : Hemodialysis nurses need to have specialization and high expertise in assessing patients' readiness
for hemodialysis, planning the nursing care and management, preparing the equipment, and preventing any
complications that can occur at any time during the hemodialysis procedures. Hemodialysis nurses work with the
healthcare team to ensure the patients' safety before, during, and after the hemodialysis.
Keywords : dialysis machine, chronic renal failure nursing care, chronic kidney disease

* Registered Nurse, Professional Leve, Specialist nursing, Kamphaeng Phet hospital
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การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม :กรณี ศึกษา
พิกุล มีทรัพย์ทอง, พย.ม.*
บทคัดย่อ
บทนํา : การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเป็ นการรักษาทดแทนไตวิธหี นึง ทีช่วยยืดอายุให้ผู้ป่วยไตเรือรังระยะสุดท้ายหรือ
ระยะที 5 มีอายุยนื ยาวขึนและมีคุณภาพชีวติ ทีดี ปจั จุบนั โรงพยาบาลกําแพงเพชร มีเครืองไตเทียม จํานวน 16 เครือง มีการ
รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ในปี 2558 -2560 จํานวน 4363,5180 และ 6071 ครังตามลําดับ การฟอกเลือด
ด้วยเครืองไตเทียมมีโอกาสเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ดังนันพยาบาลไตเทียมต้องมีทกั ษะความรูค้ วามชํานาญอย่างสูง
โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพือเตรียมความพร้อมผูป้ ว่ ยสําหรับการฟอกเลือด ให้การพยาบาลขณะฟอกเลือดได้
อย่างมีคุณภาพเพือให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาการให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ผลการศึกษา: กรณีศกึ ษา หญิงไทย อายุ 37 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคเบาหวาน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชรด้วย
อาการเวียนศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย วางแผนให้การรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครืองไตเทียม พยาบาลได้ให้คาํ ปรึกษาผูป้ ว่ ย เพือเตรียมความพร้อมผูป้ ว่ ยสําหรับการฟอกเลือด และให้การพยาบาลขณะ
ฟอกเลือด ผลลัพธ์ปจั จุบนั ผู้ป่วยยังคงรับการรักษาโดยการฟอกเลือด 2 ครัง/สัปดาห์สมําเสมอ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
สรุป : ดังนันพยาบาลไตเทียมต้องอาศัยทักษะความรู้ความชํานาญอย่างสูงในการปฏิบตั กิ าร มีการประเมินความพร้อมของ
ผูป้ ่วยก่อนการฟอกเลือด การวางแผนการพยาบาลและเตรียมอุปกรณ์ในการฟอกเลือด มีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจ
เกิดขึนและแก้ไขอย่างทันท่วงที เพือให้ผปู้ ่วยปลอดภัยจากการฟอกเลือด โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับทีมสุขภาพทังในระยะก่อนฟอกเลือด ขณะฟอกเลือด และหลังฟอกเลือด
คําสําคัญ : การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทนํา
โรคไตเรือรังมี 5 ระยะ เมือเข้าสู่โรคไตเรือรังระยะสุดท้าย จําเป็ นต้องได้รบั การรักษาโดยการบําบัดทดแทนไต
ไตเรือรังระยะสุดท้าย จะทําให้ผปู้ ่วยมีของเสีย เกลือแร่ และสารนําสะสมในร่างกายจํานวนมาก ผูป้ ่วยมักมาพบแพทย์ดว้ ย
อาการเบืออาหาร คลืนไส้อาเจียน ซีด อ่อนเพลีย บวมนํา เหนือยง่าย การรักษาด้วยยาและการควบคุมอาหารไม่เพียงพอ
จะทําให้มโี รคแทรกซ้อนทีรุนแรงตามมา ผูป้ ่วยกลุ่มนีจําเป็ นต้องได้รบั การบําบัดทดแทนไต ซึงมี 3 วิธี ได้แก่ การฟอกเลือด
ด้วยเครืองไตเทียม การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนือง และการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จึงจะทําให้ผปู้ ่วยดํารงชีวติ อยู่ได้ ข้อบ่งชี
สําคัญในการรักษาโดยการบําบัดทดแทนไต ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนของยูรเี มีย ได้แก่ เยือหุม้ หัวใจอักเสบจากยูรเี มีย (uremic
pericarditis) คลืนไส้อาเจียนอย่างต่อเนืองจากยูรเี มีย (persistent nausea and vomitting) ความผิดปกติของระบบประสาทที
ลุกลามจากภาวะยูรเี มีย (progressive uremic encephalopathy)เช่น สับสน ชัก หมดสติ เลือดหยุดยากจากภาวะยูรเี มีย
(severe uremic bleeding)ภาวะแทรกซ้อนทีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยา เช่น ภาวะนําเกิน นําท่วมปอด ภาวะ
โปตัสเซียมสูง นําหนักลดหรือขาดอาหารอย่างรุนแรง (weight loss and mulnutition )จะเห็นได้ว่าข้อบ่งชีเบืองต้นล้วน
เกียวข้องกับความรุนแรงของภาวะยูรเี มียและล้วนคุกคามต่อชีวติ เสียงต่อการเสียชีวติ ได้ง่าย แพทย์โรคไตจะแนะนําให้ทําการ
รักษาโดยการรักษาโดยการบําบัดทดแทนไต เร็วขึน ก่อนเกิดอาการของภาวะยูรเี มียรุนแรง โดยเริมฟอกเลือดเมืออัตรากา ร
กรองของไต น้อยกว่า 6 มล/นาที/1.73 ม3 การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (Hemodialysis) เป็ นวิธกี ารบําบัดทดแทนไตที
ได้รบั การนิยมอย่างแพร่หลายในปจั จุบนั โดยมีเครืองไตเทียมทําหน้าทีดึงเลือดปริมาณมากออกจากร่างกายส่งไปยังตัวกรอง
ไตเทียม โดยใช้วงจรนําเลือด (blood circuit) ด้วยความเร็ว 200 - 400 มิลลิลติ ร/นาที ทําวนๆซําๆ เป็ นเวลานาน 4 - 5 ชัวโมง
ภาวะแทรกซ้อนทีพบได้บ่อยระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม คือ ความดันโลหิตตํา (Hypotention) ตะคริว (muscle
clamp) คลืนไส้อาเจียน (nausea & vomitting) ไข้หนาวสัน (fever & chill)) พบเฉลียร้อยละ 10
ปจั จุบนั โรงพยาบาลกําแพงเพชร มีเครืองไตเทียม จํานวน 16 เครือง มีการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครือง
ไตเทียม โดยสถิตกิ ารฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ปี 2558 - 2560 มีจํานวน 4,363, 5,180 และ 6,071 ครังตามลําดับ
การพยาบาลผู้ป่ ว ยทีรับ การฟอกเลือ ดด้ว ยเครืองไตเทีย มมีว ัต ถุ ป ระสงค์สํา คัญ คือ ผู้ป่ ว ยได้ร ับ การฟอกเลือ ดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนรวมถึงมีคุณภาพชีวติ ทีดี ซึงพยาบาลไตเทียมเป็ นบุคคลที
ดูแลและทีอยู่ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยมากทีสุด จะต้องมีความรูค้ วามชํานาญด้านการพยาบาล และสามารถแก้ไขปญั หาต่างๆได้อย่าง
รวดเร็วทันท่วงที เพือให้ผู้ป่วยปลอดภัย โดยการนํ ากระบวนการพยาบาล (Nursing process) มาใช้ร่ วมกับการปฏิบ ัติ
บนพืนฐานของทฤษฏีหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
กรณี ศึกษา
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 37 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคเบาหวาน รักษาทีโรงพยาบาลกําแพงเพชรมาตลอด เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลกําแพงเพชรด้วยอาการเวียนศีรษะ คลืนไส้และอาเจียน ตรวจเลือดพบ ค่า Blood Urea Nitrogen 61 mg% และ
ค่า Creatinine 6.42 mg% Ultrasound Kidney พบว่าไตยังมีขนาดปกติ แพทย์วนิ ิจฉัยว่า เป็ นแพทย์วนิ ิจฉัยว่ าเป็ นAcute
Kidney injury on top Chronic Kidney Disease ให้การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ทาง Double lumen
catheter 2 ครัง/สัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 60 วัน การทํางานของไตไม่ดขี นึ ปสั สาวะยังออกน้อย บวมทังตัว ค่า Blood Urea
Nitrogen และ ค่า Creatinine ยังสูงผิดปกติ แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ น End Stage Renal Disease ต้องรักษาบําบัดทดแทนไต
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมตลอดชีวติ สัปดาห์ละ 2-3 ครังๆละ 4 ชัวโมง
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล
ระยะเตรียมตัวก่อนการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ปัญหา : ผูป้ ว่ ยมีความวิตกกังวลและขาดความรูเ้ กียวกับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ข้อมูลสนับสนุน : ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าวิตกกังวล และมีคาํ ถามเกียวกับโรคไตและแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ลดความวิตกกังวลและกลัวเกียวกับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม และมีความรูค้ วาม
เข้าใจ สามารถปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องทุกระยะของการฟอกเลือด มีความพร้อมทังด้านร่างกายและจิตใจก่อนการฟอกเลือด
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เกณฑ์การประเมิ นผล : ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือในการฟอกเลือด
กิ จกรรมการพยาบาล :
การเตรียมด้านจิ ตใจ :
1. ให้คําปรึก ษา แก่ ผู้ป่ว ย และญาติส ายตรงในครอบครัว ทีเป็ น ผู้ร่ วมตัดสิน ใจ วางแผนการรัก ษาและ
รับผิดชอบให้การดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
2. ชีแจงวัตถุประสงค์ของการให้คําปรึกษา ด้วยการให้ความรูเ้ รืองโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย แนวทางการ
รักษา ผูป้ ว่ ยและครอบครัวร่วมวางแผนการรักษาและเลือกวิธกี ารรักษา ได้เหมาะสมกับบริบทครอบครัวของตนเอง
3. อธิบายขันตอน การเตรียมตัวเพือการฟอกเลือด ตังแต่การเตรียมเส้นเลือด สถานทีฟอกเลือด ค่าใช้จ่าย
และสิทธิในการบําบัดทดแทนไตของผูป้ ว่ ยทุกวิธี เพือให้รบั ทราบสิทธิการรักษาโรคไตเรือรัง และเพือพิทกั ษ์สทิ ธิการรักษาของ
ผูป้ ว่ ย
4. ให้คําอธิบายขันตอนการฟอกเลือด ภาวะแทรกซ้อนทีมีโอกาสเกิดขึนและการปฏิบตั ติ วั ขณะฟอกเลือด
ความถีในการฟอกเลือด ผลสําเร็จในการรักษา โดยผูป้ ่วยจะได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ ตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียม จากอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลทีผ่านการอบรมไตเทียม
5. สังเกตการณ์แสดง ท่าทาง คําพูด อารมณ์ของผูป้ ว่ ย ตลอดจนอาการผิดปกติทางด้านร่างกาย
6. เปิ ดโอกาสให้ผู้ป่วยสอบถามข้อสงสัยและได้ระบายความรู้สกึ โดยตอบข้อซักถามของผู้ป่วยด้วยท่าที
นุ่มนวล ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย อยู่ในขอบเขตทีสามารถตอบได้ และตังใจฟงั การระบายความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยอย่างเต็มใจ และเห็นใจ
การเตรียมทางด้านร่างกาย
1. ให้ผปู้ ว่ ยรับประทานอาหารได้ตามเวลาปกติ ไม่ตอ้ งงดอาหารและนํา
2. ใส่เสือทีมีกระดุม สามารถแกะกระดุมบริเวณอกได้
3. ถอดเครืองประดับบริเวณคอ ทุกชนิด
4. เซ็นยินยอมให้การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
5. จัดท่านอน ท่าทีสบายขณะฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
การประเมิ นผล : ผูป้ ว่ ยคลายความกังวล ให้ความร่วมมือในการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ระยะขณะฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ปัญหาที 1 เสียงต่อระบบไหลเวียนล้มเหลวจากภาวะนําเกิน ก่อนกําหนดวันนัดฟอกเลือด
ั
ข้อมูลสนับสนุน : บวมทังตัว ปสสาวะออกน้
อย วันละ 400-500 มิลลิลติ ร
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะนําเกิน ไม่เกิดภาวะระบบไหลเวียนล้มเหลว
เกณฑ์การประเมิ นผล : แรกรับก่อนการฟอกเลือด มีสญ
ั ญาณชีพอยู่ในระดับปกติ (ชีพจร 80-90 ครัง/นาที
ความดันโลหิต 110/80-140/90 มม.ปรอท ) นําหนักเพิมจากเกณฑ์ทตัี งไว้ ไม่เกิน 4 กิโลกรัม ไม่มอี าการแสดงของภาวะนําเกิน
ได้แก่ อาการหายใจเหนือยหอบ นอนราบไม่ได้
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ชังนําหนักก่อนและหลังการฟอกเลือด เพือนํามาเปรียบเทียบกับนําหนักตัวแห้ง
2. สอนให้ผปู้ ว่ ยตวงนําดืมวันละ 1,000 มิลลิลติ ร และบันทึกปริมาณปสั สาวะ 24 ชัวโมง
3. วัดและบันทึกสัญญาณชีพตรวจดูอาการบวมบริเวณเท้า หน้าแข้ง ฟงั เสียงปอดทังสองข้าง สังเกตเสียง
ผิดปกติ อาการหายใจลําบาก หลอดเลือดดําทีคอโปง่ พอง ก่อนได้รบั การฟอกเลือด
4. สอนให้ผู้ป่ว ยเลือ กรับ ประทานอาหารทีมีนํ าน้ อ ย หลีก เลียงการรับ ประทานข้า วต้ ม โจ๊ ก นํ าซุ ป
เครืองดืมทุกชนิด ควบคุมนําหนักเพิมขึนน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน
ิ วันละ 3 ช้อนชา
5. จํากัดการรับประทานรสเค็มซึงมีโซเดียมสูง รับประทานนําปลา หรือซีอวได้
ประเมิ นผลกิ จกรรมการพยาบาล : รับแรกก่อนฟอกเลือดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต 120/ 80 – 150/90 มม.
ปรอท ชีพจร 80-90 ครัง/นาที นําหนักเพิมจากเกณฑ์ ครังละ 3-4 กิโลกรัม ไม่มอี าการหายใจเหนือยหอบ นอนราบไม่ได้
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ปัญหาที 2 มีโอกาสเกิดภาวะ Hypovolumic shock จากการเสียนําขณะฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ข้อมูลสนับสนุน : ขณะฟอกเลือดมีการดึงนําออกจากร่างกาย 700 –1,000 มิลลิลติ ร/ชัวโมง
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจนขาดนํา ขณะรับการฟอกเลือด
เกณฑ์การประเมิ นผล : ไม่มอี าการแสดงของการขาดนํา ได้แก่ ความดันโลหิตตํา หน้ามืด ใจสัน
กิ จกรรมการพยาบาล
1. แนะนําให้ผปู้ ว่ ยสังเกตอาการผิดปกติของตนขณะฟอกเลือด ทีจะต้องรีบแจ้งพยาบาลทันที ได้แก่อาการ
หน้ามืด ใจสัน ความดันโลหิตตํา ตะคริว
2. วัดและบันทึกสัญญาณชีพระหว่างการฟอกเลือด ทุก 30 นาที
3. ปรับอุณหภูมขิ องนํายาฟอกเลือด 36 องศาเซลเซียส
4. ประเมินปริมาณนําทีร่างกายได้รบั และทีออกจากร่างกายในแต่ล ะวัน และประเมินปริมาณการดึงนําออก
จากร่างกายให้เหมาะสม ไม่มากกว่าปริมาณนําทีได้รบั
5. บันทึกปริมาณนําทีดึงออกทุก 30 นาที และเฝ้าระวังอาการผิดปกติของการสูญเสียนํ าปริมาณมาก
ระหว่างการฟอกเลือด ได้แก่ หน้ามืด ใจสัน ความดันโลหิตตํา ตะคริว
6. ปิ ด /ปรับลดอัตราการดึงนํา (Ultrafiltration rate) ในขณะฟอกเลือด
7. พิจารณาปรับเพิมนําหนักแห้ง 0.5-1 กิโลกรัม
ประเมิ นผลกิ จกรรมการพยาบาล : ขณะฟอกเลือดชัวโมงที 4 เริมมีความดันโลหิตลดลง 90/50 มม.ปรอท ปิ ด
และปรับลดอัตราการดึงนํา ความดันโลหิตดีขนอยู
ึ ่ในระดับปกติ 110 / 80 – 140/90 มม.ปรอท ชีพจร 80-90 ครัง/นาที ไม่มี
อาการแสดงของการขาดนํา ไม่มเี สียงแหบแห้ง นําหนักหลังฟอกเลือด 51.1 กิโลกรัม ซึงใกล้เคียงกับนําหนักทีตังไว้ (weight
gain) 51.0 กิโลกรัม
ปัญหาที 3 มีโอกาสเกิดภาวะ Hypoglycemia ขณะฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
ข้อมูลสนับสนุน : ผูป้ ว่ ยเป็ นโรคเบาหวาน ได้รบั ยาฉีด Mixtrad 20 ยูนิต Sc ac เช้า
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ผูป้ ว่ ยปลอดภัย จากภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemia ขณะฟอกเลือด
เกณฑ์การประเมิ นผล: DTX >80 mg% ไม่มอี าการ Hypoglycemia ได้แก่ เหงือออก ใจสัน
กิ จกรรมการพยาบาล
1. แนะนําให้ผปู้ ว่ ยสังเกตอาการผิดปกติของตนขณะฟอกเลือด ทีจะต้องรีบแจ้งพยาบาลทันที ได้แก่ เหงือออก
ใจสัน
2. วัดและบันทึกสัญญาณชีพระหว่างการฟอกเลือด ทุก 30 นาที
3. ตรวจค่า DTX ขณะฟอกเลือดชัวโมงที 1 และ 4
4. ให้งดฉีดยา Mixtrad วันทีฟอกเลือด
5. ดูแลให้ 50% glucose 50 ml IV push
6. เฝ้าระวัง สังเกตอาการ Hypoglycemia ได้แก่ เหงือออก ตัวเย็น ใจสัน ใจคอไม่ดี ตลอดระยะเวลาการ
ฟอกเลือด
ประเมิ นผลกิ จกรรมการพยาบาล : ขณะฟอกเลือดชัวโมงที 2 DTX 76 mg% ไม่มอี าการใจสัน ดูแลให้ 50%
glucose 50 ml IV push ชัวโมงที 4 DTX 136 mg% ไม่มอี าการผิดปกติ
ปัญหาที 4 ขาดสารอาหาร และขาดสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
ข้อมูลสนับสนุน : serum albumin 2.1 mg% serum Potassium 5.6 mg% ผูป้ ่วยบ่นอ่อนเพลียเบืออาหาร
คลืนไส้อาเจียน และการสูญเสียกรดอะมิโนในขณะทําการฟอกเลือด รวมถึงการเข้าใจไม่ถูกต้องเกียวกับการรับประทานอาหาร
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วัตถุประสงค์การพยาบาล: ผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะการขาดสารอาหาร และภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ระดับ Serum albumin มากกว่า 3.5 mg%
2. ระดับ Serum potassium 3.5 - 5.1 mg%
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจอย่างถูกต้องเกียวกับการรับประทานอาหารสําหรับผูป้ ว่ ยทีได้รบั การฟอกเลือดด้วย
การรับประทานอาหารโปรตีนสูง เช่น เนือปลาและไข่ขาว รวมถึงอาหารทีต้องจํากัดปริมาณ จําพวกผักและผลไม้ต่างๆ
2. ดูแลการทําความสะอาดช่องปากและฟนั เพือกระตุน้ ให้เกิดความอยากอาหาร
3. กระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร ด้วยการออกกําลังกายทีไม่หกั โหม ด้วยการเดินวั นละ 20 – 30 นาที
เพือให้มเี คลือนไหวของร่างกาย ทําให้เกิดความอยากอาหารมากขึน
4. ดูแลให้รบั ประทานไข่ขาวต้ม 2 ฟองหลังฟอกเลือด และกระตุ้นให้รบั ประทานทีบ้านมือละ 2-3 ฟอง
อย่างต่อเนือง
5. ดูแลให้ได้รบั ยาแก้คลืนไส้อาเจียนตามแผนการรักษาของแพทย์
6. ติดตามค่า Serum albumin และ electrolyte ทุก 3 เดือน
ประเมิ นผลกิ จกรรมการพยาบาล : รับประทานอาหารโปรตีนสูงได้ และจํากัดอาหารโปตัสเซียมสูงได้ นําหนักตัว
ไม่ลดลง หลังฟอกเลือดประมาณ 3 เดือนและมีระดับ serum albumin เพิมขึน = 3.8 mg% ระดับ serum potassium 3.5 5.1 mg%
ปัญหาที 5 เสียงต่อการติ ดเชือจากกระบวนการฟอกเลือด
ข้อมูลสนับสนุน : กระบวนการฟอกเลือดมีรอยต่อหลายจุด เลือดของผูป้ ่วยต้องสัมผัสกับนํายาฟอกเลือด และ
ผูป้ ว่ ยได้รบั การใส่ Double lumen catheter เพือการฟอกเลือด นานเกิน 90 วัน
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากกระบวนการฟอกเลือดไม่มกี ารติดเชือ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ขณะฟอกเลือดไม่มอี าการไข้ หนาวสัน
2. แผล exit site ของ Double lumen catheter แห้งดี
3. ผลการตรวจเพาะเชือนําบริสทุ ธิ และนํายาสําหรับการฟอกเลือด < 200 cell/cfu
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอุณหภูมริ ่างกายก่อนการฟอกเลือด
2. ประเมินและดูแลแผล exit site ของ Double lumen catheter ว่าแห้ง ไม่มแี ดง ร้อน ไม่มหี นอง ทํา
แผลโดยยึดหลักปราศจากเชือ
3. ปฏิบตั กิ ารเตรียมอุปกรณ์ฟอกเลือดโดยยึดหลักปราศจากเชือ และดูแลให้วงจรฟอกเลือดให้เป็ นระบบปิ ด
ตลอดเวลา
4. ดูแลแผล Exit site ของ Double lumen catheter ให้ปิดมิดชิดตลอดเวลาขณะฟอกเลือด
5. สังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่อาการไข้ หนาวสัน ขณะฟอกเลือด
6. แนะนําให้ผปู้ ว่ ยดูแลสาย Double lumen catheter ให้แห้ง ปิ ดแผลมิดชิดหลังฟอกเลือด
7. ดูแลระบบการผลิตนําบริสทุ ธิ และส่งนําบริสทุ ธิตรวจเพาะเชือแบคทีเรียทุก 1 เดือน
ประเมิ นผลกิ จกรรมการพยาบาล: ไม่มอี าการไข้ หนาวสันขณะฟอกเลือด อุณหภูมริ ่างกาย = 36.5 องศา
เซลเซียส แผล Exit site ของ Double lumen catheter แห้งดี ไม่แดง ผลการตรวจเพาะเชือนําบริสุทธิ และนํายาฟอกเลือด
จาก เครืองไตเทียม <50 cell/cfu
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ปัญหาที 6 เสียงต่อการมีเลือดออกง่ายในทุกระบบของร่างกาย เนืองจากได้รบั เฮพารีน
ข้อมูลสนับสนุน : ใช้เฮพารินระหว่างการฟอกเลือด ครังละ 4,000 ยูนิต สัปดาห์ละ 3 ครัง เพือป้องกันเลือด
แข็งตัวในระบบของตัวกรองไตเทียม
วัตถุประสงค์การพยาบาล : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยไม่มเี ลือดออกผิดปกติในทุกระบบของร่างกาย
เกณฑ์การประเมิ นผล : ใช้เฮพารีนในขณะฟอกเลือดได้ในขนาดทีไม่มเี ลือดออกผิดปกติ สัญญาณชีพอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินการมีเลือดออกผิดปกติของผู้ป่วยและบันทึก เช่น การอาเจียน หรือถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด
สังเกตรอยชําจําเลือดต่างๆ การมีประจําเดือน ทุกครังทีผูป้ ว่ ยรับบริการฟอกเลือด เพือพิจารณาปรับขนาดการใช้เฮพารีนก่อน
การฟอกเลือด
2. ยุตกิ ารให้เฮพารีน ก่อนหยุดการฟอกเลือด 1 ชัวโมง
3. หลีกเลียงการฉีดยาเข้ากล้ามเนือหรือผิวหนังโดยไม่จาํ เป็ น
4. สังเกตลักษณะของตัวกรองไตเทียมหลังใช้งาน เพือพิจารณาการปรับลดขนาดเฮพารินลง ตามลักษณะ
ของตัวกรองไตเทียมหลังใช้งาน
5. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารได้แก่ ค่าเกล็ดเลือด
ประเมิ นผลกิ จกรรมพยาบาล:
1. ไม่มเี ลือดออกผิดปกติตามร่างกาย ผลการตรวจค่าเกล็ดเลือด 210,000 cell / cumm
2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ปัญหาที 7. ผูป้ ว่ ยและญาติวติ กกังวล กลัวผลทีเกิดจากภาวะของโรค เพราะรักษาไม่หาย
ข้อมูลสนับสนุน: ญาติและผูป้ ่วยมีสหี น้าวิตกกังวล บ่นนอนไม่หลับ มีการเปลียนแปลงด้านภาวะสุขภาพ ฐานะ
เศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์การพยาบาล: เพือให้ผปู้ ว่ ยและญาติคลายความวิตกกังวล
ั
เกณฑ์การประเมิ นผล : นอนหลับพักผ่อนได้ สามารถแก้ไขปญหาอย่
างมีประสิทธิภาพ
กิ จกรรมการพยาบาล:
1. ประเมินระดับความกลัว การเปลียนแปลงแบบแผนชีวติ กิจกรรมทีต้องปรับเปลียน การรับรูข้ องผูป้ ่วย
และครอบครัวในเรืองการเปลียนแปลง และความต้องการการช่วยเหลือ
2. ช่วยเหลือสนับสนุนการรักษา แนะนํา ติดต่อสถานทีฟอกเลือดต่อเนือง อํานวยความสะดวกเรืองการส่งตัว
และดําเนินการเรืองสิทธิการรักษา
3. พูดให้กาํ ลังใจ รับฟงั และดูแลผูป้ ว่ ยด้วยความเต็มใจ แนะนําให้รจู้ กั ผูป้ ว่ ยทีรักษามาก่อนและยังมีสขุ ภาพ
แข็งแรง
ี ถูกต้องต่อความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ให้เบอร์
4. สร้างความสัมพันธ์ ปรับเปลียนทัศนคติทไม่
โทรศัพท์ตดิ ต่อพยาบาลเมือมีปญั หาและต้องการความช่วยเหลือ
การประเมิ นผลกิ จกรรมพยาบาล ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล นอนหลับได้ วางแผนปรับเปลียนแบบแผนชีวติ ได้
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
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บทสรุป
จากกรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ยทีได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ซึงเป็ นการบําบัดทดแทนไตทีมีความเสียงสูงต่อทุกระบบ
ของร่างกาย มีผลต่ อแบบแผนชีวติ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในฐานะบทบาทของพยาบาลไตเทียมต้องใช้ทกั ษะความรู้
ความชํานาญอย่างสูงในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ตังแต่การประเมินสภาพความพร้อมก่อนการรักษา การเตรียมอุปกรณ์ของใช้
การดูแลคุณภาพของนํ าบริสุทธิ การพยาบาลก่อน ขณะ และหลังฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมแล้ว ยังต้องให้การดูแลด้าน
จิตวิญาณการ ช่วยเหลืออย่างต่อเนืองตลอดชีวติ เพือให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยและมีคุณภาพชีวติ ทีดี
วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมจะได้ผลสําเร็จทีดี มีมาตรฐาน ผูป้ ่วยมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวติ ทีดีนัน
พยาบาลไตเทียมต้องใช้ทกั ษะความรูค้ วามชํานาญอย่างสูงในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีบทบาทสําคัญมากตังแต่ในระยะก่อน
การฟอกเลือ ด การประเมินสภาพ หาข้อมูลเพือนํ า มาวางแผนให้การพยาบาลขณะรับการฟอกเลือ ดด้วยเครืองไตเทีย ม
ต้องติดตามดูแลผู้ป่วย สังเกตอาการเปลียนแปลงต่ างๆ ป้องกันอันตรายและความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกับผู้ป่วย โดยทํา
การประเมินว่า ผู้ป่วยมีสาเหตุ หรือปจั จัยส่งเสริมใดทีจะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในขณะฟอกเลือด นอกจากนีพยาบาล
ไตเทียมต้องสามารถให้ความรู้ แนะนํา และโน้มน้าว ให้ผปู้ ว่ ยเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบตั ติ วั เพือป้องกันความเสียง และ
ภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทีย ม รวมถึงสามารถให้คําแนะนํ าและปลอบโยนให้กําลังใจให้ผู้ป่ว ยคลาย
ความวิตกกังวลลงได้ และสิงสําคัญผูป้ ว่ ยต้องปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเอง และเลือกรับประทานอ่าหารทีเหมาะสมกับโรค
และควบคุมการดืมนําให้เหมาะสมเพือป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
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Nursing Care of Ectopic Pregnancy with Shock : Case Study
Siripet Kosiyakul, D.N.S.*

Abstract
Introduction : Ruptured ectopic pregnancy with shock is one of gynecologic emergency condition. Delayed care
may result in serious consequences for a pregnant woman. This condition is the cause of death in first trimester of
pregnancy. In case study has objectives to prevent the crisis with ectopic pregnancy.
Case study : A 37 years old pregnant woman with 8 weeks gestational age was admitted at the primary hospital
due to lower abdominal pain and vaginal bleeding for 3 days. Later, She was refered to Kamphangphet Hospital. At
the emergency room, the patient was restless. Her blood pressure was drop to 80/49 mmHg, heart rate
110 beats per minute and respiratory rate 22 times per minute. Physical examination revealed abdominal guarding.
Ultrasound shown intraabdominal free fluid and she was diagnosed with ruptured ectopic pregnancy. An emergency
exploratory lapalotomy for right salpingectomy was set up after a resuscitation. Post operative vital signs and clinical
condition were improved. A 2 weeks and one month follow-up appointment were scheduled after hospital discharge
for health check-up and lab results notification. Total treatment time Since 6 to 10 October for 4 days.
Conclusions : On case study patient safe from ectopic pregnancy, can be used as a guideline to care for ectopic
pregnancy and continuing holistic nursing care.
Keywords : ectopic pregnancy, shocks

* Registered nurse, Professional Level, Obstetrics and Gynecology Department, Kamphaeng Phet Hospital
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การพยาบาลหญิ งตังครรภ์นอกมดลูกทีมีภาวะช็อก : กรณี ศึกษา
สิรเิ พชร โกศิยะกุล, ป.พ.ส. *

บทคัดย่อ
บทนํา : การตังครรภ์นอกมดลูกทีมีภาวะช็อก เป็ นภาวะฉุ กเฉินทางนรีเวช การดูแลรักษาทีล่าช้า อาจเกิดผลกระทบร้ายแรง
ถึง แก่ ชีวิต หญิงตังครรภ์ ซึงภาวะนี เป็ น สาเหตุ การเสียชีวิต ของหญิง ตังครรภ์ใ นไตรมาสแรก การศึก ษาเฉพาะกรณี นี มี
วัตถุประสงค์ เพือป้องกันภาวะวิกฤติทจะเกิ
ี ดกับหญิงตังครรภ์นอกมดลูก
กรณีศึกษา
ษา : : เป็
เปนนหญิ
หญิงงไทยวั
ไทยวัยย 3737 ปปี อายุ
มารัมารั
ก ษาที
่ โ รงพยาบาลชุ
ม ชนด
กรณี
อายุคครรภ
รรภ์ 8 8สั ป ดาห
สัปดาห์
กษาที
โรงพยาบาลชุ
มชนด้ว ยอาการปวดท
วยอาการปวดท้อองน
งน้อย
มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อยมา 3 วัน ส่งตัวมาโรงพยาบาลกําแพงเพชรทีห้องฉุ กเฉิน ผูป้ ่วยมีอาการกระสับกระส่าย
ความดันโลหิต 80/49 mmHg อัตราการเต้นของหัวใจ 110 ครัง/นาที การหายใจ 22 ครัง/นาที ตรวจร่างกายพบท้องอืดเกร็ง
ทําอัลตร้าซาวด์พบมีของเหลวอยู่ในช่องท้อง วินิจฉัยว่าตังครรภ์นอกมดลูก ท่อนําไข่แตก จึงผ่าตัดด่วนโดยตัดท่อนําไข่ขา้ ง
ขวาออก หลังผ่าตัดสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกปกติ ผู้ป่วยมีอาการดีขนึ นัดตรวจติดตามอาการ 2 สัปดาห์ หลัง
จําหน่ายจากโรงพยาบาล เพือตรวจสภาพร่างกาย และฟงั ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร รวมเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ตังแต่วนั ที 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที 10 ตุลาคม 2560 เป็ นเวลา 4 วัน
สรุปผลกรณี ศึกษา : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากการตังครรภ์นอกมดลูก สามารถนําไปเป็ นแนวทางการดูแลหญิงตังครรภ์นอกมดลูก
และการให้การพยาบาลแบบองค์รวมอย่างต่อเนือง
คําสําคัญ : ตังครรภ์นอกมดลูก, ช็อก

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานสูต-ิ นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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Îµ
µ¦´Ê ¦¦£r°¤¨¼ (Ectopic Pregnancy) º° µ¦´Ê ¦¦£rÅÉ¸ n¼¤Â¨oªÅ ´ ÁÈ ´ª°n°Â¨³Á¦·Á·Ã
°Ã¡¦¤¨¼ ¦o°¥¨³95 Á·¸É n°ÎµÅ n 1 °´Ê °µÁ·¸¦É ´ Å n µ¤¨¼Â¨³Än°o°Ã¥°»´ · µ¦r¡¦³¤µ
1 : 200 °µ¦´Ê ¦¦£r ¡°»´ · µ¦rÄnª10 ¸ É¸ nµ¤µÁ¡·¤É Ê¹ 3 ÁnµµÁ®»É¸ µÎ Ä®oÁ·¥´Å¤n¦µÂn´ Ân¡´ ´¥
Á¸¥É nµÇ Án ªµ¤·· °n°ÎµÅ n µ¦·Áº°Ê Ä°»o Á·¦µ µ¦¼»®¦¸É µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸Á¦·¡´r ªµ¤··
°´ª°n°Á°¼oÁÉ¸ ¥´Ê ¦¦£r°¤¨¼³¤¸ªµ¤Á¸¥É ¸É³´Ê ¦¦£r°¤¨¼Ä¦¦£rn°Å2 ÁºÉ°µ°µµ¦Â °
µ¦´Ê ¦¦£r °¤¨¼ ³Å¤n ¤¸° µµ¦n  °´ Á µ¦µ¥Å¤n ¤¸ ¦³ª´· µ¦³Îµ Áº°  µ¦µ¥Å¤n ¤¸° µµ¦Â
®·´Ê ¦¦£r¹ Å¤n¤µ¡Â¡¥r ¹É µ¦ª··´¥¦³°oª¥¦³ª´· °¼o nª¥ °µµ¦Â°µµ¦¸É nª¥Äµ¦ª··´¥µ¦
´Ê ¦¦£r°¤¨¼ º° ªo°o°¥Á¸¥¡¨´ Á¨º°°°³¦·³¦°¥ ¦³ª´· µ¦³ÎµÁº°ÁÈ¸Éo°o°¥
µ¦ª··´¥Â¦ º° ¦ª´ µª³®µµ¦´Ê ¦¦£r Á¤ºÉ°¡ªnµÁÈ ª³¦ªÁ¨º°¦³´beta HCG ®µ¦³´ beta HCG
Ä¸¦¤¼
´ É ªnµ1,500 – 2,500 ¤·¨¨·¥¼·¤·¨¨·¨· ¦ Â¨³¦ªÅ¤n¡µ¦´Ê ¦¦£rÄ¤¨¼ n µ³ÁÈ µ¦´Ê ¦¦£r°¤¨¼
¹É Ä¦µ¥¸É ´ Ê ¦¦£r·¦³´ beta HCG Ä¸¦¤³Á¡·
´É
¤É Ê¹ °¥nµo°¥¦o°¥¨³66 Ä48 ´ªÃ¤
É 3,5 Â¨³µ¦¦ª¦nµµ¥
ÅoÂn µ¦°´¨¦oµµªrµ®oµo°Â¨³µn°¨° µ¦¦ª£µ¥Ä³¤¸µ¦ÁÈÁ¤ºÉ°Ã¥µ¤¨¼cal de sac Ãn¹
Â¨³o°ª··´¥Â¥Ã¦µ¦¸¤É¸ µ¦´¬µoª¥°µµ¦Á¨º°°°µn°¨°4 Ã¥µ¦¦´¬µ¤¸´ Ê Â¦³´¦³° Ã¥
µ¦Äo¥µ¦¸É¸ °o ¤¸ µÁ¨È Â¨³µ¦nµ´¦¸É¸ °o µ¦´Ê ¦¦£rÄ®nªnµ5 Á·Á¤¦ ®¦º°¦µ¥¸¤É ¸ µ¦Â °o°5
¹É ¦µ¥¸¤É ¸ µ¦ÂÂ¨oª³ÎµÄ®o¤Á¸ ¨º°°°Än°o°ªµ¤¨nµoµ °µ¦´¦° µ¦¦³Á¤·°µµ¦ Â¨³µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨
Áº°Ê o ³n¨Ä®o¼o ªn ¥¤¸Á¨º°°°¤µÁ·£µª³È°ÁºÉ°µ£µª³ °¦nµµ¥¸ÁÉ ¨º°ÅÁ¨¸¥Ê ÁºÊ°Á¥ºÉ°nµÇÅ¤nÁ¡¸¥¡°
®µÄ®oµ¦¡¥µµ¨Â¨³µ¦¼Â¨¦´¬µÅ¤n´ nª¸³n¨Ä®o°ª´¥ª³nµÇ¨o¤Á®¨ªµ¤¤µ6 ¹É ÁÈ µÁ®» °µ¦Á¸¥¸ª· °
®·´Ê ¦¦£rÄÅ¦¤µÂ¦
µ °o ¤¼¨·· °Ã¦¡¥µµ¨ÎµÂ¡Á¡¦ ¸ ¦³¤µ2558 ¹¸ ¦³¤µ2560 ¡®·´Ê ¦¦£r°¤¨¼
Îµª48, 48 Â¨³52 µ¤¨Îµ´ ¡ªnµ¤¸ÂªÃo¤Á¡·¤É Ê¹ ÄÎµª¸Ê¤£¸ µª³È° 1, 9 Â¨³ 6  ·ÁÈ ¦o°¥¨³2, 19
Â¨³ 12 ¹É ¼o ªn ¥Åo¦´ µ¦¦´¬µÃ¥µ¦nµ´n°ÎµÅ n ¸ 2558 ¤¸Á¼o ¸¥¸ª· µµ¦´Ê ¦¦£r°¤¨¼ 1 ¦µ¥7 µn°ÎµÅ n
Â¤¸Á¨º°°°Än°o° ¤¸£µª³È°¸¥É µªµÎµÄ®o°ª´¥ª³°ºÉÇÎµµ¨o¤Á®¨ª Á¡ºÉ°o°´Å¤nÄ®oÁ·µ¦Á¸¥¸ª· °
®·´Ê ¦¦£r°¸ ¹¡´µ¦³µ¦¼Â¨ µ¦Ä®oµ¦¡¥µµ¨Â°r¦ª¤°¥nµn°ÁºÉ°Ä®·´Ê ¦¦£r°¤¨¼ Â¨³
Á¨º°®·´Ê ¦¦£r°¤¨¼¸¤É £¸ µª³È°µo°µ¦´Ê ¦¦£rÉ¸ n°ÎµÅ n µo  ªµÂÁÈ ¦¸«¹ ¬µ Ã¥¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°
ÁÈ Âªµµ¦¼Â¨®·´Ê ¦¦£r°¤¨¼Ä®o¨°£´¥µ£µª³Â¦o°µµ¦´Ê ¦¦£r°¤¨¼
¦¸ «¹¬µ
®·  Å¥ª´¥ 37 ¸ ´ µ· Å ¥ «µµ¡»   Á¦¸¥ ¤´ ¥¤«¹  ¬µ¸ É¸ 6 °µ¸¡ Â¤n o µ  ¸É° ¥¼n  °.¨° ¨» 
.ÎµÂ¡Á¡¦ ¦´¬µ¸ÃÉ ¦¡¥µµ¨»¤oª¥°µµ¦ª¨µo°o°¥3 ª´n°¤µÃ¦¡¥µµ¨¤¸°µµ¦ªo°¤µ Ê¹
¹n´ª¤µÃ¦¡¥µµ¨ÎµÂ¡Á¡¦ Â¦¦´¤¸°µµ¦ªÂn o° ¦³´¦³nµ¥ ªµ¤´Ã¨®·80/49 ¤·¨¨·Á¤¦¦°
°´¦µµ¦Áo °®´ªÄ110 ¦´Ê µ¸ °´¦µµ¦®µ¥Ä22 ¦´Ê µ¸Â¡¡¥rª· ·´¥Rupture ectopic pregnancy with
hypovolemic shock ¹Á¦¸¥¤nµ´Á¦nnª µµ¦´¦³ª´Â· ¨³¦ª¦nµµ¥Åo¨´¸Ê
¦³ª´·µ¦ÁÈn ª¥
´Ê ¦¦£rÉ¸ 3 °µ¥»¦¦£r8 ´µ®r »¦Â¦°µ¥» 13 ¸ ¨°· ¦¦£rÉ¸ 2 Á¥´Ê ¦¦£r°¤¨¼Â¨³nµ´n°
Î µÅ n oµoµ¥Á¤ºÉ°3 ¸ ÉÂ¸ ¨oª ¼onª¥Å¤nÅo»¤ÎµÁ··Áµ¦ÁÈnª¥Ä°¸µ¦Â¡o¥µÂ¨³µ¦Á¤¸·Á¦³ª´·
µ¦ÁÈªn ¥Ä¦°¦´ª
µ¦¦³Á¤· £µ¡¦nµµ¥µ¤¦³
1. ¦¼¦nµ´ªÅ
É : °¤µÎÊµ®´¦³¤µ43 ·Ã¨¦´¤nª¼150 Á·Á¤¦
2. ´µ¸¡ : °»®£¼¤¦· nµµ¥36.8 °«µÁ¨Á¸¥ªµ¤´Ã¨®·80/49 ¤·¨¨·Á¤¦¦°¸¡¦110 ¦´Ê µ¸
°´¦µµ¦®µ¥Ä22 ¦´Ê µ¸
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3. ระบบประสาท : รูส้ กึ ตัวดี ตอบคําถามได้ เคลือนไหวแขนขาได้ปกติ บอกอาการและตําแหน่ งความเจ็บปวดได้ มี
อาการกระสับกระส่าย
4. ผิวหนัง : ผิวดําแดง ไม่มจี ําเลือด ไม่มแี ผล มีเหงือออกบริเวณผิวหนังเล็กน้อย ผิวกายเย็นชืน เล็บมือตัดสัน
บริเวณเล็บและมือซีด
5. ศีรษะและใบหน้า : ผมสันสีดํา ศีรษะไม่มบี าดแผล คลําไม่พบก้อนบริเวณต่อมนําเหลือง ตา 2 ข้าง สมมาตรกัน
มองเห็นปกติ เปลือกตาซีดทัง 2 ข้าง ใบหู จมูก ปาก ลักษณะภายนอกปกติ ริมฝีปากซีด
6. ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกติสมมาตรกัน หายใจสมําเสมออัตราการหายใจ 22 ครัง/นาที
เสียงการหายใจปกติ ไม่เจ็บแน่นหน้าอก
7. หัวใจและหลอดเลือด : การเต้นของหัวใจเร็ว สมําเสมอ อัตราการเต้นของหัวใจ 110 ครัง/นาที ไม่มเี ส้นไม่มเี ส้น
เลือดทีคอโปง่ พอง ระดับออกซิเจนในเลือด = 94 %
8. ช่องท้องและทางเดินอาหาร : หน้าท้องโป่งตึงเล็กน้อย ท้องอืด กดเจ็บทัวท้อง ไม่สามารถคลําหน้าท้องได้
ไม่คลืนไส้อาเจียน ไม่มถี ่ายอุจจาระดําหรือถ่ายเหลว อัลตร้าซาวด์พบมีของเหลวในช่องท้อง
9. กล้ามเนือและกระดูก : โครงสร้างร่างกายปกติ
10. ระบบทางเดินปสั สาวะ : ไม่มปี สั สาวะออก กระเพาะปสั สาวะไม่โปง่ ตึง
11. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : เต้านมปกติ ไม่คดั ตึง ไม่มสี งคั
ิ ดหลังออกจากหัวนม อวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกปกติ ตรวจ
ภายในพบเลือดเก่าๆออกทางช่องคลอดเล็กน้อย เจ็บเมือโยกปากมดลูก
12. สภาพจิตใจ : สีหน้าวิตกกังวลไม่สุขสบาย คิวขมวด ไม่ตอบคําถามบางครัง กังวลเรืองการรักษาถามเกียวกับ
การผ่าตัด
ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้อง : พบ free fluid and blood intra abdominal
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
รายการสิ งส่งตรวจ
Urine preg test (Negative)
U/A
- WBC (0-1cell2HPF)
- RBC(0-1cell2HPF)
CBC
- WBC(5,000-10,000cell/cu.mm)
- Hb (12-15.5 g/dL)
- Hct (34.9-44.5 %)
- PLT (140,000-400,000/mcL)
PT (11-12.5 Sec)
INR (2-3.5 Sec)
BUN (10-20 mg/dl)
Creatinine (0.5-1.1mg2dl)
Sodium (Na+) (135-145 mEq/L)
Potassium (K+) (3.5-5.0 mEq/L)
Chioride (96-106 mEq/L)

ผลการตรวจ
6ตุลาคม 2560
7ตุลาคม 2560
positive
2-3 cell
0-1 cel
13,600
6.9
20 %
270,000
10.7 Sec
2.98

14,800
9.6
29 %
296,000

13
0.8
136
4
100
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การวางแผนการพยาบาล
พบว่า ผูป้ ว่ ยมีปญั หาทางการพยาบาลทีสําคัญในช่วงระยะเวลาทีศึกษา ดังนี
1. มีภาวะ hypovolemic shock จากมีเลือดออกในช่องท้อง
2. เสียงต่อภาวะช็อกจากการเสียเลือดหลังการผ่าตัด 24 ชัวโมงแรก
3. เนือเยือร่างกายพร่องออกซิเจนเนืองจากภาวะซีด
4. ปวดแผลระดับรุนแรงเนืองจากมีแผลผ่าตัดหน้าท้อง
5. วิตกกังวลจากขาดความเข้าใจก่อนการผ่าตัด
6. วิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัด
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที 1 มีภาวะ hypovolemic shock จากมีเลือดออกในช่องท้อง
ข้อมูลสนับสนุน
1. ความดันโลหิต 80/49 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 110 ครัง/นาที กระสับกระส่าย
2. ท้องอืด มีGuarding ,Tenderness
3. เปลือกตาซีด หน้าซีด Hct = 20 %
4. อัลตร้าซาวด์พบ free fluid and blood intra abdominal
5. ปสั สาวะออกคาสายสวนปสั สาวะ
วัตถุประสงค์ เพือให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะ hypovolemic shock
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. สัญญานชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ความดันโลหิตไม่น้อยกว่า120/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 70-100 ครัง/นาที
2. ระดับความรูส้ กึ ตัวดี ไม่มอี าการแสดงของภาวะช็อก ได้แก่ กระสับกระส่าย เหงือออก ตัวเย็น
3. ปสั สาวะออกมากกว่า 30 cc / ชัวโมง
กิ จกรรมการพยาบาล
1.วัดสัญญาณชีพ ทุก 15-30 นาที และบันทึกในแบบฟอร์ม เพือประเมินอาการ ประเมินระดับความรูส้ กึ ตัว ประเมิน
ภาวะช็อก เพือให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
2.ดูแลให้งดอาหารและนํ าทางปากทุกชนิด เพือเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการผ่าตัดและป้องกันการสําลัก
อาหารไปอุดกันทางเดินหายใจขณะผ่าตัด
3. ให้ออกซิเจน canular 3 ลิตร/นาที เพือให้เนือเยือร่างกายได้ออกซิเจนเพียงพอ
4.ใส่สายสวนปสั สาวะ ประเมินจํานวนปสั สาวะทีออกทุก 1 ชัวโมง เพือประเมินความรุนแรงของภาวะช็อก ถ้าปสั สาวะ
ออกน้อยกว่า 30 cc / ชัวโมง รายงานแพทย์
5.ให้สารนํา 0.9 % NaCl iv 100 cc / ชัวโมง, PRC 2 u iv ตามแผนการรักษา และดูแลให้มภี าวะสมดุลย์ของสารนํา
และเลือด สังเกตอาการแทรกซ้อนขณะให้สารนําและเลือด
การประเมิ นผล
1. ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตร/ปรอท ชีพจร 90 ครัง/นาที เต้นแรง สมําเสมอ
2. ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี ตอบคําถามได้ชดั เจน ไม่กระสับกระส่าย
3. ปสั สาวะออก 80 cc / ชัวโมง
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที 2 เสียงต่อภาวะช็อกจากการเสียเลือดหลังการผ่าตัด 24 ชัวโมงแรก
ข้อมูลสนับสนุน
1. Hct = 20 %
2. ขณะผ่าตัดมี blood loss 2,000 cc
3. ความดันโลหิตขณะผ่าตัด 80-90/50 มิลลิเมตร/ปรอท ชีพจร 100-110 ครัง/นาที
4. ระดับออกซิเจนในเลือด = 94 %
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ª´»¦³r Á¡ºÉ°Ä®o¼o ªn ¥Å¤n¤£¸ µª³È°®¨´nµ´
Árµ¦¦³Á¤· ¨
1. ´µ¸¡°¥¼nÄÁr· ªµ¤´Ã¨®·Å¤no°¥ªnµ100/60 ¤·¨¨·Á¤¦¦°¸¡¦70-100 ¦´Ê µ¸
2. Å¤n¤¸ µ¦Á¸¥Á¨º°Á¡·¤É Ê¹ ®¨´µµ¦nµ´
3. ¦³´°°·ÁÄÁ¨º°¤µªnµ 95 %
· ¦¦¤µ¦¡¥µµ¨
1. ª´´µ¸¡»15 µ¸1 ´ªÃ¤
É
»30 µ¸ 1 ´ªÃ¤
É
Â¨³» 1 ´ªÃ¤
É
´¹ÄÂ¢°¦r¤
´µ¸¡· Á¡ºÉ°¦³Á¤·¦³´ªµ¤¦¼o ¹ ´ªÂ¨³¦³Á¤·£µª³ª·§·®¨´nµ´
2. Ä®oµ¦ÎÊµ / Á¨º° ÅoPRC 2 unit Â¨³¼Â¨Ä®oÅo¦´ µ¦ÎÊµ / Á¨º°µ®¨°Á¨º°Îµ µ¤Âµ¦¦´¬µ Á¡ºÉ°
Â¤»¨¥r °µ¦ÎÊµÄ¦nµµ¥ ´Á°µµ¦Â¦o° ³Ä®oµ¦ÎÊµ/Á¨º°
3. ¼Â¨Ä®o°°·Ácanular 3 ¨·¦µ¸ Á¡ºÉ°Ä®oÁºÊ°Á¥ºÉ°¦nµµ¥Åo°°·ÁÁ¡¸¥¡°
4. ´Á°µµ¦Á¡ºÉ°Á o µ¦³ª´µ¦Á¸¥Á¨º°Än°o° ÅoÂn o°°º ´ÁÁ¨º°°°µn°¨° Á¨º°°°¸É
Â¨®oµo° Á®ºÉ°°° ´ªÁ¥È ¦³´¦³nµ¥
5.Áµ³Á¨º°¦ª Hct ®¨´Á¨º°®¤ Á¡ºÉ°¦³Á¤·£µª³¸
µ¦¦³Á¤· ¨
1. ªµ¤´Ã¨®·110/60 ¤·¨¨·Á¤¦¦°¸¡¦90 ¦´Ê µ¸
2. Å¤n¤Á¸ ¨º°°°n°¨° Â¨®oµo°Å¤n¤Á¸ ¨º°¹¤ o°Å¤n°º ¼o ªn ¥¦¼o ¹ ´ª¸
3. Hct ®¨´Á¨º°®¤29 %
4. ¦³´°°·ÁÄÁ¨º° 98 %
°o ª· ·´¥µ¦¡¥µµ¨¸É3 ÁºÊ°Á¥ºÉ°¦nµµ¥¡¦n°°°·ÁÁºÉ°µ£µª³¸
o°¤¼¨´»
1. ¼o ªn ¥°°n°Á¡¨¸¥
2. Á¨º°µ¨nµ¸
3. ³nµ´¤¸blood loss 2,000 cc
4. ¦³´°°·ÁÄÁ¨º° = 94 %
5. Hct = 20 %
ª´»¦³r Á¡ºÉ°Ä®oÁºÊ°Á¥ºÉ°¦nµµ¥Åo¦´ °°·ÁÁ¡¸¥¡°
Árµ¦¦³Á¤· ¨
1. ¼o ªn ¥»Á¨µ°µµ¦Á®ºÉ°¥Á¡¨¸¥
2. Å¤n¤Á¸ ¨º°°°Än°o°Â¨³µn°¨°
3. ¦³´°°·ÁÄÁ¨º° °¥¼nÄnª95-100 %
4. Hct Á¡·¤É Ê¹ µÁ·¤°¥nµo°¥3 %
· ¦¦¤µ¦¡¥µµ¨
1. ´ÁÂ¨³´µ¤°µµ¦¼o ªn ¥Án®°Á®ºÉ°¥¨µ¥¤º°¨µ¥ÁoµÁ ¥¸ ªÁ¡ºÉ°¦³Á¤·ªµ¤¦»Â¦ °£µª³¸
2. ¼Â¨Ä®o°°·Ácanular 3 ¨·¦µ¸Á¡ºÉ°Ä®oÁºÊ°Á¥ºÉ°¦nµµ¥Åo°°·ÁÁ¡¸¥¡°
3. Ä®o PRCµ¤Â¦´¬µÁ¡ºÉ°Á¡·¤É ¦³´ªµ¤Á ¤o o Á¨º°¹É ÁÈ ´ªÎµ°°·Á¼Án ¨¨r¦nµµ¥
4. ¼Â¨Ä®o¦´ ¥µferrous fumarate 1 Á¤È®¨´°µ®µ¦ÁoµÁ¥ÈÁ¡ºÉ°nª¥Ä®oÅ ¦³¼¨·Á¤ÈÁ¨º°Â
5. Â³Î µÄ®o»onª¥¦´¦³µ°µ®µ¦µ» Á®¨È¼ÅoÂnÁºÊ°´ªrÁ¦ºÉ°Ä´ªr´ÄÁ ¥¸ ªÁ¡¦µ³Á®¨ÈÁÈ 
nª¦³° °±¸Ã¤Ã¨·Äµ¦¦oµÁ¤ÈÁ¨º°Â
6. ¦³Á¤·¦³´°°·ÁÄÁ¨º° »4 ´ªÃ¤
É
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7. เจาะ Hct หลังให้เลือด และติดตามผลเพือประเมินภาวะซีด
8. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยพักผ่อน อย่างเพียงพอเพือลดการใช้ออกซิเจนในการทํากิจกรรม
9. ดูแล แนะนําให้เปลียนอิรยิ าบถช้าๆ เพือป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากหน้ามืด เป็ นลม
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการหอบเหนือย สามารถลุกทํากิจกรรมได้
2. เปลือกตาล่างสีชมพู
3. ไม่มเี ลือดออกทางช่องคลอด แผลหน้าท้องไม่ซมึ ท้องไม่อดื
4. ระดับออกซิเจนในเลือด 98 %
5. Hct 29 %
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที 4 ปวดแผลระดับรุนแรงเนืองจากมีแผลผ่าตัดหน้าท้อง
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยบอกปวดแผลหน้าท้อง ประเมินระดับความปวด = 8
2. ความดันโลหิต 129/78 มิลลิเมตร/ปรอท ชีพจร 92 ครัง/นาที
3. คิวขมวด สีหน้าไม่มคี วามสุข
วัตถุประสงค์ เพือบรรเทาอาการปวดแผล
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ระดับความปวดลดลงประเมินระดับความปวด= 5
2. ความดันโลหิตลดลงและอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. สีหน้าผ่อนคลาย
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการและถามผูป้ ว่ ย บันทึกระดับการปวดด้วย Numeric pain score ทุก 4 ชัวโมง เพือประเมินอาการปวด
ถ้าpain score มากกว่า 5 ฉีดยา Pethidine 25 mg ทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินอาการหลังฉีดยา
เพือเฝ้าระวังอาการข้างเคียงรุนแรงของยา หรือให้ paracetamal 500 mg 2 tab ทางปาก ทุก 4 - 6 ชัวโมง เมือผูป้ ่วย
รับประทานได้
2. วัดสัญญาณชีพ และบันทึก ทุก 4 ชัวโมง เพือเป็ นข้อมูลการจัดการความปวด
3. แนะนําเทคนิค Breathing exercise โดยหายใจลึกๆยาวๆ หรือทําสมาธิ เพือช่วยให้จติ ใจสงบ ผ่อนคลายจาก
อาการปวด หรือพูดคุย เพือเบียงเบนความสนใจ กรณี pain score น้อยกว่า 5
4. จัดท่า Fowler ‘position หรือท่านอนทีผูป้ ว่ ยสุขสบาย
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยบอกอาการปวดแผลลดลงมีระดับความปวดเป็ น 5
2. ความดันโลหิต 110/80 มิลลิเมตร/ปรอท ชีพจร 80 ครัง/นาที
3. ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าผ่อนคลาย ไม่มคี วขมวด
ิ
นอนหลับพักได้
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที 5 วิตกกังวลจากขาดความเข้าใจก่อนการผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยสีหน้าวิตกกังวล คิวขมวด
2. ผูป้ ว่ ยสอบถามว่าจะต้องผ่าตัดอะไร
วัตถุประสงค์ เพือให้ผปู้ ว่ ยมีความเข้าใจเรืองการผ่าตัดและคลายความวิตกกังวล
เกณฑ์การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล
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กิ จกรรมการพยาบาล
1. สร้างสัมพันธภาพ พูดและซักถามผูป้ ว่ ยเพือเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยบอกความรูส้ กึ และความกังวล
2. ให้ขอ้ มูลเรืองการผ่าตัดเร่งด่วน และสาเหตุ เนืองจากภาวะช็อกจากการตังครรภ์นอกมดลูกเพือให้เข้าใจการดําเนิน
โรคและเพือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
3. อธิบายเหตุผลในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้ผปู้ ว่ ยและญาติทราบ ได้แก่ เตรียมบริเวณผ่าตัด ใส่สายสวน
ปสั สาวะ เจาะเลือด ให้สารนําและเลือด การงดอาหารและนํา
4. ให้ขอ้ มูลถึงการให้ยาระงับความรูส้ กึ ขณะผ่าตัด การให้ยาระงับปวดหลังออกจากห้องผ่าตัด และการดูแลเพือลด
ความกังวลแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีความเข้าใจเรืองการผ่าตัด
2.ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล มีสหี น้าผ่อนคลายขึน
วิ นิจฉัยการพยาบาลที 6 วิตกกังวลเกียวกับความเข้าใจเรืองโรคหลังจากการผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดฉุกเฉินจึงยังไม่ทราบข้อมูลหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
2. ผูป้ ว่ ยและญาติถามว่าจะมีบุตรได้อกี หรือไม่ เพราะตัดท่อนําไข่แล้วทัง 2 ข้าง
3. ผูป้ ว่ ยและญาติมสี หี น้าวิตกกังวลและบอกว่าอยากมีความเข้าใจเรืองโรคมากขึน
วัตถุประสงค์ เพือให้ผปู้ ว่ ยและญาติลดความวิตกกังวลและมีความเข้าใจเรืองโรคมากขึน
เกณฑ์การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามเข้าใจเรืองโรคหลังจากการผ่าตัด
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สอบถามสาเหตุและสิงทีผูป้ ว่ ยและญาติกงั วล อธิบายถึงพยาธิสภาพของโรคคร่าวๆ
2. แจ้งผูป้ ่วยไม่สามารถตังครรภ์ได้ เพราะตัดท่อนํ าไข่ไปแล้วทังสองข้างในการผ่าตัด เพือให้ผปู้ ่วยปลอดภัยจาก
ภาวะช็อกจากท่อนําไข่แตก และมีเลือดออกในช่องท้อง
3. เปิ ดโอกาสให้ญาติและผูป้ ว่ ยซักถาม พูดถึงสิงทีไม่สบายใจ พร้อมทังให้กาํ ลังใจ
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยและญาติบอกว่ามีความเข้าใจเรืองโรคมากขึน และยอมรับว่าไม่สามารถตังครรภ์ได้อกี
2. ผูป้ ว่ ยและญาติมสี หี น้าสดชืนขึน
สรุปกรณี ศึกษา
หญิงไทยอายุ 37 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อย แพทย์วนิ ิจฉัยว่าตังครรภ์นอกมดลูก มีภาวะช็อกจาก
ท่อนําไข่แตก ทําการผ่าตัดเร่งด่วนโดยตัดท่อนํ าไข่ขา้ งขวาออก ซึงปญั หาทีสําคัญของผู้ป่วย คือ เสียงต่อการเสียชีวติ จาก
ภาวะช็อก ผูป้ ว่ ยจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ขนกั
ึ บการคัดกรอง การประเมินอาการ ให้การพยาบาลเบืองต้น เตรียมความพร้อม
ด้านร่างกายและจิตใจตังแต่ ระยะก่อนผ่าตัด จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีอาการดีขนึ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลต่ อเนืองแบบองค์รวมทังการฟื นฟู ร่ างกาย จิต ใจ หลังจากทีผู้ป่ว ยพ้น ภาวะวิกฤติ การให้
คําแนะนําเพือให้ผปู้ ่วยและญาติมคี วามรูค้ วามเข้าใจ เพือให้ผปู้ ่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
รวมเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน หลังตัดไหมแผลแห้งดี ผลชินเนือปกติ นัดตรวจติดตามอาการไม่มมี ภี าวะแทรกซ้อน
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วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
การตังครรภ์นอกมดลูก เกิดได้กบั สตรีวยั เจริญพันธ์ทุกราย หากประเมินอาการ วินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาลล่าช้า
อาจมีผลให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ จากการช็อก เนืองจากมีการแตกของก้อนและเสียเลือดจํานวนมาก จึงมีขอ้ เสนอแนะการพัฒนาการ
ั
นอกมดลูกทีมีภาวะช็อก ดังนี
ระบบการดูแลสตรีตงครรภ์
1. พัฒนาระบบการส่งต่อและประสานงานในเครือข่ายอย่างสมําเสมอ สามารถโทรประสานงานปรึกษา case ได้
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ประชุมร่วมกันเพือปรับปรุงระบบการส่งต่อ และการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และการใช้เครืองมือพิเศษ
เพือประเมินอาการและให้การพยาบาลได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพือลดความเสียงทีรุนแรง
3. พัฒนาสมรรถนะพยาบาลหอผูป้ ว่ ยสูติ นรีเวช และแผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉินอย่างต่อเนืองในการประเมินสภาพผูป้ ่วย
การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติในผูป้ ว่ ยทีสงสัยตังครรภ์นอกมดลูก และให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยทีมีภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว
4. พัฒนาทักษะการให้ความรู,้ คําแนะนําผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้อง มีเอกสารให้ความรูใ้ ห้ผปู้ ่วยอ่านทําความเข้าใจเรืองโรค
การดูแลตนเอง
สรุป
กรณีศกึ ษามีอาการปวดท้องน้อย ไม่มปี ระวัตขิ าดประจําเดือน ผูป้ ่วยมีความเสียงเพิมขึนเพราะครรภ์ทแล้
ี วตังครรภ์
นอกมดลูกซึงสอดคล้องกับทฤษฎี หลังจากคัดกรองและประเมินอาการผูป้ ว่ ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดไม่สามารถรักษาด้วยยา
ได้เนืองจากมีการแตกของก้อนการตังครรภ์ทท่ี อนําไข่ขา้ งขวา และมีภาวะช็อกจากการทีมีเลือดออกในช่องท้องจํานวนมาก การ
ดูแล ให้การพยาบาลทังทางร่างกายและจิตใจ การเฝ้าระวังอาการทําให้ผปู้ ว่ ยพ้นจากภาวะวิกฤติ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน สามารถ
ฟืนฟูร่างกายเป็ นปกติ และมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั หลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนเวทีเสนอผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย มีความยินดีรับผลงานเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข ผูประสงคจะสงตนฉบับ
เพือ่ ตีพมิ พในวารสาร ควรเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางถูกตอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสะดวก และรวดเร็วในการ
ลงพิมพ

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ
1. นิพนธตนฉบับ (original article)
เปนรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข
2. กรณีศึกษา (case study)
เปนรายงานการศึกษา วิเคราะห ขอมูลของผูปวยเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
3. บทความปริทรรศน (review article)
เปนบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

การเตรียมตนฉบับ
รายละเอียดของการพิมพ
1. เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน โดยผูเขียนเปนผูรับผิดชอบตอเนื้อหาที่เขียน
2. บทความที่สงมาจะไดรับการตรวจแกไขเพื่อความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกตองของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และสงขอเสนอแนะใหผูเขียนทาง e-mail
3. ขั้นตอนการใหขอเสนอแนะและแกไขใหแลวเสร็จ กองบรรณาธิการจะกําหนดเวลา เพื่อใหทันเวลา
ในการออกวารสาร ใชเวลาเฉลี่ยภายใน 3 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที่
เห็นชอบแลวเทานั้น
4. เมื่อบทความไดรับการตีพิมพแลว ผูเขียนจะไดรับวารสารจํานวน 2 เลมตอเรื่อง
5. ตนฉบับ พิมพดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใชตัวอักษร browallia
new ขนาด 14 point Single Space และใชกระดาษพิมพ A4 เวนหางจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไมควร
เกิน 10 หนา โดยไมรวมบทคัดยอ และเอกสารอางอิง
6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ เปน ขาว - ดํา สอดแทรกไวในเนื้อเรื่อง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิกํากับ
ที่ชัดเจน
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การเรียงลําดับเนื้อหาของตนฉบับ
(กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาบทความที่ไมแกไขใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด)
1. การเตรียมนิพนธตนฉบับ (Original article)
1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ ไมควรยาวเกิน
100 ตัวอักษร จัดไวกึ่งกลางหนากระดาษ
1.2 ชือ่ ผูน พิ นธ (ภาษาไทย) ระบุชอื่ ของผูเ ขียนทุกคน พรอมระบุตวั ยอของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด จัดชิดขวา
ของหนากระดาษ สวนหนวยงานหรือสถาบันใชการอางอิงแบบเชิงอรรถไวสวนลางสุดของหนากระดาษของ
เอกสาร
1.3 บทคัดยอ (ภาษาไทย) เขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้
- บทนํา : ……..
- วัตถุประสงค : ……..
- วิธีการศึกษา : ……..
- ผลการศึกษา : ……..
- สรุป : ……..
1.4 คําสําคัญ (ภาษาไทย) ไมเกิน 5 คํา ใสไวทายบทคัดยอของภาษาไทย เพื่อประโยชนในการสืบคน
ในอนาคต
1.5 เชิงอรรถ (ภาษาไทย) อยูใตเสนคั่นซึ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เปนรายการเชิงอรรถที่ระบุ
ตําแหนง และหนวยงานตนสังกัดของผูนิพนธ
***** ขอ 1.1 – 1.5 ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 *****
1.6 Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่องภาษาไทย
1.7 Authors (ชือ่ ผูน พ
ิ นธภาษาอังกฤษ) จัดชิดขวาของหนากระดาษ พรอมระบุตวั ยอของวุฒกิ ารศึกษา
สูงสุดภาษาอังกฤษ
1.8 Abstract (บทคัดยอภาษาอังกฤษ) ตองมีเนื้อหาตรงกับบทคัดยอภาษาไทย และเปนประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้
- Introduction: ……..
- Objectives: ……..
- Methods: ……..
- Results: ……..
- Conclusions: ……..
1.9 Keyword (คําสําคัญภาษาอังกฤษ) ตองตรงกับบทคัดยอภาษาไทย ไมเกิน 5 คํา ใสไวทา ยบทคัดยอ
ของภาษาอังกฤษ
1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุตําแหนง และหนวยงานตนสังกัดของผูนิพนธเปนภาษาอังกฤษ
***** ขอ 1.6 – 1.10 ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 และแยกไวคนละหนากับภาษาไทย*****
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1.11 เนื้อเรื่อง (Text) ใชหัวขอดังนี้
- บทนํา (Introduction)
เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผล นําไปสูการศึกษา แตไมตองทบทวนวรรณกรรม ที่ไมเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการศึกษา เปนสวนที่อธิบายใหผูอานรูปญหา ลักษณะ และขนาด เปนการนําไปสูความจําเปน
ในการศึกษาวิจัยใหไดผลเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถามที่ตั้งไว หากมีทฤษฎีที่จําเปนตองใชในการศึกษา
อาจวางพื้นฐานไวในสวนนี้ได และใหรวมวัตถุประสงคของการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา ไมใส
ผลการศึกษาและสรุป
- วิธีการศึกษา (Methods)
ประกอบดวย ประชากร และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และจริยธรรมการวิจัย
- ผลการศึกษา (results)
แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของแผนการศึกษาอยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอนไมมีตัวเลข
มากบรรยายเปนรอยแกว แตถาตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใชตาราง หรือแผนภูมิโดยไมตองอธิบายตัวเลข
ในตารางซํา้ อีกในเนือ้ เรือ่ ง ยกเวนขอมูลสําคัญๆ อยางจํากัด แปลความหมายของผลทีค่ น พบหรือวิเคราะหและ
สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว
- วิจารณ (discussion)
เริ่มดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจาก
ผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวัง
อยางไมปดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องตนตามประสบการณหรือขอมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดน
แตกตางเปนพิเศษได แลวจบบทความดวยขอยุติ
- สรุป (conclusion)
ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือให
ประเด็นคําถามการวิจัยตอ ขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได
- กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)
มีเพียงยอหนาเดียว แจงใหทราบวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง เชน ผูบริหาร ผูชวยเหลือ
ทางเทคนิคบางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมาก ๆ ทําใหบทความ
ดอยความภูมิฐานเพราะผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด
- เอกสารอางอิง (references) ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
2. การเตรียมตนฉบับกรณีศึกษา (Case Study)
2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ คําสําคัญ และเชิงอรรถ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีขอกําหนดในการ
เขียนและการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธตนฉบับ (Original article)
2.2 บทคัดยอ (ภาษาไทย) ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณมคี วามหมายในตัวเองไมตอ งหาความหมาย
เพิ่มตอ ไมควรมีคํายอ เขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้
- บทนํา : เขียนยอถึงความสําคัญโรคทีศ่ กึ ษาการดูแลรักษาทีส่ าํ คัญ และภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึน้
(ไมควรเกิน 2 บรรทัด)
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- วัตถุประสงค : เขียนวัตถุประสงคการศึกษาตอผูปวย เชน เพื่อดูแลและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จนผูปวยพนภาวะวิกฤต เพื่อสงเสริมใหผูปวยดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เปนตน
- กรณีศึกษา : เขียนยอเพื่อใหเห็นภาพรวมวา ผูปวยกรณีศึกษาเปนใคร จํานวนกี่ราย เขาการรักษา
ในโรงพยาบาลในชวงใด อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล แพทยใหการรักษาที่สําคัญอะไร ในชวงเวลาที่ศึกษา
พบปญหาทางการพยาบาลอะไรบาง และใหการพยาบาลที่สําคัญอยางไร ผลการประเมินหลังใหการพยาบาล
เปนอยางไร
- สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และขอเสนอแนะสั้นๆ อยูในยอหนาเดียวกัน
2.3 Abstract (บทคัดยอภาษาอังกฤษ) ตองมีเนื้อหาตรงกับบทคัดยอภาษาไทย และเปนประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้
- Introduction: ……..
- Objectives: ……..
- Case Study: ……..
- Conclusions: ……..
2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใชหัวขอดังนี้
- บทนํา
เปนสวนของบทความทีบ่ อกเหตุผลทีม่ าของการนําไปสูก ารศึกษา ไดแก ความสําคัญของโรคทีศ่ กึ ษา
ขอมูลสถิติ (อยางนอยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผูปวยรายนี้มาศึกษา
แตไมตองใสทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใชลักษณะการวิเคราะหมาเขียนแทน และใหรวม
วัตถุประสงคการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา
- กรณีศึกษา
เปนการสรุปขอมูลของผูปวยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความสําคัญตามลําดับหัวขอดังนี้ ขอมูลทั่วไป
อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บปวย การประเมินสภาพรางกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ดานจิตใจและสังคม ผลการเอกซเรยและ/หรือผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีส่ าํ คัญ (ตามโรคและแสดงใหเห็น
ถึงแนวโนม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปญหาที่สําคัญเปนรายขอ
- ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
เขียนเรียงลําดับตามความสําคัญของปญหา ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลตองเปนสิ่งที่ถูกวิเคราะห
มาจากปญหาเฉพาะของผูป ว ยทีศ่ กึ ษา โดยมีขอ มูลสนับสนุน วัตถุประสงคการพยาบาล เกณฑการประเมินผล
กิจกรรมการพยาบาลที่ใหในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
- สรุปกรณีศึกษา
เปนการสรุปกรณีศึกษาที่สําคัญ 1 ยอหนา เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแตอาการสําคัญที่มา
โรงพยาบาล ระยะเวลาทีท่ าํ กรณีศกึ ษา ปญหาทางการพยาบาลทีส่ าํ คัญ ผูศ กึ ษาใหการพยาบาลทีส่ าํ คัญอะไรบาง
และการประเมินผลการพยาบาล
- วิจารณและขอเสนอแนะ
อธิบายสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้
และขอแนะนําในการใหการพยาบาลที่จะนําไปใชในผูปวยรายอื่น ๆ ตอไป
- สรุป
ใหสรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธกับทฤษฎี
- เอกสารอางอิง
ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
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การเขียนเอกสารอางอิง
การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจาของขอความที่อางถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ
ถาตองการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม หามใชคํายอในเอกสารอางอิงยกเวนชื่อตนและชื่อวารสาร บทความที่
บรรณาธิการรับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “ กําลังพิมพ ” บทความที่ไมไดตีพิมพใหแจง “ ไมไดตีพิมพ ”
หลีกเลี่ยง “ ติดตอสวนตัว ” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่ว ๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอ
ในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง
ชื่อวารสารในการอางอิง ใหใชชื่อยอตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพใน Index
Medicus ทุกป หรือในเว็บไซต http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอางอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. วารสารวิชาการ
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก - หนาสุดทาย.
วารสารภาษาไทย ชื่อผูนิพนธใหใชชื่อเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเปนชื่อเต็ม ปที่พิมพเปน
ปพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใชชื่อสกุลกอน ตามดวยอักษรยอตัวหนาตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
ถามีผูนิพนธมากกวา 6 คน ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก แลวตามดวย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ
(วารสารภาษาไทย) ชือ่ วารสารใชชอื่ ยอตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบทีใ่ ชในวารสารนัน้ ๆ เลขหนา
สุดทายใสเฉพาะเลขทาย ตามตัวอยางดังนี้
1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ
1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ, ยุวดี ตาทิพย.
การสํารวจความครอบคลุมและการใชบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ป 2550.
วารสารวิชาการ สาธารณสุข 2551 ; 7 : 20-6.
2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big
ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharnacol ; 1998 ; 55 : 697-701.
1.2 องคกรเปนผูนิพนธ
1. คณะผูเชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทย เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการ
สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538 ; 24 :
190-204.
1.3 ไมมีชื่อผูนิพนธ
1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
1.4 บทความในฉบับแทรก
1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดลอม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอหน พี ลอฟทัส
บรรณาธิการ. เวชศาสตร-สิ่งแวดลอม. สารศิริราช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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วิธีการเขียนฉบับแทรก
1. Environ Health Perspect 1994 ; 102 Suppl 1 : 275-82.
2. Semin Oncol 1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97.
3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6.
4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8
5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4.
6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33.
1.5 ระบุประเภทของบทความ
1. บุญเรือง นิยมพร, ดํารง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด
ทัศนาภรณ. แอลกอฮอลกับอุบัติเหตุบนทองถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ; 347 :
1337.
2. หนังสือ ตํารา หรือรายงาน
2.1 หนังสือหรือตําราผูนิพนธเขียนทั้งเลม
ลําดับที่. ชื่อนิพนธ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.
- หนังสือแตงโดยผูนิพนธ
1. ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหารฉบับแกไขปรับปรุง. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิช ; 2535.
2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) :
Delmar Publishers ; 1996.
- หนังสือมีบรรณาธิการ
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จัดประชุม. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.
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3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical
informa tics.In:Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of
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