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เนื้องอกเยื่อบุสมองออก : กรณีศึกษา 2. การพยาบาลผูปวยโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา
3. การพยาบาลผูปวยขาขาดจากอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา 4. การพยาบาล
ผูปวยเด็กโรคไขเลือดออกที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษา ซึ่งทุกๆ เรื่องนาจะ
เปนประโยชนกับผูอานในการประยุกตเปนแนวทางใชในการทํางานตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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The comparison study between the topical use of 0.05% Clobetasol propionate cream
and the topical use of 0.05% Clobetasol propionate cream with 10% Urea cream in
combination with the patient and family centered care program in Psoriasis
The comparison study between the topical use of 0.05% Clobetasol propionate cream
Archiyapat Inthapong, M.D.*
and the topical use of 0.05% Clobetasol propionate cream with 10% Urea cream in
combination with the patient and family centered care program in Psoriasis

ABSTRACT
BACKGROUND : Psoriasis, a chronic dermatological disease with polygenetic predisposition, isArchiyapat
currently Inthapong,
still incurable;
M.D.*
however there are various treatments that can help to relieve the symptoms and remission. The use of topical
corticosteroid is one of the effective treatments, while the side effect of long-term usage should be addressed.
OBJECTIVE
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CONCLUSION : The once daily topical corticosteroid with emollient cream in combination with the patient- and familycentered care program was not significantly different from twice daily of topical corticosteroid usage in mild psoriasis.
This should be implemented to minimize the side effect of long-term treatment of corticosteroid.
Keyword : psoriasis, corticosteroid, emollient, patient-centered care, family-centered care
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ผลการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream เปรียบเทียบกับ 0.05%
Clobetasol propionate cream และ 10% Urea cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผป้ ู ่ วย
และครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการรักษาผูป้ ่ วยโรคสะเก็ดเงิ น
ผลการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream เปรียบเทียบกัอาชิ
บ 0.05%
ญาภัท อินทพงษ์, พ.บ.*
Clobetasol propionate cream และ 10% Urea cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผป้ ู ่ วย
บทคัดย่อ
และครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการรักษาผูป้ ่ วยโรคสะเก็ดเงิ น

บทนา : โรคสะเก็ดเงินเป็ นโรคผิวหนังเรื้อรัง ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ แน่ ชดั และยังไม่มวี ิธีการรักษาให้หายขาด การรักษาปจั จุบนั
สามารถบรรเทาอาการ และรอยโรคให้สงบ ร่วมกับการให้คาแนะนาในการดูแลตนเอง การใช้ยาทาคอร์อาชิ
ติโญคสเตี
นับ, พ.บ.*
เป็ น
าภัท ยรอยด์
อินทพงษ์
วิธกี ารหนึ่งในการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่พบว่ามีผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดจากการใช้ยากลุ่มนี้ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
วับทคั
ตถุปดระสงค์
ย่อ : เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate กับยาทา 0.05%
Clobetasol
propionate
และนโรคผิ
10% วUrea
ม่ ความชุ่มชืแน้ น่ ชร่วดั มกั
บการดู
ยและครอบครั
เป็ นศูกนษาป
ย์กลาง
บทนา : โรคสะเก็
ดเงินเป็
หนังเรืcream
้อรัง ซึเพื
่งไม่่อเพิ
ทราบสาเหตุ
และยั
งไม่แมลโดยใช้
วี ิธีการรัผปู้กว่ษาให้
หายขาด วการรั
จั จุบนั
วิสามารถบรรเทาอาการ
ธีการ : การวิจยั เชิงรักและรอยโรคให้
ษาแบบสุ่ม (randomized
research)
ป้ ่วยทีไ่ ด้การใช้
รบั การวิ
นิจฉัยว่าตเป็
นโรคสะเก็
สงบ ร่วมกับtherapeutic
การให้คาแนะน
าในการดูในผู
แลตนเอง
ยาทาคอร์
ิโคสเตี
ยรอยด์ดเงินันบชนิ
เป็ นด
รุวินธกแรงน้
เ่ี ข้ารัม่ บปี การรั
โรงพยาบาลก
ระหว่ดาจากการใช้
งเดือนมกราคมถึ
วาคม
ทุกราย รวม 20 ราย
ี ารหนึอยรายใหม่
่งในการรักทษาที
ระสิทกธิษา
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บทนา
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็ นโรคผิวหนังเรือ้ รังซึง่ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั ทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ผวิ หนัง
ทาให้แบ่งตัวเร็วกว่าปกติ (Hyperproliferative keratinocytes)1 พบความผิดปกติได้ทงั ้ ทีผ่ วิ หนัง เล็บ และข้อ ผิวหนังจะเป็ นผื่นนูน
แดงขอบเขตชัดเจน และมีสะเก็ดสีขาวเงินซึ่งติดค่อนข้างแน่ น ถ้าแกะสะเก็ดออกจะพบจุดเลือดออกเล็กๆเรียกว่า Auspitz sign
ถ้ามีรอยขีดข่วนทีผ่ วิ หนัง หรือบาดแผลทีผ่ วิ หนังจะเกิดรอยโรคสะเก็ดเงินได้เรียกว่ า Koebner phenomenon ส่วนความผิดปกติท่ี
เล็บทีพ่ บบ่อย ได้แก่ จุดสีน้าตาล (oil spot) เล็บเป็ นหลุม (pitting nail) ปลายเล็บหลุดลอก (onycholysis) เล็บหนาตัวมีขุยใต้เล็บ
(subungual hyperkeratosis) และผิวหนังรอบเล็บอักเสบ (paronychiae) โดยผูป้ ่วยอาจมีอาการทางข้อร่วมด้วย ซึง่ พบได้รอ้ ยละ
5-152 ปจั จัยทีท่ าให้โรคสะเก็ดเงินกาเริบ ได้แก่ การติดเชือ้ การขูดข่วนเป็ นแผลทีผ่ วิ หนัง ยาบางชนิด ผื่นแพ้สมั ผัส (contact
dermatitis) ปฏิกริ ยิ าแพ้แดด (phototoxicity) การดื่มแอลกอฮอล์ และความเครียด 2 การรักษาโรคสะเก็ดเงินนัน้ ใช้การรักษา
ทางยา และการดูแลทางจิตใจร่วมด้วยเนื่องจากเป็ นโรคเรื้อรัง การรักษาทางยาแบ่งได้หลายประเภทตามความรุนแรงของโรค
ได้แก่ ยารับประทาน การรักษาด้วยรังสียูวี (UV phototherapy) และยาทา ได้แก่ tar, anthralin, vitamin D3 analogues และ
corticosteroid1 แม้ว่าการทายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์จะเป็ นยาทาหลักทีไ่ ด้ผลดี แต่กม็ ผี ลข้างเคียงค่อนข้างมาก และต้องใช้ต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานานเนื่องจากเป็ นโรคผิวหนังเรือ้ รัง
โรงพยาบาลกาแพงเพชรเป็ นโรงพยาบาลทัวไปขนาด
่
410 เตียง จากรายงานประจาปี ของโรงพยาบาลพบผูป้ ่วยทีเ่ ข้ามา
รับการรักษาโรคสะเก็ดเงินรายใหม่ทงั ้ หมดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557, 2558 และ 2559 พบเข้ารับการรักษาเป็ นจานวน
67 ราย, 93 ราย และ 85 รายตามลาดับ3 ในจานวนนี้เป็ นผูป้ ่วยทีม่ รี ะดับรุนแรงน้อยประมาณ 1 ใน 4 ของผูป้ ่วยทัง้ หมด ผูป้ ่วย
กลุ่มนี้ได้รบั การรักษาโดยการใช้ยาทาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ วันละ 2 ครัง้ จากการติดตามการรักษาพบผูป้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ยาทาคอร์ติโคสเตีรอยด์ ร้อยละ 70 ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ ผิวบาง (skin atrohy) เขียวช้าง่าย (purpura)
สิว (steroid acne) และเชือ้ ราทีผ่ วิ หนัง นอกจากนัน้ ยังพบผูป้ ่วยมีอาการกาเริบ เนื่องจากไม่หลีกเลีย่ งสิง่ กระตุ้นและปฏิบตั ติ น
ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 40
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การดูแลสุขภาพผิวโดยใช้ครีมทาเพิม่ ความชุ่มชื้น (emollients) เป็ นสิง่ หนึ่งทีช่ ่วย
ฟื้นฟู คืนความชุ่มชืน้ สูผ่ วิ หนัง ลดการระคายเคือง ลดการอักเสบของผื่น4 ตลอดจนลดสภาวะทางฟิ สกิ ส์ เช่น เกา แกะ เสียดสี
หรือทีเ่ รียกว่า Koebner ‘s response ทีเ่ ป็ นการกระตุน้ ให้โรคกาเริบ5 จากการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาผูป้ ่วย
สะเก็ดเงินประเภทผื่นนูนหนาเรือ้ รัง (chronic plaque type psoriasis) โดยใช้ betamethasone dipropionate cream วันละ 2 ครัง้
ได้ผลเท่ากับการใช้ betamethasone dipropionate cream ร่วมกับ water-in-oil based moisturizing วันละ 1 ครัง้ 6 นอกจากนี้ยงั มี
การศึกษาพบว่าการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ทาให้การดูดซึมของสเตียรอยด์ดขี น้ึ 7 เรื่องการดูแลทางจิตใจและให้คาแนะนาใน
การปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่วย พบว่า ความเข้าใจ ความรู้ ความเชื่อ มุมมองด้านสุขภาพของผู้ป่วย และครอบครัว รวมถึงผูด้ ูแลก็
เป็ นสิง่ สาคัญในการดูแลผู้ป่วย 8 ซึ่งหากมีความเข้าใจจะนาไปสู่การปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง มีการดูแลที่ต่อเนื่อง หลีกเลี่ยง
สิง่ กระตุน้ อย่างเหมาะสมจะช่วยลดการกาเริบของโรคได้ มีการศึกษาข้อมูลพบว่าโรคผิวหนังรือ้ รัง โดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงิน และ
โรคภูมแิ พ้ผวิ หนังนัน้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย หลักการดูแลโดยใช้ผปู้ ว่ ย และครอบครัวเป็ นศูนย์กลางจึงมีสว่ นอย่างมากใน
การดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้นอกเหนือจากการใช้ยาและให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ วั เพียงอย่างเดียว9 การดูแลโดยใช้ผปู้ ่วยเป็ นศูนย์กลาง
นัน้ ยึดหลักดูแลทัง้ โรค (disease) และความเจ็บปว่ ย (illness) ไปพร้อมๆกัน ทาความเข้าใจกับความเป็ นคนของผูป้ ว่ ยโดยฟงั ผูป้ ว่ ย
และครอบครัวให้มากขึน้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เล่ามุมมองของตนเองก่อน แพทย์จะติดตามทาความเข้าใจกับความคิด ความรู้สกึ
อารมณ์ ความคาดหวัง และความเป็ นจริงรอบตัวทีเ่ กิดกับตัวผูป้ ่วย จะซักถามแนะนาโรคแทรกไปตามเรื่องทีผ่ ปู้ ่วยเล่า หรือทา
ขณะจบการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าไม่มขี อ้ มูลทีต่ กหล่น เป็ นหลักการทีห่ มอครอบครัวใช้ในการเข้าใจความเจ็บป่วยทัง้ หมด และ
ช่วยแนะนาให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจอาการของตนเอง เพื่อดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ผูป้ ว่ ยจะไว้ใจและเชื่อใจว่าแพทย์เข้าใจ และให้การรักษา
อย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ตระเวนหาแพทย์คนต่อไปเรื่อยๆ เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 10
ผูว้ จิ ยั ในฐานะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ผดู้ ูแลคลินิกโรคผิวหนัง จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการปรับ เปลีย่ น
การรักษาผูป้ ่วยโรคสะเก็ดเงินที่มรี ะดับความรุนแรงน้อยโดยลดการใช้ยาทาคอร์ตโิ ตสเตียรอยด์ และเพิม่ การดูแลแบบใช้ผู้ป่วย
และครอบครัว เป็ น ศูน ย์ก ลาง เพื่อ ดูแ ลผู้ป่ว ยทัง้ ร่ า งกาย จิต ใจ สิ่ง แวดล้อ มรอบตัว ผู้ป่ว ยและครอบครัว อัน จะท าให้เ กิด
ผลการรักษาทีด่ ี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และผูป้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการรักษาในแผนกเวชศาสตร์
ครอบครัว และคลินิกโรคผิวหนังโรงพยาบาลกาแพงเพชร โดยหวังว่า ผลการศึกษาวิจยั นี้จะเป็ นองค์ความรู้ และแนวทางการ
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รักษาโรคสะเก็ดเงินให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคสะเก็ด
เงินที่มคี วามรุนแรงน้อย โดยการใช้ยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์ วันละ 2 ครัง้ เปรียบเทียบกับการใช้ยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์
วันละ 1 ครัง้ และ 10% Urea cream เพิม่ ความชุ่มชืน้ ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
ประชากรและวิ ธีดาเนิ นการวิจยั
การวิจยั นี้ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลกาแพงเพชร ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูล โดยชีแ้ จงรายละเอียด ขัน้ ตอน ประโยชน์ และความเสีย่ งของการวิจยั ต่ออาสาสมัครหรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและมีอสิ ระในการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใด
ต่อการรักษา และข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกเก็บเป็ นความลับและนาเสนอโดยภาพรวมของผล เนื่องจากเป็ นงานวิจยั ทีป่ รับเปลีย่ นการรักษา
ผู้วจิ ยั มีขอ้ ระวัง โดยในกลุ่มศึกษาทีไ่ ด้รบั การรักษาแบบใหม่ หากพบผลข้างเคียง การรักษาไม่ดขี น้ึ หรือแย่ลงกว่าการรักษา
แบบเดิมจะยุตกิ ารวิจยั ทันที
การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงรักษาแบบสุ่ม (randomized therapeutic research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ่วยที่ ได้รบั การ
วินิจฉัยเป็ นโรคสะเก็ดเงิน ระดับน้อย (mild psoriasis) โดยมีระดับคะแนน Psoriasis Area and Severity index (PASI score)
< 1011 เข้ารับการรักษาทีค่ ลินิกโรคผิวหนังโรงพยาบาลกาแพงเพชรระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุกรายทีล่ งนามแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จานวน 20 ราย สุม่ อย่างง่ายเพื่อแบ่งผูป้ ว่ ยเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย โดย
กลุ่มเปรียบเทียบได้รบั การรักษาด้วย 0.05% Clobetasol propionate cream ทา 2 ครัง้ เช้า และเย็น และให้คาแนะนา
การปฏิบตั ติ วั จากแพทย์และพยาบาลตามปกติ
กลุ่มศึกษาได้รบั การรักษาด้วย 0.05% Clobetasol propionate cream ทา 1 ครัง้ เวลาเช้า และ 10% urea cream
ทา 1 ครัง้ เวลาเย็น ร่วมกับการให้คาปรึกษาผูป้ ่วยและญาติ โดยวิธกี ารทีเ่ น้นผูป้ ่วยเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่วยสะท้อน
มุมมองของตน แพทย์รบั ทราบ และแสดงความเข้าใจในตัวผูป้ ว่ ย เกิด doctor-patient relationship ใช้โอกาสให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
การดาเนินโรค ปจั จัยกระตุ้น แนะนาแนวทางการรักษา เสริมแรงจูงใจ และสร้างความเชื่อมันในการเปลี
่
ย่ นแปลงที่จะดูแลตัวเอง
ร่วมกับทา family counseling โดยให้ญาติและครอบครัวเข้ามาร่วมรับฟงั เกีย่ วกับตัวโรค เปิ ดโอกาสให้ญาติได้เล่า สะท้อนปญั หา
ความรู้สกึ มุมมองด้านสุขภาพของครอบครัว แพทย์ได้พูดคุยและรับทราบบทบาทของสมาชิก เสริม องค์ความรู้ท่ถี ูกต้องใน
การดูแล ช่วยให้ทงั ้ ครอบครัวเข้าใจกันมากขึน้ และทาหน้าทีไ่ ด้ดกี ว่าเดิม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ 2
แบบประเมิน PASI score ในวันแรกทีเ่ ข้ารับการรักษา 2 และ 4 สัปดาห์หลังรับการรักษาประเมิน
คะแนนจากการตรวจร่วงกาย แบ่งเป็ น ความแดง (Erythema) ความหนา (Induration) การลอกของผิวหนัง (Desquamation)
และเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีผ่ วิ หนัง (Area) ทีเ่ ป็ นโรค คะแนนน้อยหมายถึงความรุนแรงน้อย โดยคานวณตามสูตรด้านล่าง
PASI = 0.1(Eh+Ih+Dh)Ah+0.2(Eu+Iu+Du)Au+0.3(Et+It+Dt)At+0.4(El+Il+Dl)Al
E= Erythema(0-4), I= Induration(0-4), D= Desquamation(0-4)
0-4 = no-very severe
h = head, u = upper extremities, t = trunk, l = lower extremities
A = area, <10% = 1, 10-29% = 2, 30-49% = 3, 50-69% = 4, 70-89% = 5, 90-100% = 6
ส่วนที่ 3
แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพชีวติ ในวันแรกทีเ่ ข้ารับการรักษา และ 4 สัปดาห์หลังรับการรักษา
โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อฉบับภาษาไทย( WHOQOL – BREF-THAI)12 แบ่งเป็ น
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ หมด 26 ข้อ แต่ ละข้อคะแนนมากที่สุดเท่ากับ
5 คะแนน น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 1 คะแนน คะแนนมากหมายถึง คุณภาพชีวติ ดี
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วิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วย วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ exact probability
2. ข้อมูลผลลัพธ์การรักษา ได้แก่ PASI score วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบความแตกต่างทัง้ 2 กลุ่ม
ด้วยสถิติ T-test และอัตราการลดลงเฉลีย่ เป็ นร้อยละ
3. ข้อมูลคุณภาพชีวติ วิเคราะห์คะแนนคุณภาพชีวติ โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบความแตกต่างทัง้ 2 กลุ่ม
ด้วยสถิติ T-test
ผลการวิ จยั
ผูป้ ว่ ยกลุ่มศึกษา และกลุ่มเปรียบเทียบมีลกั ษณะทัวไปไม่
่
แตกต่างกัน โดยผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
และอายุน้อยกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกร รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ศึกษาและกลุม่ เปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา (n=10)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n=10)
ลักษณะ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศหญิง
3
30.00
2
20.00
เพศชาย
7
70.00
8
80.00
อายุต่ากว่า 60 ปี
9
90.00
8
80.00
อายุมากกว่า 60 ปี
1
10.00
2
20.00
อายุเฉลีย่ (ปี )
45.7
49
(SD)
(15.33)
(13.56)
การศึกษา
ประถมศึกษา
2
20.00
2
20.00
มัธยมศึกษา
7
70.00
5
50.00
สูงกว่ามัธยมศึกษา
1
10.00
3
30.00
อาชีพ
เกษตรกร
5
50.00
3
30.00
ค้าขาย
2
20.00
1
10.00
แม่บา้ น
0
0.00
1
10.00
รับจ้าง
1
10.00
4
40.00
อื่นๆ
2
20.00
1
10.00

p-value
1.000
1.000
0.308
0.513

0.410

ผลลัพธ์การศึกษาพบว่าหลังให้การรักษาผูป้ ว่ ยสะเก็ดเงินทัง้ 2 กลุ่ม มีคะแนน PASI score ลดลง โดยกลุ่มศึกษาคะแนน
PASI วันแรก, 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์หลังการรักษา เท่ากับ เท่ากับ 9.14, 0.90 และ 0.34 ตามลาดับ คะแนนเฉลีย่ PASI ลดลง
ร้อยละ 94.47 กลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนน PASI score วันแรก, 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์หลังการรักษา เท่ากับ 8.93, 0.98 และ
0.83 ตามลาดับ คะแนนเฉลีย่ PASI ลดลง ร้อยละ 88.57 โดยผลการรักษาทัง้ สองกลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุม่ ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยค่า PASI
กลุ่มศึกษา (SD)
กลุ่มเปรียบเทียบ (SD)
ก่อนให้การรักษา
หลังให้การรักษา สัปดาห์ท่ี 2
หลังให้การรักษาสัปดาห์ท่ี 4
คะแนนเฉลีย่ ลดลง (ร้อยละ)

9.14 (9.17)
0.90 (1.09)
0.34 (0.27)
99.47

8.93 (8.75)
0.98 (1.15)
0.83 (1.66)
88.57

p-value
0.958
0.881
0.375
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คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุ่ม ดีขน้ึ หลังได้รบั การรักษาในทุกองค์ประกอบ โดยในกลุ่มศึกษามีคะแนน
คุณภาพชีวติ โดยรวมเท่ากับ 96.9 และกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 98.6 ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตระหว่างกลุม่ ศึกษาและกลุม่ เปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
คะแนนคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบ
(SD)
(SD)
ด้านร่างกาย
ก่อนได้รบั การรักษา (SD)
25.1 (2.69)
25.3 (2.79)
หลังได้รบั การรักษาสัปดาห์ท่ี 4 (SD)
27 (1.33)
22.7 (1.77)
ด้านจิ ตใจ
ก่อนได้รบั การรักษา (SD)
21.2 (2.49)
21.3 ( 2.71)
หลังได้รบั การรักษาสัปดาห์ท่ี 4 (SD)
22.7 (1.6)
23.8 (0.63)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ก่อนได้รบั การรักษา (SD)
10.7 (1.25)
10.9 (0.99)
หลังได้รบั การรักษาสัปดาห์ท่ี 4 (SD)
11.7 (0.48)
11.7 (0.48)
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ก่อนได้รบั การรักษา (SD)
27.7 (3.61)
27.2 (3.16)
หลังได้รบั การรักษาสัปดาห์ท่ี 4 (SD)
28 (3.5)
27.4 (3.03)
คุณภาพชีวิตโดยรวม
ก่อนได้รบั การรักษา (SD)
91.7 (9.33)
91.2 (9.69)
หลังได้รบั การรักษาสัปดาห์ท่ี 4 (SD)
96.9 (5.92)
98.6 (5.36)
วิ จารณ์

p-value
0.436
0.165
0.466
0.008
0.348
0.500
0.348
0.343
0.455
0.254

การรักษาผูป้ ่วยโรคสะเก็ดเงินมีหลายกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การใช้ยาทา ยารับประทาน และ phototherapy 2 โดยในสภาวะ
ปจั จุบนั โรงพยาบาลกาแพงเพชรมีผปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีเ่ ข้ารับการรักษาเพิม่ ขึน้ ทุกปี ยาทีใ่ ช้หลักยังเป็ นยาทาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้เป็ นระยะเวลานานเนื่องจากเป็ นโรคที่เรื้อ รัง จึงทาให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เช่น epidermal
atrophy, purpura, hypertrichosis, perioral dermatitis และกดการทางานของต่อมหมวกไตเมื่อใช้เป็ นปริมาณสูง 13 ผลจาก
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการรักษาโดยใช้ ครีมเพิม่ ความชุ่มชืน้ แก่ผวิ คือ 10% Urea cream ทา 1 ครัง้
ในช่วงเย็น แทนการใช้ 0.05% Clobetasol propionate cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผปู้ ่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง โดย
การทา motivation interview และ family counseling พบว่า ผูป้ ่วยมีผ่นื ดีขน้ึ โดยผลค่าคะแนนเฉลีย่ PASI score ลดลงไม่
แตกต่างจากกลุ่มทีใ่ ช้ 0.05% Clobetasol cream อย่างเดียวทัง้ สองครัง้ นอกจากนี้คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวมดีขน้ึ ไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ การรักษาโดยการลดยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และเพิ่มการให้ครีมเพิ่มความชุ่ม ชื้น ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผู้ป่วย และ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง จึงสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน พบว่า หลังให้
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคแก่ผปู้ ่วยและญาติหรือผูด้ ูแล (care givers) พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของ PASI score ในกลุ่มทีไ่ ด้ความรูล้ ดลงเมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความรู้ 1414 และพบว่าระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ป่วย และ
ครอบครัวควรได้รบั โปรแกรมการให้ความรูอ้ ย่างถูกต้อง 15 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นการศึกษาในกลุ่มผูป้ ่วยทีม่ จี านวนค่อนข้าง
น้อย จึงไม่สามารถแยกผลลัพธ์ได้ชดั เจนว่าคะแนน PASI score และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เป็ นผลมาจากการปรับยา หรือจากการ
ดูแลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองปจั จัยร่วมกัน
จากกผลการศึกษานี้ สรุปได้ว่า การรักษาผูป้ ่วยสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงน้อยโดยยาทา 0.05% Clobetasol propionate
cream วันละ 1 ครัง้ และครีมเพิม่ ความชุ่มชืน้ ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผปู้ ่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง ได้ผลลัพธ์ทางด้านการ
รักษาไม่แตกต่างจากการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream วันละ 2 ครัง้ ช่วยลดการใช้สเตียรอยด์ซง่ึ มีผลข้างเคียง
มากได้
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ประโยชน์ที่ได้รบั
การดูแลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง และครีมเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผวิ เป็ นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงิน ซึง่ เป็ นโรคผิวหนังเรือ้ รัง สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ และลดผลข้างเคียงจากยาลงได้
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง สามารถนาไปศึกษากับโรคผิวหนังเรื้อรังอื่นๆ เช่น ภูมแิ พ้
ผิวหนัง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ พญ. รจนา ขอนทอง ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร นพ.ไพฑู ร ย์ อ่ อ นเกตุ
รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยปฐมภู มิ ศ.ดร.นพ.ชยัน ตร์ ธ ร ปทุ ม านนท์ ภาควิ ช าระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก และสถิ ติ ศ าสตร์ ค ลิ นิ ก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พญ.ดรุณี พุทธารี หัวหน้าหน่วยวิจยั ไวรัสวิทยากาแพงเพชร คุณยุคลธร จิตรเกือ้ กูล
กรรมการวิจยั โรงพยาบาลกาแพงเพชร ที่ได้คาแนะนา การเตรียมโครงร่างการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล และทบทวนวิทยานิพนธ์
ต้นฉบับเพื่อตีพมิ พ์ ขอขอบคุณ คุณสุปรีดา สัณธิติเมธา และเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลกาแพงเพชรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูลในครัง้ นี้
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Accuracy and Sensitivity of Diagnosing Acute Appendicitis in Children patients from
Single Phase Post-contrast CT Image in Kamphaeng Phet Hospital
Accuracy and Sensitivity of Diagnosing Acute Appendicitis in Children
patients from
Pornpimon Pimhathaiwut, M.D.*
Single Phase Post-contrast CT Image in Kamphaeng Phet Hospital
Abstract
Pornpimon
Pimhathaiwut,
Introduction : Abdominal pain with suspected acute appendicitis is a common indication that
CT scan
is requiredM.D.*
for
definite diagnosis. In Kamphaeng Phet hospital, pre and post contrast CT scan was done in every patient who was sent
for contrasted CT scan. However, only post-contrast study will be enough to provide a correct diagnosis meanwhile the
Abstract
patients will get at least 50% less radiation dose.
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diagnosing acute appendicitis was 97.2%, specificity 95.0%, positive predictive value 94.1% and negative predictive
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: Radiation dose, CT abdomen, Appendicitis.
value 100.0%
Conclusions : Single phase post contrast study is enough to give a correct diagnosis in the patient who acute
appendicitis is suspected.
Keyword : Radiation dose, CT abdomen, Appendicitis.
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ความถูกต้อง และความไวในการวิ นิจฉัยไส้ติ่งอักเสบในผูป้ ่ วยเด็กจากการแปลผล
ภาพเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์หลังฉี ดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียวของในโรงพยาบาลกาแพงเพชร
พรภิมล ปิ่มหทัยวุฒ,ิ พ.บ.*

ความถูกต้อง และความไวในการวิ นิจฉัยไส้ติ่งอักเสบในผูป้ ่ วยเด็กจากการแปลผล
ภาพเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์หลังฉี ดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียวของในโรงพยาบาลกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทนา : การทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบเป็ นข้อบ่งชีใ้ นการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทพ่ี บบ่อยใน
มล ปิ่มหทัยวุฒ,ิ พ.บ.*
เด็ก ทีผ่ ่านมาใน รพ.กาแพงเพชรทาการตรวจทัง้ ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสี แต่การแปลผลภาพหลังการฉีพรภิ
ดสารทึ
บรังสีเพียงอย่าง
เดียวน่าจะเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้องได้ และผูป้ ว่ ยจะได้รบั ปริมาณรังสีทล่ี ดลงถึงครึง่ หนึ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความไวของการวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบเปรียบเทียบระหว่างการดูภาพ CT ใน
บทคัดย่อ
portovenous phase เพียงอย่างเดียวเทียบกับผลการรักษาของผูป้ ว่ ย
บทนา : การทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบเป็ นข้อบ่งชีใ้ นการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทพ่ี บบ่อยใน
รูปแบบศึกษา สถานที่ และผูป้ ่ วย : เป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ cross sectional case control study ทีก่ ลุ่มงานรังสี
เด็ก ทีผ่ ่านมาใน รพ.กาแพงเพชรทาการตรวจทัง้ ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสี แต่การแปลผลภาพหลังการฉีดสารทึบรังสีเพียงอย่าง
วิทยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 0-15 ปี ทม่ี าทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องด้วยเรื่องปวดท้อง สงสัยภาวะไส้ตงิ่
เดียวน่าจะเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้องได้ และผูป้ ว่ ยจะได้รบั ปริมาณรังสีทล่ี ดลงถึงครึง่ หนึ่ง
อักเสบ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 จานวน 36 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความไวของการวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบเปรียบเทียบระหว่างการดูภาพ CT ใน
การวัดผลและ วิ ธีการ : ศึกษาถึงความถูกต้องและความไวทีไ่ ด้จากการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังฉีดสารทึบรังสีเพียง
portovenous phase เพียงอย่างเดียวเทียบกับผลการรักษาของผูป้ ว่ ย
อย่างเดียว เทียบกับผลการผ่าตัด หรือการสรุปวินิจฉัยโรคเมื่อผูป้ ่วยถูกจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลด้วย t-test พบว่ามี sensitivity
รู100%,
ปแบบศึ
กษา สถานที
ป้ ่ วยpredictive
: เป็ นการศึ
กษาเชิ
งเปรีnegative
ยบเทียบpredictive
รูปแบบ cross
case
control97.2%
study ทีก่ ลุ่มงานรังสี
specificity
95.0%,่ และผู
positive
value
94.1%,
value sectional
100.0% และ
accuracy
วิข้ทอยา
าแพงเพชร
ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 0-15 ปี ทม่ี าทาเอกซเรย์
อมพิวหลั
เตอร์
งท้องด้บวรังยเรื
ง สงสั
ภาวะไส้ตงิ่
ิ และการนาไปใช้
ยุตโรงพยาบาลก
: การแปลผลภาพจากภาพเอกซเรย์
คอมพิวคเตอร์
งฉีชด่อสารทึ
สีเ่อพีงปวดท้
ยงอย่าองเดี
ยว ยสามารถให้
อักเสบ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 จานวน 36 คน
การวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบได้อย่างถูกต้อง
การวัดผลและ วิ ธีการ : ศึกษาถึงความถูกต้องและความไวทีไ่ ด้จากการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังฉีดสารทึบรังสีเพียง
อย่
ยบกับผลการผ่
อการสรุปAppendicitis.
วินิจฉัยโรคเมื่อผูป้ ่วยถูกจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลด้วย t-test พบว่ามี sensitivity
คาสางเดี
าคัยญว:เทีRadiation
dose,าตัCTด หรื
abdomen,
100%, specificity 95.0%, positive predictive value 94.1%, negative predictive value 100.0% และ accuracy 97.2%
ข้อยุติ และการนาไปใช้ : การแปลผลภาพจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลังฉีดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียว สามารถให้
การวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ : Radiation dose, CT abdomen, Appendicitis.

* นายแพทย์ชานาญการ กลุ่มงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร
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ปจั จุบนั การทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scan, CT scan) สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึน้ และมีแนวโน้ม
การส่งตรวจมากขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากเป็ นการตรวจทีส่ ามารถให้รายละเอียด และข้อมูลในการวินิจฉัยแยกโรคได้ดี ภาวะทีค่ นไข้มา
ด้วยอาการปวดท้อง และสงสัยไส้ตงิ่ อักเสบเป็ นหนึ่งในข้อบ่งชีท้ พ่ี บบ่อยทีผ่ ปู้ ว่ ยจะถูกส่งมาด้วยการทา CT scan เนื่องจาก 1 ใน 3
ของภาวะไส้ตงิ่ อักเสบจะมีอาการแสดงทีไ่ ม่ชดั เจน หรือต้องการแยกภาวะอื่นๆทีอ่ าจเป็ นสาเหตุให้ปวดท้อง 1
แม้ว่าการทาอัลตร้าซาวด์จะเป็ นวิธหี นึ่งทีส่ ามารถใช้วนิ ิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบในเด็กได้โดยเป็ นวิธตี รวจทีไ่ ม่มรี งั สี แต่กม็ ี
ข้อ จ ากัด ความถู ก ต้อ งขึ้น อยู่ก ับ อุ ป กรณ์ แ ละผู้ท าการตรวจ และต้อ งอาศัย ความร่ ว มมือ จากผู้ป่วย หากผลการตรวจด้ว ย
อัลตร้าซาวด์ไม่พบไส้ตงิ่ ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่เป็ นไส้ตงิ่ อักเสบ ดังนัน้ CT scan จึงมีบทบาทสาคัญในการวินิจฉัยโรคใน
ทุกช่วงอายุ แต่กม็ ขี อ้ เสียในเรื่องของรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยจะได้รบั
ในภาวะไส้ตงิ่ อักเสบจะมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถเห็นได้จากภาพ CT แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ไส้ตงิ่ ลาไส้ส่วน cecum
และอวัยวะ และเนื้อเยื่อทีอ่ ยู่ขา้ งเคียง
1. การเปลี่ยนแปลงที่ไส้ติ่ง คือ มีขนาดใหญ่ขน้ึ และผนังหนาขึน้ โดยมีขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตร เมื่อวัดจากผนัง
ด้านนอกจากด้านหนึ่งไปยังผนังด้านนอกของอีกข้าง (outer-wall-to-outer-wall in transverse diameter) แต่บางการศึกษา พบว่า
ไส้ตงิ่ ปกติในผูใ้ หญ่มขี นาดมากกว่า 6 มิลลิเมตร ได้ถงึ 42% ดังนัน้ การแปลผลไม่สามารถใช้เพียงขนาดของไส้ตงิ่ ได้อย่างเดียว
แต่ต้องอาศัยอาการของผูป้ ่วย และลักษณะการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่พบร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงที่ไส้ติ่งอย่างอื่นทีพ่ บได้ คือ
มีผนังทีห่ นาขึน้ มากกว่า 3 มิลลิเมตร appendiceal wall hyperenchancement, mural stratification of the appendiceal wall,
appendicoltih, intramural gas. Appendicolith พบได้ 1/3 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นไส้ตงิ่ อักเสบ
2. การเปลีย่ นแปลงที่ cecum คือ การหนาตัวขึน้ ของ cecum apex ซึง่ ทาให้เห็นลักษณะของ arrowhead sign และ
cecal bar sign
3. การเปลีย่ นแปลงของอวัยวะ และเนื้อเยื่อทีอ่ ยู่ขา้ งเคียง คือ มีลกั ษณะของ fat stranding, thickening of the lateral
conal fascia and mesoappendix, มีน้ารอบๆ มีผหี นอง ต่อมน้าเหลืองโต การเกิด phlegmon การอักเสบของอวัยวะข้างเคียง
ได้แก่ ลาไส้ใหญ่สว่ นต้น ลาไส้เล็กส่วนปลาย และกระเพาะปสั สาวะ 1
ความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั ระยะของโรค หากทา CT เร็วหลังจากที่ผู้ป่วยเริม่ ปวดท้องไม่
กีช่ วโมงลั
ั่
กษณะการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจยังเห็นไม่ชดั หรืออาจเห็นการเปลีย่ นแปลงเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้
ความยากในการแปลผล CT ในผู้ป่วยทีต่ ่างจากผูใ้ หญ่คอื การทีเ่ ด็กยังมีไขมันในช่องท้องน้อย ทาให้ไล่ดูลาไส้ยากกว่า
ผูใ้ หญ่
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ คือ ไส้ตงิ่ แตก การเกิดฝีหนองในช่องท้อง การอักเสบในช่องท้อง ลาไส้อุดตัน การติดเชือ้
ในกระแสเลือด

รูปที่ 1-2 ภาพ CT ไส้ติ่งปกติ ผนังบาง มีอากาศ (รูปที่ 1) หรือ สารทึบรังสีที่สวนทางทวาร (รูปที่ 2)อยู่ภายในลาไส้ติ่ง
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รูปที่ 3-7 ภาพ CT ของไส้ตงิ่ อักเสบ มีลกั ษณะผนังที่หนาขึน้ (ภาพที่ 3) มีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆ (ภาพที่ 4)
บางรายอาจพบก้อนหินปูน (appendicolith) อยู่ภายในไส้ตงิ่ (ภาพที่ 5) ผนังของ cecum หนาขึน้ (ภาพที่ 6) และเกิดเป็ นก้อน
ฝีหนองในช่องท้อง (ภาพที่ 7) 2
ปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยได้รบั จากการตรวจในแต่ละครัง้ ขึน้ กับค่า kVp, mA, ขนาดตัว ความยาวของช่วงทีท่ าการตรวจ (scan
length) จานวน phase ทีท่ าการตรวจ 3,4
ทีผ่ ่านมาทีใ่ นโรงพยาบาลกาแพงเพชร ยังทาการตรวจด้วยการ scan แบบหลายครัง้ (phase) ในผูป้ ่วยทุกรายทีท่ าการ
ฉีดสารทึบรังสี ทัง้ pre-contrast, portovenous และ delayed ซึง่ การ scan ในแต่ละครัง้ ผูป้ ่วยจะได้รบั ปริมาณรังสีเพิม่ ขึน้ ตาม
จานวน phase ทีท่ า
เนื่องจากผู้ป่วยเด็กเป็ นกลุ่มที่มคี วามเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบจากการได้รบั รังสีมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ และในอนาคตมี
โอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยจะเกิดการเจ็บปว่ ยในครัง้ อื่นๆทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจวินิจฉัยทีไ่ ด้รบั รังสี 3,4,5
ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จึง อยากท างานวิจ ัย ในครัง้ นี้ เพื่อ ยืน ยัน ถึง ความถู ก ต้อ งแม่ น ย าที่จ ะท าการวินิ จ ฉั ย ภาวะไส้ติ่ง อัก เสบ
เปรียบเทียบระหว่างการวินิจฉัยแยกโรคจากการดูภาพหลังจากฉีดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียว (post-contrast image) กับการดู
ภาพแบบทัง้ ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสีแบบเดิม หากความถูกต้องที่ได้ไม่แตกต่างกันจะได้นามาใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นในการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารตรวจ CT scanในผู้ป่วยเด็กที่รบั การรักษาในโรงพยาบาลกาแพงเพชรต่อไป เพื่อลดปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ่วยเด็ก
จะได้รบั
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมในคน โรงพยาบาลกาแพงเพชร เลขทีโ่ ครงการ ID 03-1-65D
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วิ ธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยในที่มีอายุระหว่าง 0-15 ปี ที่ถูกส่งมาตรวจ CT lower abdomen หรือ CT whole abdomen
ทีแ่ ผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลกาแพงเพชร ด้วยข้อบ่งชีส้ งสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบ หรือปวดท้องขวาล่างระหว่างเดือนมกราคม ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทาการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานและอาการสาคัญทางคลินิกของผูป้ ่วย จะใช้ขอ้ มูลจากเวชระเบียนผูป้ ่วยนอก เวชระเบียนผูป้ ่วย
ในและฐานข้อมูลจากโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลกาแพงเพชร ข้อมูลทีบ่ นั ทึกและนามาวิเคราะห์ ได้แก่ อายุ เพศ อาการ
สาคัญทางคลินิกทีเ่ ป็ นข้อบ่งชีข้ องการส่งตรวจ, การรักษา, ผลการผ่าตัด หรือผลชิน้ เนื้อ
ข้อมูลลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องของผู้ป่วย ใช้ขอ้ มูลจากศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บ
รูปภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลกาแพงเพชร ข้อมูลทีบ่ นั ทึกและนามาวิเคราะห์ ได้แก่ การวินิจฉัยจากการดูภาพ
เฉพาะ portovenous phase ของผูว้ จิ ยั , เปรียบเทียบกับการรักษา/การผ่าตัด ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
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สถิ ติที่ใช้
รูปแบบการศึกษาเป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบย้อนหลัง (cross sectional case control) โดยสถิตทิ ่ใี ช้ในงานวิจยั
ได้แก่ independent t-test
ผลการศึกษา
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 มีผปู้ ่วยอายุระหว่าง 0-15 ปี ทีถ่ ูกส่งมาตรวจ CT lower abdomen หรือ
CT whole abdomen ด้วยข้อบ่งชีส้ งสัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบ หรือปวดท้องขวาล่าง ทัง้ หมด 36 คน ผูป้ ว่ ยเป็ นสัดส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิง 2:3 โดยมีอายุเฉลีย่ 8.8 ปี
จากการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังฉีดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียวโดยผูว้ จิ ยั เทียบกับผลการผ่าตัดหรือผลสรุป
วินิจฉัยเมื่อคนไข้ออกจากโรงพยาบาล พบว่า มีความไวและความจาเพาะในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบ 100 % และ 95.0%
ตามลาดับ
สาหรับ 1 เคสทีใ่ ห้การวินิฉัยจากการแปลผลภาพ CT เป็ น appendiceal abscess แต่ผลสรุปในเวชระเบียนผูป้ ่วยเป็ น
ลาไส้อกั เสบ (gastroenteritis) น่าจะเกิดจากอาการผูป้ ว่ ยดีขน้ึ หลังจากได้รบั ยาปฏิชวี นะและมีอาการปวดเพียงเล็กน้อย ผูป้ ่วยนอน
รักษาในโรงพยาบาลเป็ นเวลา 5 วันจึงออกจากโรงพยาบาล จากบันทึกเวชระเบียนผูป้ ว่ ยมีอาการปวดท้องมาโรงพยาบาลอีกครัง้ ใน
9 เดือนถัดมา (6 มิถุนายน 2561) ผูป้ ่วยมี ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นไส้ตงิ่ อักเสบโดยอาศัยการตรวจร่างกายและผลเลือด ไม่ได้ทา
CT ในครัง้ นี้ ผูป้ ว่ ยได้เข้ารับการผ่าตัด ผลชิน้ เนื้อพบว่าเป็ นไส้ตงิ่ อักเสบ

รูปที่ 8-9 ภาพ CT ของผูป้ ่ วยที่ CT รายงานเป็ น appendiceal abscess แต่ผลสรุปในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเป็ นลาไส้อกั เสบ (gastroenteritis)

ตารางที่ 1 ความไวและความจาเพาะในการวินจิ ฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
หลังฉีดสารทึบรังสีเพียงอย่างเดียว
Final diagnosis
Single phase post contrast
Appendicitis N(%)
Non-appendicitis N(%)
Positive
16 (94.1%)
1 (5.9%)
Negative
0 (0%)
19 (100%)
Sensitivity (95%CI)
100% (79.4,100)
Specificity (95%CI)
95.0% (75.1,99.9)
Positive predictive value
94.1 %
Negative predictive value
100.0 %
Accuracy
97.2%
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษานี้พบว่าการแปลผลภาพจาก portovenous phase เพียงอย่างเดียว เพียงพอที่จะให้การวินิจฉัยภาวะไส้ติ่ง
อักเสบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลายงานวิจยั ที่ผ่านมา ในหัวข้อเรื่อง CT protocol for acute appendix ทีม่ กี ารเปรียบเทียบถึง
ความถูกต้องในการวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบ จากการตรวจด้วย CT scan แบบต่างๆกัน ทัง้ แบบให้สารทึบรังสี โดยการฉีด,กิน,
สวน ร่วมกัน หรือ แบบใดแบบหนึ่ง จนถึงไม่ให้สารทึบรังสีเลย (Non-contrast) หรือ การทา CT scan แบบ low-radiation dose
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พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ ในเรื่องของ sensitivity และ specificity แต่บางวิธอี าจส่งผลต่อความมันใจของผู
่
แ้ ปลผลภาพ หรือ
ปญั หาในการวินิจฉัยหาสาเหตุอ่นื ของการปวดท้องหากไส้ตงิ่ เป็ นปกติ โดยสรุปความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคขึน้ อยู่กบั ผูท้ ท่ี าการ
แปลผลภาพเป็ นหลัก 6,7,8,9
ดังนัน้ หากมีการส่งตรวจ CT scan ด้วยข้อบ่งชี้สงสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบ ควรพิจารณาการทา CT scan แบบ single
portovenous phaseโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็กเพื่อลดปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยจะได้รบั ให้น้อยทีส่ ดุ
ข้อจากัดของการวิจยั นี้ คือ การแปลผล CT ในงานวิจยั นี้มเี พียงความเห็นจากผูท้ าวิจยั เพียงคนเดียว, ไม่สามารถรวบรวม
ระยะเวลาที่ผปู้ ่วยมีอาการก่อนมาทา CT ได้ ดังนัน้ ความถูกต้อ งและความจาเพาะที่สงู จากการศึกษานี้ อาจมีปจั จัยรบกวนจาก
ระยะเวลาดาเนินของโรคได้ และจานวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุน้อยกว่า 15 ปี มีจานวนน้อย
ข้อสรุปและการนาไปใช้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้สนับสนุ นว่าการแปลผลภาพจาก portovenous phase เพียงพอทีจ่ ะให้การวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่
อักเสบได้ถูกต้อง ดังนัน้ จึงควรพิจารณาการทา CT scan แบบ single portovenous phase ในผูป้ ่วยเด็กทีถ่ ูกส่งทา CT scan
ด้วยข้อบ่งชีส้ งสัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบ เพื่อให้ปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยเด็กจะได้รบั มีค่าน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ในลาดับต่อไปจะได้นาผลการศึกษาที่
ได้มาปรึกษากับรังสีแพทย์ท่านอื่นๆ ในแผนกเพื่อปรับเปลีย่ นการตรวจให้เป็ นในรูปแบบเดียวกัน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกาแพงเพชร ศ.ดร.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์
และคณะ ทีไ่ ด้จดั การอบรมการวิจยั ในโรงพยาบาลกาแพงเพชร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลกาแพงเพชร
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โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังที่เป็ นปญั หาสาคัญ ซึง่ จานวนผูป้ ่วยโรคเบาหวานได้เพิม่ ขึน้ ทุกปี จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลกพบว่า ปจั จุบนั มีผใู้ หญ่ 422 ล้านคนทัวโลกเป็
่
นโรคเบาหวาน และยังได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2583 ยอดผูป้ ่วย
โรคเบาหวานจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 642 ล้านคน จากผลการตรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5 ในปี 25578 พบว่า ความ
ชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 ในจานวนนี้สามารถ
ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ (HbA1C น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์) ลดลงจากร้อยละ 28.5 เป็ นร้อยละ 23.51-3 และจากข้อมูล
ทะเบียนการเสียชีวติ ของสานักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ทีไ่ ด้รบั การให้สาเหตุการเสียชีวติ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
แล้ว พบว่า อัตราตายในช่วงอายุ 30 - 69 ปี ของโรคเบาหวานจาก 13.2 ต่อแสนประชากร เพิม่ เป็ น 17.8 ต่อแสนประชากร9 ปจั จัย
ทีท่ าให้เกิดโรคเบาหวานทีส่ ามารถแก้ไขได้ ได้แก่ การมีน้ าหนักเกิน การขาดกิจกรรมทางกาย ความดันโลหิตสูง และพฤติกรรม
การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพ เมื่อเกิดการปว่ ยด้วยโรคเบาหวานและไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนัน้ เป้าหมายการรักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดให้ได้ใกล้เคียงค่าปกติ หรือมีระดับน้าตาลสะสมในเลือดระหว่างร้อยละ 7- 6.5 เพราะน้าตาลในเลือดทีส่ งู มากกว่าค่าปกติจะไป
เกาะตามหลอดเลือดของอวัยวะต่างๆ เช่น จอตา ปลายประสาท ไต และทาให้อวัยวะนัน้ ๆ เกิดการเสือ่ มสภาพจากการถูกทาลาย
แบบค่อยเป็ นค่อยไปจนเสื่อมสภาพแบบถาวรในทีส่ ุด 5 ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงทีส่ ่งผลให้มคี วามผิดปกติของหลอดเลือดทัง้ ขนาด
เล็กและใหญ่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน หนึ่งในนัน้ ทีส่ าคัญ คือ โรคไตวายเรือ้ รัง ซึง่ เกิดได้ถงึ ร้อยละ 40 ของผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานและพบว่าโรคเบาหวานเป็ นสาเหตุหลักของโรคไตวายเรือ้ รังในประเทศไทย 4 โดยทาให้หลอดเลือดทีม่ าเลีย้ งไตตีบ
แข็งส่งผลให้การทางานของไตค่อยๆ ลดลงและเกิดการเสื่อมลงอย่างถาวร ถ้าไม่ได้รบั การฟอกไตจะทาให้ของเสียคังและเสี
่
ยชีวติ
5
ได้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิม่ การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอความเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่
ระยะสุดท้ายเร็วเกินไป 6
จากข้อมูลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ในปี 2561 มีผปู้ ่วยโรคเบาหวาน จานวน 31,130 คน อัตราป่วย
รายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนจากปี 2560 เท่ากับ 472.49 เพิม่ ขึน้ เป็ น 486.33 และไม่สามารถคุมระดับน้าตาลได้
ร้อยละ 64.80 ในจานวนนี้เ ป็ น ผู้ป่ว ยในเขตอ าเภอเมือ งกาแพงเพชร ทัง้ หมด 9,388 คน ไม่ สามารถคุ มระดับ น้ า ตาลได้ถึง
ร้อยละ 76.53 และมีอตั ราปว่ ยด้วยโรคไตเรือ้ รังมีแนวโน้มสูงขึน้ มาก จากข้อมูลป่วยด้วยโรคไตเรือ้ รัง ปี งบประมาณ 2558 ถึง 2561
เท่ากับ 1193.61, 1887.02, 1887.02, และ 1802.98 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ 10 เมื่อเจาะลึกในพืน้ ทีพ่ บว่า สถานีอนามัย
เฉลิม พระเกีย รติ 60 พรรษา นวมิน ทราชินี บ้า นไตรตรึง ษ์ และโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบลธ ามรงค์ ในอ าเภอเมือ ง
กาแพงเพชร มีผปู้ ่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จานวน 308 คนและ 303 คน ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ ร้อยละ 66.24 และ
70.63 ตามล าดับ นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานของทัง้ 2 แห่ ง มีภ าวะแทรกซ้อ นทางไตเพิ่ม ขึ้น ติ ด ต่ อ กัน 3 ปี
ปี งบประมาณ 2559-2561 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบา้ นไตรตรึงษ์ เท่ากับร้อยละ 9.25, 17.82,
18.20 ตามลาดับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธามรงค์ เท่ากับร้อยละ 11.09, 18.46, 21.23 ตามลาดับ10 สาเหตุทท่ี าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้มาจากการที่ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ขาดความ
ตระหนักในการดูแลตนเองทัง้ ในเรื่องการรับประทานอาหาร การรับประทานยาไม่สม่าเสมอเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายในการรักษา
ทีย่ าวนาน ขาดการออกกาลังกายโดยเข้าใจว่ าการทางาน คือ การออกกาลังกาย มีความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ และปญั หา
ภายในครอบครัวเหล่านี้ลว้ นส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เหมาะสม
จาการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า แนวคิด การเสริม สร้า งพลัง อ านาจของกิบ สัน 7 เป็ น การเพิ่ม ศักยภาพของบุ ค คล
ให้บุคคลสามารถค้นพบปญั หาด้วยตนเอง โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็ นผู้สนับสนุ น ชี้แนะและส่งเสริมพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูป้ ว่ ยสามารถจัดการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเอง ซึง่ จะทาให้ผปู้ ่วยเกิดความเชื่อมัน่ และมันใจในการปฏิ
่
บตั อิ ย่างยังยื
่ น ซึง่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิษฎา สุรเดชาวุธ และคณะ ทีพ่ บว่ามีกระบวนการตามแนวทางการเสริมสร้างพลังอานาจเกิดขึน้
ครบทุกขัน้ ตอน แม้จะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อสามารถสนับสนุ นให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปญั หาได้ ผู้ป่วยจะเกิด
กระบวนการเรียนรู้แ ละมีความมันใจในการแก้
่
ปญั หาสุข ภาพด้วยตนเอง 12 ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จ ะนาแนวคิดนี้มาพัฒนา
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 มีความรู้และสามารถนาความรู้ไปปรับเปลี่ยน
พฤติก รรม เพื่อ ให้สามารถควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดได้ อัน จะส่ง ผลให้สามารถชะลอความเสื่อ มของไตได้ งานวิจ ัย นี้ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และการชะลอไตเสื่อมของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 เครือข่ายโรงพยาบาลกาแพงเพชร
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research design) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น
2 กลุ่ม เก็บข้อมูลก่อน และหลังการทดลอง (Pre-test Post-test Control Group Design)
ประชากร สุม่ เลือกโดยการจับฉลากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด 29 แห่งในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มทดลองได้ทส่ี ถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านไตรตรึงษ์ กลุ่มควบคุมได้ท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธามรงค์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มละ 30 คน โดยมี Criteria ดังนี้
- เป็ นผูป้ ว่ ยเบาหวานเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ (HbA1C มากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์) และมี
ความเสือ่ มของไตระยะทีส่ อง สาม และสี่ (มีอตั ราการกรองของไตอยู่ระหว่าง 21-89 ml/min) คงทีอ่ ย่างน้อย 1 ปี มีอายุระหว่าง 35 -70 ปี
- ไม่มภี าวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary Heart Disease) โรคหลอดเลือดสมอง
(Cerebrovascular disease) โรคจอประสาทตาเสือ่ ม (Retinopathy) โรคไตวาย (Renal failure)
- ได้รบั การรักษาโรคเบาหวานด้วยยาชนิดรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถติดต่อสือ่ สารด้วยวิธกี ารอ่าน การฟงั และการเขียนได้ และยินดีเข้าร่วมในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ดาเนินการวิจยั ได้แก่
- โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจของกิบสัน 7
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เนื้อหาประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การใช้ยา การออกกาลังกาย และ
การจัดการความเครียด มีกจิ กรรมดังต่อไปนี้
สัปดาห์ท่ี 1 การค้นพบสภาพการณ์จริง นัดกลุ่มทดลองสร้างสัมพันธภาพ แนะนาตัว ชี้แจงการวิจยั
อธิบายข้อตกลง และทาการสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และประเมินความรูเ้ รื่องโรคไตเรือ้ รัง กระตุ้นให้เกิด
การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน และโรคไตเรือ้ รังของผูป้ ว่ ยตามความจริง
สัปดาห์ท่ี 2 การค้นพบสภาพการณ์จริง และการสะท้อนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้
ทบทวน และวิเคราะห์ปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับโรคเบาหวานทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง เพื่อให้ผปู้ ่วยรับรูส้ ภาวะสุขภาพตามสภาพการณ์จริง
(Discovering reality) และเกิดการสะท้อนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical reflection) พร้อมทบทวนความรูเ้ รื่องการรับประทาน
อาหาร และการใช้ยา
สัปดาห์ท่ี 3 การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ิด้วยตนเอง ใช้
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน ทบทวนรูปแบบการดูแลตนเองตามสถานการณ์จริงที่ผ่านมา มองหาข้อดี ข้อเสีย ปญั หา
อุปสรรค สะท้อนความรูส้ กึ ของตนเอง และร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธกี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เพื่อเพิม่ ความสามารถในการดูแลตนเอง
เกิดความเชื่อมันในตนเองมากขึ
่
น้ พร้อมสอนทักษะการออกกาลังกาย และการจัดการความเครียด
สัปดาห์ท่ี 4 การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และการคงไว้ซง่ึ การปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ใช้
กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลลัพธ์ท่ไี ด้ร่วมกัน ให้กาลังใจและสนับสนุ น ผู้ป่วยให้คงไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รับฟงั ปญั หา ให้คาแนะนา และให้ขอ้ มูลทางสุขภาพเพิม่ เติมตามสภาพปญั หาของผูป้ ว่ ย
สัปดาห์ท่ี 5 - 6 การคงไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิท่มี ปี ระสิทธิภาพกระตุ้นผู้ป่วยด้วยการใช้โทรศัพท์ติดตาม
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อรับฟงั ปญั หาให้คาแนะนา และให้กาลังใจผู้ป่วยพร้อมให้ขอ้ มูลทางสุขภาพเพิม่ เติมตามสภาพปญั หาของ
ผูป้ ว่ ย สนับสนุนผูป้ ว่ ยคงไว้ซง่ึ พฤติกรรมทีด่ ไี ด้อย่างต่อเนื่อง (Holding on)
สัปดาห์ท่ี 7 - 8 การคงไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิท่มี ปี ระสิทธิภาพ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็ นรายบุคคล
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นการติดตามว่าวิธกี ารทีเ่ ลือกนัน้ นาไปปฏิบตั ติ ามวิถกี ารดาเนินชีวติ ของผู้ป่วยได้หรือไม่ และเพื่อกระตุ้นให้
ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล ให้กาลังใจ ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมพร้อมกล่าวชมเชย
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สัปดาห์ท่ี 9 - 10 การคงไว้ซง่ึ การปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ กระตุ้นผูป้ ว่ ยด้วยการใช้โทรศัพท์ตดิ ตาม
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อรับฟงั ปญั หาให้คาแนะนา และให้กาลังใจผู้ป่วยพร้อมให้ขอ้ มูลทางสุขภาพเพิม่ เติมตามสภาพปญั หาของ
ผูป้ ว่ ย สนับสนุนผูป้ ว่ ยคงไว้ซง่ึ พฤติกรรมทีด่ ไี ด้อย่างต่อเนื่อง (Holding on)
สัปดาห์ท่ี 11-12 การคงไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิท่มี ีประสิทธิภาพติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็ นรายบุคคล
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการคงไว้ซง่ึ พฤติกรรมดูแลสุขภาพทีด่ แี ละส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยลงมือปฏิบตั ติ ามแผนอย่างต่อเนื่อง
ให้ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน คือ อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเฉพาะทางโรคไต และ
นามาปรับแก้ตามข้อแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
แบบประเมินความรูเ้ รื่องโรคไตเรือ้ รัง
แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสือ่ ม
ซึง่ แบบประเมินความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังและแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม ผู้วจิ ยั
ประยุกต์มาจากงานวิจยั เรื่องผลของโปรแกรมสนับสนุ นการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมจากเบาหวานต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 11 ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4 คน แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผูป้ ่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษามากทีส่ ุด จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่
(Reliability) ด้วยวิธหี าค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.81
การพิ ทกั ษ์สิทธิ กลุม่ ตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ไ ด้ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคนโรงพยาบาลกาแพงเพชร ตามเลขที่
โครงการ/รหัส ID 05 – 4 – 95N เลขที่ 01/2562
การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ป่ว ยที่ศึก ษาแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ทดลองได้ร ับ โปรแกรมเสริม พลัง อ านาจ กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ร ับ การดูแ ลตามปกติ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนดาเนินการทดลองผู้วิจยั สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ
ประเมินความรูเ้ รื่องโรคไตเรือ้ รัง และประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมและตรวจประเมินระดับน้ าตาลในเลือด
(HbA1C) และอัต ราการกรองของไตของผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่ ม จากนัน้ กลุ่ มทดลองดาเนิ น การตามโปรแกรมเสริมพลัง อ านาจ
กลุ่มควบคุมให้การดูแลตามปกติ เมื่อครบ 12 สัปดาห์ ทัง้ 2 กลุ่มจะได้รบั การประเมินความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง และประเมิน
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมตามแบบประเมินชุดเดิม และตรวจประเมินระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) และอัตรา
การกรองของไตของผูป้ ว่ ยอีกครัง้
การวิ เคราะห์ข้อมูลเป็ นไปดังนี้
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) อัตราการกรองของไต คะแนนความรูเ้ รื่องโรคไต
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent T-Test
3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) อัตราการกรองของไต คะแนนความรูเ้ รื่องโรคไต
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังของทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired T-Test
ผลการศึกษา
1.ผูป้ ว่ ยเบาหวานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการปว่ ย
ด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 10 ปี กลุ่มควบคุมเฉลีย่ เท่ากับ 5 ปี ทัง้ 2 กลุ่มมีน้าหนักเกินอยู่ในภาวะอ้วน และมี
โรคร่วมส่วนใหญ่ คือ โรคไขมันในเลือดสูง โดยข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสุขภาพของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ
กลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มควบคุม (n = 30)
p-value
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศ
- ชาย
5
16.7
11
36.7
- หญิง
25
83.3
19
63.3
0.157
อายุ
- < 50 ปี
7
23.3
9
30.0
- 51 – 60 ปี
9
30.0
13
43.3
- 61 – 70 ปี
14
46.7
8
26.7
0.199
( x = 59.7, S.D. = 10.177, min = 38, max = 85) ( x = 56.0, S.D. = 10.014, min = 40, max = 82)
ระดับการศึกษา
- ไม่ได้รบั การศึกษา
7
23.3
1
3.3
- ประถมศึกษา
19
63.3
24
80.0
- มัธยมศึกษา/ปวช.
4
13.4
5
16.7
0.199
ระยะเวลาเจ็บป่ วยด้วยโรคเบาหวาน.....
ปี
10
21
70.0
33.3
- < 5 ปี
- 6 – 10 ปี
10
7
23.3
33.3
0.354
- > 11 ปี
10
2
6.7
33.3
( x = 9.87, S.D. = 7.186, min = 1, max = 30) ( x = 4.60, S.D. = 3.578, min = 1, max = 15)
(n = 28)
(n = 30)
ดัชนี มวลกาย
1
3.6
0
0.0
- < 18.5
9
32.1
10
33.3
- 18.6 – 22.9
6
21.4
2
6.7
- 23.0 – 24.9
7
25.0
13
43.3
- 25.0 – 29.9
5
17.9
5
16.7
- > 30.0
0.220
( x = 25.45, S.D. = 4.801, min = 15.20, max = 37.46) ( x = 25.58, S.D. = 3.986, min = 19.60, max = 34.30)
โรคร่วมอื่น ๆ
- ไม่มี
4
13.3
9
30.0
- มี
26
86.7
21
70.0
0.157
2. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจใน
กลุ่มทดลอง พบว่า
1) ภายหลังจากการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจทาให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคไตเพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.012)
2) ภายหลังจากการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจทาให้ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือด
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.034)
3) ภายหลังจากการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจทาให้ผปู้ ่วยเบาหวานมีค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไต
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.002)
แต่คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพภายหลังจากการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคไต, ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ, ค่าเฉลีย่
ระดับน้าตาลในเลือด (HbA1C) และค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไต (eGFR) ของผูป้ ว่ ยกลุ่มทดลองก่อน และ
หลังการได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ
ปัจจัย (n = 30)
ความรูเ้ กี่ยวกับโรคไต
พฤติ กรรมสุขภาพ
ระดับน้าตาลในเลือด
(HbA1C)
อัตราการกรองของไต
(eGFR)

ก่อนการทดลอง
S.D.
x
13.07
1.874
3.63
0.487
9.15
1.996

หลังการทดลอง
S.D.
x
13.93
1.760
3.73
0.361
8.70
2.137

t-test

p-value

2.673
1.062
-2.222

0.012
0.297
0.034

76.82

85.65

3.487

0.002

14.358

23.878

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคไต, ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ, ค่าเฉลีย่
ระดับน้าตาลในเลือด (HbA1C) และค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไต (eGFR) ของผูป้ ว่ ยเบาหวานกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลอง พบว่า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ จะมีค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคไตสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.012)
ส่วนค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ, ค่าเฉลีย่ ระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) และค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไต (eGFR) ไม่
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ และกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคไต ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ค่าเฉลีย่ ระดับน้าตาลในเลือด (HbA1C) และค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไต (eGFR) ของผูป้ ว่ ยกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง

ความรูเ้ กี่ยวกับโรคไต
พฤติ กรรมสุขภาพ
ระดับน้าตาลในเลือด
(HbA1C)
อัตราการกรองของไต
(eGFR)

กลุ่มทดลอง (n = 30) กลุ่มควบคุม (n = 30)
S.D.
S.D.
x
x
13.93
1.760
11.90
1.863
3.73
0.361
3.71
0.499
8.70
2.137
9.22
2.336
85.65

23.878

95.87

15.252

t

p-value

18.875
0.033
0.799

0.000
0.856
0.375

3.906

0.053

อภิ ปราย
การศึกษาครัง้ นี้พบว่ากลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรูเ้ กี่ยวกับโรคไตสูง
กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ และมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคไต คะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า
กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็ นผลจากการเสริมสร้างพลังอานาจเป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่วยมีการเรียนรู้ดว้ ยตัวเอง ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ่วยใช้
ความรู้และความสามารถทาความเข้าใจปญั หา เกิดความมันใจในความรู
่
้ความสามารถ การตัดสินใจและทักษะในการปฏิบตั ิ
่
ั หาที่ท าให้พฤติก รรมการดูแลตนเองไม่ มี
กิจกรรมเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการดูแลตนเอง โดยผู้ปว ยจะพิจ ารณาค้นหาป ญ
ประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมการดูแลตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เข้าใจ
สิง่ แวดล้อมของตนทัง้ ภายในและภายนอก และมีความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ ูกต้องสามารถทีจ่ ะตัดสินใจลงมือปฏิบตั กิ ารดูแลตนเอง
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โดยผู้ป่วยเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกแนวทางนัน้ เองไม่มกี ารบังคับให้ปฏิบตั ิตาม มีอสิ ระทีจ่ ะเลือกเพื่อปรับให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวติ
ของตน ผูป้ ่วยเกิดความมันใจในการปฏิ
่
บตั แิ ละมีความคาดหวังว่าตนเองมีความสามารถปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อการ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
การเสริมสร้างพลังอานาจเกิดจากสัม พันธภาพทางบวกระหว่างผู้ป่วยและทีมผู้วิจยั ตลอดระยะเวลาของการดาเนิ น
กิจกรรม มีความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ มีเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างกลุ่มผูป้ ่วยเบาหวาน โดยผูว้ จิ ยั คอย
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเกิดการรับรู้ เรียนรู้ และตัดสินใจทีจ่ ะเลือกปฏิบตั ิ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มทดลองภายหลังได้รบั โปรแกรม
เสริมสร้างพลังอานาจมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่องโรคไตสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) หลังการทดลองลดลง และมีค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไตดีขน้ึ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
เสริมสร้างพลังอานาจเป็ นผลสืบเนื่องมาจากผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความรู้และปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองดีข้นึ กว่าก่อนได้รบั
โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ ซึง่ เป็ นผลจากการเสริมสร้างพลังอานาจทัง้ 4 ขัน้ ตอนส่งผลให้ผปู้ ่วยเบาหวานปรับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย และการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสมมากขึน้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิษฎา สุรเดชาวุธ และคณะ ทีพ่ บว่ากระบวนการทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยเบาหวานในการศึกษานี้ ได้แก่
การรับรูป้ ญั หาของผู้ป่วย การแสวงหาข้อมูล การตระหนักและยอมรับปญั หา การกาหนดเป้าหมาย การระบุแนวทางปฏิบตั ิ และ
สร้างแรงจูงใจให้คงอยู่12 สาหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มทดลองไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เพราะการปรับพฤติกรรมนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยระยะเวลา จึงทาให้ผลของพฤติกรรมการดูแลตนเองยังไม่ชดั เจนในระยะเวลา
12 สัป ดาห์ ซึ่ง ในระยะนี้ ผู้ป่ ว ยเริ่ม ลงมือ กระท าการเปลี่ย นแปลงหาข้อ มู ล เพื่อ ที่จ ะมีแ ผนขัน้ ตอนกลวิธีท่ีจ ะช่ ว ยให้ต นเอง
เปลีย่ นแปลง มีทกั ษะในการแก้ไขเผชิญปญั หาในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมากขึน้ และยังทาการเปลีย่ นแปลงได้ไม่ถงึ 6 เดือน
ซึง่ ระยะนี้พยาบาลควรให้กาลังใจในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการตอบสนองทีเ่ หมาะสมได้แก่การส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้ลงมือทาตาม
วิธที ต่ี นเลือกอย่างต่อเนื่อง และช่วยขจัดอุปสรรคในการลงมือปฏิบตั ิ13 ผูป้ ว่ ยกลุ่มทดลองหลังได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจ
มีค่าเฉลีย่ ของระดับน้าตาลในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผูป้ ว่ ยกลุ่มควบคุมที่
ได้รบั การพยาบาลแบบปกติมพี ฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนการทดลองจากการได้รบั คาแนะนาจากทีมสุขภาพ อีกทัง้ กลุ่ม
ควบคุมมีระดับน้ าตาลในเลือด (HbA1C) และอัตราการกรองของไตไม่ดี จึงได้รบั การกระตุ้นและให้กาลังใจจากทีมสุขภาพให้เพิม่
ความตระหนักจึงทาให้กลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีเ่ หมาะสมเช่นเดียวกับกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างพลัง
อานาจ
ข้อยุติและการนามาใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจสามารถช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้จงึ ควรแนะนาให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องนาโปรแกรมดังกล่าว
ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุ ณ พญ.อาชิญาภัท อินทพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ค อบครัวประจ าสถานีอ นามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา นวมิน ทราชินี บ้า นไตรตรึงษ์ พญ.นิภ าพร นิ รตั ิศยั แพทย์เวชศาสตร์ค อบครัว คณะกรรมการวิจยั โรงพยาบาล
กาแพงเพชร และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานวิจยั ฉบับนี้
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Nursing for patients undergoing Craniotomy for tumor removal : A case study
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throughout the process of the perioperative nursing care and continuing holistic nursing care.
Keywords : Craniotomy, Tumor removal, Perioperative nursing care
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บทนา
เนื้องอกสมอง (Brain Tumor) เป็ นเนื้องอกทีเ่ กิดขึน้ ภายในกะโหลกศีรษะ เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์
ประสาทสมอง เยื่อหุม้ สมอง ต่อมใต้สมอง เซลล์บุโพรงสมองตลอดจนความผิดปกติทม่ี ตี น้ กาเนิดจากเซลล์ภายในระบบประสาทเอง
หรือเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่น1 สาหรับเนื้องอกภายในกะโหลกศีรษะทีไ่ ม่ใช่แพร่กระจายจากอวัยวะอื่นพบ
มากทีส่ ดุ คือเนื้องอกเยื่อหุม้ สมอง (Meningioma)2 อาการจะขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ งของเนื้องอกกดทับเนื้อเยื่อข้างเคียง เช่น อาการชัก
ปวดหัวอาเจียน ตามัว เดินเซ เห็นภาพซ้อน ใบหน้าชา หูหนวก แขนขาไม่มกี าลัง หรืออื่นๆ 3,4 เนื้องอกเยื่อหุม้ สมองมีผลต่อสมอง
ได้แก่ ทาลายกดเบียดเนื้อสมอง กดทับเส้นประสาทสมอง ทาให้เกิดภาวะสมองบวม (Brain edema) เกิดภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะเพิม่ (Increased intracranial pressure) และภาวะน้าคังในโพรงสมอง
่
(Hydrocephalus) เกิดการเคลื่อนตัวของสมอง (Brain
herniation) เนื้องอกกดทับหลอดเลือดเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง (Brain infarction) ทาให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบ
ประสาท และอาจทาให้ผปู้ ว่ ยทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ ได้ หากไม่ได้รบั การรักษาพยาบาลทันท่วงที1,6 การรักษาเนื้องอกของเยื่อหุม้
สมองที่ดที ่สี ุด คือการผ่าตัดเอาออกให้หมด จะสามารถทาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้ แต่บางครัง้ แพทย์ไม่สามารถผ่าตัด
เนื้องอกเยื่อหุม้ สมองออกได้หมดจากการทีเ่ นื้องอกไปหุม้ รอบเส้นเลือดสมองหรือเส้นประสาททีส่ าคัญ ดังนัน้ จึงใช้การฉายรังสีเพื่อ
รักษาเนื้องอกส่วนทีเ่ หลือซึง่ จะช่วยชะลอไม่ให้กอ้ นเนื้องอกเติบโตขึน้ มาใหม่3,4,5
จะเห็นได้ว่าเนื้องอกเยื่อหุม้ สมอง เป็ นพยาธิสภาพทีส่ าคัญซึง่ ทาให้เกิดการสูญเสียหน้าทีข่ องสมองตามตาแหน่ งทีเ่ กิดขึน้
หากไม่ได้รบั การรักษาในเวลาทีเ่ หมาะสม จะทาให้มอี าการความดันกะโหลกศีรษะสูง สมองเคลื่อน ไม่รสู้ กึ ตัวและเสียชีวติ ในทีส่ ุด 1
ซึง่ การรักษาโดยการผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกเยื่อหุม้ ออกจึงมีความสาคัญมาก เพราะขณะผ่าตัดมีโอกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น การติดเชือ้ แผลผ่ าตัด การเกิด Hypovolemic shock จากการเสียเลือดและสารน้ า
การบาดเจ็บจากการจัดท่า เป็ นต้น อีกทัง้ ภายหลังการผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็ นอันตรายต่อชีวติ และอาจเกิดความพิการ
ได้ ดังนัน้ พยาบาลห้องผ่าตัดจึงมีบทบาทสาคัญในการให้การพยาบาลผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอก
ออก โดยต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญ มีการประเมินความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดได้อย่าง
เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ทมี ผ่าตัด และแก้ไขปญั หาอย่างทันท่วงทีทงั ้ ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่าง
เหมาะสม6
จากข้อมูลสถิตขิ องโรงพยาบาลกาแพงเพชร ปี งบประมาณ 2559 ถึงปี งบประมาณ 2561 พบผูป้ ว่ ยเนื้องอกสมอง จานวน
128, 141 และ 151 คน ตามลาดับ7.8.9 ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในจานวนนี้มกี ารส่งตัวไปโรงพยาบาลตติยภูมเิ พื่อทาผ่าตัดเปิ ดกะโหลก
ศีรษะ เพื่อนาเนื้องอกสมองออกจานวน 16, 11 และ 4 คน7,8,9 คิดเป็ นร้อยละ 12.5, 7.80 และ 2.65 ในเดือนกรกฎาคม 2561
โรงพยาบาลกาแพงเพชรมีศลั ยแพทย์ระบบประสาทมาปฏิบตั งิ าน ได้พฒ
ั นางานการผ่าตัดโดยมีการทาผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะ
เพื่อนาเนื้องอกสมองออก จานวน 22 ราย ซึง่ เป็ นการลดจานวนการส่งต่อผูป้ ่วยไปโรงพยาบาลตติยภูมเิ พื่อรักษาโดยการผ่าตัด
ดังนัน้ พยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการผ่าตัด เพื่ออานวยความสะดวกให้
ศัลยแพทย์ดาเนินการผ่าตัดอย่างราบรื่น ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดอย่างปลอดภัย ไม่มภี าวะแทรกซ้อน โดยดูแลให้การพยาบาลผูป้ ว่ ย
แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องทัง้ ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในผูป้ ่วยผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกเยื่อหุม้ สมอง
ออกโดยเลือกเป็ นกรณีศกึ ษา ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การพยาบาลอย่างปลอดภัยในผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอก
เยื่อหุม้ สมองออก
กรณี ศึกษา
หญิงไทย วัย 63 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
อาการสาคัญ : วันนี้มาตามแพทย์นดั เพื่อผ่าตัดก้อนเนื้องอกสมองออก
อาการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั : 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการหลงลืมบ่อย แขนขาขวาอ่อนแรง พูดไม่ถนัด รักษาที่
คลินิกและโรงพยาบาลชุมชนอาการไม่ทุเลา จึงส่งตัวมาโรงพยาบาลกาแพงเพชร ทา CT Brain พบเป็ นก้อนเนื้องอกเยื่อหุม้ สมอง
แพทย์นดั ผ่าตัด
ปฏิเสธการเจ็บปว่ ยในอดีต เคยผ่าตัดถุงน้าดี 4 ปี ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร และสารเคมี
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การประเมิ นสภาพร่างกายตามระบบ
1. รูปร่างทัวไป
่ : อ้วน น้าหนัก 87 กิโลกรัม ส่วนสูง 167 เซนติเมตร BMI = 31.195
2. สัญญาณชีพ : อุณหภูมกิ าย 37 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 130/70 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 80 ครัง้ /นาที อัตราการ
หายใจ 18 ครัง้ /นาที
3. ระบบประสาท : รูส้ กึ ตัวดี ตอบคาถามได้ พูดได้เป็ นประโยค แต่พดู ไม่ถนัด มีการรับรูเ้ วลา สถานที่ บุคคล แต่หลงลืม
ง่าย E4M6V4, GCS=14คะแนน แขนขาขวาอ่อนแรงเล็กน้อย สามารถยกขึน้ ได้ โดยกาลังของกล้ามเนื้อสามารถต้านแรงโน้มถ่วง
แต่ไม่สามารถต้านแรงของผูต้ รวจได้10,11 (Right Hemiparesis gr III)
4. ผิวหนัง : ผิวดาแดง ไม่มจี ้าเลือด ไม่มแี ผล
5. ศีรษะและใบหน้า : ผมสัน้ สีหงอกขาว ศีรษะไม่มบี าดแผล คลาไม่พบก้อนบริเวณต่อมน้าเหลือง ตา 2 ข้าง สมมาตรกัน
รูม่านตา 32 mm. Reaction to light มองเห็นปกติ ใบหู จมูก ปาก ลักษณะภายนอกปกติ
6. ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกติสมมาตรกัน หายใจสม่าเสมออัตราการหายใจ 18 ครัง้ /นาที
เสียงการหายใจปกติ ไม่เจ็บแน่นหน้าอก
7. หัวใจและหลอดเลือด : การเต้นของหัวใจปกติ สม่าเสมอ อัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครัง้ /นาที ไม่มเี ส้นเลือดทีค่ อโปง่ พอง
8. ช่องท้องและทางเดินอาหาร : ไม่สามารถคลาหน้าท้องได้ ไม่คลื่นไส้อาเจียน ไม่มถี ่ายอุจจาระดาหรือถ่ายเหลว
9. กล้ามเนื้อและกระดูก : โครงสร้างร่างกายปกติ
10.ระบบทางเดินปสั สาวะ : กระเพาะปสั สาวะไม่โปง่ ตึง
11.ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : เต้านมปกติ ไม่คดั ตึง ไม่มสี งิ่ คัดหลังออกจากหั
่
วนม อวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกปกติ
12.สภาพจิตใจ : สีหน้าวิตกกังวล ไม่ตอบคาถามบางครัง้ กังวลและกลัวเรื่องการรักษา ถามเกีย่ วกับการผ่าตัด
ผลการตรวจ CT Brain with contrast
พบ A large lobulated enhancing iso-slightly hyperdensity lesion at left pareitotemporal region, involving left
thalamus, posterior aspect of left lentiform nucleus and left insular cortex, plus perilesion edema and vasogenic edema,
causing pressure effect of left lateral ventricle and third ventricle, resulting in mild to moderate obstructive
hydrocephalus, probably primary brain tumor.
การประเมิ นสภาพผูป้ ่ วย
แรกรับมีอาการแขนขาขวาอ่อนแรง GCS 14 คะแนน E4M6V4 ความดันโลหิต 130/70 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้น
ของหัวใจ 80 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 18 ครัง้ /นาที แพทย์วนิ ิจฉัย Lt Intraventricular meningioma ทาผ่าตัด Craniotomy for
tumor removal
การวางแผนการพยาบาล พบว่า ผูป้ ว่ ยมีปญั หาทางการพยาบาลทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลาทีศ่ กึ ษา ดังนี้
ระยะก่อนผ่าตัด
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ นอยู่ และการปฏิบตั ติ นก่อนและหลังผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
S : - ผูป้ ว่ ยสอบถามผลการรักษา และสภาพหลังผ่าตัด
: - ผูป้ ว่ ยไม่สามารถบอกถึงการปฏิบตั ติ นก่อนและหลังผ่าตัดได้
O:วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ นอยู่ และปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องทุกระยะของการผ่าตัด มีความพร้อมทัง้
ร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
2. เพื่อลดความกลัวและคลายความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ย
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยสามารถบอกการปฏิบตั ติ นก่อนและหลังการผ่าตัดได้ถกู ต้อง
2. ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล ให้ความร่วมมือในการผ่าตัด
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กิ จกรรมการพยาบาล
1. ติดตามเยีย่ มผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด 1วัน ทักทายผูป้ ว่ ยโดยการเรียกชื่อ แนะนาตนเองและสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การเยีย่ มก่อนผ่าตัด เพื่อลดความวิตกกังวล และให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ วั ก่อนผ่าตัด
3. พูดคุยและให้กาลังใจผูป้ ว่ ย ขณะพูดคุยสังเกตการณ์ประเมินสภาพทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย
4. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ ่อนและหลังผ่าตัด ดังนี้
4.1 วัน เวลาทีท่ าผ่าตัด ระยะเวลาการทาผ่าตัดโดยประมาณ ขัน้ ตอนการผ่าตัด โดยผูป้ ่วยจะได้รบั การดูแลจาก
แพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชดิ
4.2 การเตรียมร่างกายทัวไป
่ ได้แก่ การดูแลความสะอาดของร่างกาย เช่น ผม เล็บ ปาก ฟนั การสวมใส่เสือ้ ผ้า
ทีส่ ะอาด การถอดฟนั ปลอม และเครื่องประดับต่างๆก่อนมาห้องผ่าตัด และตรวจสอบการเซ็นยินยอมผ่าตัด
4.3 การเตรียมร่างกายเฉพาะที่ โดยเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่วย เช่น การโกนผมออกทัง้ ศีรษะ การใส่สายสวนปสั สาวะ
เช้าวันผ่าตัด
4.4 การเตรียมตัว เพื่อให้พร้อมสาหรับการดมยาสลบ เช่น การงดน้ าและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนผ่าตัด
เพื่อป้องกันการสาลักเศษอาหารเข้าหลอดลมและปอด การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
4.5 แนะนาสภาพแวดล้อมทีจ่ ะพบในห้องผ่าตัด คือ การแต่งกายของเจ้าหน้าทีม่ กี ารสวมหมวก และผ้าปิ ดปาก
การเปิ ดแอร์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โคมไฟผ่าตัด เครื่องจี้ตดั ไฟฟ้า และเครื่องดมยาสลบ เพื่อให้ผู้ป่วยลดความวิตก
กังวลทีจ่ ะต้องเผชิญเมื่อเข้าไปในห้องผ่าตัด
4.6 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการผ่าตัด ท่าทีใ่ ช้ในการผ่าตัด คือท่านอนตะแคงขวา และจะมีรูเจาะทีห่ นังศีรษะ 3 รู
สาหรับใส่อุปกรณ์ ในการยึดตรึงศีรษะ (Mayfield head clamp) เพื่อสะดวกต่อการผ่าตัด และการย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดไป
หอผูป้ ว่ ยหนักเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชดิ
4.7 การปฏิบตั ิตนหลังผ่าตัด ให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงความจาเป็ นที่ผู้ป่วยต้องใส่ท่อ ช่วยหายใจต่ อกับ
เครื่องช่วยหายใจ จนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เอง มีสายน้ าสายระบายแผลผ่าตัดทีศ่ รี ษะ สายน้ าเกลือ สายสวนปสั สาวะ และห้าม
ผูป้ ว่ ยดึงออกจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้เอาออกได้
5. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยสอบถามข้อสงสัยและได้ระบายความรูส้ กึ โดยตอบข้อซักถามของผูป้ ่วยด้วยท่าทีนุ่มนวล ใช้ภาษา
ทีเ่ ข้าใจง่าย อยู่ในขอบเขตทีส่ ามารถตอบได้ และตัง้ ใจฟงั การระบายความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยอย่างเต็มใจ และเห็นใจ
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็ น และสามารถบอกการปฏิบตั ติ นก่อนและหลังผ่าตัดได้ 5 ข้อ จาก 7 ข้อ
2. ผูป้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล สีหน้าแจ่มใส ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
ระยะขณะผ่าตัด
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ผูป้ ว่ ยมีโอกาสเกิดการติดเชือ้ ขณะผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
S:O : - ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกเยือ้ หุม้ สมองออก ใช้เวลาในการผ่าตัด 8 ชัวโมง
่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากการติดเชือ้ ขณะผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ขณะทาผ่าตัดไม่พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทท่ี าให้มกี ารปนเปื้ อนเชือ้ โรค (Contamination) ในบริเวณทีท่ าผ่าตัด
2. ผูป้ ว่ ยมีอุณหภูมกิ ายอยูใ่ นช่วง 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ตรวจสอบชุดผ้าผ่าตัด อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการผ่าตัด ว่าผ่านการทาให้ปราศจากเชือ้ แล้ว12,13 และตรวจสอบ
วันหมดอายุ ตรวจสอบสภาพภายนอกของผ้าผ่าตัด เครื่องมือว่าอยู่ในสภาพดีไม่มรี อยรัว่ หรือมีการเปี ยกชืน้
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2. บุคลากรล้างมือด้วยวิธี Surgical hand washing พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามหลัก Sterile Technique อย่าง

เคร่งครัด12,13
3. ควบคุมอุณหภูมใิ นห้องผ่าตัดให้ได้ถงึ 20-25 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพันธ์ 50-55 เปอร์เซ็นต์
4. ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัดโดยใช้หลัก Aseptic Technique & Sterile Technique อย่างเคร่งครัด12,13
5. ประเมินสภาพผิวหนังของผูป้ ว่ ยว่ามีสงิ่ ผิดปกติ เช่น ผื่นแดง ตุ่มหนอง มีบาดแผลหรือไม่
6. ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณศีรษะของผูป้ ว่ ยถูกต้องตามมาตรฐานการทาความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด
7. ปูผา้ ปราศจากเชือ้ ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนเชือ้ โรคจากภายนอกมาสูบ่ ริเวณทีท่ าผ่าตัด
8. ระมัดระวังการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละออง โดยจากัดจานวนบุคลากรในห้องผ่าตัด และไม่ควรเปิ ดประตูเข้าออกห้อง
ผ่าตัดบ่อยเกินความจาเป็ น
9. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาปฏิชวี นะตามแผนการรักษา
10. ปิ ดแผลผ่าตัด และสาย Radivac drain ต่อลงขวดให้ถูกต้องตามหลักปราศจากเชือ้
การประเมิ นผล
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผ่าตัดมี Indicator ทีแ่ สดงว่าผ่านกระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้
2. แผลผ่าตัดไม่อกั เสบ บวม แดง ผูป้ ว่ ยไม่มไี ข้ อุณหภูมกิ าย 37.5 องศาเซลเซียส

ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 3
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะ hypovolemic shock จากการเสียเลือด และสารน้าขณะผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
S:O : - ผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกออกซึง่ มีเส้นเลือดและเส้นประสาทจานวนมาก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะ hypovolemic shock จากการเสียเลือด และสารน้าขณะผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีความดันโลหิตเปลีย่ นแปลงลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับความดันโลหิตเดิม
2. เปลือกตา ปาก สีผวิ ไม่ขาวซีด ผล Hct มากกว่า 30%
3. ขณะผ่าตัดผูป้ ว่ ยเสียเลือดไม่เกิน 942.5 ซีซี
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ศึกษาขัน้ ตอนการผ่าตัด และการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งเลือกใช้เครื่อ่องมื
งมืออได้
ได้เเหมาะสมกั
หมาะสมกับ
ขัน้ ตอนการผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดเป็ นไปอย่างราบรื่น
2. ประเมินสัญญาณชีพผูป้ ว่ ย และประสานงานทีมวิสญ
ั ญีจนกว่าจะเสร็จสิน้ การผ่าตัด เพื่อทราบอาการเปลีย่ นแปลงและ
แก้ไขได้ทนั ท่วงที
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องจีไ้ ฟฟ้า เครื่องดูดของเหลว (suction) ให้พร้อมใช้งาน
4. เตรียมวัสดุสาหรับห้ามเลือดทีใ่ ช้การผ่าตัดให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทนั ที เช่น Bone wax, Surgicel , Gel foam
5. ประเมินสภาวะการสูญเสียเลือดโดยสังเกต ปริมาณเลือดทีอ่ อกโดยรอบบริเวณผ่าตัด จานวนในขวด Suction ,
Cottonnoid และผ้าซับโลหิต เพือ่ ประเมินการเสียเลือดของผูป้ ว่ ย
6. ลงบันทึกปริมาณการสูญเสียเลือด ระหว่างผ่าตัดผ่เพืาตั่ อดส่เพื
ต่อในการดู
ว่ ยที่ หห่ อผู
อผู้ ปป้ ่ ว่ ย
ง ต่่ออส่งในการดู
แ ลผูแลผู
้ ป ่ วป้ ยที
การประเมิ นผล
ขณะผ่าตัดผูป้ ่วยเสียเลือด 700 CC. สีเปลือกตา ปาก และสีผวิ แดง ไม่ซดี ความดันโลหิต ค่า Systolic blood pressure
อยู่ระหว่าง 100 - 120 มิลลิเมตรปรอท และค่า Diastolic blood pressure อยู่ระหว่าง 60 - 80 มิลลิเมตรปรอท หายใจ
20 - 24 ครัง้ / นาที ชีพจร อยู่ระว่าง 70 - 90 ครัง้ / นาที Hct 33 - 33.5%
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ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 4
เสีย่ งต่อเกิดการบาดเจ็บของผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาทจากการจัดท่า
ข้อมูลสนับสนุน
S:O : - ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกเยือ้ หุม้ สมองออก ใช้เวลาในการทาผ่าตัดนาน 8 ชัวโมง
่ โดย
จัดท่าผูป้ ว่ ยนอนตะแคงขวา มีตาแหน่งทีก่ ดทับปุม่ กระดูก บริเวณหัวเข่า ข้อเท้า และบริเวณแขนทีง่ อซึง่ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บ
ของเส้นประสาทต้นแขน Brachial plexus
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บของผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาทจากการจัดท่าผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล
ไม่มรี อยกดทับหรือรอยแดงช้าบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ และแขนทัง้ สองข้างไม่อ่อนแรง ขยับได้ดี ไม่เกิดการบาดเจ็บของ
เส้นประสาทต้นแขน Brachial plexus
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินความพร้อมของเตียงผ่าตัดและอุปกรณ์เสริมในการจัดท่าผูป้ ว่ ย ได้แก่ หมอน ฟองน้า สายรัดตรึงร่างกาย
ผูป้ ว่ ยให้เหมาะสมกับตัวผูป้ ว่ ย และครบถ้วนก่อนการจัดท่า
ั ยเสีย่ งในการจัดท่าร่วมกับแพทย์เพื่อการวางแผนจัดท่าผูป้ ว่ ย
2. ประเมินสภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย และปจจั
3. จัดท่าผูป้ ว่ ยร่วมกับศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล และพยาบาลในห้องผ่าตัด โดยมีผชู้ ่วยเหลือในการจัดท่าผูป้ ่วยด้วย
ความระมัดระวัง โดยใช้ทพ่ี ยุงตัว (Body support) ทีย่ ดึ ติดกับเตียงผ่าตัด โดยรองผ้าระหว่างผิวหนังผูป้ ่วยทีส่ มั ผัสกับทีพ่ ยุงตัว
เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ที่หน้าอก หลัง สะโพก ก้น ข้อเท้า และหัวเข่าเพื่อป้องกันการกดทับ และใช้หมอนเจลรองรับ
ใต้รกั แร้ และวางแขนผูป้ ่วยให้แนบกับอุปกรณ์ทใ่ี ช้รองรับ เพื่อกระจายแรงกดทับป้องกันการบาดเจ็บของเส้นประสาท Brachial
plexus
4. ใช้อุปกรณ์สายรัดยึดตัวผูป้ ว่ ยให้อยู่นิ่งกับเตียงผ่าตัด เพื่อป้องกันไม่ให้ผปู้ ว่ ยตกเตียง
5. หลังการผ่าตัดตรวจสอบสภาพผิวหนังว่ามีรอยแดง หรือรอยจากการกดทับของอุปกรณ์จดั ท่าผูป้ ว่ ย
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยไม่มรี อยกดทับหรือเสียดสีบริเวณปุม่ กระดูกต่างๆของร่างกาย และแขนทัง้ สองข้างไม่อ่อนแรง ขยับได้ดี
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 5 เสีย่ งต่อการเกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต่า
ข้อมูลสนับสนุน
S:O : - อุณหภูมใิ นห้องผ่าตัดประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส
- ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน 8 ชัวโมง
่ และมีการเปิ ดเผยตาแหน่งทีท่ าการผ่าตัด คือ ศีรษะ
- เสียเลือดขณะผ่าตัด 700 ซีซี
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต่า
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ขณะผ่าตัดผูป้ ว่ ยมีอณ
ุ หภูมกิ ายไม่ต่ากว่า 36 องศาเซลเซียส
่
2. หลังเสร็จผ่าตัดผูป้ วยไม่มอี าการหนาวสัน่ ปลายมือปลายเท้าไม่เย็น และมีสคี ล้า
กิ จกรรมการพยาบาล
1. คลุมผ้าปราศจากเชือ้ ในบริเวณผ่าตัด และไม่เปิ ดเผยร่างกายผูป้ ว่ ยเกินความจาเป็ น รวมทัง้ คลุมผ้าปลายมือทัง้ สองข้าง
เพื่อรักษาระดับอุณหภูมกิ ายของผูป้ ว่ ย
2. วางเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายชนิดไฟฟ้าบริเวณลาตัวผูป้ ว่ ย
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3. ดูแลไม่ให้บริเวณผ่าตัดมีผา้ เปี ยกชืน้
4. ปรับอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศให้อยู่ในช่วงไม่ต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส และปิ ดเครื่องปรับอากาศเมื่อเสร็จสิ้น
การผ่าตัด
5. เมื่อสิน้ สุดการผ่าตัด ทาความสะอาดร่างกายผูป้ ว่ ยบริเวณทีป่ นเปื้ อนน้ายาฆ่าเชือ้ คราบเลือดและสารคัดหลังของผู
่
ป้ ่วย
ดูแลความเรียบร้อยของการปิ ดแผล สวมเสือ้ ผ้า และห่มผ้าให้ผปู้ ว่ ย เพื่อให้ร่างกายแห้งและอบอุ่น
การประเมิ นผล
1. หลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต่า อุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 36.5 - 37 องศาเซลเซียส
2. ผูป้ ว่ ยไม่มผี วิ หนังเย็น ไม่มอี าการหนาวสัน่ ไม่มปี ลายมือปลายเท้าเขียว
ระยะหลังผ่าตัด
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 6 ผูป้ ว่ ยเสีย่ งต่อภาวะพร่องออกซิเจนหลังผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
S: O : - ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ทัวร่
่ างกาย General anesthesia เป็ นเวลานาน
- ขณะทาผ่าตัดมีการดึงรัง้ หลอดลม อาจทาให้หลอดลมบวมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะพร่องออกซิเจนหลังผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ย On ET Tube c Ventilator Lung clear หายใจสัมพันธ์ดี ไม่มภี าวะ Cyanosos เครื่องวัดระดับออกซิเจนจาก
ปลายนิ้ว โดยให้ระดับออกซิเจนอยู่ในช่วง 98 -100 เปอร์เซ็นต์
2. ผูป้ ว่ ยมีสญ
ั ญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ ความดันโลหิตเปลีย่ นแปลงไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของความดันโลหิตเดิม
อัตราการหายใจ 14 - 20 ครัง้ ต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ 60-100 ครัง้ ต่อนาที
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินลักษณะการหายใจ ประเมินว่าทางเดินหายใจโล่ง ฟงั ว่ามีเสียงครืดคราดของเสมหะในลาคอหรือไม่ โดยสังเกต
อาการและอาการแสดงของภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้ ได้แก่ หายใจตืน้ เร็ว กระสับกระส่าย ขณะหายใจการเคลื่อนไหวของทรวงอก
และหน้าท้องไม่สมั พันธ์กนั ริมฝีปาก เล็บมือเล็บเท้า มีการเปลีย่ นแปลงสีคล้าลง
2. ตรวจสอบการใช้เครื่องวัดระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว โดยให้ระดับออกซิเจนอยูใ่ นช่วง 96-100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าต่ากว่า
นี้หรือมีอาการเปลีย่ นแปลงทีผ่ ดิ ปกติ ควรรายงานแพทย์ทนั ที
3. จัดท่านอนศีรษะสูง 30
30 องศา
องศาหรื
หรืออตะแครงไปด้
ตะแคงไปด้านที
นที่ไไม่ทับั แผลผ่าตัตัด จะช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดี ระบบการหายใจดีขึ้น
4. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนทางเครื่องช่วยหายใจ ตามแผนการรักษาของแพทย์
5. ห่มผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่รา่ งกาย เพราะอาการทีห่ นาวสันจะท
่ าให้ความต้องการออกซิเจนเพิม่ มากขึน้
การประเมิ นผล
ผูป้ ่วย On ET Tube c Ventilator หายใจสัมพันธ์ดี ไม่เหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 14 - 20 ครัง้ ต่อนาที Lung clear
ไม่มภี าวะพร่องออกซิเจน ปลายมือ ปลายเท้าไม่เขียว ซีด เครื่องวัดระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว อยู่ในช่วง 98 - 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 7 ผูป้ ว่ ยไม่สขุ สบาย เนื่องจากปวดแผลผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
S : - ผูป้ ว่ ยบ่นปวดแผลผ่าตัด Pain score 2-3 คะแนน
O : - ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด Craniotomy for tumor removal มีแผลผ่าตัดทีศ่ รี ษะ และมีสายระบายต่อขวด (Radivac drain)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความสุขสบาย ทุเลาปวดแผลผ่าตัด และระดับความปวด น้อยกว่า 3 คะแนน
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เกณฑ์การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยไม่มสี หี น้า อาการกระสับกระส่ายจากการปวดแผลผ่าตัด
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินคะแนนความปวด (Pain score) โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวด (Visual analog scale) และสังเกตอาการสีหน้า
อาการกระสับกระส่าย พบว่าผูป้ ว่ ยมีระดับความปวดมากกว่า 3 คะแนน
2. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ คือ Paracetamol 500 mg 1 tab โดยรับประทานทางปาก
ภายหลังให้ยาแก้ปวด ประเมินและบันทึกอาการปวดของผูป้ ว่ ย และสังเกตอาการข้างเคียงของยา
3. จัดท่านอนให้ท่าทีส่ ขุ สบาย ไขหัวเตียงสูง 15-30 องศาเพื่อลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ หรือให้ผปู้ ่วยนอนตะแครงขวา
เพื่อหลีกเลีย่ งการนอนทับแผลผ่าตัดหรือเกิดการดึงรัง้ สายท่อระบาย1
4. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การประเมิ นผล
- ใช้มาตรวัดความปวด (Visual analog scale) ผูป้ ว่ ยมีความปวดระดับ 3 คะแนน
- ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการกระสับกระส่าย สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 8 เสีย่ งต่อการเกิดภาวะติดเชือ้ แผลผ่าตัด เนื่องจากมีแผลผ่าตัดทีก่ ะโหลกศีรษะ
ข้อมูลสนับสนุน
S:O : - มีแผลผ่าตัดทีศ่ รี ษะ และมีสายระบายต่อขวด (Radivac drain) ซึง่ มีทางเข้าของ Pathogenic
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากการติดเชือ้ แผลผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. แผลผ่าตัดไม่อกั เสบ บวม แดง ร้อน
2. แผลผ่าตัดหายภายใน 7-10 วัน
3. ผูป้ ว่ ยมีอุณหภูมกิ ายอยู่ในช่วง 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ล้างมือทุกครัง้ ก่อนและหลังให้การพยาบาล
2. ประเมินแผลผ่าตัดว่ามีบวม แดง ร้อน มี Discharge ซึมหรือไม่
3. ประเมินประสิทธิภาพการทางานของท่อระบาย ว่าคงสภาพ Vacuum และ Closed System พร้อมทัง้ สังเกตลักษณะ
ของสารคัดหลัง่ เพื่อให้การทางานของ Vacuum Drain มีประสิทธิภาพป้องกันการคังของเลื
่
อด และสารคัดหลัง่ อันเป็ นสาเหตุของ
การติดเชือ้
4. แนะนาเกีย่ วกับการดูแลแผลไม่ให้เปี ยกน้า ห้ามแกะเกาบริเวณแผล และไม่นอนทับบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อป้องกัน
การปนเปื้ อนของเชือ้ โรคเข้าสูบ่ าดแผล
5. แนะนาญาติดแู ลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย เพื่อความสะอาด ลดปริมาณการติดเชือ้ และเพื่อความสุขสบายของ
ผูป้ ว่ ย
6. ประเมินภาวการณ์ตดิ เชือ้ จากระดับอุณหภูมริ ่างกายของผูป้ ว่ ย ลักษณะแผลผ่าตัดจากบันทึกการพยาบาล
การประเมิ นผล
แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มอี าการแสดงของการติดเชือ้ การทางานของ Vacuum Drain อยู่ในระดับ Closed System และมี
ประสิทธิภาพในการทางานดี ผูป้ ว่ ยมีอุณหภูมกิ ายอยู่ในช่วง 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 9 ขาดความรูใ้ นการดูแลตนเองเมือ่ กลับบ้าน
ข้อมูลสนับสนุน
S : - ผูป้ ว่ ยสอบถามการปฏิบตั ติ วั เมื่อกลับบ้าน
O : - สีหน้าวิตกกังวล
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยและสามารถดารงชีวติ อย่างมีความสุขตามศักยภาพ โดยครอบครัวมีสว่ นร่วมสนับสนุน
เพื่อให้ผปู้ นว่ ผล
ยปลอดภัยและสามารถดารงชีวติ อย่างมีความสุขตามศักยภาพ โดยครอบครัวมีสว่ นร่วมสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิ
เกณฑ์การประเมิ
ผล ้ ความเข้าใจการปฏิบตั ติ นเมื่อกลับบ้าน
ผูป้ ว่ ยมีคนวามรู
ผูป้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบตั ติ นเมื่อกลับบ้าน
กิ จกรรมการพยาบาล
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินสภาพและความสามารถของผูป้ ว่ ยในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาญาติ
แนะน�ำาญาติ
ญาติในการดูแลผู้ป่วย
รประจำาวัวัน พร้อมทั้ง้ ให้ค�ำาแนะน
ร่วมกัน 1. ประเมินสภาพและความสามารถของผู้ป่ว่ ยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�
ร่วมกัน 2. สอน/แนะนาผูป้ ว่ ยและญาติเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ดังนี้
2. 2.1
สอน/แนะน
าผูป้ ว่ ยและญาติ
ย่ วกับการปฏิบทตั นั ติ ทีวั เช่ดังนนีมี้ อาการปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน ชัก ซึมลง
สังเกตอาการผิ
ดปกติทต่ี เอกี้ งมาพบแพทย์
เกตอาการผิดปกติ
อ้ งมาพบแพทย์
ทนั ที เช่นมีอาการปวดศี
หรือแผลผ่าตั2.1
ดมีสัองาการบวมแดง
มีสงิ่ คัทดต่ี หลั
งผิ
่ ดปกติออกจากบาดแผล
มีไข้ รษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน ชัก ซึมลง
หรือแผลผ่า2.2
ตัดมีรัอบาการบวมแดง
มีสงิ่ คคัรบทั
ดหลังงผิ
ปกติ
ประทานอาหารได้
้ ่ 5ดหมู
่ ออกจากบาดแผล มีไข้
2.2
ครบทั
5 หมูง่ เกตอาการข้างเคียงของยา หากพบว่ามีอาการแพ้ยา ให้รบี ไปพบแพทย์ตาม
2.3 รับประทานอาหารได้
ประทานยาตามแพทย์
สงั ่ง้ และสั
2.3 รับประทานยาตามแพทย์
สงั ่ และสังเกตอาการข้างเคียงของยา หากพบว่ามีอาการแพ้ยา ให้รบี ไปพบแพทย์ตาม
สถานพยาบาลใกล้
บา้ นทันที
สถานพยาบาลใกล้
บา้ าให้
นทัมนาตรวจตามแพทย์
ที
2.4 แนะน
นดั เพื่อการดูแลต่อเนื่อง และฟงั ผลชิน้ เนื้อ
แนะนาให้มาตรวจตามแพทย์นดั เพื่อการดูแลต่อเนื่อง และฟงั ผลชิน้ เนื้อ
การประเมิ2.4
นผล
การประเมิ
1.นผูผล
ป้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบตั ติ นเมื่อกลับบ้าน
1.
ความรู้ ความเข้
นเมืให้่อกลั
บบ้าวนมมือในการรักษาพยาบาล
2. ผูป้ ว่ ยมี
ยคลายความวิ
ตกกัางใจการปฏิ
วล สีหน้าบแจ่ตั มติ ใส
ความร่
่
2. ผูป้ วยคลายความวิตกกังวล สีหน้าแจ่มใส ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
สรุปกรณี ศึกษา
สรุปกรณีหญิ
ศึกงษา
ไทยอายุ 63 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ 2 เดือน มีอาการหลงลืมบ่อย อ่อนแรงแขนขาขวา พูดไม่ถนัด รักษาที่
หญิงไทยอายุ ม63ชนไม่
ปี มาโรงพยาบาลด้
วยอาการ 2 เดืาแพงเพชรเพื
อน มีอาการหลงลื
มบ่ออยแพทย์
อ่อนแรงแขนขาขวา
ดไม่ถcontrast
นัด รักษาที
คลินิกและโรงพยาบาลชุ
ทุเลา จึงส่งตัวมาโรงพยาบาลก
่อรักษาต่
ส่งทา CT Brainพูwith
พบ่
คลิ
และโรงพยาบาลชุ
มชนไม่แพทย์
ทุเลา จจึงึ งนัส่ดงตัทวาผ่มาโรงพยาบาลก
าแพงเพชรเพื
่อรั้อกงอกสมองออก
ษาต่อ แพทย์สผู่งทป้ า่วยมานอนโรงพยาบาลในวั
CT Brain with contrast พบ
Leftนิกventricular
meningioma
าตัดเปิ ดกะโหลกศี
รษะเพื่อนาเนื
นที่
่วยมานอนโรงพยาบาลในวั
Left
meningioma
จงึ นัดทาผ่าอตัมของผู
ดเปิ ดกะโหลกศี
รษะเพื่อนาเนื้องอกสมองออก
ผูป้ างละเอี
13 ธัventricular
นวาคม 2561
2562
แพทย์ได้แพทย์
เตรียมความพร้
้ป่วยและการตรวจทางห้
องปฏิบตั ิการอย่
ยด และได้ทาผ่าตัดเปินทีด่
่
13 ธันวาคม
2562
ได้่อเตรี
มความพร้(Craniotomy
อมของผู้ปวยและการตรวจทางห้
ิการอย่
งละเอียยดาระงั
และได้
ทาผ่าส้ ตักึ ดแบบ
เปิ ด
กะโหลกศี
รษะเพื
่อนาเนืแพทย์
้องอกเยื
หุม้ ยสมองออก
for tumor removal) อวิงปฏิ
สญ
ั ญีบแตั พทย์
พจิ าารณาให้
บความรู
กะโหลกศี
่อนาเนื้องอกเยื
ม้ สมองออก
(Craniotomy
forระยะเวลาในการผ่
tumor removal) วิาสตัญ
ั ดญี8แพทย์
ส้ กึ แบบ
General รษะเพื
Anesthesia
ซึ่งผู้ป่อ่วหุยปลอดภั
ยจากการผ่
าตัด ใช้
ชัวโมง
่ พจิ ารณาให้
ผู้ป่วยสูยญาระงั
เสียบเลืความรู
อด 700
ml.
General
้ป่วยปลอดภั
ยจากการผ่
าตัด ใช้รอะยะเวลาในการผ่
ชัวโมง
่
ผูอ้ปงผ่่วยสู
อด 700
ml.
ใส่ RadivacAnesthesia
drain 1 เส้นซึต่่งอผูขวดสุ
ญญากาศ
ไม่มภี าวะแทรกซ้
นจากการผ่าตัด าดัตังดนั8น้ พยาบาลห้
าตัดญจึเสีงมียคเลืวามส
าคัญมาก
่วย
ใส่
drain 1 เส้
นต่ผอปู้ ขวดสุ
ญญากาศ
ไม่มภี วาวะแทรกซ้
ด ป้ ดัว่ ยที
งนัน้ ห่ พยาบาลห้
องผ่าตัอดนผ่
จึงมีาตัคดวามส
ทีส่ ดุ Radivac
ในการพยาบาลเพื
่อให้
ว่ ยและญาติ
ให้ความร่
มมือในการผ่อนจากการผ่
าตัด โดยเยีาย่ ตัมผู
อผูป้ ว่ ยในระยะก่
เพื่อาคั
ให้ญผปู้มาก
ทีเตรี
ส่ ดุ ยในการพยาบาลเพื
ผปู้ ว่ ยและญาติ
ให้ความร่าตัวมมื
าตัดการเครื
โดยเยีย่ อมผู
ป้ ว่ ยในระยะก่
อนผ่ใาห้ตัพดร้อเพืมใช้
่อให้ผจัดปู้ ท่่วยา
มความพร้อมด้านร่่อาให้งกายและจิ
ตใจ ในระยะผ่
ดมีอกในการผ่
ารบริหารจั
งมือป้ วัว่ สยที
ดุอห่ ุปอผู
กรณ์
ทางการแพทย์
เตรี
มความพร้
อมด้านร่และอ
างกายและจิ
ตใจ ในระยะผ่าตักดบั มีทีกมารบริ
ดการเครื
่องมืญั อหาได้
วัสดุออุปย่กรณ์
พร้อรมใช้
ผู้ป่วยยอย่
างเหมาะสม
านวยความสะดวกให้
ผ่าตัหดารจั
รวมถึ
งแก้ไขป
างทันทท่างการแพทย์
วงที จนผู้ปใ่วห้ยได้
บั การผ่จัดาท่ตัดา
่ว ยทีอ่หย่อผู
างทั
ท่วงที
้ป่วยได้
รบั การผ่้ปาตั่ว ดย
ผูอย่้ปา่วงปลอดภั
ยอย่างเหมาะสม
และอกานวยความสะดวกให้
กบั ทีมผ่าตัดง ผ่รวมถึ
ย พ้น ภาวะวิ
ฤติด ัง กล่ า วได้ ส่ ว นในระยะหลั
า ตัดงได้แก้เ ยีไ่ยขปมผูญั ้ปหาได้
้ป่นว ยเพื
่ อ ติจนผู
ด ตามดู
แ ลอาการผู
อย่
า งปลอดภั
ย พ้น ภาวะวิ
ก ฤติด ัง กล่าตัาดวได้ซึง่ พบว่
ส่ ว นในระยะหลั
ผ่ าาตัตัดดได้
่ย มผู
่ห อผู้ป่ว ยเพื
ด ตามดู
แ ลอาการผู
แผลผ่
าตัด ภาวะแทรกซ้
อนจากการผ่
าผูป้ ว่ ยหลังทงาผ่
เสร็เ ยีจได้
ใส่ท้ปอ่วช่ยที
วยหายใจย้
ายไป่ อ ติICU
หายใจดี
สมั พันธ์้ปดกี่วบัย
่วยสามารถหายใจเองได้
แผลผ่
ด ภาวะแทรกซ้
อนจากการผ่
ด ซึง่ พบว่
งทาผ่าตัดเสร็จได้ใส่ท่อไม่ช่วมยหายใจย้
หายใจดีสมั พันธ์ดกี บั
เครื่องาตัVentilator
โดยนอนรั
กษาทีา่ ตัICU
4 าวัผูนป้ ว่ ยหลั
มีอาการปวดแผลพอทน
ีไ ข้ จากนัายไป
น้ ผู้ปICU
เครื
่องอVentilator
ษาที่ ยICU
น มีอาการปวดแผลพอทน
ไม่มีไาบั
ข้ ดจากนั
น้ ผูป้ ้ป่ว่วยมี
ยสามารถหายใจเองได้
ต่อมาผู
อาการดีขน้ึ ช่วยเหลือ
แพทย์
นุ ญาต OFF โดยนอนรั
ET Tube กและให้
า้ ยไปตึ4กศัลวัยกรรมหญิ
ง พร้อมส่งทากายภาพบ
แพทย์อนุ ญ
าต OFF
ETมTube
และให้ยอา้ นจากการผ่
ยไปตึกศัลยกรรมหญิ
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ความรูค้ วามชานาญ มีการประเมินความพร้อมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด ให้ความรูแ้ ละข้อมูลแก่ผปู้ ว่ ยให้เตรียมพร้อมและให้ความร่วมมือใน
การผ่าตัด จัดเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ทมี ผ่าตัด และแก้ไขปญั หาได้อย่างทันท่วงทีทงั ้
ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องผ่าตัดให้มคี วามรู้ความเข้าใจกายวิภาคและสรี รวิทยาระบบประสาท ความรูเ้ บื้องต้น
เกีย่ วกับเนื้องอกสมอง และขัน้ ตอนการผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพื่อนาเนื้องอกออก ซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผ่าตัดทัง้ ก่อน ขณะ และหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาทักษะการให้ความรู้, คาแนะนาผูป้ ่วยและญาติอย่างถูกต้อง มีเอกสารความรูเ้ รื่องโรคเนื้องอกให้อ่านทาความ
เข้าใจเรื่องโรค การดูแลตนเอง
สรุป

จากกรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ยมีอาการหลงลืมบ่อย แขนขาขวาอ่อนแรง พูดไม่ถนัดซึง่ เป็ นอาการทีข่ น้ึ อยู่กบั ตาแหน่ งของเนื้องอก
กดทับ โดยสอดคล้องกับทฤษฎี ทา CT brain พบ Left ventricular meningioma แพทย์พจิ ารณารักษาโดยการผ่าตัดเปิ ดกะโหลก
ศีรษะเพื่อนาเนื้องอกเยื่อหุม้ สมองออก ซึง่ ได้ให้การพยาบาลทัง้ ก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกับทีมสหสาขา ทาให้ผปู้ ่วยพ้นจากภาวะวิกฤติ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน สามารถฟื้ นฟูร่างกายเป็ นปกติ และมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั หลังจาหน่ายจากโรงพยาบาล
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Nursing care for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
patients receiving the thrombolytic agent : a case study
Nursing care for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
Nareerat Songtrakulsak, D.N.S.*
patients receiving the thrombolytic agent : a case study
Abstract
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Introduction : ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) is the worst form of acute coronary
syndrome
(ACS)D.N.S.*
which
complete obstruction of a coronary artery, resulting in the death of cardiac muscles and leading cause of death in
Thailand. STEMI is a life-threatening, time-sensitive emergency condition that must be evaluated, diagnosed and treated
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การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลัน ( STEMI )
ที่ได้รบั ยาละลายลิ่ มเลือด : กรณี ศึกษา
นารีรตั น์)
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลัน ( STEMI
ที่ได้รบั ยาละลายลิ่ มเลือด : กรณี ศึกษา

ส่งตระกูลศักดิ,์ ป.พส.*

บทคัดย่อ
บทนา : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็ นภาวะวิกฤติทเ่ี ป็ นอันตรายต่อชีวติ และเป็ นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย การประเมิน คัด กรอง การวินิ จ ฉั ย และการดู แ ลรัก ษาพยาบาลที่ท ัน เวลา ช่ ว ยลดอั
และ
นารีรตัตน์ราการเสี
ส่งตระกูลยศัชีกวดิ,ิต์ ป.พส.*
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คาสาคัญ : กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ระบบช่องทางด่วน ยาละลายลิม่ เลือด
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กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การให้การพยาบาลและระบบการประสานส่งต่อ
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ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS ) หมายถึงกลุ่มอาการทีม่ ลี กั ษณะบ่งชีถ้ งึ ภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน สาเหตุจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตันจากการแตกของคราบไขมันร่วมกับ
มีลมิ่ เลือดอุดตัน ทาให้ไม่มเี ลือดไหลเวียนไปเลีย้ งกล้ามเนื้อหัวใจ แบ่งเป็ น 1) Unstable angina (UA) กลุ่มอาการเจ็บหน้าอก
เฉียบพลัน ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST segment depression หรือ T wave inversion ผล Cardiac biomarkers : Negative 2)
Non-ST-Elevation myocardial infarction (Non Q-wave MI หรือ NSTEMI ) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST segment depression
หรือ T wave inversion ผล Cardiac biomarkers : Positive แสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายและเป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงต่อการเกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจตายชนิด Q-wave 3) ST- Elevation MI (STEMI) กลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST segment
elevation และพบ Cardiac biomarkers :Positive ผูป้ ่วยมีโอกาสเสียชีวติ กะทันหัน แต่ถ้ากลุ่มนี้ได้รบั การดูแลรักษาทีถ่ ูกต้อง
รวดเร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ลงได้ 1,2,3
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เป็ นโรคที่เป็ นปญั หาด้านสาธารณสุขที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของ
ประเทศไทย ในประเทศไทยจากข้อมูล Thai ACS Registry ปี 2560-2561 พบอัตราป่วยจาก STEMI ร้อยละ 39.30 และ 39.22
ตามลาดับ และอัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย STEMI ขณะรับไว้ในโรงพยาบาลร้อยละ 9.63 และ 9.84 ตามลาดับ4 อาการสาคัญคือ
เจ็บเค้นอกรุนแรงเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพักนานกว่า 20 นาทีและอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เหงื่อออก หน้ามืดเป็ นลม คลื่นไส้
อาเจียน ปจั จัยเสีย่ งได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง บุหรี่ โรคอ้วนลงพุง เพศชายอายุตงั ้ แต่ 45 ปี ขน้ึ ไป
เพศหญิงอายุตงั ้ แต่ 55 ปี ขน้ึ ไป ผู้ท่บี ริโภคผักและผลไม้น้อย ผู้ทข่ี าดการออกกาลังกายและภาวะเครียด เป็ นต้น อาการและ
สัญญาณเตือนของโรค ส่วนใหญ่มาด้วยอาการแน่ นอกรุนแรง เหงื่อออกใจสัน่ ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย
บางรายมาด้วยจุกใต้ลน้ิ ปี่ คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน การวินิจฉัยโรค STEMI ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยาและถูกต้องเป็ นสิง่
สาคัญทีน่ าไปสู่การรักษาเปิ ดหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ่วย (Reperfusion Therapy) ด้วยการให้ยาละลายลิม่ เลือด (ข้อบ่งชีส้ าหรับ
การให้ยาละลายลิม่ เลือดใช้ในผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ภายใน 12 ชัวโมง
่
หลังจากมีอาการโดยไม่มขี อ้ ห้าม) และ/หรือการขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนใส่ขดลวดค้ายัน ร่วมกับการตรวจพบความ
ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการเพิม่ ขึน้ ของค่า Cardiac Muscle Enzymes 5 เป้าหมายสาคัญในการรักษาคือ เพิม่ การ
ไหลเวียนของเลือดกลับไปเลีย้ งกล้ามเนื้อหัวใจใหม่ (reperfusion) โดยเร็วที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รบั เลือดไปเลี้ยงอย่าง
เพียงพอ ซึง่ มีผลต่อการลดขนาดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจและลดความรุนแรงของโรค 6
จากข้อมูลสถิตโิ รงพยาบาลขาณุ วรลักษบุรี ปี งบประมาณ 2559 ถึงปี งบประมาณ 2561 มีผปู้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน (STEMI) จานวน14 ,10 และ 12 รายตามลาดับ พบภาวะแทรกซ้อน คือ ภาวะช็อคจากหัวใจ (Cardiogenic Shock)
ร้อยละ 14.29 ,0 และ 0 ตามลาดับ รักษาโดยการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ร้อยละ 78.57, 90 และ 66.67 ตามลาดับ
และพบผูป้ ว่ ยเสียชีวติ หลังได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ภายใน 24 ชัวโมงร้
่
อยละ 27.27 ,11.11 และ 0 ตามลาดับ เพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวติ หลังจากได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด งานการพยาบาลอุบตั เิ หตุฉุกเฉินและนิตเิ วชจึงได้
นาการรักษาโดยวิธเี ปิ ดหลอดเลือดหัวใจ (Reperfusion Therapy) ด้วยการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase มาพัฒนาระบบการ
ดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ตัง้ แต่ระยะแรกรับ ระยะวิกฤตฉุ กเฉิน ระยะส่งต่อ ร่วมกับ
พัฒนาความรูพ้ ยาบาลในด้านทักษะการประเมินคัดกรอง การอ่านผล EKG การประเมินสภาพและการเฝ้าระวังแก้ไขภาวะวิกฤติ
โดยเลือกผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ทีไ่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือดและมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการได้รบั ยา
ละลายลิม่ เลือดมาเป็ นกรณีศกึ ษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังในระยะวิกฤติ รวมทัง้ การดูแลระหว่าง
ส่งต่อของแผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
กรณี ศึกษา
หญิงไทยอายุ 74 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 อาชีพแม่บ้าน ที่อยู่ อ.ขาณุ วรลักษบุรี
จ. กาแพงเพชร เข้ารับการรักษาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการสาคัญถ่ายเหลว 3 ครัง้ ไม่มมี ูกเลือดปน
ไม่อาเจีย น 4 ชัว่ โมงก่อ นมาโรงพยาบาล ไม่ได้รบั การรัก ษาที่ไ หน แรกรับผู้ป่วยรู้สกึ ตัว ถามตอบรู้เรื่อง อุณหภู มิ 37 องศา
เซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 92 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 160/110 มิลลิเมตรปรอท ค่าความ
เข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 94% น้ าหนักตัว 53 กิโลกรัม รายงานแพทย์ให้การรักษาโดยให้ยา Captopril 1 เม็ด ทางปาก
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ปาก
ลักลัษณะภายนอกปกติ
กษณะภายนอกปกติ
ลักษณะภายนอกปกติ
6. 6.ทรวงอกและทางเดิ
ทรวงอกและทางเดิ
นหายใจ
น: หายใจ
: ทรวงอกรู
: ทรวงอกรู
ปร่ปาร่งปกติ
างปกติหายใจสม
หายใจสม
่าตเสมอ
อัตอัราการหายใจ
ตราการหายใจ
20ครัครั
ง้ เสี
/นาที
ง้ ย/นาที
เสีเสี
ยงการ
ยงการ
งการ
6. ทรวงอกและทางเดิ
นหายใจ
ทรวงอกรู
ปร่างปกติ
หายใจสม
่าเสมอ่าอัเสมอ
ราการหายใจ
20 ครัง20
้ /นาที
หายใจปกติ
หายใจปกติ
หายใจปกติ
7. 7.หัวหัใจและหลอดเลื
วใจและหลอดเลื
อดอด: การเต้
การเต้
นวของหั
นใจสม
ของหั
ว่าใจสม
วใจสม
่าอัเสมอ
่าตเสมอ
อัตอัราการเต้
ตราการเต้
นใจของหั
วใจง92
92ครัครั
ง้ ไม่
/นาที
ง้ /นาที
ไม่
มอเี มส้ดที
เีนส้เลืนค่ เลื
อดที
อดที
ค่ อโป
ง่ ง่
7. หัวใจและหลอดเลื
อด : การเต้
น: ของหั
เสมอ
ราการเต้
นของหันวของหั
92วใจ
ครั
้ /นาที
มเี ส้ไม่
นเลื
อโป
ง่ ค่ อโป
พองค่าค่ความเข้
ามความเข้
มข้มนข้ของออกซิ
นของออกซิ
เจนในเลื
เอจนในเลื
อดอด94%
94%
พอง ค่พอง
าความเข้
ข้นของออกซิ
เจนในเลื
ด 94%
8. 8.อช่งและทางเดิ
อช่งท้
องท้
องและทางเดิ
องและทางเดิ
นอาหาร:
นบริ
อาหาร:
บริบริ
เวณหน้
าท้าอท้งกดไม่
อเจ็งกดไม่
บไม่ไม่
มอี มาการคลื
อี ่นาการคลื
่นไส้
่นยไส้
อนาเจี
อาเจี
ยนยน
8. ช่องท้
นอาหาร:
เวณหน้
าเท้วณหน้
องกดไม่
บ ไม่เจ็มเบอี จ็าการคลื
ไส้อาเจี
9.กล้้อกล้
าและกระดู
มเนื
ามเนื
้อและกระดู
้อและกระดู
ก ก: โครงสร้
:าโครงสร้
างร่างร่
างกายปกติ
างกายปกติ
9. กล้า9.มเนื
ก : โครงสร้
งร่างกายปกติ
10.10.ระบบทางเดิ
ระบบทางเดิ
นปนสั ป:สาวะ
สั กระเพาะป
สาวะ: กระเพาะป
: กระเพาะป
สั สาวะไม่
สั โสาวะไม่
10. ระบบทางเดิ
นปสั สาวะ
สั สาวะไม่
ปง่ ตึงโปโง่ ปตึง่ งตึง
11.11.ระบบอวั
ระบบอวั
ยนวะสื
์ ธุ: ์เต้: เต้
านมปกติ
านมปกติ
อวับอวั
ยพัวะสื
ยนวะสื
บนพัธุนภ์ ธุายนอกปกติ
ภ์ ายนอกปกติ
11. ระบบอวั
ยวะสืบยพัวะสื
ธุบ์ :พับเต้นพัาธุนนมปกติ
อวัยวะสื
ธุบภ์ พัายนอกปกติ
12.12.สภาพจิ
ตน้ใจ:
น้หาน้งวิวลไม่
าตวิกกั
ตกกั
งสวลไม่
สขุ สสบาย
วลเรื
งวลเรื
่องการรั
งการรั
กษา
กษา
12. สภาพจิ
ตสภาพจิ
ใจ: สีตหใจ:
าวิสีตหสีกกั
ขุ งวลไม่
สบาย
กัขุ งสบาย
วลเรืกั่องกังการรั
ก่อษา
ิ การ
ผลการตรวจทางห้
ผลการตรวจทางห้
ผลการตรวจทางห้
องปฏิอบงปฏิ
ตัอิ กงปฏิ
ารบตั บิ กตั าร
ผลการตรวจ
ผลการตรวจ
ผลการตรวจ
ค่าที่รายงาน
ค่าค่ทีา่รทีายงาน
่รายงาน
ค่าปกติ
ค่าค่ปกติ
าปกติ
1.Troponin-T
1.Troponin-T
1.Troponin-T
> 2000> >2000
2000
< 40 < <4040
2. Electrolyte
2. 2.Electrolyte
Electrolyte
2.1 Na2.12.1NaNa
139.5 139.5
mmol/L
139.5mmol/L
mmol/L
135-145
135-145
135-145
mmol/Lmmol/L
mmol/L
2.2 K 2.22.2K K
4.69 mmol/L
4.69
4.69mmol/L
mmol/L
3.5-5.53.5-5.5
mmol/L
3.5-5.5mmol/L
mmol/L
2.3 Cl2.32.3ClCl
101.2 101.2
mmol/L
101.2mmol/L
mmol/L
95-10595-105
mmol/L
95-105mmol/L
mmol/L
2.4 CO2
2.42.4CO2
CO2
26.8 mmol/L
26.8
26.8mmol/L
mmol/L
21-2821-28
mmol/L
21-28mmol/L
mmol/L
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การวางแผนการพยาบาล
พบว่าผูป้ ว่ ยมีปญั หาทางการพยาบาลทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลาทีศ่ กึ ษา ดังนี้
1. ผูป้ ว่ ยมีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
2. เกิดภาวะความดันโลหิตต่าจากผลข้างเคียงของการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
3. ญาติวติ กกังวลเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ย
4. ผูป้ ว่ ยและญาติ ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการดาเนินของโรค แผนการรักษา และการปฏิบตั ติ น
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูป้ ว่ ยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยบอกเจ็บแน่นหน้าอก
2. ผลการตรวจ EKG พบการเปลีย่ นแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST Segment Elevated ตาแหน่ง V1-4
3. ผูป้ ว่ ยให้คะแนนความปวดทีร่ ะดับ 10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาการเจ็บหน้าอกของผูป้ ว่ ยทุเลาลง
2. ผูป้ ว่ ยได้รบั การแก้ไขอาการเจ็บหน้าอกซึง่ เป็ นผลจากออกซิเจนไปเลีย้ งหัวใจลดลง
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. อาการเจ็บแน่นหน้าอกทุเลาลง
2. ผูป้ ว่ ยให้คะแนนความปวดลดลง
กิ จกรรมการพยาบาลที่ห้องอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น
1. การซักประวัตติ ามหลัก OPQRST ดังนี้ 1.O: Onset ระยะเวลาทีเ่ กิดอาการ 2) P: Precipitate cause สาเหตุชกั นาและ
การทุเลา เช่น อะไรทาให้อาการดีขน้ึ /แย่ลง 3) Q: Quality ลักษณะของอาการเจ็บอก เช่นเจ็บแน่ นเหมือนมีอะไรมาบีบรัดหรือเจ็บ
แปล๊บๆ 4) R: Refer pain เจ็บตรงไหน เจ็บร้าวไปตาแหน่ งใดบ้าง 5) S: Severity ความรุนแรงของอาการเจ็บแน่ นอก หรือ Pain
score 6) T: Time ระยะเวลาทีเ่ ป็ น ปวดนานกีน่ าที ในผูป้ ่วยกรณีศกึ ษานี้ เกิดอาการเจ็บแน่ นหน้าอกภายหลังมาโรงพยาบาลแล้ว
สาเหตุชกั นาอาจเกิดจากร่างกายมีภาวะเครียดจากความเจ็บป่วย ลักษณะของอาการเจ็บอก เป็ นแบบทันทีทนั ใด ลักษณะแบบมี
ของหนักทับ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและร้าวไปทีแ่ ขนซ้าย ให้คะแนนความปวดทีร่ ะดับ 10 เจ็บนานกว่า 20 นาที ซึง่ เข้าได้กบั
อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจ
2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและรายงานแพทย์แปลผลภายใน 10 นาที
3. ประเมินสภาพทัวไป
่ อาการเหนื่อย สัญญาณชีพ (อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และความดันโลหิต) ทุก 15 นาที
4. เฝ้าระวังประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจและ On EKG Monitor
5. เฝ้ า ระวัง ติด ตามประเมิน สภาพและบัน ทึก อาการเจ็บ หน้ า อก ได้แ ก่ อาการร้อ งคราง,ร้อ งไห้, ท าหน้ า บูด บึ้ง ,
กระสับกระส่าย,ภาวะเหงื่อท่วม,กาหน้าอก เพื่อประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึง่ ส่งผลให้ cardiac output ลดลง และการ
ประเมินระดับความปวดโดยใช้ Pain Score
6. เฝ้าระวังติดตามประเมินสภาพและบันทึกอาการและอาการแสดงของปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ได้แก่ อัตราการ
เต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้ Pulse pressure แคบ ความดันโลหิตต่า อัตราการหายใจเพิม่ ขึน้ ระดับความรูส้ กึ ตัวลดลง อัตราการไหลของ
ปสั สาวะลดลง อุณหภูมขิ องผิวหนังบริเวณปลายมือปลาย เท้าเย็น การกาซาบเลือดส่วนปลายลดลงมี capillary refill ช้ากว่าปกติ
และชีพจรเบา
7. เฝ้าระวังติดตามประเมินสภาพและบันทึกอาการและอาการแสดงของภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxia) ได้แก่
7.1 ระดับความรู้สกึ ตัวลดลง กระสับกระส่าย สับสน หายใจเร็วตื้น ใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ ชีพจรเร็ว
ปลายมือปลายเท้าซีดเย็น ริมฝีปากเขียวคล้า
7.2 ฟงั เสียงการหายใจ บันทึกอัตราการหายใจ ความลึก รูปแบบ และความสะดวกของการหายใจทุก 15 นาที
เนื่องจากอาการหายใจลาบากแสดงถึงการได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ ประเมินสภาพเนื้อเยื่อ สีรมิ ฝีปาก สีเล็บทีป่ ลายมือและปลายเท้า
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7.3 ดูแลการให้ O2 ในกรณีพบค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด <94% เพื่อเพิม่ ระดับออกซิเจนในเลือดไป
เลีย้ งกล้ามเนื้อหัวใจและลดการทางานของหัวใจ
8. เฝ้าระวังติดตามประเมินสภาพและบันทึกอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แก่ ภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ, ภาวะ Cardiogenic shock และภาวะหัวใจล้มเหลว
8.1 อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ภาวะ Cardiogenic shock เช่น หน้าซีด เหงื่อออก
ตัวเย็น กระสับกระส่าย สับสน ความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลง ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่า
8.2 อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ไอมีเสมหะ
หรือเสมหะเป็ นฟอง บวมตามแขน ขา ฟงั ปอดพบ Crepitation และประเมินความรุนแรงโดยใช้ Killip class
9. จัดท่านอนศีรษะสูง 45 องศาและดูแลผูป้ ว่ ยให้ได้รบั การพักผ่อน
10. ช่ ว ยบรรเทาอาการเจ็บ แน่ น หน้ า อกและการเกิด ลิ่ม เลือ ดมากขึ้น ตามแผนการรัก ษาโดยดูแ ลให้ผู้ป่ว ยได้ร ับ ยา
Isosorbide (5 mg) 1 เม็ดอมใต้ลน้ิ , ASA (gr. 81 mg) 4 เม็ดเคีย้ วก่อนกลืน, Clopidogrel (75 mg) 4 เม็ดทางปากตามแผนการรักษา
11. ดูแลการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ตามแผนการรักษาของอายุรแพทย์โรงพยาบาลชุมชน
11.1 การพยาบาลก่อนให้ยา
11.1.1 อธิบ ายผู้ป่ ว ยและญาติเ รื่อ งความส าคัญ ของการให้ ย าละลายลิ่ม เลือ ด โดยอธิบ ายถึ ง ประโยชน์
ผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามและตัดสินใจรับการรักษา
11.1.2 ประเมินการให้ยาตามแบบฟอร์มการให้ยาละลายลิม่ เลือด โดยประเมินถึง ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ได้แก่
1)ความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ 2)มีประวัตเิ ป็ น hemorrhagic stroke 3)มีประวัติ
เป็ น non hemorrhagic stroke ในระยะ 1 ปี ท่ผี ่านมา 4)ตรวจพบเลือดออกในอวัยวะภายใน เช่น เลือดออกทางเดินอาหาร
เลือดออกภายในช่องท้อง 5)เคยได้รบั บาดเจ็บรุนแรงหรือเคยผ่าตัดใหญ่ภายในเวลา 4 สัปดาห์ 6)สงสัยว่าอาจมีหลอดเลือดแดง
ใหญ่แทรกเซาะหรือความดันซีสโตลิกในแขนข้างซ้ายและข้างขวาต่างกันมากกว่า 15 มม.ปรอท 7) ทราบว่ามีภาวะเลือดออกง่าย
ผิดปกติหรือได้รบั ยาต้านยาแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin (INR>2) 8)ได้รบั การกูช้ พี (CPR) นานเกิน 10 นาทีหรือมีการบาดเจ็บ
รุนแรงจากการกูช้ พี 9)ภาวะตัง้ ครรภ์
11.1.3 ดูแลให้ผปู้ ว่ ยและ/หรือญาติเซ็นต์ยนิ ยอมการให้ยา streptokinase
11.1.4 ทบทวนคาสังการรั
่
กษาของแพทย์ก่อนทุกครัง้ และตรวจสอบยา streptokinase ให้ถูกต้อง
11.1.5 ดูแลให้ผปู้ ่วยได้รบั ยา CPM 1 Ampทางเส้นเลือด, Dexamethasone (4mg) 1 Ampทางเส้นเลือด และ
Metoclopramide 1 Ampทางเส้นเลือด ตามแผนการรักษาของแพทย์ก่อนให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
11.1.6 เตรียมยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase 1.5 ล้านยูนิตโดยผสมกับสารน้ า 0.9% NSS 5 ซีซี ฉีดช้าๆ
บริเวณข้างขวดแล้วหมุนและเอียงขวดอย่างช้าๆ ไม่เขย่าขวด เนื่องจากทาให้เกิดฟองและผสมตัวยาในสารน้ า 0.9% NSS 100 ซีซี
ตามแผนการรักษา
11.2 การพยาบาลระหว่างให้ยา
11.2.1 ดูแลให้ผปู้ ่วยได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase 1.5 ล้านยูนิตในสารน้ า 0.9%NSS 100 ซีซผี ่าน
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ก่อนให้ยาตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณยาทีใ่ ห้กบั เวลาทีใ่ ช้ในการให้ยาผ่าน
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
11.2.2 เฝ้าระวังติดตามประเมินอาการ-สัญญาณชีพ ระดับความรู้สึกตัว การตรวจทางระบบประสาทโดยใช้
Glasgow Coma Scale (GCS) ทุก 5 นาทีหลังได้รบั ยา จนกว่าสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติและเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการ
ได้รบั ยาเช่น ความดันโลหิตต่า ภาวะเลือดออกผิดปกติ อาการแพ้ยา
11.2.3 เฝ้าระวังติดตามประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหนื่อย สัญญาณชีพ ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดย
การ On EKG Monitor ช่วง 15 นาทีแรกและรายงานแพทย์เมื่อพบอาการเปลีย่ นแปลงของสัญญาณชีพ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อาการ
เจ็บหน้าอกไม่ดขี น้ึ หลังให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
11.2.4 ดูแลผูป้ ่วยอย่างใกล้ชดิ ระหว่างการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
และอาการข้างเคียงจากการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด รวมถึงช่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยและญาติ
11.2.5 ประสานงาน ICU รพ.กาแพงเพชร ส่งข้อมูลผูป้ ว่ ยทาง Line STEMI Fast track
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11.2.6 ประสานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนลงประวัตกิ ารให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase นาบัตรการ
ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ให้ญาติและอธิบายข้อห้ามใช้ยาละลายลิม่ เลือดซ้าภายในระยะเวลา 1 ปี เพราะมีการสร้าง
streptokinase antibody ขึน้ อาจจะลดประสิทธิภาพของยาและอาจเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ได้
11.2.7 บันทึกเวลาทีเ่ ริม่ ให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase อาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทีไ่ ด้รบั ยาและ
หากจาเป็ นต้องหยุดยาต้องบันทึกปริมาณยาทีไ่ ด้รบั และเวลาทีห่ ยุดยา
12. เตรียมยาช่วยชีวติ ฉุกเฉินและอุปกรณ์ต่างๆทีส่ าคัญในการช่วยชีวติ เช่น เครื่อง Defibrillator ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยได้ทนั ท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
กิ จกรรมการพยาบาลระหว่างส่งต่อ
1. เฝ้าระวัง ติดตามประเมินสัญญาณชีพ อาการเจ็บแน่ นหน้าอก อาการเหนื่อย ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยการ
On EKG Monitor Mobile ทุก 15 นาที จนกระทังถึ
่ งโรงพยาบาลกาแพงเพชร รายงานแพทย์ซ้าเมื่อมีอาการเปลีย่ นแปลงของ
สัญญาณชีพ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อาการเจ็บหน้าอกไม่ดขี น้ึ
2. เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxia) และอาการ แสดงของ
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แก่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะ Cardiogenic shock และภาวะหัวใจล้มเหลว
3. ติดตามเฝ้าระวังผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด เช่น ความดันโลหิตต่ า อาการแพ้ยา
ภาวะเลือดออกผิดปกติ โดยการประเมินอาการ สัญญาณชีพ ระดับความรูส้ กึ ตัวและการตรวจทางระบบประสาทโดยใช้ Glasgow
Coma Scale ทุก 15 นาทีจนกระทังถึ
่ งรพ.กาแพงเพชร
้า
4. ติดตามเฝ้าระวังอาการเลือดออกในอวัยวะทีส่ าคัญ เช่น เลือดออกในสมอง ทุก 15 นาทีใน 1 ชัวโมงแรกโดยการเฝ
่
ระวังอาการทางระบบประสาท (Neurological signs), ประเมินสัญญาณชีพ เนื่องจากการละลายลิม่ เลือดจากฤทธิของยาออกฤทธิ
์
์
ทัง้ ร่างกาย
5. เตรียมยาช่วยชีวติ ฉุกเฉินและอุปกรณ์ต่างๆทีส่ าคัญในการช่วยชีวติ เช่น เครื่อง AED ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้
ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยบอกอาการเจ็บหน้าอกลดลงและให้คะแนนความปวดจากระดับ 10 เป็ นระดับ 6
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 เกิดภาวะความดันโลหิตต่าจากผลข้างเคียงของการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
2. หลังผูป้ ว่ ยได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ในนาทีท่ี 10 พบมีเหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจร 94 ครัง้ /นาที อัตราการ
หายใจ 18 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 70/40 มิลลิเมตรปรอท
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน เฝ้าระวังและแก้ไขอาการข้างเคียงและหรือภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด เช่น
ความดันโลหิตต่า อาการแพ้ยา และภาวะเลือดออกผิดปกติ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ไม่พบภาวะเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ไม่พบอาการแพ้ยา
2. สัญญาณชีพ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ไม่มภี าวะความดันโลหิตต่า ชีพจรเต้นเร็ว
กิ จกรรมการพยาบาลที่ห้องอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น
1. เฝ้าระวังอาการหลังให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase โดยประเมินอาการ สัญญาณชีพทุก 5 นาที : ในนาทีท่ี 10 พบ
มีภาวะความดันโลหิตต่ ากว่าปกติ 70/40 มิลลิเมตรปรอท มีเหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจร 94 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 18 ครัง้ /นาที
ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ดังนี้
1.1 ให้สารน้าทางเส้นเลือดดาเร็วๆ : 0.9%NSS 1000 ซีซี ภายใน 15 นาที
1.2 ปรับลดอัตราการไหลของยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase จาก100 ซีซตี ่อชัวโมงเป็
่
น 50 ซีซตี ่อชัวโมง
่
1.3 On Dopamine (2:1) ในสารน้ า 0.9%NSS 100 ซีซที างเส้นเลือดดาอัตราการไหลเริม่ ต้น 3 ซีซตี ่อชัวโมง
่
ผ่านเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
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2. ดูแลการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase และเฝ้าระวังติดตามประเมินอาการ-สัญญาณชีพ ระดับความรูส้ กึ ตัว
การตรวจทางระบบประสาทโดยใช้ Glasgow Coma Scale (GCS) ทุก 5 นาทีหลังได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด
3. ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชดิ ระหว่างการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและอาการ
ข้างเคียงจากการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดเช่น ความดันโลหิตต่า อาการแพ้ยา และภาวะเลือดออกผิดปกติ
4. ประเมินอาการ สัญญาณชีพซ้าจนอยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนส่งต่อผูป้ ว่ ย
กิ จกรรมการพยาบาลระหว่างส่งต่อ
1. ติดตาม เฝ้าระวังผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดเช่น ความดันโลหิตต่ า อาการแพ้ยา
ภาวะเลือดออกผิดปกติ โดยการประเมินอาการ สัญญาณชีพ ระดับความรูส้ กึ ตัวและการตรวจทางระบบประสาทโดยใช้ Glasgow
Coma Scale ทุก 15 นาที จนกระทังถึ
่ งรพ.กาแพงเพชร
2. เตรียมยาช่วยชีวติ ฉุ กเฉินและอุปกรณ์ต่างๆทีส่ าคัญในการช่วยชีวติ เช่นเครื่อง AED ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่วยได้
ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การประเมิ นผล
1. ไม่พบอาการและอาการแสดงของเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ไม่พบอาการแพ้ยา
2. ภายหลัง แก้ไ ขภาวะความดัน โลหิต ต่ า จากการได้ร ับ ยาละลายลิ่ม เลือ ด Streptokinase เฝ้ าระวัง ประเมิน อาการ
สัญญาณชีพซ้า จนสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ชีพจร 94 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 18 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 130 /80
มิลลิเมตรปรอท และค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 97% จึงนาผูป้ ว่ ยส่งต่อรพ.กาแพงเพชร
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ญาติวติ กกังวลเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ย
ข้อมูลสนับสนุน
1. สีหน้าวิตกกังวล
2. ญาติสอบถามว่าต้องรักษาอย่างไร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ญาติเข้าใจเรื่องแนวทางการรักษาและคลายความวิตกกังวล
เกณฑ์การประเมิ นผล : ญาติคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
กิ จกรรมการพยาบาลที่ห้องอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย/ญาติดว้ ยวาจาทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน ท่าทางเป็ นมิตร
2. อธิบายให้ญาติเข้าใจเกีย่ วกับอาการเจ็บหน้าอก แผนการรักษาพยาบาล และการปฏิบตั ติ วั เพื่อให้ผปู้ ว่ ย/ญาติเข้าใจ ลด
ความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
3. ให้ขอ้ มูลเรื่องการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่ เลือด ถึงผลดี ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ ประวัตขิ อ้ ห้ามใน
การให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
ั
4. เปิ ดโอกาสให้ญาติซกั ถามปญหาที
ส่ งสัย และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
กิ จกรรมการพยาบาลระหว่างส่งต่อ
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย/ญาติดว้ ยวาจาทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน ท่าทางเป็ นมิตร
2. อธิบายให้ญาติทราบเป็ นระยะเกีย่ วกับอาการของผูป้ ว่ ย และเปิ ดโอกาสให้ญาติซกั ถามเพื่อลดความวิตกกังวล
การประเมิ นผล
1. ญาติยอมรับ เข้าใจแผนการรักษาของแพทย์และเซ็นต์ยนิ ยอมรับการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
2. ญาติคลายความวิตกกังวล มีสหี น้าผ่อนคลายขึน้
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 4 ผูป้ ว่ ยและญาติ ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการดาเนินของโรค แผนการรักษา และการปฏิบตั ติ น
ข้อมูลสนับสนุน
ญาติสอบถามว่าต้องรักษาอย่างไร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผปู้ ว่ ยและญาติเข้าใจเรื่องการดาเนินของโรค แผนการรักษา และการปฏิบตั ติ น
เกณฑ์การประเมิ นผล : ผูป้ ว่ ยและญาติเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
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กิ จกรรมการพยาบาลที่ห้องอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย/ญาติดว้ ยวาจาทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน ท่าทางเป็ นมิตร
2. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยและญาติเข้าใจเรื่องการดาเนินของโรค แนวทางการรักษาพยาบาล และความจาเป็ นของการส่งต่อเพื่อ
รับการรักษาทีต่ ่อเนื่อง
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติซกั ถามเรื่องโรค การรักษาพยาบาล พร้อมทัง้ อธิบายด้วยข้อมูลทีช่ ดั เจน เข้าใจง่าย
4. นาบัตรการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase ให้ญาติและอธิบายข้อห้ามใช้ยาละลายลิม่ เลือดซ้าภายในระยะเวลา
1 ปี เพราะมีการสร้างstreptokinase antibody ขึน้ อาจลดประสิทธิภาพของยาและอาจเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ได้
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ย/ญาติยอมรับ เข้าใจแผนการรักษาของแพทย์ และเซ็นต์ยนิ ยอมรับการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase
สรุปกรณี ศึกษา
หญิงไทย อายุ 74 ปี เข้ารับการรักษาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน โรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการสาคัญถ่ายเหลวไม่มี
มูกเลือดปน ไม่อาเจียน มีภาวะความดันโลหิตสูง รายงานแพทย์ให้การรักษา Captopril 1 เม็ดทางปาก เฝ้าระวังสัญญาณชีพและ
อาการทุก 15 นาที พบผูป้ ว่ ยบ่นแน่นหน้าอกซ้ายและร้าวไปทีแ่ ขนซ้าย ให้คะแนนความปวดทีร่ ะดับ 10 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและ
รายงานแพทย์ พบการเปลีย่ นแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST Segment Elevated ตาแหน่ ง V 1-4 แพทย์ให้การวินิจฉัยโรค STEMI
Anteroseptal wall ปรึกษาอายุรแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลชุมชนตัดสินใจให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase หลังซักประวัตไิ ม่มขี อ้ ห้าม
ในการให้ยา ปญั หาที่สาคัญของผู้ป่วย คือ เจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การดูแลรักษาพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพต้องมีแนวทางปฏิบตั ิทช่ี ดั เจน บทบาทหน้าที่พยาบาล ในระยะแรกรับ : การประเมินคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
การอ่านและรายงานผล EKG ช่วยให้ผปู้ ่วยได้รบั การรักษาทีร่ วดเร็ว ทันเวลา การบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกให้ Bed rest
ระยะต่อเนื่ อง : การติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) เพื่อป้องกันอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีความรู้ ทักษะใน
การอ่าน และแปรผล EKG การประเมินสภาพ และการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติได้ทนั ท่วงที ระยะส่งต่อ : การพยาบาลด้านจิตใจ
เพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยและครอบครัว การเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลงและการประเมินซ้า รวมถึงการประสานส่งต่อเข้า
ระบบช่องทางด่วน (Fast Track STEMI For SK ) ทีโ่ รงพยาบาลกาแพงเพชร ติดตามผูป้ ว่ ยต่อเนื่องพบส่งรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ ผูป้ ่วยได้รบั การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram : CAG) และ การสวนหัวใจขยายหลอดเลือด
(Percutaneous Coronary Intervention : PCI) แพทย์ให้การวินิจฉัย Triple vessel disease และนัดเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาตัว 5 วัน
วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
จากกรณีศกึ ษาผูป้ ่วยเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะอยู่โรงพยาบาล มีอาการเจ็บหน้าอก (Chest pain)
หลังมาถึงห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน 45 นาที มีการนาแนวทาง STEMI Fast Track for SK ของโรงพยาบาลกาแพงเพชรมาใช้
สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และรายงานแพทย์แปลผล (Door to EKG) ภายใน 10 นาที และให้ยาละลายลิม่ เลือด
Streptokinase ได้ภายในเวลา 30 นาที ตามเวลามาตรฐานการรักษาผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน1,3,5 มีการเฝ้าระวัง
อาการหลังให้ยาละลายลิม่ เลือด Streptokinase และพบภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตต่ ากว่าปกติ (Hypotension) ในช่วง
10 นาทีแรก ดูแลให้การพยาบาลระยะวิกฤต และดูแลต่อเนื่องจนส่งรับการรักษาต่อ หากไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน การประเมิน
คัดกรอง การวินิจฉัย การเฝ้ าระวัง และดูแลรักษาพยาบาลล่ าช้า อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสีย ชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน จึงมีขอ้ เสนอแนะการพัฒนาการดูแลดังนี้
1. ควรพัฒ นาสมรรถนะพยาบาลงานอุ บ ัติเ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจเรื่อ งโรค และ
ภาวะแทรกซ้อน สามารถประเมินคัดกรอง ซักประวัตผิ ปู้ ่วยทีส่ งสัยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันตามหลัก OPQRST ได้
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านและแปรผล EKG เบือ้ งต้น การบริหารยาละลายลิม่ เลือด การเฝ้าระวังและให้การพยาบาลผูป้ ่วย
ภาวะวิกฤติในผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2. การปรึกษาอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในการตัดสินใจให้ยาละลายลิม่ เลือด เพื่อลดขัน้ ตอนการปรึกษา ICU
โรงพยาบาลกาแพงเพชรและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
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3. การจัดอัตรากาลังส่งต่อโดยพยาบาล 2 คน ควรมีพยาบาลประจางานอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉินอย่างน้อย 1 คน ในการดูแล
และเฝ้าระวังภาวะวิกฤติในผูป้ ว่ ยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะส่งต่อ
4. ควรทบทวนการปฏิบตั ติ ามระบบช่องทางด่วน (Fast Track STEMI for SK) อย่างต่อเนื่องทุกราย เพื่อหาปญั หา และ
แนวทางการพัฒนา
สรุป

การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ต้องค้นหาอาการที่แสดงถึงความผิดปกติ การวินิจฉัยที่
ถูกต้องตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเข้ามาทีง่ านอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินช่วยให้รกั ษาผูป้ ว่ ยได้รวดเร็ว ทันเวลา จากกรณีศกึ ษามาด้วยอาการถ่ายเหลว
ไม่มปี ระวัตเิ จ็บหน้าอก (Chest pain) เป็ นผูป้ ่วยทีม่ โี รคประจาตัวความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันผิดปกติ ซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ผูป้ ว่ ยรายนี้เมื่อพบอาการเจ็บหน้าอก (Chest pain) ได้รบั การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยวินิจฉัย
และรายงานแพทย์ทนั ทีภายใน 10 นาที และได้รบั การรักษาเปิ ดหลอดเลือดหัวใจ (Reperfusion Therapy) โดยการให้ยาละลายลิม่
เลือด Streptokinase ภายใน 30 นาทีทโ่ี รงพยาบาลชุมชน1,3,5 พยาบาลเป็ นส่วนหนึ่งในทีมทีม่ บี ทบาทสาคัญในการดูแลผูป้ ว่ ย ต้อง
ใช้ทกั ษะ ความรู้ ความชานาญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีค่ รอบคลุมตั ง้ แต่การประเมินคัดกรองผูป้ ่วยอย่างถูกต้อง การอ่านและ
รายงานผล EKG เพื่อช่วยให้ผปู้ ่วยได้รบั การรักษาทีร่ วดเร็ว ทันเวลา การบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก การบริหารยาตามแผนการ
รักษาอย่างปลอดภัย การติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การประเมินสภาพและการช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤติได้ทนั ท่วงที การพยาบาลด้านจิตใจเพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและครอบครัว การเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลง
และการประเมินซ้าขณะนาส่ง ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาอย่างปลอดภัย พ้นจากภาวะวิกฤติและภาวะแทรกซ้อน
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Nursing in Accidental Lower Limb Amputation: A Case Study
Yukontorn Jitkueakul, M.S.N. (Adult Nursing)*

Nursing in Accidental Lower Limb Amputation: A Case Study

Abstract
Background : Accidental Lower Limb Amputation is a life-threatening orthopedic
emergency.
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are quick access to patients, stop bleeding and shock to reduce mortality and complications. This study aimed to
provide a fast-track nursing guideline in accidental lower limb amputation.
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Study : A 46-year-old Thai woman had a car accident with total left leg amputation and partial amputation of right
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สรุปผลกรณี ศึกษา : ผูป้ ่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคามชีวติ แม้ว่าจะถูกตัดขาทัง้ 2 ข้าง แต่กส็ ามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันได้
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ามอัตภาพ การพยาบาลแบบช่องทางด่วนในผูป้ ่วยขาขาดจากอุบตั เิ หตุทม่ี พี ยาบาลทีม่ ที กั ษะในการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยและสามารถให้การพยาบาลได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ช่วยลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุได้
คาสาคัญ : การพยาบาลแบบช่องทางด่วน ผูป้ ว่ ยขาขาดจากอุบตั เิ หตุ

*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลกาแพงเพชร
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การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุเป็ นปญั หาสาคัญทางสาธารณสุขของไทย จากรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุโลกล่าสุด พบว่า
ประเทศไทยมีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวติ สูงเป็ นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยมีอตั ราการเสียชีวติ บนท้องถนน 32.7 ต่อแสนประชากร มี
ผูเ้ สียชีวติ 22,491 รายต่อปี เฉลีย่ 60 รายต่อวัน1 จังหวัดกาแพงเพชรเป็ นจังหวัดทีเ่ ป็ นทางผ่านหลักในการเดินทางมุ่งสู่ภาคเหนือ
ทาให้มปี ริมาณรถผ่านเข้ามาในพืน้ ทีเ่ ป็ นจานวนมากและเกิดอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้ อุบตั กิ ารณ์การบาดเจ็บต่อแสนประชากร ปี 2559,
2560, 2561 เท่ากับ 609.35, 667.09, 712.08 และมีผเู้ สียชีวติ 18.92, 17.42, 15.64 ตามลาดับ2 อุบตั เิ หตุเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
โดยไม่คาดคิด ไม่สามารถทีจ่ ะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องรีบให้การช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ หรือพิการ การดูแลผูป้ ่วยที่
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ตงั ้ แต่ จุดเกิดเหตุ และที่ห้องฉุ กเฉินมีความสาคัญมากและถือเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดช่วงหนึ่ง (golden
period) ประมาณร้อยละ 60 ของผูป้ ่วยทีบ่ าดเจ็บจะเสียชีวติ ในช่วงนี้ และในจานวนนี้ประมาณหนึ่งในสาม อาจรอดชีวติ ถ้าได้รบั
การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงที 3 ผูท้ ไ่ี ด้รบั อุบตั ิเหตุจะมีระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บทีแ่ ตกต่างกันไป
อาจบาดเจ็บเล็กน้อย หรือบาดเจ็บรุนแรงมีภาวะคุกคามชีวติ ต้องได้รบั การช่วยเหลือด่วน
จากปจั จุบนั ผูป้ ่วยทีบ่ าดเจ็บทางออร์โธปิ ดกิ ส์ส่วนใหญ่ มักพบในผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ซง่ึ มีการบาดเจ็บรุนแรง
ค่อนข้างมาก มีอนั ตรายถึงชีวติ การดูแลต้อง ซักประวัติ ตรวจร่างกายทุกระบบ อย่างครบถ้วนและให้การดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องต้นทันที รวมถึงวางแนวทางการดูแล ก่อน-หลังตามลาดับความสาคัญของอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 4 ภาวะขาขาดจาก
อุบตั เิ หตุ เป็ นภาวะฉุ กเฉินทางออร์โธปิ ดกิ ส์ทม่ี ภี าวะคุกคามชีวติ ผูป้ ่วยจะเสียเลือดมากเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว เป้าหมายใน
การดูแลรักษาพยาบาลคือ การเข้าถึงผู้ป่วยให้เร็วทีส่ ุด แก้ไขภาวะช็อกทีอ่ าจทาให้ผปู้ ่วยเสียชีวติ ให้เร็วที่สุด และแก้ไขสาเหตุท่ี
ทาให้เสียเลือดให้เร็วที่สุด 5 ระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแบบช่องทางด่วน (Trauma Fast Track) จึงเป็ นระบบที่
เหมาะสมในการดูแ ลผู้ป่ว ยภาวะนี้ ซึ่ง จะท าให้ทีม สหสาขาวิช าชีพ ร่ ว มมือ กัน ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ ว ยได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที
มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์การดูแลทีด่ ี นอกจากนัน้ แล้วในช่วงหลังผ่าตัดผูป้ ่วยต้องได้รบั การจัดการความเจ็บปวดจากการผ่าตัด
การดูแลตอขา รวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี พยาบาลจึงเป็ นผูม้ บี ทบาทในการดูแลผูป้ ่วย
ตัง้ แต่ประสบอุบตั เิ หตุ ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล เป็ นวิชาชีพที่มคี วามใกล้ชดิ สังเกตอาการผูป้ ่วยได้มากทีส่ ุด
กรณีศกึ ษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการให้การพยาบาลผูป้ ่วยขาขาดจากอุบตั เิ หตุ อันจะเป็ นประโยชน์ในการสร้าง
คุณภาพของการพยาบาล ส่งผลถึงการพยาบาลผูป้ ว่ ยต่อไป
กรณี ศึกษา
ศูนย์สงการโรงพยาบาลก
ั่
าแพงเพชรรับแจ้งเหตุมอี ุบตั ิเหตุรถบรรทุกชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ มีผู้ป่วยบาดเจ็บ
รุนแรง จึงสังการให้
่
ทมี ช่วยชีวติ ขัน้ สูง (Advanced cardiovascular life support: ACLS) ออกช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 7 นาทีถงึ ที่
เกิดเหตุ พบผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 46 ปี รูส้ กึ ตัว มึนงง สับสน จาเหตุการณ์ทเ่ี กิดเหตุไม่ได้ ขาซ้ายขาดถึงต้นขาและขาขวาบริเวณ
เท้าเกือบขาด แผลเปิ ด มีเลือดออกจานวนมาก ทีม ACLS ประเมินอาการและสัญญาณชีพได้อตั ราการเต้นของหัวใจ 128 ครัง้ /นาที
อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 80/53 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 85% ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยให้สารน้ าทางเส้นเลือดดาคือ 0.9% NSS 1000 CC V Load ให้ O2 cannula 3 lit/min ล้างแผลและทา pressure dressing
พร้อมดามขาทัง้ 2 ข้าง นาส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระหว่างทางประสานข้อมูลผูป้ ่วยเพื่อให้หอ้ งฉุ กเฉินเตรียมรับผูป้ ่วย แรกรับ
ผูป้ ่วยถามตอบไม่รเู้ รื่อง สับสน หายใจได้เอง ขาซ้ายขาดถึงต้นขาแผลซึม ขาขวาบริเวณข้อเท้ามีแผลซึม coma score E4V3M4
อุ ณ หภู มิ 36.1 องศาเซลเซีย ส อัต ราการเต้ น ของหัว ใจ 112 ครัง้ /นาที อัต ราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ความดัน โลหิต
90/62 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 90% นาผูป้ ่วยเข้า Zone resuscitate ให้การรักษาพยาบาลแบบช่องทางด่วน
(trauma fast Track) โดย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจต่อ bird respirator พยาบาล clear airway และดูแล
ให้การหายใจสัมพันธ์กบั เครื่อง เปิ ด IV fluid อีก 1 เส้น Load 0.9% NSS, เจาะเลือดตรวจค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่ น (HCT)
ได้ 10% เจาะเลือดขอ PRC 6 unit และ FFP 4 unit ด่วน, แผลทีข่ าซ้ายซึมมากทา pressure dressing อีกครัง้ เพื่อ stop bleeding
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ใส่สายสวนปสั สาวะได้ปสั สาวะสีเหลืองปกติไม่มเี ลือด ประสานแผนกเอ็กซเรย์ ทา portable x-ray ตามคาสัง่
แพทย์ เฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทุก 15 นาที ต่อมา ได้ PRC จึงตรวจสอบตามมาตรฐานการให้เลือดและให้เลือดโดยวิธี
push ต่อเนื่อง 4 unit พร้อมสังเกตอาการผิดปกติขณะให้เลือด แพทย์ออโธปิ ดกิ ส์ ตรวจอาการทีห่ ้องฉุ กเฉินให้ส่งผ่าตัดด่วน
จึงประสานงานกับห้องผ่าตัดและแผนกวิสญ
ั ญี จากนัน้ เตรีย มทีมและอุป กรณ์ เพื่อการเคลื่อนย้ าย และติดตามสัญญาณชีพ
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ประเมินจนพร้อมที่จะเกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจตามเครื่อง
20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 98/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 98% แผลไม่มี Active bleed จึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ดูแลและติดตามอาการ สัญญาณชีพตลอดเวลาทีเ่ คลื่อนย้าย เมื่อถึงห้องผ่าตัด ผูป้ ่วยรูส้ กึ ตัว coma score E4V3M4 อัตราการเต้น
ของหัวใจ 92 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจตามเครื่อง 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 94/54 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation
99% จึง ส่งข้อ มูล ผู้ป่ว ยทัง้ ก่อ นและขณะเคลื่อ นย้า ยให้พ ยาบาลวิส ญ
ั ญีแ ละพยาบาลผ่ าตัด รวมระยะเวลาตัง้ แต่ ผู้ป่ว ยมาที่
ห้องฉุ กเฉินจนเข้าห้องผ่าตัด 85 นาที แพทย์วนิ ิจฉัย severe crush injury both thighs ทาผ่าตัด bilateral above knee
amputation หลังผ่าตัดวันที่ 1 ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดแผลมาก ร้องคราง สีหน้าแสดงความเจ็บปวด ประเมิน Pain Score ได้เท่ากับ
8 คะแนน สัญญาณชีพ : อุณหภูมิ 37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 22 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต
120/80 มิลลิเมตรปรอท ให้ยาฉีดเพทิดนี 25 มิลลิกรัมทุก 4 ชัวโมงตามแผนการรั
่
กษา เพื่อบรรเทาอาการปวด หลังผ่าตัดวันที่ 5
แผลตอขาทัง้ 2 ข้างติดดี ไม่มกี ารอักเสบ ผูป้ ่วยเริม่ กายภาพบาบัดได้ จากนัน้ สามารถออกกาลังกายตามทีแ่ ผนกเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
จัดโปรแกรมให้ได้ ได้รบั การประเมินจากแผนกจิตเวชว่ามีกาลังใจดี ไม่ มภี าวะซึมเศร้า แพทย์จงึ จาหน่ ายกลับบ้านและนัดติดตาม
อาการแบบผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยอยู่โรงพยาบาลรวม 12 วัน จากการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายได้ผล ดังนี้
ประวัติสาคัญ
ขาซ้ายขาด เลือดออกมาก 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาลผูป้ ว่ ยโดยสารรถบรรทุกเกิดอุบตั เิ หตุชนท้ายรถบรรทุก ขาซ้ายขาดถึงต้นขา ขาขวาขาดถึงข้อ
เท้า มีแผลเปิ ด เลือดออกมาก
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ปฏิเสธโรคประจาตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและสารเคมี ปฏิเสธการดืม่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด
การประเมิ นสภาพร่างกายตามระบบ
รูปร่างทัวไป
่ : รูปร่างค่อนข้างท้วม น้าหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร
สัญญาณชีพ : อุณหภูมิ 36.1 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 112 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ความ
ดันโลหิต 90/62 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 90%
ระบบประสาท : รูส้ กึ ตัว สับสน ถามตอบไม่รเู้ รื่อง แขนเคลื่อนไหวได้ทงั ้ 2 ข้าง ขาบาดเจ็บเคลื่อนไหวไม่ได้ coma score
E4V3M4
ผิวหนัง : ผิวคล้า ซีด ไม่มSี kin turgor ไม่มจี ้าเลือด มีแผลถลอกทีห่ น้า
ศีรษะและใบหน้า : ผมสัน้ สีดา ศีรษะไม่มบี าดแผล ตา 2 ข้างมองเห็นปกติ เปลือกตาซีดทัง้ 2 ข้าง ใบหู จมูก ปากลักษณะ
ภายนอกปกติ
ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกติ หายใจเร็ว อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที เสียงการหายใจปกติ
หัวใจและหลอดเลือด : การเต้นของหัวใจเร็วสม่าเสมอ ไม่มเี ส้นเลือดทีค่ อโปง่ พอง
ช่องท้องและทางเดินอาหาร : บริเวณหน้าท้องกดไม่เจ็บ ไม่มแี ข็งตึง
กล้ามเนื้อและกระดูก : โครงสร้างร่างกายปกติ ขาซ้ายขาดถึงต้นขา ขาขวาบริเวณข้อเท้าเกือบขาด
ระบบทางเดินปสั สาวะ : กระเพาะปสั สาวะไม่โปง่ ตึง ใส่สายสวนปสั สาวะ ได้ปสั สาวะสีเหลืองปกติไม่มเี ลือด
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : เต้านมปกติ อวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกปกติ
สภาพจิตใจ : หลังผ่าตัด สีหน้าวิตกกังวล มีคาพูดทีบ่ อกถึงความกังวลในการเป็ นภาระผูอ้ ่นื
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ผลการตรวจ HCT ผล 10 mg%

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

53

การวางแผนการพยาบาล
พบว่าผูป้ ว่ ยมีปญั หาทางการพยาบาลทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลาทีศ่ กึ ษา ดังนี้
1. มีโอกาสเสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุเนื่องจากเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง
2. ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลงเนื่องจากปริมาตรเลือดและน้าในร่างกายลดลง
3. มีโอกาสเกิดภาวะทรุดลงเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
5. ไม่สขุ สบายเนื่องจากปวดแผล
6. วิตกกังวล เนื่องจากสูญเสียภาพลักษณ์และกลัวการเป็ นภาระแก่ผอู้ ่นื
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูป้ ว่ ยมีโอกาสเสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุเนื่องจากเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรง
ข้อมูลสนับสนุน
1. เป็ นอุบตั เิ หตุทร่ี ุนแรงเนื่องจากเป็ นรถขนาดใหญ่ชนกับรถขนาดใหญ่
2. ขาข้างซ้ายของผูป้ ว่ ยขาดถึงระดับต้นขา ขาข้างขวาบริเวณข้อเท้าเกือบขาด ทาให้มแี ผลขนาดใหญ่ทงั ้ 2 แผล
และเส้นเลือดขาด
3. อัตราการเต้นของหัวใจ 128 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 80/53 มิลลิเมตรปรอท
ค่าOxygen saturation 85%
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ณ จุดเกิดเหตุ
เกณฑ์การประเมิ นผล :
1. ผูป้ ว่ ยได้รบั การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุตามเวลามาตรฐาน
2. ผูป้ ว่ ยได้รบั การช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามมาตรฐาน
3. ไม่เสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุ
กิ จกรรมการพยาบาล
1. มีการเตรียมความพร้อมของทีม และอุปกรณ์ทงั ้ โทรศัพท์และวิทยุในการรับแจ้งเหตุตลอดเวลา เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน
เป็ นเหตุทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลันและต้องการความรวดเร็วในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
2. สอบถามข้อมูลจากผูแ้ จ้งเหตุอย่างชัดเจน ตามมาตรฐาน ทัง้ ข้อมูลลักษณะอุบตั เิ หตุ ผูบ้ าดเจ็บ และสถานทีเ่ กิดเหตุ
3. คัดแยก (triage) ตามมาตรฐาน สาหรับผูป้ ่วยรายนี้คดั แยกเป็ นสีแดง เนื่องจากผูป้ ่วยสลบ ขาขาด มีเลือดออกมาก
จึงสังการให้
่
ทมี ทีมACLS ออกช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และคอยประสาน ติดตาม ช่วยเหลือเมื่อทีมปฏิบตั กิ ารขอความช่วยเหลือ
4. ทีมACLS ประเมินอาการตามหลัก ABCD และสัญญาณชีพ
5. ดูแลให้สารน้าทางหลอดเลือดดา 0.9% NSS 1000 cc iv drip Load และให้ O2 canular 3 lit/min เพื่อเพิม่ สารน้ าและ
ออกซิเจนในร่างกาย เนื่องจากประเมินได้ว่าผูป้ ่วยเสียเลือดมาก อัตราการเต้นของหัวใจ 128 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /
นาที ความดันโลหิต 80/53 มิลลิเมตรปรอท ค่า Oxygen saturation 85%
6. ล้างแผลและทา pressure dressing เพื่อหยุดเลือด
7. เข้าเฝือกชัวคราว
่
(splint) โดยใช้ไม้ดามขาทัง้ 2 ข้าง จัดให้อยู่ท่าสุขสบาย พันด้วยผ้ายืดเพื่อให้บริเวณทีบ่ าดเจ็บอยู่นิ่ง
ไม่พนั แน่นจนเกินไปเนื่องจากอาจมีอาการบวมเพิม่ ขึน้
7. ประสานส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้หอ้ งฉุกเฉินเตรียมรับผูป้ ว่ ย
8. เคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยอย่างถูกวิธเี พื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้โดยใช้ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย (Spinal Board)
9. นาส่งผูป้ ว่ ยไปห้องฉุกเฉินและให้การดูแลระหว่างนาส่ง โดยเฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของปริมาณเลือดออกจาก
หัวใจลดลง ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้ Pulse pressure แคบ ความดันโลหิตต่ า อัตราการหายใจเพิม่ ขึน้ ระดับความ
รูส้ กึ ตัวลดลง อุณหภูมขิ องผิวหนังบริเวณปลายมือปลายเท้าเย็น และชีพจรเบาเร็ว
10. เฝ้าระวังและติดตามประเมินสัญญาณชีพ และ ค่า Oxygen saturation จนกระทังถึ
่ งห้องฉุกเฉิน
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การประเมิ นผล
1. ทีมACLS ถึงทีเ่ กิดเหตุภายในเวลา 7 นาที
2. จากการประเมินการนาส่งโดยพยาบาลผูร้ บั ผูป้ ว่ ยทีห่ อ้ งฉุกเฉินตามแบบบันทึกการปฏิบตั งิ านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับสูง พบว่า มีการคัดแยกได้ถูกต้อง การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การให้สารน้ า การดามกระดูก ทาและเหมาะสมใน
ทุกหัวข้อ
3. ผูป้ ่วยรูส้ กึ ตัวดี สับสน ถามตอบไม่ค่อยรูเ้ รื่อง อัตราการเต้นของหัวใจ 112 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที
ความดันโลหิต 90/62 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 90% coma score E4V3M4
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง เนื่องจากปริมาตรเลือดและน้าในร่างกายลดลง
ข้อมูลสนับสนุน
1. เสียเลือดมากจากขาซ้ายขาด
2. ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นต่า (HCT) 10 mg%
3. สัญญาณชีพผิดปกติ คือ อัตราการเต้นของหัวใจ 112 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 90/62
มิลลิเมตรปรอท ค่า Oxygen saturation 90%
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ความสมดุลของปริมาตรเลือดและน้าในร่างกาย
2. เพื่อแก้ไขภาวะเลือดออก
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. แผลไม่มี Active bleed
2. สัญญาณชีพไม่แย่กว่าเดิม
3. ผูป้ ว่ ยได้เข้าห้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะเลือดออกภายใน 60 นาที
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประมวลข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั จากทีมACLS และเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเพื่อให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยด้วยความรวดเร็ว โดย รายงานแพทย์ แจ้งทีมพยาบาล เตรียมสถานทีโ่ ดยเคลียร์ Zone resuscitate เตรียม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย airway equipment (Laryngoscope and tube), intravenous crystalloid solution, อุปกรณ์ในการ
Monitoring เตรียมส่งตรวจ Laboratory test, การตรวจทางรังสีวทิ ยา และการเตรียมความพร้อมของธนาคารเลือด ทาบัตรให้ผปู้ ว่ ย
ล่วงหน้า เปิ ดประตูสาหรับช่องทางด่วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
2. ทา Primary Survey เพื่อประเมินหาภาวะคุกคามชีวติ (Life threatening condition) ตามหลักการของ ABCDE
3. ให้การพยาบาลตามแนวปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บแบบช่องทางด่วน (Trauma Fast Track) โดย
แทงเส้นเลือดด้วยเข็มเบอร์ 18 เพื่อเปิ ด IV fluid อีก 1 เส้นและเพื่อไว้รองรับการให้เลือด Load 0.9% NSS
3,000 CC ดูแลให้การไหลของสารน้าได้ตามแผนการรักษาของแพทย์
- เจาะ HCT แบบปลายนิ้ว ได้ผล 10 mg% เจาะเลือดขอ PRC 6 unit และ FFP 4 unit แบบด่วนใน 15 นาที รับ
เลือด PRC จากธนาคารเลือด ตรวจสอบตามมาตรฐานการให้เลือดและให้เลือดโดยวิธี push อย่างต่อเนื่อง 4 unit พร้อมสังเกต
อาการผิดปกติขณะให้เลือด
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ได้ผล ปกติ
- ประสานแผนกเอ็กซเรย์ ทา portable x-ray ตามคาสังแพทย์
่
- ใส่สายสวนปสั สาวะ ได้ปสั สาวะสีเหลืองปกติไม่มเี ลือดปน
- อธิบายแนวการรักษาให้ญาติทราบ พร้อมให้เซ็นต์ยนิ ยอมเพื่อรับการรักษาและผ่าตัด
- ประสานข้อมูลผูป้ ว่ ยกับพยาบาลดมยา และพยาบาลผ่าตัด เพือ่ เตรียมความพร้อม
4. เฝ้าระวัง บันทึก น้าเข้าและออก อย่างละเอียด
5. ประเมินอาการ ติดตามสัญญาณชีพทุก 15 นาที
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การประเมิ นผล
1. จากการประเมินแผลทีข่ าทัง้ 2 ข้าง พบว่า แผลทีข่ าขวาไม่มเี ลือดซึม แต่ทข่ี าซ้ายยังมีเลือดซึมมาก ต้องทา pressure
dressing อีกครัง้
2. สัญญาณชีพหลังได้เลือด คือ อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต
98/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 98%
3. ระยะเวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยมาห้องฉุกเฉินจนถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัด = 85 นาที ไม่ได้ตามเวลาทีก่ าหนดเนื่องจากผูป้ ว่ ยมี
ปญั หาทางการหายใจ ไม่สามารถหายใจได้เอง ต้องได้รบั การใส่ท่อช่วยหายใจ
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ผูป้ ว่ ยมีโอกาสเกิดภาวะทรุดลงเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยมีความเจ็บปว่ ยอยูใ่ นระดับวิกฤต (ระดับ 1 สีแดง) ใส่ทอ่ หายใจต่อเครื่องช่วยหายใจ ให้เลือดและน้าเกลือทีแ่ ขน
ทัง้ 2 ข้าง ขา 2
2. ได้รบั การเคลื่อนย้ายออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อไปห้องผ่าตัด
3. อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจตามเครื่อง 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 98/60 มิลลิเมตรปรอท
ค่าOxygen saturation 98%
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผปู้ ว่ ยเคลื่อนย้ายไปถึงห้องผ่าตัดอย่างปลอดภัย
เกณฑ์การประเมิ นผล : ไม่เกิดภาวะทรุดลงเมื่อถึงห้องผ่าตัด โดยมี vital sign คงที่
กิ จกรรมการพยาบาล
ระยะก่อนเคลื่อนย้าย
1. รายงานแพทย์เพื่อให้ตดั สินใจเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยเนื่องจากผูป้ ว่ ยมีอาการคงทีแ่ ละพร้อมเคลื่อนย้าย
2. ประสานงานห้องผ่าตัดส่งข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อให้ห้องผ่าตัดเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วย โดยใช้เทคนิค
SBAR คือ แจ้งชื่อและตาแหน่ งของผูส้ ่ง ชื่อนามสกุล เพศ อายุ วินิจฉัยโรค อาการสาคัญของผูป้ ่วย ประวัตกิ ารเจ็บป่วยปจั จุบนั
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร X-ray การรักษาและกิจกรรมพยาบาลทีไ่ ด้ให้ทก่ี ่อนการเคลื่อนย้าย อาการปจั จุบนั ของผูป้ ่วย และ
สัญญาณชีพก่อนการเคลื่อนย้าย รวมถึง ปญั หาทีต่ อ้ งดูแลต่อเนื่อง และสิง่ ทีห่ อ้ งผ่าตัดต้องเตรียม
3. เตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่วย ได้แก่ Pulse oximetor, monitor, Mobile Ventilator, Ambu
bag, Infusion pump, O2 tank และวางอุปกรณ์การเฝ้าระวังในตาแหน่งทีผ่ เู้ คลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยมองเห็นสะดวก และ หลีกเลีย่ งการวาง
อุปกรณ์หนักๆบนตัวของผูป้ ว่ ย เพราะอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อผูป้ ว่ ยและเกิดความไม่สขุ สบายได้
4. ตรวจสอบตาแหน่งของท่อช่วยหายใจและยึดตรึงท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง
ยึดตรึงตาแหน่งทีใ่ ห้สารน้าทางหลอดเลือดดาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของเข็มขณะเคลื่อนย้าย
5. ประเมินอาการก่อนการเคลื่อนย้ายผูป้ ่วย ได้แก่ blood pressure, oxygen saturation, heart rate และบันทึกในแบบ
บันทึกทางการพยาบาลสาหรับการเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย
ระยะระหว่างการเคลื่อนย้าย
6. เฝ้าระวังอาการผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ขณะเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ blood pressure, heart rate, oxygen saturation
ร่วมกับการคลาชีพจรส่วนปลายและนับ respiratory rate
7. ระมัดระวังการหลุดของสายต่อต่างๆ เช่น การเลื่อนหลุดของสายให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาหรือยาทีช่ ่วยการทางาน
ของหลอดเลือด และสายต่อเครื่องช่วยหายใจเลื่อนหลุด
8. พูดคุยอธิบายเพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั รูว้ าจะไดรับการดูแลอย่างใกล้ชดิ ไมมีสงิ่ ผิดปกติเกิดขึน้ เพื่อลดความวิตกกังวล และให้
ผูป้ ว่ ยมีความมันใจในความปลอดภั
่
ย
9. ดูแลให้พนักงานเปลเข็นแปลด้วยความระมัดระวังไมเร็วหรือชา เกินไป
10. มีความตระหนักอยู่เสมอว่า หากพบผูป้ ่วยมีอาการเปลีย่ นแปลงผิดปกติขณะเคลื่อนย้าย ต้องรีบจัดการแก้ไขโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ตามสาเหตุของปญั หาทีพ่ บ หากผูป้ ่วยต้องได้รบั การช่วยฟื้ นคืนชีพให้รบี นาผูป้ ่วยเข้ายังหอผูป้ ่วยทีใ่ กล้ทส่ี ุดเพื่อการช่วยฟื้ น
คืนชีพ ในการดูแลผูป้ ว่ ยรายนี้ไม่มคี วามผิดปกติขณะเคลื่อนย้าย
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ระยะหลังการเคลื่อนย้าย
11. ถึงห้องผ่าตัด ส่งข้อมูลให้กบั พยาบาลห้องผ่าตัดและวิสญ
ั ญีพยาบาล ถึงอาการและอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ่วย
ระหว่างการเคลื่อนย้าย
12. ในกรณีทไ่ี ม่สามารถบันทึกอาการและอาการเปลีย่ นแปลง ในระหว่างเคลื่อนย้ายผูป้ ่วย ให้บนั ทึกอาการเปลีย่ นแปลง
ของผูป้ ่วยทีพ่ บระหว่างการเคลื่อนย้าย การแก้ไข ผลการ แก้ไข อาการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บจากการเฝ้าระวังเมื่อการเคลื่อนย้ายถึง
ั หาที่ต้องดูแลต่ อ เนื่ อ งในแบบบัน ทึก ทางการพยาบาลสาหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุ ก เฉิ น วิก ฤตภายใน
ปลายทาง และ ป ญ
โรงพยาบาล และนาติดไว้ใน OPD card
13. บันทึบักนอาการและอาการเปลี
่ยนแปลงของผู
้ป่วยขณะเคลื
่อนย้าย ในแบบบั
ทึกทางการพยาบาลส�
ำหรับการเคลืาหรั
่อนย้บาย
น ทึก ทางการพยาบาลส
13.
ทึก อาการและอาการเปลี
่ย นแปลงของผู
้ป่ว ยขณะเคลื
่ อ นย้า ย นในแบบบั
ผู้ป่วย ่อนย้ายผูป้ ว่ ย
การเคลื
การประเมิ นผล
1. ไม่เกิดภาวะทรุดลง
2. ผูป้ ่วยรูส้ กึ ตัว coma score E4V3M4 อัตราการเต้นของหัวใจ 92 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจตามเครื่อง 20 ครัง้ /นาที
ความดันโลหิต 94/54 มิลลิเมตรปรอท ค่าOxygen saturation 99%
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 4 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดแบบเร่งด่วน ได้รบั การดมยาสลบและมีภาวะคุกคามชีวติ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผปู้ ว่ ยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ นผล :
1. มีระดับความรูส้ กึ ตัวดี
2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
3. แผลผ่าตัดไม่มี Active bleed
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินระดับความรูส้ กึ ตัว และสัญญาณชีพของผูป้ ่วย ทุก 15 นาที 4 ครัง้ ทุก 30 นาที 2 ครัง้ และทุก 1 ชม.
จนอาการของผูป้ ว่ ยคงที่
2. ประเมิน ปริมาณเลือดและสารคัดหลังจากบาดแผลผ่
่
าตัด พบว่า แผลผ่าตัดทัง้ 2 ข้างไม่มเี ลือดซึม radivac drain ข้าง
ซ้ายออก 200 ซีซี ข้างขวาออก 120 ซีซี
3. On O2 cannula 3 lit2min วัดค่า Oxygen saturation ทุก 15 นาที และประเมินประสิทธิภาพในการหายใจ
4. ดูแลให้งดน้าและอาหาร และดูแลให้ได้รบั สารน้าทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษาคือ 0.9% NSS drip 100 cc/hrs
่
5. สังเกตสี ลักษณะและปริมาณของปสั สาวะ บันทึกน้าเข้าออกทุก 8 ชัวโมง
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยหายใจเองได้ดี ไม่มเี สียงหายใจผิดปกติ ไม่มคี ลื่นไส้อาเจียน สัญญาณชีพหลังผ่าตัด อุณหภูมิ 37.2 องศาเซลเซียส
ชีพจร 88 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 22 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 120 / 80 มิลลิเมตรปรอท แผลผ่าตัดไม่ซมึ ค่า Oxygen
saturation 98%
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 5 ผูป้ ว่ ยไม่สขุ สบายเนื่องจากปวดแผล
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยร้องคราง สีหน้าแสดงความเจ็บปวด
2. ประเมิน Pain Score ได้เท่ากับ 8 คะแนน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยทุเลาปวด
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เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ไม่รอ้ งคราง
2. Pain Score น้อยกว่า 5 คะแนน
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินภาวะปวดแผลของผูป้ ว่ ย เพื่อแยกสาเหตุระหว่างแผลผ่าตัดและภาวะขาหลอน(Phantom Pain) จากการพูดคุย
สอบถาม และสังเกต พบว่าผูป้ ว่ ยปวดแผลผ่าตัด ไม่มภี าวะขาหลอน
2. สัมผัสบริเวณแผลผ่าตัดด้วยความนุ่มนวล เบามือ ทัง้ การเปิดแผล ทาแผล และพันผ่าปิ ดแผล
3. สอนเทคนิคการเบีย่ งเบนความสนใจ ต่าง ๆ แก่ผปู้ ว่ ย เช่น การหายใจเข้าออกลึก, การสวดมนต์, และเชิญชวนให้ญาติ
ของผูป้ ว่ ยใช้สมั ผัสลูบไล้เป็ นการปลอบประโลมโดยทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
4. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาเพทิดนี 25 mg ทุก 4 ชัวโมงตามแผนการรั
่
กษา และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของยา คือ คลื่นไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ
5. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยพักผ่อนอย่างเพียงพอ
6. ติดตามประเมินอาการปวดแผลอย่างต่อเนื่อง และสม่าสมอ
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยทุเลาปวด ไม่รอ้ งคราง พักได้ Pain score = 3 คะแนน
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 6 วิตกกังวล เนื่องจากสูญเสียภาพลักษณ์และกลัวการเป็ นภาระแก่ผอู้ ่นื
ข้อมูลสนับสนุน
1. มีสหี น้าวิตกกังวล
2. ผูป้ ว่ ยบอกว่า “คงทางานไม่ได้แล้ว ไม่อยากเป็ นภาระใครเลย”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผปู้ ว่ ยคลายความวิตกกังวล
เกณฑ์การประเมิ นผล : ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าและคาพูดทีแ่ สดงถึงความคลายความวิตกกังวล
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย และญาติดว้ ยวาจาทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน ท่าทางเป็ นมิตร แสดงความเห็นใจ และพร้อมให้
ความช่วยเหลือ
ั
2. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยและญาติเข้าใจผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บทีผ่ ปู้ ว่ ยประสบ ปญหาการบาดเจ็
บ การรักษา
พยาบาลทีท่ มี ได้ทาไปแล้ว ผลการรักษาในปจั จุบนั และแผนการรักษาพยาบาลทีจ่ ะต้องดาเนินต่อ
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติซกั ถามข้อสงสัย และปญั หาทีต่ อ้ งการให้การช่วยเหลือ
4. ประเมินสภาพผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่องทัง้ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การรับรู้ เกีย่ วกับสภาพความเจ็บปว่ ย และกลไก
การปรับตัว
5. อธิบาย แนะนา ทาให้ญาติดเู ป็ นตัวอย่างในการกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วทีส่ ดุ เสริมพลังให้ผปู้ ว่ ยสร้าง
ความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจโดยการลุกนัง่ เดิน
6. ส่งผูป้ ว่ ยเข้าพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญ คือแพทย์และพยาบาลจิตเวช
การประเมิ นผล
่
ญาติถ่ายรูปทีย่ กมือชู 2 นิ้ว
ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าผ่อนคลาย ลุกนังและให้
จิตแพทย์ประเมินว่า ผูป้ ว่ ยยังมีกาลังใจและไม่มภี าวะซึมเศร้า
สรุปกรณี ศึกษา
หญิงไทยอายุ 46 ปี เกิดอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ วินิจฉัย severe crush injury both thighs ทาผ่าตัด bilateral above knee
amputation บทบาทหน้าทีพ่ ยาบาล เริม่ ตัง้ แต่การเตรียมความพร้อมรับผูป้ ่วยฉุ กเฉิน โดยเตรียมทัง้ ทีม สถานที่ อุปกรณ์และวาง
ระบบ การให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดย มีการคัดแยก ดูแลทางเดินหายใจ ห้ามเลือด ให้สารน้ า และดามกระดูก
ส่งต่อข้อมูลและเคลื่อนย้ายผูป้ ่วย การพยาบาลในห้องฉุ กเฉิน โดย ประเมินคัดกรองผูป้ ่วยอย่างถูกต้อง ประเมินอาการเบื้องต้น
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โดยละเอียด ให้การพยาบาลผูป้ ่วยภาวะช็อกจากการเสียเลือด แก้ปญั หาผลกระทบจากภาวะช็อก โดย ให้สารน้ าและเลือดอย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย ทา pressure dressing เพื่อหยุดเลือด ดูแลให้ผปู้ ่วยได้รบั ออกซิเจนโดยให้หายใจสัมพันธ์กบั เครื่องและขจัดสิง่
ขัดขวางทางเดินหายใจ เตรียมความพร้อมและประสานงานให้ผปู้ ่วยได้รบั การเข้าผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดโดยเร็วที่สุด และดูแลการ
เคลื่อนย้ายให้ถงึ ห้องผ่าตัดด้วยความปลอดภัย ในระยะหลังผ่ าตัดดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด รวมถึงดูแลความสุข
สบายของผู้ป่วยโดยขจัดอาการปวดแผลโดยให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาและวิธเี บีย่ งเบน นอกจากนัน้ แล้วให้การดูแลสภาพ
จิตใจของผูป้ ว่ ยและญาติเพื่อให้คลายความวิตกกังวล เพื่อให้มกี าลังใจในการฟื้ นฟูสภาพ ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ามอัตภาพ ผูป้ ่วย
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The Nursing in Children with Dengue Shock Syndrome : A Case Study
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The Nursing in Children with Dengue Shock Syndrome : A Case Study
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การพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อก : กรณี ศึกษา
เพ็ญกมล กุลสุ, พย.ม. *
เพ็ญกมล กุลสุ, พย.ม. *
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ก
และป
อ
นต่
า
งๆ
ผลลั
พ
ธ์
ค
อ
ื
ผู
ป
้
ว
่
ส่ าคัญคือ การประเมินอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ วยตามพยาธิสภาพของโรค ดูแลช่วยเหลือบรรเทาอาการไม่สุขสบาย
จากอาการรบกวนต่
สามารถจอาหน่
ายออกจากโรงพยาบาลได้
้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผลลัพธ์คอื ผูป้ ว่ ยปลอดภัย ไม่มภี าวะแทรกซ้อน และทุเลา
ดูแลผูป้ ว่ ยให้ปลอดภัายงๆจากภาวะช็
ก และป
่ ยปลอดภัยจากภาวะวิกฤตของโรคไข้เลือดออก ดังนัน้ พยาบาลจึงต้องมีทกั ษะความรูค้ วามชานาญอย่าง
สรุ
ป
ผลกรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
ผู
ป
้
ว
จากอาการรบกวนต่างๆ สามารถจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้
่วยโรคไข้่ เลือดออกทีม่ ภี าวะช็อก จากกรณีศกึ ษาครัง้ นี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพยาบาลแบบองค์รวม
สูสรุงในการดู
แลผูศึกป้ ษา
ปผลกรณี
: ผูป้ วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤตของโรคไข้เลือดออก ดังนัน้ พยาบาลจึงต้องมีทกั ษะความรูค้ วามชานาญอย่าง
่ ยโรคไข้เลื่ อดออกได้ในทุกระยะของโรคต่อไป
ว
แก่
ผ
ป
ู
้
สูงในการดูแลผูป้ วยโรคไข้เลือดออกทีม่ ภี าวะช็อก จากกรณีศกึ ษาครัง้ นี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพยาบาลแบบองค์รวม
แก่ผปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกได้ในทุกระยะของโรคต่อไป
คาสาคัญ : โรคไข้เลือดออก ภาวะช็อก การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออก
คาสาคัญ : โรคไข้เลือดออก ภาวะช็อก การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออก

*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกาแพงเพชร
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกาแพงเพชร

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

63

บทนา
โรคไข้เลือดออก (DHF : Dengue Hemorrhagic Fever )เป็ นโรคระบาดจากการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี ทีพ่ บการแพร่ระบาด
มากทีส่ ดุ ในโลก มีผตู้ ดิ เชือ้ 50-100 ล้านคนต่อปี และมีผเู้ สียชีวติ มากกว่า 10,000 รายต่อปี 1 ในประเทศไทยโรคไข้เลือดออกเป็ น
ปญั หาทางด้านสาธารณสุขอย่างมาก อัตราอุบตั ิการณ์ของโรคสูงมาโดยตลอด โดยในปี 2559 พบผู้ป่วยจ านวน 18,337 ราย
เสียชีวติ 16 ราย ปี 2560 พบผูป้ ว่ ยจานวน 12,670 ราย เสียชีวติ 23 ราย ปี 2561 พบผูป้ ว่ ยจานวน 14,973 ราย เสียชีวติ 19 ราย
คิดเป็ นอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 28.03 19.37 และ 22.74 ตามลาดับ และอัตราการป่วยตายเท่ากับ 0.09, 0.18
และ 0.13 ตามลาดับ3 ผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกพบได้ในผูป้ ว่ ยทุกกลุ่มอายุ เด็กอายุ 10-14 ปี เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารติดเชือ้ ไข้เลือดออกบ่อย
ทีส่ ดุ โดยพบถึงร้อยละ 70-80 ของผูป้ ว่ ยไข้เลือดออก และพบอัตราการตายสูงทีส่ ดุ 2
การติดเชือ้ ไวรัสเดงกี มีอาการทางคลินิกทีค่ ่อนข้างชัดเจน คือ มีไข้สงู ลอยร่วมกับอาการเลือดออก ตับโต และมีภาวะ
ช็อกในรายทีร่ ุนแรง เนื่องมาจากมีการรัวของplasma
่
จะตรวจพบระดับ hematocrit สูงขึน้ มีน้ าในช่องเยื่อหุม้ ปอด และช่องท้อง
การดาเนินโรคของ DHF แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะไข้ เป็ นระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยจะมีอาการไข้สงู ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อาจมีอาการ
ปวดท้อง อาเจียนหรือปวดกล้ามเนื้อ ระยะวิกฤต เป็ นระยะที่มกี ารรัวของพลาสม่
่
า ไข้จะลดลงอย่างรวดเร็ว หากมีการรัวของ
่
พลาสม่ามากอาจเกิดภาวะช็อกได้ และในระยะนี้จะมีเลือดออกได้บ่อย ปจั จัยที่ทาให้ผู้ป่วยเด็กเสียชีวติ คือ Dengue shock
syndrome (DSS) และภาวะ Disseminated intravascular coagulation (DIC) เนื่องจากภาวะช็อกนาน3
จากการที่โรคไข้เลือดออกในระยะช็อก มีการดาเนินของโรคทีร่ ุนแรง ทาให้การดูแลผู้ป่วยโรคนี้มคี วามยุ่งยากซับซ้อน
ตามมาด้วย การดูแลผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกในระยะช็อก คือ การให้สารน้าและการรักษาตามอาการเป็ นหัวใจในการดูแลรักษา ดังนัน้
ผูด้ แู ลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของโรค พยาธิสภาพของการเกิดโรค มีการพยาบาลทีด่ ี มีตดิ ตามดูอาการอย่างใกล้ชดิ
และปรับเปลีย่ นการดูแลได้ทนั ท่วงทีตามการเปลีย่ นแปลงของอาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับปริมาณสารน้าทีใ่ ห้ผปู้ ่วยในระยะ
24 - 48 ชัวโมง
่
หลักการให้สารน้ าที่สาคัญ คือ ให้ปริมาณน้อยที่สุดซึง่ เพียงพอสาหรับการรักษาระดับการไหลเวียนเลือดของ
ร่างกายต้องให้ออกซิเจนร่วมกับให้สารน้ าอย่างเร่ งด่วน และพิจารณาให้เ ลือดและส่วนประกอบของเลือด เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า มี
เลือดออกภายใน มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และให้คาแนะนาผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
สาหรับหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลกาแพงเพชร จากข้อมูลสถิตทิ ผ่ี ่านมาในปี 2559, 2560, 2561 พบจานวน
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคไข้เลือดออก 302, 245, 298 ราย ตามลาดับ มีผปู้ ่วยไข้เลือดออกทีเ่ ข้าสู่ระยะช็อกเฉลีย่ ร้อยละ 4.8 ต่อปี พยาบาล
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสาคัญในทีมสุขภาพทีต่ อ้ งให้การดูแลผู้ปว่ ยอย่างใกล้ชดิ เพื่อประเมินอาการการเปลีย่ นแปลงของโรคไข้เลือดออกใน
แต่ ละระยะอย่างรวดเร็ว กรณีศึกษาในครัง้ นี้จ ะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ย ช่วยให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะวิกฤตของโรค และใช้เป็ นแนวทางในการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีม่ ภี าวะช็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
กรณี ศึกษา
เด็กหญิงไทยวัย 10 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
อาการสาคัญ
ไข้ อาเจียน ถ่ายอุจระเหลว 12 ชม.ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติเจ็บป่ วยในปัจจุบนั
2 วันก่อนมาโรงพยาบาลเด็กมีไข้ ปวดศรีษะ อาเจียน 2 ครัง้ ญาติพาไปรักษาทีค่ ลินิกได้ยามารับประทาน แต่อาการ
ไม่ทุเลา วั นนี้ 12 ชัวโมงก่
่
อนมาโรงพยาบาลเด็กยังมีไข้ อาเจียน 10 กว่าครัง้ ถ่ายอุจระเหลว 1 ครัง้ อ่อนเพลีย ญาติพาไปรักษา
รพสต. และได้ส่งต่ อไปรักษาโรงพยาบาลโกสัมพี ที่โรงพยาบาลโกสัมพีได้ให้น้ าเกลือเข้าหลอดเลือดดาแล้วส่งต่อมารักษาที่
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
เคยมีภาวะชักจากไข้สงู 2 ครัง้
ได้วคั ซีนครบตามนัดทุกครัง้
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การประเมิ นสภาพร่างกายตามระบบ
รูปร่างทัวไป
่ : สมส่วน น้าหนัก 31 กิโลกรัม ส่วนสูง 135 เซนติเมตร BMI=17.01
สัญญาณชีพ : อุณหภูมกิ าย 37.9 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 113/82 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 105 ครัง้ /นาที
อัตราการหายใจ 24 ครัง้ /นาที
ระบบประสาท : รูส้ กึ ตัวดี ตอบคาถามได้ พูดคุยได้ การรับรูเ้ วลา สถานที่ บุคคล E4M6V5, GCS=15 คะแนน
ผิวหนัง : ผิวสองสี ไม่มจี ้าเลือด ไม่มผี ่นื
ศีรษะและใบหน้า : ผมสัน้ สีดา ศีรษะไม่มบี าดแผล คลาไม่พบก้อนบริเวณต่อมน้าเหลือง ตา 2 ข้าง สมมาตรกัน
มองเห็นปกติ ใบหู จมูก ปาก ลักษณะภายนอกปกติ
ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกติสมมาตรกัน หายใจสม่าเสมออัตราการหายใจ 24 ครัง้ /นาที
เสียงการหายใจปกติ
หัวใจและหลอดเลือด : การเต้นของหัวใจปกติ สม่าเสมอ อัตราการเต้นของหัวใจ 105 ครัง้ /นาที ไม่มเี ส้นเลือดทีค่ อโปง่ พอง
ช่องท้องและทางเดินอาหาร : ท้องไม่อดื มีคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวก่อนมาโรงพยาบาล 1 ครัง้ ไม่มสี ดี าหรือสีแดง
กล้ามเนื้อและกระดูก : โครงสร้างร่างกายปกติ
ั
ระบบทางเดินปสั สาวะ : สามารถขับถ่ายปสั สาวะได้ตามปกติ ปสสาวะสี
เหลืองเข้มเล็กน้อย กระเพาะปสั สาวะไม่โปง่ ตึง
ความถ่วงจาเพาะของปสั สาวะ 1.015
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : เต้านมปกติ อวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกปกติ
สภาพจิตใจ : สีหน้าไม่สขุ สบาย ไม่ตอบคาถามบางครัง้ กังวลและกลัวเรื่องการทาหัตถการ เช่นการเจาะเลือด
พัฒนาการ : ลอกรูปสีเ่ หลีย่ มได้ สามารถแยกแยะสิง่ ตรงข้ามได้ บอกวันในสัปดาห์ได้ บอกฤดูกาลได้
เล่นอย่ามีแบบแผน ชอบเล่นกับเพื่อน
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การทีส่ าคัญ
พบเชือ้ ไวรัสเดงกีส่ ายพันธ์ท่ี 2
สรุปการดาเนิ นโรคขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
26/09/61 วันแรกรับผู้ป่วยเด็กมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้แต่อาเจียนเป็ นน้ า 5 ครัง้ ต้องการนอนมากกว่านัง่ ตัวอุ่นๆ
บ่นปวดศีรษะ อุณหภูมกิ าย 37.9 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 113/82 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 105 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ
24 ครัง้ /นาที ได้รบั การรักษาโดยการให้ 5%D/2 IV drip 80 cc/hr ขณะอยู่โรงพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็กยังคงมีไข้สงู อุณหภูมสิ งุ สุดของวัน
คือ 39.5 องศาเซลเซียส
27/09/61 เด็ก มีอ าการซึม ลง กระสับ กระส่ า ย อ่ อ นเพลีย อุ ณ หภู มิก าย 36.8 องศาเซลเซีย ส ความดัน โลหิต
108/81 มิลลิเมตรปรอท pulse pressure แคบ ชีพจรเบา 122 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที ระดับความเข้มข้นของเลือด
เพิม่ สูงขึน้ จาก 44%เป็ น 49% Oxygen satuation 96% , cap refil 3 วินาที ได้รบั การรักษาเพิม่ โดยการให้ on o2 mask c bag
10 lit/min 2 ชม. เพิม่ rate 5%Dss IV drip 310 CC./hr 2 ชม.ต่อมาอาการไม่ดขี น้ึ เด็กมีอาการปวดท้อง กระสับกระส่ายระดับ
ความเข้มข้นของเลือดเพิม่ เป็ น 50% ชีพจรเบาคลาได้ 113ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 112/82 มิลลิเมตรปรอท ปสั สาวะออกน้อยกว่า
0.5 cc/kg/hr ได้รบั การรักษาเพิม่ โดยให้ 40% Dextran 310 CC./hr และ 10% calcium 10 cc. Iv drip in 1ชม. ต่อมาพบว่าเด็กมี
อาการไม่ดขี น้ึ ชีพจรยังเบาเร็ว เด็กกระสับกระส่าย ชีพจร 124 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 32 ครัง้ /นาที ระดับความเข้มข้นของ
เลือดเพิม่ สูงขึน้ จาก 51% แพทย์จงึ ให้ 40% Dextran 310 CC./hr อีกครัง้ หลังให้ 2 ชม.ต่อมา เด็กเริม่ หลับได้ ระดับความ
เข้มข้นของเลือดลดเหลือ 41% ชีพจร 101 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 120/86 มิลลิเมตรปรอท ตวงปสั สาวะได้ 0.80 cc/kg/hr.
ผู้ป่วยเด็กยังคงได้รบั ได้รบั การรักษาการปรับปริมาณสารน้ าทางหลอดเลือดดาคือ 5% Dss IV drip ลดลงทุก 1 - 2 ชม.
จนสัญญาณชีพคงที่
28/09/61 เด็กมีอาการอ่อนเพลีย ไอเป็ นพักๆ หายใจหอบเร็วตื้น หนังตาบวม ท้องอืดตึง on o2 mask c bag 10 lit/min
อุณหภูมกิ าย 37.4 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 126/64 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 101 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 32-36 ครัง้ /นาที
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 96-97%ระดับความเข้มข้นของเลือด 47% ระดับเกร็ดเลือดลดลงเหลือ 7,000 /cumm.
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ผูป้ ว่ ยมีจุดเลือดออก (petechial) ตามแขนขาได้รบั การรักษาเพิม่ โดยการให้ Platelet 3 ยูนิตเข้าหลอดเลือดดา และ 10% calcium
10 cc. Iv drip in 1 ชม. ต่อมาเด็กมีอาการไอ หายใจหอบเหนื่อยมากขึน้ ผลเอกซ์เรย์ พบมี plural effusion ฟงั ปอดพบ
crepitation Lt lung แพทย์จงึ ให้ Lasix 20 mg Iv และ EKCL 30 ml oral 1 dose
29/06/61 เด็กมีอาการอ่อนเพลีย ไอบางครัง้ หายใจหอบเล็กน้อย หนังตาบวม ท้องอืด on o2 mask c bag 10 lit/min
อุณหภูมกิ าย 36.3 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 115/74 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 97 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 98-100%ระดับความเข้มข้นของเลือด 41% เริม่ มีอาการคันตามแขนขา เริม่ รับประทาน
อาหารได้ ระดับเกร็ดเลือดเพิม่ เป็ น 20,000/cumm.
30/09/61 เด็กมีอาการสดชื่นขึน้ มีผ่นื แดงคันตามแขนขา ทุเลาไอ ท้องไม่อดื ไม่มหี อบเหนื่อย สามารถหายใจ room air
ได้ อุณหภูมกิ าย 37.1 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 114/76 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 88 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 24 ครัง้ /นาที
รับประทานอาหารได้ ระดับเกร็ดเลือดเพิม่ เป็ น 45,000 /cumm.
1/10/61 เด็กมีอาการสดชื่นขึน้ ทุเลาผื่นแดงคัน อุณหภูมกิ าย 36.8 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 117/78 มิลลิเมตร
ปรอท ชีพจร 72 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 24 ครัง้ /นาที รับประทานอาหารได้ ระดับเกร็ดเลือดเพิม่ เป็ น 158,000 /cumm. แพทย์
จึงอนุญาติให้กลับบ้านได้
การวางแผนพยาบาล
แบ่งการพยาบาลออกเป็ น 3 ระยะตามการดาเนิ นของโรค
ระยะไข้
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูป้ ว่ ยไม่สขุ สบายเนื่องจากมีอุณหภูมขิ องร่างกายสูงกว่าปกติ
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกปวดศรีษะ
O : T 37.9 – 39.5 องศาเซลเซียส ตัวร้อน สีหน้าไม่สขุ สบาย อ่อนเพลีย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีอณ
ุ หภูมริ ่างกายปกติ น้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีความสุขสบาย พักผ่อนได้ และปลอดภัยจากอาการชักจากไข้สงู
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีอุณหภูมริ ่างกายน้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
2. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการปวดศีรษะ พักผ่อนได้ ไม่มอี าการชัก
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอุณหภูมริ ่างกายผูป้ ว่ ยทุก 4 ชม
2. เช็ดตัวลดไข้ให้นานอย่างน้อยนาน 30 นาที และสอนสาธิตการเช็ดตัวลดไข้แก่ผดู้ แู ล
3. พิจารณาให้ยาลดไข้คอื Paracetamol (325) 1 tab oral prn for fever ทุก 4 ชม.หากไข้สงู กว่า 38.5 องศาเซลเซียส
4. กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยดื่ม ORS/น้าสไปร์/น้าผลไม้บ่อยๆ อย่างน้อย 93 ml/hr.(3 ml./Kg./Hr)
5. ประเมินอุณหภูมหิ ลังการเช็ดตัว/ให้ยาลดไข้แล้ว 30 นาที
6. ดูแลให้ได้รบั IV fluid อย่างถูกต้องทัง้ ชนิดและปริมาณตามแผนการรักษา คือ 5%D/2 IV drip 80 cc/hr
7. ดูแลให้ได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยยังมีอาการอ่อนเพลีย อุณหภูมลิ ดลงหลังเช็ดตัวลดไข้ ร่วมกับให้ยาลดไข้ สีหน้าสุขสบายขึน้ T 37.1 – 37.5 องศา
เซลเซียส ทุเลาอาการปวดศรีษะ ไม่มภี าวะชักจากไข้สงู
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ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 เสีย่ งต่อการได้รบั สารน้าและอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากมีอาการอาเจียนบ่อย
ข้อมูลสนับสนุน
S : เด็กบอกว่าคลื่นไส้ อยากอาเจียน
O : ผูป้ ว่ ยเด็กมีอาการอาเจียน 10 ครัง้ ถ่ายอุจระเหลว 1 ครัง้ ไม่ยอมรับประทานอาหารและน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั สารน้า เกลือแร่และอาหารอย่างเพียงพอ ไม่มอี าการขาดน้า
2. เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการและอาการแสดงของภาวะขาดน้า
2. ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้ได้รบั อาหารอย่างเพียงพอ หากผูป้ ว่ ยปฏิเสธอาหาร กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยดืม่ นม น้าเกลือแร่หรือน้าผลไม้แทน
อย่างน้อย 3 – 5 ml./Kg./Hr
2. บันทึกลักษณะและจานวนของสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยอาเจียน เพื่อประเมินภาวะขาดน้า
3. ให้ผปู้ ว่ ยบ้วนปากด้วยน้าอุ่น เพื่อให้ผปู้ ว่ ยทุเลาอาการคลื่นไส้
4. ดูแลให้ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน คือ motilium ½ tab oral tid ac ตามแผนการรักษา
5. ดูแลให้ได้รบั IV fluid อย่างถูกต้องทัง้ ชนิดและปริมาณตามแผนการรักษา คือ 5%D/2 IV drip 80 cc/hr
6. ติดตามผลการตรวจค่าอิเลคโทรไลท์ในเลือด เพื่อประเมินภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยทุเลาอาการคลื่นไส้อาเจียน สามารถดื่มนมและเกลือแร่ได้ ไม่มภี าวะขาดน้าหรือเสียสมดุลของเกลือแร่
ระยะวิ กฤต
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 3 มีภาวะ Hypovolemic shock จากมีการรัวของพลาสมาไปในช่
่
องว่างระหว่างเซลล์
ข้อมูลสนับสนุน
S: O : ผูป้ ว่ ยเด็กมีอาการกระสับกระส่าย อุณหภูมกิ าย 36.8 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 108/81 มิลลิเมตรปรอท pulse
pressure แคบ ชีพจรเบา 122 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28-36 ครัง้ /นาที Oxygen satuation 96% , cap refil 3 วินาที ระดับ
ความเข้มข้นของเลือดเพิม่ สูงขึน้ จาก 44%เป็ น 49% และ 50% ตามลาดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะช็อก
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนอย่างเพียงพอ
3.เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั สารน้าอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีระบบไหลเวียนโลหิตทางานได้อย่างปกติ สัญญาณชีพอยูใ่ นระดับปกติ มี pulse pressure ≥ 30
2. ผูป้ ว่ ยไม่มภี าวะขาดออกซิเจน ระดับออกซิเจนในเลือด ≥ 95 % cap refill < 2 วินาที
3. ผูป้ ว่ ยมีระดับความเข้มข้นของเลือดไม่เพิม่ สูงขึน้ กว่าค่าปกติตามอายุของผูป้ ว่ ยเด็ก คือ 31.5 -39 %
4. ปริมาณปสั สาวะต้องมากกว่า 0.5cc/kg/hr
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินติดตามอาการทางคลินิก สัญญาณชีพทุก 15 – 30 นาที จนกว่าชีพจรจะเต้นแรงและความดันโลหิตมี pulse
pressure ≥ 30
2. บันทึกอัตราการหายใจ สังเกตอาการขาดออกซิเจน เช่น สับสน เอะอะโวยวาย มือเท้าซีดซึม หายใจหอบ Oxygen
satuation < 95% , cap refill > 2 วินาที
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3. ดูแลให้ o2 mask c bag 10 lit/min
4. ดูแลให้ได้รบั สารน้าตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัดทัง้ ชนิดและปริมารสารน้า ได้แก่ 5%Dss และ 40% Dextran
310 CC./hr in 1 ชม.
5. ในขณะเดียวกันต้องกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยดื่มน้าเกลือแร่ หรือน้าผลไม้ให้มากพอทีจ่ ะชดเชยปริมาณของ Plasmaทีร่ วั ่
ออกไป คือ ประมาณ 90-100 cc/hr (3 cc/kg/hr)
6. ตวงน้าดื่มและปริมาณปสั สาวะต้องมากกว่า 0.5cc/kg/hr
7. ติดตามผลการตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดทุก 2-4 ชม หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารให้ 40% Dextran 310 CC./hr
8. รายงานแพทย์ทราบทุกครัง้ ทีอ่ าการของผูป้ ว่ ยดีขน้ึ หรือเลวลง
การประเมิ นผล
2 ชม.ต่อมาจากทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ มีอาการช็อกและได้รบั การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา ผูป้ ว่ ยอาการไม่ดขี น้ึ เด็กมีอาการปวด
ท้อง กระสับกระส่ายระดับความเข้มข้นของเลือดเพิม่ เป็ น 50% ชีพจรเบาคลาได้ 123 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 112/82 มิลลิเมตร
ปรอท ปสั สาวะออกน้อยกว่า 0.5 cc/kg/hr จึงรายงานแพทย์ซ้า เพื่อให้การรักษาเพิม่ จนใน 4 ชม.ถัดมาผูป้ ่วยเริม่ มีอาการดีขน้ึ
สัญญาณชีพอยู่ในระดับปกติ pulse pressure ≥ 30 ผู้ป่วยไม่มภี าวะขาดออกซิเจน ระดับออกซิเจนในเลือด ≥ 95 %
cap refill < 2 วินาที ผูป้ ว่ ยมีระดับความเข้มข้นของเลือดลดต่าลง คือ 41% (ค่าปกติ 31.5 -39 %) ปริมาณปสั สาวะ 0.8 cc/kg/hr
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 4 เสีย่ งต่อการมีเลือดออกมากผิดปกติ เนื่องจากมีเกล็ดเลือดต่า และมีภาวะช็อก
ข้อมูลสนับสนุน
S: O : ผูป้ ว่ ยเด็กมีเกร็ดเลือดต่า 7,000 /cumm. มีจุดเลือดออก (petechial) ตามแขนขา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะเลือดออก
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะ DIC
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการและอาการแสดงของภาวะเลือดออกมากผิดปกติ
2. ระดับความเข้มข้นขอ’เลือดไม่ลดลงต่ากว่า 31.5 %
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการของผูป้ ว่ ยเช่นปวดท้องมาก กระสับกระส่ายไม่สขุ สบายในนึกถึงว่ามีเลือดออกภายใน
2. สังเกตอาการของการเสียเลือดอย่างใกล้ชดิ เช่น จากการอาจียน เลือดกาเดาไหล การถ่ายอุจจระ ไม่มสี ดี าหรือสี
แดงปน ถ้าพบว่ามีเลือดออกให้รายงานแพทย์ทนั ที
3. ประเมินสัญญาณชีพทุก 15-30 นาทีในขณะมีภาวะช็อก และทุก 2 – 4 ชมเพื่อพ้นภาวะช็อกแล้ว
4. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของค่าระดับความเข้มข้นของเลือดทุก 4ชม. และระดับเกร็ดเลือดทุกวัน อย่างใกล้ชดิ
5. หลีกเลีย่ งหัตถการทีท่ าให้เสีย่ งต่อการมีเลือดออก เช่น การใส่สาย NG tube การใส่สายสวนปสั สาวะและการฉีดยา
เข้ากล้าม เป็ นต้น
6. ให้ผปู้ ว่ ยงดอาหารทีม่ สี ดี า แดง หรือน้าตาล เพื่อไม่ให้ยากต่อการประเมินภาวะเลือดออก
7. ดูแลให้ได้รบั ส่วนประกอบของเลือด คือ ตามแผนการรักษา Platelet 3 ยูนติ เข้าหลอดเลือดดา
8. ให้คาแนะนาการป้องกันภาวะเลือดออกให้ญาติทราบเช่า การแปรงฟนั การแคะจมูก และการป้องกันอุบตั เิ หตุตก
เตียงเป็ นต้น โดยให้ทากิจกรรมทุกอย่างบนเตียงในขณะทีเ่ กร็ดเลือดผูป้ ว่ ยต่ากว่า 100,000 /cumm.
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการและอาการแสดงของภาวะเลือดออกมากผิดปกติ
ระดับความเข้มข้นของเลือดไม่ลดลงต่ากว่า 31.5 % คือ ระดับเกร็ดเลือดต่าสุดของผูป้ ว่ ยอยูท่ ่ี 40%
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ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 5 ผูป้ ว่ ยมีภาวะน้าเกินในร่างกายเนื่องจากมีการรัวของพลาสมาออกนอกหลอดเลื
่
อด
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกเหนื่อย แน่นอึดอัดท้อง
O : ผูป้ ว่ ยเด็กมีสหี น้าไม่สขุ สบาย หนังตาบวม ท้องอืดตึง หายใจหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ 36 -40 ครัง้ /นาที ความดัน
โลหิต 126/64 มิลลิเมตรปรอท (สูงกว่าปกติ และ pulse pressureกว้าง )
: ผลเอกซ์เรย์ Rt lateral decubitus พบมี plural effusion ฟงั ปอดพบ crepitation Lt lung
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะเกินมากผิดปกติ
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนอย่างเพียงพอ
3. เพื่อลดภาวะน้าเกินในร่างกาย
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการและอาการแสดงของการหายใจลาบาก การขาดออกซิเจน
2. ผูป้ ว่ ยมีความสมดุลย์ของปริมาณสารน้าเข้าออกในร่างกาย
กิ จกรรมการพยาบาล
1. จัดท่าให้ผปู้ ว่ ยนอนในท่ายกศรีษะสูงประมาณ 45 องศา หรือนอนตะแคงเอาด้านขวาลง เพื่อช่วยให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สุข
สบายหายใจสะดวกขึน้
2. บันทึกอัตราการหายใจ สังเกตอาการขาดออกซิเจน เช่น สับสน เอะอะโวยวาย มือเท้าซีดซึม หายใจหอบ Oxygen
satuation < 95% , cap refill > 2 วินาที
3. ดูแลให้ o2 mask c bag 10 lit/min
4. ลดอัตราการไหลของสารน้า หรือหยุดการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
5. ดูแลให้ได้รบั ยาขับปสั สาวะคือ Lasix 20 mg Iv ตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการข้าเคียงของยา
6. บันทึกปริมาณสารน้าเข้าและออกทัง้ หมด และรายงานให้แพทย์ทราบ เพื่อการปรับเปลีย่ นการรักษา
การประเมิ นผล
หลังให้การพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบลดลง ทุเลาหนังตาบวม ทุเลาท้องอืด สัญญาณชีพปกติ
อุณหภูมิ 36.3 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 115/74 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 97 ครัง้ /นาที อัตราการหายใจ 28 ครัง้ /นาที มี
ปริมาณปสั สาวะ 2.8 cc/kg/hr.
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 6 ผูป้ ว่ ยเสีย่ งต่อภาวะไม่สมดุลย์ของเกลือแร่และภาวะน้าตาลในเลือดต่าในร่างกาย ได้แก่
Hypokalemia และ Hypocalcemia จากการรัวของพลาสมา
่
และการอาเจียนบ่อย
ข้อมูลสนับสนุน
S: O : ระดับ k 4 mmol/l (3.6-5.1) ผูป้ ว่ ยมีอาการอ่อนเพลียมาก และมีอาการและอาการแสดงของมีการรัวของ
่
พลาสมาในร่างกาย มีอาการอาเจียน
: DTX 71 mg%
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะเสียสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะน้าตาลในเลือดต่า
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการและอาการแสดงของ Hypokalemia และ Hypocalcemia และภาวะน้าตาลในเลือดต่า
2. ผูป้ ว่ ยมีความสมดุลย์ของเกลือแร่ในร่างกาย
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กิ จกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการเปลีย่ นแปลงทางคลินิกทีต่ อ้ งรายงานแพทย์ เช่น
a. ซึม อาจมีสาเหตุจากโซเดียมต่าหรือน้าตาลในเลือดต่า
b. อ่อนเพลีย ท้องอืด ปสั สาวะออกมาก อาจมสาเหตุจากโปตัสเซียมต่า
c. ชัก ตาค้าง มือจีบ อาจมีสาเหตุจากโซเดียม /แคลเซียม/น้าตาลในเลือดต่า
2. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และรายงานให้แพทย์ทราบทันทีทม่ี คี วามผิดปกติ
3. ดูแลให้ได้รบั 10% calcium 10 cc. Iv drip in 1 ชม. 2 ครัง้ ในระยะวิกฤตตามแผนการรักษาของแพทย์และเฝ้าระวัง
อาการข้างเคียงของยา
4. ดูแลให้ได้รบั EKCL 30 ml oral 1 dose ตามแผนการรักษาของแพทย์
การประเมิ นผล
ผูป้ ่วยไม่มอี าการและอาการแสดงของ Hypokalemia และ Hypocalcemia และภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ผูป้ ่วยมีผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ของเกลือแร่ และน้ าตาลในร่างกายอยู่ในระดับปกติ ไม่พบอาการข้างเคียงขณะให้ยาแคลเซี่ยมเข้า
หลอดเลือดดา
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 7 ญาติผปู้ ว่ ยเด็กมีความวิตกกังวลต่อภาวะการเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยเด็ก
ข้อมูลสนับสนุน
S : บอกว่าเมื่อไหร่อาการจะดีขน้ึ จะรักษาได้หรือไม่
O : สีหน้าวิตกกังวล สอบถามอาการของผูป้ ว่ ยตลอดเวลา ไม่ยอมพักผอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคลายความวิตกกังวลของญาติผปู้ ว่ ย
2. เพื่อให้ญาติผปู้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. สีหน้าญาติผปู้ ว่ ยดีขน้ึ การสอบถามลดลง
2. ญาติผปู้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายการดาเนินของโรคร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ และแผนการรักษาพยาบาล
2. อธิบายแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กขณะอยู่โรงพยาบาล
3. ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ญาติผปู้ ว่ ยด้วยความเต็มใจ
4. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้ระบายความกลัววิตกกังวล
5. ให้บดิ ามารดา และญาติมสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก
การประเมิ นผล
เมื่อผูป้ ่วยเด็กพ้นระยะวิกฤต และมีอาการทัวไปดี
่ ขน้ึ สามารถรับประทานอาหารได้และพักผ่อนได้ สีหน้าญาติผปู้ ่วย
จึงดีขน้ึ การสอบถามลดลง ญาติผปู้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลเป็ นอย่างดี
ระยะพักฟื้ น
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 8 ผูป้ ว่ ยมีอาการอ่อนเพลีย ซึม ท้องอืด ไม่อยากรับประทานอาหาร
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยเด็กบอกไม่อยากกินข้าว
O : ผูป้ ว่ ยเด็กยังคงมีอาการอ่อนเพลีย ไม่เล่น ท้องอืดเล็กน้อย รับประทานอาหารได้น้อย
: ฟงั พบ Bowel sound < 4 ครัง้ /นาที ผูป้ ว่ ยมีปริมาณปสั สาวะ 2.8 cc/kg/hr.
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดอาการอ่อนเพลีย ซึม ท้องอืด ไม่อยากรับประทานอาหาร
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพผูป้ ว่ ย ภายหลังพ้นระยะวิกฤต
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยสามารถพูดคุยได้มากขึน้ รับประทานอาหารได้มากขึน้ ท้องทุเลาอืด
2. ผูป้ ว่ ย ฟงั พบ Bowel sound > 4 ครัง้ /นาที
กิ จกรรมการพยาบาล
1. กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยรับประทานผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย ทีม่ ี K สูงหรือดื่มน้าผลไม้
2. แนะนาให้ผปู้ ว่ ยลุกนัง่ ยืน เดิน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ลาไส้ให้มกี ารเคลื่อนไหว ทาให้เกิดความอยากรับประทานอาหาร
มากขึน้
3. ให้ EKCL รับประทานตามแผนการรักษา
4. รายงานแพทย์หากผูป้ ว่ ยปฏิเสธการรับประทานอาหาร หรือดืม่ น้าผลไม้
5. แนะนาญาติจดั หาอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยชอบและมีประโยชน์มาให้รบั ประทาน
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยสามารถพูดคุยได้มากขึน้ รับประทานอาหารได้มากขึน้ ท้องทุเลาอืด ฟงั พบ Bowel sound > 4 ครัง้ /นาที
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 9 ผูป้ ว่ ยไม่สขุ สบายจากอาการคันตามลาตัว แขน ขา ฝา่ มือ ฝา่ เท้า เนื่องจากมี Convalescence rash
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยเด็กบอกคัน ตามลาตัว แขน ขา ฝา่ มือ ฝา่ เท้า
O : ผูป้ ว่ ยเกาตามลาตัว พักผ่อนได้น้อย ตรวจผิวหนังพบมีวงขาวๆอยูท่ ่ามกลางจุดเลือดออกหลายแห่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความไม่สขุ สบายจากอาการคัน
2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเกา ผิวหนังถลอก และอักเสบ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยอาการคันลดลง พักผ่อนได้
2. ผูป้ ว่ ยไม่พบ ภาวะแทรกซ้อนจากการเกา ผิวหนังถลอก และอักเสบ
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยและญาติเข้าใจเกีย่ วกับสาเหตุของอาการคัน ว่าเป็ นสัญญาณบ่งชีว้ ่าผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะ
วิกฤตและเข้าสูร่ ะยะพักฟื้นแล้ว ไม่มอี นั ตรายรุนแรง และจะค่อยๆหายไปเองภายใน 2-3 วัน
2. ดูแลรักษาความสะอาดผิวหนัง ตัดเล็บให้สนั ้ และรักษาความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า
3. รายงานแพทย์หากพบว่าผูป้ ว่ ยเด็กมีอาการคันมากและไม่สามารถพักผ่อนได้ เพื่อพิจารณาให้ยาลดอาการคัน
4. ดูแลให้ได้รบั ยา Calamine lotion ทาตาม ลาตัว แขน ขา ฝา่ มือ ฝา่ เท้า เพื่อบรรเทาอาการคัน
การประเมิ นผล
อาการคันลดลง พักผ่อนได้ ไม่พบ ภาวะแทรกซ้อนจากการเกา ผิวหนังถลอก และอักเสบ
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 10 ญาติผปู้ ว่ ยขาดความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ น
ข้อมูลสนับสนุน
S : ญาติบอกไม่ทราบแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ น
O : ญาติผปู้ ว่ ยตอบคาถามการดแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ นไม่ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมผูป้ ว่ ยกลับบ้าน
2. เพื่อให้ญาติมคี วามรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ น ได้แก่ การป้องกันเลือดออกจากเกร็ดเลือดต่า และการป้องกัน
การระบาดในชุมชน
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เกณฑ์การประเมิ นผล
1 ญาติสามารถตอบคาถามการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ นได้
2 ญาติสามารถตอบคาถามการป้องกันการระบาดของโรคได้
กิ จกรรมการพยาบาล
1. แนะนาให้หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการกระทบกระแทก ซึง่ จะทาให้เลือดออกง่าย ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เช่น ปี น
ปา่ ย ขีจ่ กั รยาน ถอนฟนั เป็ นต้น
2. รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่
3. ดูแลให้ผปู้ ว่ ยพักผ่อนอย่างเพียงพอ
4. กาจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุย์ ุงภายในและรอบๆบริเวณทีพ่ กั อาศัยของผูป้ ว่ ย
5. เฝ้าระวังคนในบ้านหรือใกล้เคียง ถ้ามีไข้สงู ต้องรีบพาไปตรวจ เพราะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคไข้เลือดออกได้
การประเมิ นผล
ญาติสามารถตอบคาถามการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ น และการป้องกันการระบาดของโรคได้
สรุปกรณี ศึกษา
เด็กหญิงไทยวัย 10 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย อาการ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลเด็กมีไข้ ปวดศรีษะ อาเจียน
2 ครัง้ ญาติพาไปรักษาที่คลินิกได้ยามารับประทาน แต่อาการไม่ทุเลา วันนี้ 12 ชม. ก่อนมาโรงพยาบาลเด็กยังมีไข้ อาเจียน
10 กว่าครัง้ ถ่ายอุจระเหลว 1 ครัง้ อ่อนเพลีย รักษาทีร่ พ.โกสัมพีแล้วส่งต่อมารักษาทีโ่ รงพยาบาลกาแพงเพชร ผลการตรวจทีส่ าคัญ
พบเชือ้ ไวรัสเดงกีส่ ายพันธ์ท่ี 2 และเกร็ดเลือดต่ ากว่าปกติ แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไข้เลือดออก ในระหว่างที่ผปู้ ่วยอยู่ใน
โรงพยาบาล พบว่า ผูป้ ว่ ยมีการดาเนินของโรคใน 3 ระยะคือ ระยะไข้ ระยะวิกฤตหรือระยะช็อก และระยะพักฟื้น โดยในแต่ละระยะ
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลรักษา และการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จนพ้นภาวะวิกฤต ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทีส่ าคัญ คือ ภาวะช็อกนาน
ภาวะเลือดออกมากผิดปกติ และภาวะ Hypervolemia รวมเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน
วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
โรคไข้เลือดออกมีการดาเนินของโรคทีส่ าคัญคือ ระยะไข้ ระยะวิกฤต และระยะพักฟื้น พยาบาลนัน้ มีบทบาททีส่ าคัญอย่าง
ยิง่ ในการประเมินอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย เพราะเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งดูแลผูป้ ว่ ยอยู่ตลอด 24 ชัวโมง
่
การประเมินทีร่ วดเร็วและให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้อง ทันท่วงที ตามแผนการรักษาดังในกรณีศกึ ษา จะช่วยผูป้ ว่ ยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง
ส่งผลให้สามารถรักษาชีวติ ของผูป้ ่วยไว้ได้ ดังนัน้ พยาบาลจึงควรมีการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ่วยไข้เลือดออกไว้
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ให้เข้าใจธรรมชาติของโรค และพยาธิสภาพของโรค โดยเฉพาะในขณะทีผ่ ปู้ ่วยเข้าสู่ระยะช็อก ซึง่ เป็ น
ภาวะวิกฤตของโรค การทบทวนการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกร่วมกับในสหสาขาวิชาชีพ ปรับปรุงแนวทางการพยาบาล (CNPG)
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคที่มีความซับซ้อนมากขึน้ และค้นหาวิธใี ห้การพยาบาลใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีข้นึ
โดยเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้
สรุป

กรณีศกึ ษามีอาการเปลีย่ นแปลงในการดาเนินของโรคไข้เลือดออกทีเ่ ข้าสู่ระยะวิกฤต หรือมีภาวะ Hypovolemic shock (DSS)
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการเกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย ภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและอิเลคโทรไลท์ ซึ่งอาจเกิดภาวะตับวาย ภาวะหายใจ
ล้มเหลว ไตวาย และเสียชีวติ ตามมาได้ แต่ดว้ ยกระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ ตอน และการดูแลแบบองค์รวมได้ช่วยให้ผปู้ ่วยพ้น
จากภาวะวิกฤติ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน สามารถฟื้ นฟูร่างกายเป็ นปกติ และญาติผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล ตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีบ่ า้ นหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาลได้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
วารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย มีความยินดีรับผลงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ควรเตรียมต้นฉบับตามค�ำแนะน�ำอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการ
ลงพิมพ์

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
		 เป็นรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
2. กรณีศึกษา (case study)
		 เป็นรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. บทความปริทรรศน์ (review article)
		 เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

การเตรียมต้นฉบับ
รายละเอียดของการพิมพ์
1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียน
2. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจแก้ไขเพื่อความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกต้องของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนทาง e-mail
3. ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขให้แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะก�ำหนดเวลา เพื่อให้ทันเวลา
ในการออกวารสาร ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 3 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที่
เห็นชอบแล้วเท่านั้น
4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนจะได้รับวารสารจ�ำนวน 2 เล่มต่อเรื่อง
5. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใช้ตัวอักษร browallia
new ขนาด 14 point Single Space และใช้กระดาษพิมพ์ A4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไม่ควร
เกิน 10 หน้า โดยไม่รวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง
6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ เป็น ขาว - ด�ำ สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิก�ำกับ
ที่ชัดเจน
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การเรียงล�ำดับเนื้อหาของต้นฉบับ

(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่แก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่ก�ำหนด)
1. การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค�ำย่อ ไม่ควรยาวเกิน
100 ตัวอักษร จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2 ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ (ภาษาไทย) ระบุชอื่ ของผูเ้ ขียนทุกคน พร้อมระบุตวั ย่อของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด จัดชิดขวา
ของหน้ากระดาษ ส่วนหน่วยงานหรือสถาบันใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษของ
เอกสาร
1.3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : ……..
		 - วัตถุประสงค์ : ……..
		 - วิธีการศึกษา : ……..
		 - ผลการศึกษา : ……..
		 - สรุป : ……..
1.4 ค�ำส�ำคัญ (ภาษาไทย) ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
ในอนาคต
1.5 เชิงอรรถ (ภาษาไทย) อยู่ใต้เส้นคั่นซึ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เป็นรายการเชิงอรรถที่ระบุ
ต�ำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์
***** ข้อ 1.1 – 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 *****
1.6 Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่องภาษาไทย
1.7 Authors (ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ) จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ พร้อมระบุตัวย่อของวุฒิการศึกษา
สูงสุดภาษาอังกฤษ
1.8 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction: ……..
		 - Objectives: ……..
		 - Methods: ……..
		 - Results: ……..
		 - Conclusions: ……..
1.9 Keyword (ค�ำส�ำคัญภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ
ของภาษาอังกฤษ
1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุต�ำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
***** ข้อ 1.6 – 1.10 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแยกไว้คนละหน้ากับภาษาไทย*****
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1.11 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
		 - บทน�ำ (Introduction)
			 เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผล น�ำไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ และขนาด เป็นการน�ำไปสู่ความจ�ำเป็น
ในการศึกษาวิจัยให้ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�ำถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการศึกษา
อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้ได้ และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ ไม่ใส่
ผลการศึกษาและสรุป
		 - วิธีการศึกษา (Methods)
			 ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมการวิจัย
		 - ผลการศึกษา (results)
			 แจ้งผลที่พบตามล�ำดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลข
มากบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลข
ในตารางซ�ำ้ อีกในเนือ้ เรือ่ ง ยกเว้นข้อมูลส�ำคัญๆ อย่างจ�ำกัด แปลความหมายของผลทีค่ น้ พบหรือวิเคราะห์และ
สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้
		 - วิจารณ์ (discussion)
			 เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก
ผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง
อย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่น
แตกต่างเป็นพิเศษได้ แล้วจบบทความด้วยข้อยุติ
		 - สรุป (conclusion)
			 ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่นำ� ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้
ประเด็นค�ำถามการวิจัยต่อ ข้อยุติอาจใส่ใว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์ก็ได้
		 - กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)
			 มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส�ำคัญจากที่ใดบ้าง เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ
ทางเทคนิคบางอย่าง และผู้สนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�ำเป็น แต่การใส่ชื่อคนช่วยมาก ๆ ท�ำให้บทความ
ด้อยความภูมิฐานเพราะผู้อ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มีคนช่วยทั้งหมด
		 - เอกสารอ้างอิง (references) ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
2. การเตรียมต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study)
2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ค�ำส�ำคัญ และเชิงอรรถ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อก�ำหนดในการ
เขียนและการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
2.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์มคี วามหมายในตัวเองไม่ตอ้ งหาความหมาย
เพิ่มต่อ ไม่ควรมีค�ำย่อ เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : เขียนย่อถึงความส�ำคัญโรคทีศ่ กึ ษาการดูแลรักษาทีส่ ำ� คัญ และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
(ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)
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		 - วัตถุประสงค์ : เขียนวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
		 - กรณีศึกษา : เขียนย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ผู้ป่วยกรณีศึกษาเป็นใคร จ�ำนวนกี่ราย เข้าการรักษา
ในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาที่ส�ำคัญอะไร ในช่วงเวลาที่ศึกษา
พบปัญหาทางการพยาบาลอะไรบ้าง และให้การพยาบาลที่ส�ำคัญอย่างไร ผลการประเมินหลังให้การพยาบาล
เป็นอย่างไร
		 - สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และข้อเสนอแนะสั้นๆ อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน
2.3 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction: ……..
		 - Objectives: ……..
		 - Case Study: ……..
		 - Conclusions: ……..
2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
		 - บทน�ำ
			 เป็นส่วนของบทความทีบ่ อกเหตุผลทีม่ าของการน�ำไปสูก่ ารศึกษา ได้แก่ ความส�ำคัญของโรคทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลสถิติ (อย่างน้อยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผู้ป่วยรายนี้มาศึกษา
แต่ไม่ต้องใส่ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใช้ลักษณะการวิเคราะห์มาเขียนแทน และให้รวม
วัตถุประสงค์การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ
		 - กรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปข้อมูลของผู้ป่วยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความส�ำคัญตามล�ำดับหัวข้อดังนี้ ข้อมูลทั่วไป
อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ด้านจิตใจและสังคม ผลการเอกซเรย์และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ (ตามโรคและแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้ม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปัญหาที่ส�ำคัญเป็นรายข้อ
		 - ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
			 เขียนเรียงล�ำดับตามความส�ำคัญของปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้องเป็นสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
มาจากปัญหาเฉพาะของผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษา โดยมีขอ้ มูลสนับสนุน วัตถุประสงค์การพยาบาล เกณฑ์การประเมินผล
กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
		 - สรุปกรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปกรณีศึกษาที่ส�ำคัญ 1 ย่อหน้า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อาการส�ำคัญที่มา
โรงพยาบาล ระยะเวลาทีท่ ำ� กรณีศกึ ษา ปัญหาทางการพยาบาลทีส่ ำ� คัญ ผูศ้ กึ ษาให้การพยาบาลทีส่ ำ� คัญอะไรบ้าง
และการประเมินผลการพยาบาล
		 - วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
			 อธิบายสาเหตุส�ำคัญของการเกิดปัญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้
และข้อแนะน�ำในการให้การพยาบาลที่จะน�ำไปใช้ในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ต่อไป
		 - สรุป
			 ให้สรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี
		 - เอกสารอ้างอิง
			 ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามล�ำดับ
ถ้าต้องการอ้างอิงซ�้ำให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค�ำย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความที่
บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ ก�ำลังพิมพ์ ” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ ไม่ได้ตีพิมพ์ ”
หลีกเลี่ยง “ ติดต่อส่วนตัว ” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลส�ำคัญมากที่หาไม่ได้ทั่ว ๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อ
ในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี หรือในเว็บไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วารสารวิชาการ
		 ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : หน้าแรก - หน้าสุดท้าย.
		 วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็น
ปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ
(วารสารภาษาไทย) ชือ่ วารสารใช้ชอื่ ย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบทีใ่ ช้ในวารสารนัน้ ๆ เลขหน้า
สุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่างดังนี้
1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ
		 1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.
การส�ำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 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 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์
		 1. คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการ
สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทย์สภาสาร 2538 ; 24 :
190-204.
1.3 ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์
		 1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
1.4 บทความในฉบับแทรก
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บรรณาธิการ. เวชศาสตร์-สิ่งแวดล้อม. สารศิริราช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.
			 2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill
Livingstone ; 1996.
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		 ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.
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Hypertension : pathophysio- logy, diagnosis, and management. 2nded. New York : Raven Press ;
1995. p 465-78.
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3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical
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ต้นฉบับที่ส่งให้บรรณาธิการ ต้องเป็นต้นฉบับส�ำเนา 2 ชุด (ไฟล์ข้อมูล/แผ่น CD) ไม่ควรม้วนหรือ
พับต้นฉบับ ควรส่งในซองหนา และใหญ่พอเหมาะกับแผ่นกระดาษต้นฉบับ การส่งต้นฉบับควรส่งจดหมายแนบ
ไปด้วย แจ้งรายละเอียดบางประการ อาทิเช่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ ที่กองบรรณาธิการ
สามารถจะติดต่อได้ จ�ำนวนส�ำเนาต้นฉบับที่ส่งไป และอื่น ๆ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่ หรือเดินทางไปจากสถานที่
อยู่เดิมเป็นเวลานาน ควรแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

การตรวจทานต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)
ผูเ้ ขียนต้องตรวจทานพิสจู น์อกั ษรในล�ำดับสุดท้าย เพือ่ ให้ความเห็นชอบในความถูกต้อง ครบถ้วนของเนือ้ หา
ก่อนลงตีพิมพ์

ก�ำหนดการรับต้นฉบับ และก�ำหนดการออกของวารสาร
- ก�ำหนดออกของวารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (ส่งต้นฉบับภายใน 30 กรกฎาคม ออกภายใน 30 ตุลาคม)
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายใน 30 มกราคม ออกภายใน 30 เมษายน)
• หมายเหตุ : บทความไม่ควรยาวเกิน 10 หน้าต่อเรือ่ ง ( ไม่รวมเอกสารอ้างอิง ) และควรมีเบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ง่าย เพื่อติดต่อผู้นิพนธ์
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