ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบน
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ 14 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
ความรู้ ทางวิชาการ
ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน (upper gastrointestinal bleeding) หมายถึง
การที่เลือดออกจากทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารจนถึงลําไส้เล็กส่ วนต้น โดยมีพยาธิ
สภาพสู งกว่า ligament of treitz (วิทยา ศรี ดามา, 2544)
สาเหตุของการตกเลือดทางเดินอาหารส่ วนบน
เลือดออกจากทางเดินอาหารส่ วนบนมีเหตุชกั นํามาจากกลุ่มโรค (สุ พรพิมพ์ เจียสกุล, 2545)
1. โรคหลอดอาหาร ภาวะหลอดเลือดโป่ งขดที่หลอดอาหาร(esophageal varices) เกิดจากความดัน
ในหลอดเลือดพอร์ตลั สู ง(portal hypertention)
2. โรคกระเพาะอาหารและดูโอดีนมั
พยาธิสรีรภาพ
การเสี ยเลือดมีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาตรของเลือดที่เสี ยไป เลือดออกใน
ทางเดินอาหารถ้าปริ มาณไม่เกิน 500 มิลลิลิตร จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เม็ดเลือดแดงและระดับฮีโมโกลบิน
จะกลับเป็ นปกติใน 2 สัปดาห์ (สุ พรพิมพ์ เจียสกุล, 2554)
ถ้าเสี ยเลือดไปถึงร้อยละ 40 ของปริ มาตรเลือดในร่ างกายจะเกิดภาวะช็อก อวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย
เริ่ มทํางานผิดปกติเกิดจาก cardiac output ลดลง ผลคือทําให้ชีพจรเบาเร็ ว ความดันโลหิ ตลดลง ผิวหนังซีด
เหงื่อออก รู ้สึกหนาว กระหายนํ้า คลื่นไส้ หายใจเร็ วและกระสับกระส่ าย หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเริ่ ม ซึมลง
รับรู ้เวลาสถานที่และบุคคลผิดพลาด โดยเฉพาะในผูส้ ู งอายุอาจเกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน(cerebral
thrombosis)ได้ ผลต่อไตอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ทางโลหิ ตวิทยาจะพบการเปลี่ยนแปลงในปริ มาตร
เลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงยังไม่เปลี่ยนแปลงทันทีที่เลือดออก จะเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง 3-4 ชัว่ โมง
จนถึง 32 ชัว่ โมงภายหลังเลือดออก จํานวนเกล็ดเลือดจะสู งขึ้นใน 1 ชัว่ โมงหลังเลือดออก ส่ วนจํานวนเม็ด
เลือดขาวจะสู งขึ้นหลัง 2-3 ชัว่ โมง มีเม็ดเลือดขาวชนิดอ่อนเพิ่มขึ้นและจะกลับเป็ นปกติ 3-4 วัน ส่ วน
reticulocyte จะเพิ่มขึ้นหลัง 24 ชัว่ โมงและจะสูงสุ ด 4-7 วันหลังเลือดออก ผลต่อลําไส้เลือดออกจะทําให้
อาหารผ่านลําไส้เร็ วขึ้นถ่ายอุจจาระบ่อย ถ้าเลือดหยุดผูป้ ่ วยจะถ่ายอุจจาระห่ างลงจนหยุดถ่าย
อาการและอาการแสดง
อาการปวดท้องเป็ นอาการที่พบได้บ่อย ซึ่งมักจะปวดบริ เวณลิ้นปี่ ลักษณะการปวดแต่ละบุคคล
อาจไม่เหมือนกัน อาจปวดแบบตื้อ ๆ ปวดจี๊ด ๆ ปวดแสบปวดร้อนหรื อปวดเกร็ ง ส่ วนอาการท้องอืด แน่น
คลื่นไส้ อาเจียน อาการเหล่านี้อาจเกิดหรื อไม่เกิดก็ได้ ในผูป้ ่ วยที่มีอาการของโรครุ นแรงจะอาเจียนเป็ นเลือด
หรื อถ่ายอุจจาระดํา หน้ามืดขณะกําลังถ่ายหรื อขณะลุกเดินภายหลังถ่ายเสร็ จแล้ว (วิทยา ศรี ดามา, 2544)
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การวินิจฉัย
การส่ องกระเพาะอาหารจะช่วยให้การวินิจฉัยได้ถกู ต้องร้อยละ 90 และบอกตําแหน่งเลือดออกได้
ร้อยละ 95 ของผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น การส่ องกระเพาะอาหารได้ผลดีใน 24-48
ชัว่ โมงหลังเลือดหยุด (วิทยา ศรี ดามา, 2544)
การรักษา
แนวทางการดูแลรักษาที่ดีผปู ้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนต้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
และลดอัตราการตายของโรค (ธนพล ไหม, 2545)
1. ให้การรักษาเบื้องต้นก่อนการส่ องกล้อง เพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติปรับสัญญาณชีพให้เหมาะสมและ
พร้อมต่อการรักษาในขั้นต่อไป ในระยะนี้ตอ้ งติดตามอาการผูป้ ่ วยจนกว่าจะได้รับการส่ องกล้อง ยาที่นาํ ยามา
ใช้ในการห้ามเลือดในระยะแรกหรื อป้ องกันภาวะเลือดออกซํ้าหลังเลือดหยุดแล้วคือยากลุ่ม Proton pump
inhibitors ได้แก่ omeprazole หรื อ Pantoprazole ในขนาด 80 mg ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดําและตามด้วย
continuous infusion ที่ 8 mg/hr วัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะความเป็ นกรดในกระเพาะ เนื่องจากการที่มีภาวะ
ความเป็ นกรดสู งในกระเพราะเกิดการสลาย clot ขึ้นเกิด rebleeding ได้ ยากลุ่ม Proton pump inhibitors
สามารถลดอุบตั ิการณ์ rebleeding ได้และมีความปลอดภัยในการใช้สูง
2. การรักษาด้วยการส่ องกล้องในระบบทางเดินอาหาร
3. การรักษาโดยการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าผูป้ ่ วยควรจะได้รับการผ่าตัดเมื่อ
3.1 กรณี ที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีข้ ึน
3.2 กรณี ที่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ มีเลือดออกมากกว่าร้อยละ 30 ของเลือดทั้งหมดใน
ร่ างกาย ภายใน 24 ชัว่ โมงแรกต้องให้เลือดมากกว่า 4 ยูนิตหรื อ 48 ชัว่ โมงแรกต้องให้เลือด 6-8 ยูนิต
จึงจะทําให้ความดันโลหิ ตอยูใ่ นระดับปกติ หรื อเลือดออกอย่างช้า ๆ เป็ นเวลานานหลายวันติดต่อกัน
3.3 เลือดออกติดต่อกันโดยไม่หยุดเลยใน 48 ชัว่ โมงหรื อมีเลือดออกซํ้าเป็ นครั้งที่ 2 หลังจาก
ที่เลือดครั้งแรกหยุดไป
การพยาบาล
เมื่อมีการเสี ยเลือดในระบบทางเดินอาหาร เซลล์จะขาดอาหารและออกซิเจน เสี ยความสมดุล
ไม่สามารถทําให้ระบบการไหลเวียนทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยอย่างมาก
หลักการพยาบาลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยพ้นจากอันตรายดังกล่าว(มารศรี จันทร์, 2556)
1. ค้นหาสาเหตุซกั ประวัติจากผูป้ ่ วยและญาติ ควรมีการวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับ
แผนการรักษา
2. การดูแลในระยะฉุกเฉิ นเพื่อประเมินภาวะช็อกที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนบนเตียงเพื่อลด
การใช้ออกซิเจน วัดสัญญาณชีพและระดับความรู ้สึกตัวทุก 15-30 นาที หรื อตามสภาพผูป้ ่ วยเพื่อประเมิน
ภาวะช็อก พร้อมทั้งสังเกตเลือดที่ออกมา ถ้าอาเจียนเป็ นเลือดควรให้นอนตะแคงหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
และระวังการอุดกั้นทางเดินหายใจ งดนํ้าและอาหารชัว่ คราวและดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับเลือดและสารนํ้า
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ตามแผนการรักษา ควบคู่ไปกับการประเมินปัญหาทางด้านจิตใจ เพือ่ หาต้นเหตุและแนะแนวทางที่จะลด
ความตึงเครี ยดลง
3. เมื่อแพทย์เห็นควรผ่าตัด พูดคุยซักถามความเข้าใจและข้อสงสัยของผูป้ ่ วยและญาติเพื่อความ
ชัดเจน การส่ องกล้องโดยทัว่ ไปใช้เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค เมื่อทราบสาเหตุผปู ้ ่ วยอาจได้รับการผ่าตัด
เพื่อแก้ไขเลือดออกในทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจก่อนและ
หลังผ่าตัด เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยพูดถึงความรู ้สึกและให้ความมัน่ ใจแก่ผปู ้ ่ วย
4. การส่ องกล้องทางเดินอาหารอาจมีอาการท้องอืด หลังส่ องกล้องแนะนําให้ผปู ้ ่ วยนอนหัวสูง
5. การพยาบาลก่อนผ่าตัดทางเดินอาหาร
1. การเตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ระบายความรู ้สึกและซักถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา สําหรับผูป้ ่ วยผ่าตัดทางเดินอาหารนอกจากมีแผลผ่าตัด
หน้าท้อง ผูป้ ่ วยอาจใส่ ท่อหลอดลมคอต่อเครื่ องช่วยหายใจ ควรอธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงเหตุผลและความ
จําเป็ นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยให้ความร่ วมมือ
2. การเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย แนะนําให้ทาํ ความสะอาดร่ างกาย การเตรี ยมผิวหนังและ
เตรี ยมลําไส้ก่อนการผ่าตัด การงดนํ้าและอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 6-8 ชัว่ โมง สอนและแนะนําให้ออก
กําลังกายหลังผ่าตัด (Early ambulation) ทันทีที่รู้สึกตัวให้หายใจเข้าออกเต็มที่ ลึก ๆ ยาว ๆ หรื อการออกกําลัง
บนเตียง ให้ผปู ้ ่ วยลุกเดินโดยเร็ วเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อธิบายความจําเป็ นที่ผปู ้ ่ วยอาจถูก
รบกวนเวลานอน เนื่องจากต้องเฝ้ าระวังสังเกตอาการและสัญญาณชีพเป็ นระยะสมํ่าเสมอ
6. การพยาบาลหลังผ่าตัดทางเดินอาหาร เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัย สุ ขสบาย และช่วยไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ (อารี ชีวเกษมสุ ข, 2553)
1. จัดท่านอนที่เหมาะสม สนับสนุนการหายของแผล
2. การประเมินระดับความรู ้สึกตัวในระยะแรกหลังการผ่าตัด
3. หาวิธีการสื่ อสารอื่น ๆ กับผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยไม่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูดได้
4. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ ภาวะอุดตัน
ทางเดินหายใจ ภาวะตกเลือดและช็อก แผลผ่าตัดมีการอักเสบติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทางเดิน
อาหาร เช่น สะอึก ท้องอืด และลําไส้เป็ นอัมพาต ควรประเมินการเคลื่อนไหวของลําไส้เป็ นระยะ
5. การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะ 48 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด
6. การดูแลให้ออกกําลังกายหลังผ่าตัดเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ภายหลัง 24 ชัว่ โมงหลัง
ผ่าตัดเริ่ มให้กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อป้ องกันอาการท้องอืด เมื่อผูป้ ่ วยพร้อมที่จะทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ ควรแนะนําการปฏิบตั ิตวั และการดูแลตนเองที่ถกู ต้อง เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
7. ในรายที่อาการดีข้ ึนแพทย์จะวางแผนให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน อาจมีปัญหาเลือดออกซํ้าอีกได้จาก
การปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง พยาบาลจึงควรวางแผนการพยาบาลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง
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เภสั ชวิทยา
Mixtard 70/30 ยาลดระดับนํ้าตาลในร่ างกาย ออกฤทธิ์ 1/2 ชัว่ โมงหลังฉี ดเข้าใต้ผวิ หนัง
ออกฤทธิ์ได้ถึง 24 ชัว่ โมง ออกฤทธิ์สูงสุ ด 2-8 ชัว่ โมง การพยาบาลควรติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า
เช่น ใจสัน่ เหงื่ออกมาก หน้ามืด เป็ นลม หมดสติ
Fentanyl injection ยากลุ่ม opioid analgesic ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุ นแรง ช่วงเวลา
ออกฤทธิ์เมื่อฉี ดเข้าหลอดเลือดดําประมาณ 1-2 ชัว่ โมง half-life ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง ยาส่ วนใหญ่ถูกขับ
ออกทางไตในรู ป metabolite ที่ไม่มีฤทธิ์ การพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพและระดับการรู ้สึกตัวอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดการให้ยา เฝ้ าระวังความดันเลือดตํ่า หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ง่วง ซึม ภาวะกดการหายใจ
Nicardipine injection ยาลดความดันโลหิ ตสูง การพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพสมํ่าเสมอตลอด
การให้ยาหากพบอาการไม่พึงประสงค์ เช่น พูดสับสน ใจสัน่ คลื่นไส้ หน้าแดง ร้อนวูบวาบ หัวใจเต้นช้า
ควรแจ้งแพทย์ทนั ที ถ้าให้ทางหลอดเลือดดําเล็กควรประเมินการรั่วของยาตําแหน่งที่ให้ทุก 2 ชัว่ โมง
Ceftriaxone ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย โดยเจือจางยาก่อนหยดให้ทางหลอดเลือดดํา ให้ยาประมาณ
30 นาที การพยาบาลติดตามอาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผืน่ คัน หายใจลําบาก พึงระวัง
ในผูป้ ่ วยที่แพ้ยา penicillin ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่แพ้ยากลุ่ม cepharosporin
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่อง
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนบน เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่มีอตั ราการเสี ยชีวติ มากที่สุดของ
ระบบทางเดินอาหาร สถิติหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลกลาง ผูป้ ่ วยเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบน
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 , 2556 และ 2557 จํานวน 10 , 19 , 24 ราย ตามลําดับ จากการปฏิบตั ิงานและ
ทบทวนเวชระเบียบพบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีการดําเนินโรคเข้าสู่ ภาวะวิกฤติอย่างรวดเร็ ว ทําให้ตอ้ งรักษาตัว
ในโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบนมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนผูป้ ่ วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ ว จึงได้จดั ทํา
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยรายนี้
4.2 ขั้นตอนดําเนินการ
1. ศึกษาความรู ้ทางวิชาการและกรอบแนวคิดทางการพยาบาลจากตํารา วารสารที่เกี่ยวกับ
ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบน ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อเป็ นแนวทางกรณี ศึกษา
2. เลือกกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 61 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการหน้ามืดใจสัน่
หลังอาเจียนเป็ นเลือดสด 2 ครั้ง 4 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่
9 กรกฎาคม 2557 แพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบน จึงรับไว้ในโรงพยาบาล
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เลขที่ภายนอก 15637/53 เลขที่ภายใน 8053/57
3. ประเมินแบบแผนสุ ขภาพของผูป้ ่ วยอย่างองค์รวม ซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยทั้ง
ปั จจุบนั และอดีต
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4. วิเคราะห์และวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลที่เหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วย
สอดคล้องกับแผนการรักษา ลําดับความสําคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขความผิดปกติและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่วางไว้ แล้วประเมินผลการพยาบาล
วางแผนพยาบาลต่อไปเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ด และประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
ให้ความรู ้เกี่ยวโรคเพิ่มเติมในส่ วนที่ขาดไป เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถกู ต้องเมื่อกลับบ้าน
6. บันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล พร้อมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังให้การพยาบาล
ลงในเวชระเบียนผูป้ ่ วยทุกครั้ง
7. สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทําเป็ นเอกสารทางวิชาการ นําเสนอตามลําดับ
5. ผู้ร่วมดําเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมดร้อยละ 100
ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 61 ปี สถานภาพสมรส โสด เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 6 อาชีพรับจ้างทัว่ ไป ภูมิลาํ เนาเดิมจังหวัดเชียงราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 นาฬิกา มาตรวจที่ ER ด้วยอาการหน้ามืดใจสัน่ หลังอาเจียนเป็ นเลือดสด
2 ครั้ง 4 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล ใส่ สายยางจากจมูกสู่กระเพาะอาหาร(NG-tube) ทํา gastric lavage ด้วย
NSS 1,000 มิลลิลิตร จากการซักประวัติ 1 อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดท้องเป็ น ๆ หาย ๆ แต่
ไม่ได้รักษา ตอนเย็นหลังเลิกงานจะดื่มเบียร์กบั เพื่อนบ้านทุกวัน วันละ 1-2 ขวด ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่
มีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูง เป็ นมาประมาณ 4 ปี มาตรวจและรับยาที่
โรงพยาบาลกลางเสมอ ผูป้ ่ วยเช่าห้องพักอยูเ่ พียงลําพัง แพทย์ตรวจร่ างกายวินิจฉัยว่ามีเลือดออกทางเดิน
อาหารส่ วนบนและอาจมีเลือดออกซํ้าอีกได้ จึงรับไว้รักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย (20/9) เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา แรกรับผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อุณหภูมิ 37.6 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ
หัวใจ 80 ครั้งต่อนาที หายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 118/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนที่ปลายนิ้วร้อยละ 95 ดูแลให้ผปู ้ ่ วยนอนพักบนเตียง ให้ออกซิเจนผ่านทางจมูก อัตราการไหล 5
ลิตรต่อนาที NG-tube ต่อลงถุงไว้ พบว่ามีเลือดสี แดงสดไหลออกตลอดเวลา ผูป้ ่ วยได้รับการส่ องกล้อง
ทางเดินอาหารวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.00 นาฬิกา จากการส่ องกล้องพบว่ามีเลือดออกจากแผล
บริ เวณลําไส้เล็กส่ วนต้น แผลลึกถึงตําแหน่งหลอดเลือดแดง gastroduodenal artery แพทย์จึงทําการผ่าตัด
เปิ ดช่องท้อง(exploratory laparotomy) เย็บซ่อมแซมหลอดเลือดแดงบริ เวณลําไส้เล็ก(suture gastroduodenal
artery) และแก้ไขความผิดปกติของหูรูดกระเพาะอาหาร (pyloroplasty) ผูป้ ่ วยเสี ยเลือดขณะผ่าตัดประมาณ
1,100 มิลลิลิตรให้ pack red cell (PRC) 2 ยูนิต หลังผ่าตัดไม่ได้แก้ยาสลบ ย้ายเข้ารับการรักษาต่อในหอ
ผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม
แรกรับที่หอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 23.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยมาด้วยเปลนอน
ยังไม่รู้สึกตัว ใส่ ท่อหลอดลมคอต่อถุงบีบลมช่วยหายใจ แรกรับ อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ
หัวใจ 92 ครั้งต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 138/64 มิลลิเมตรปรอท
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ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้วร้อยละ 97 แพทย์ให้ส่งตรวจ CBC , INR, APTT ratio, creatinine,
electrolyte, แมกนีเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส จองเลือด PRC 6 ยูนิต fresh frozen plasmas (FFP) 2,000
มิลลิลิตร ให้ต่อเครื่ องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริ มาตร แบบควบคุมการหายใจทั้งหมด อัตราการหายใจ 16
ครั้งต่อนาที ปริ มาตรก๊าซขณะหายใจเข้า 450 มิลลิลิตร ออกซิเจนร้อยละ 40 งดนํ้าและอาหารทางปากทุกชนิด
ติดตามดูระดับนํ้าตาลในเลือดทุก 6 ชัว่ โมง NG-tube ต่อลงถุงไว้ ให้สารนํ้า 0.9 % NSS 1,000 มิลลิลิตรหยดเข้า
ทางหลอดเลือดดําอัตราการหยด 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ยา controloc 80 มิลลิกรัมหยดทางหลอดเลือด
ดําใน 1 ชัว่ โมง หลังจากนั้นให้ต่อเนื่องในขนาด 8 มิลลิกรัมต่อชัว่ โมง ให้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone 2 กรัม
หยดทางหลอดเลือดดําวันละครั้ง บันทึกจํานวนนํ้าเข้าออกทุก 2 ชัว่ โมง ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบความ
ผิดปกติ เซลล์เม็ดเลือดขาว 15.9 THSD/CUMM (ค่าปกติ 5.0 -10.0 THSD/CUMM), neutrophil 94.9%
(ค่าปกติ 40-75%), lymphocyte 3.1% (ค่าปกติ 31-43%), เม็ดเลือดแดง 1.75 MILL/CUMM (ค่าปกติ 4.2-5.4
MILL/CUMM), ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง20.8%(ค่าปกติ31-43%), เกล็ดเลือด 92 THSD/CUMM
(ค่าปกติ150-450 THSD/CUMM) ผลการตรวจเคมีคลินิก sodium136mmol/L(ค่าปกติ 136-145 mmol/L),
potassium 5.4 mmol/L (ค่าปกติ 3.5-5.1 mmol/L), chloride 102 mmol/L (ค่าปกติ 100-110 mmol/L),
bicarbonate 19 mmol/L (ค่าปกติ 22-32 mmol/L), BUN 64.8 mg/dl (ค่าปกติ 8-18 mg/dl), creatinine 3.73
mg/dl, (ค่าปกติ 0.5-1.5 mg/dl) แผนการรักษาเพิ่มเติมคือ ให้ PRC 3 ยูนิต
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีบอกปวดแผลตลอด คะแนนความปวดได้ 8 คะแนน
ให้ fentanyl 500 มิลลิกรัมผสม NSS 100 มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดําในอัตรา 5 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง เพิ่ม
อัตราการให้ยาได้ตามระดับความปวดของผูป้ ่ วย ปั ญหานี้สิ้นสุ ดวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยเคลื่อนไหว
ร่ างกายบนเตียงได้เองโดยไม่ใช้ยาแก้ปวด คะแนนความปวด 2-3
พบปั ญหาไม่สมดุลของสารนํ้า วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จํานวนนํ้าเข้า 2,800 มิลลิลิตรและนํ้าออก
900 มิลลิลิตร ให้ lasix 40 mg ฉี ดทางหลอดเลือดดําทุก 12 ชัว่ โมงจํานวน 2 ครั้งตามแผนการรักษา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทางเดินอาหาร แพทย์เริ่ มให้อาหารทาง
สายยาง รับได้ไม่มีอืดแน่นท้อง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เริ่ มให้ผปู ้ ่ วยหย่าเครื่ องช่วยหายใจ หย่าเครื่ องได้วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2557
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี หายใจไม่ตอ้ งใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ ทํากิจกรรมต่าง ๆ
บนเตียงได้ ระบบการทํางานของลําไส้ปกติ แผลผ่าตัดหลังตัดไหมแห้งดีไม่มีอาการปวด มีความรู ้และเข้าใจ
ในพยาธิสภาพของโรคเลือดออกทางเดินอาหาร ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค บอกอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ควรรี บมาพบแพทย์ การดูแลตนเองเมื่อออกจากโรงพยาบาล กิจกรรมที่ควรเลิกเช่นการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอร์ และแนะนํากิจกรรมหรื องานงานอดิเรกมาที่มีประโยชน์ เช่น การออกกําลังกายซึ่งจะเป็ นผลดี
ต่อสุ ขภาพ เมื่อปั ญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากผูป้ ่ วยพักอยูเ่ พียงลําพัง
คนเดียวแพทย์ตรวจเยีย่ มอาการผูป้ ่ วยให้ผปู ้ ่ วยย้ายไปรักษาต่อที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย (20/9) วันที่ 21
กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 นาฬิกา
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ ผูป้ ่ วยมีความรู ้และสามารถดูแลตนเองเมื่อ
กลับไปอยูท่ ี่บา้ นได้ แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน และนัดติดตามการรักษาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 14 วัน
ระหว่างให้การดูแลผูป้ ่ วยพบปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้
ผูป้ ่ วยหายใจไม่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากยังไม่รู้สึกตัวจากยาระงับความรู ้สึก ใส่ ท่อหลอดลมคอ
การพยาบาล ต่อเครื่ องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริ มาตรแบบควบคุมการหายใจทั้งหมด อัตราการหายใจ
16 ครั้งต่อนาที ปริ มาตรแก็สขณะหายใจเข้า 450 มิลลิลิตร ออกซิเจนร้อยละ 40 ตามแผนการรักษา ผูป้ ่ วย
หายใจสัมพันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจดี หลังใส่ เครื่ องช่วยหายใจ 30 นาที วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครั้งต่อ
นาที หายใจ 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 146/82 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
ร้อยละ 99 เมื่อผูป้ ่ วยตื่นรู ้สึกตัวสื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยคําสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ให้ผปู ้ ่ วยได้พกั ผ่อนเต็มที่รบกวน
ผูป้ ่ วยให้นอ้ ยที่สุด ดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อเพื่อป้ องกันปอดติดเชื้อ ดูแลความ
สะอาดของปากฟันเวรละครั้ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีเริ่ มเคลื่อนไหวร่ างกายเองได้ ไม่ปวด
แผล เริ่ มลดการใช้เครื่ องช่วยหายใจตามแผนการรักษา โดยปรับเครื่ องช่วยหายใจเป็ นชนิดผูป้ ่ วยหายใจเอง
ทั้งหมด และช่วยเพิ่มแรงในการหายใจอยูร่ ะดับ 10 กระตุน้ และแนะนําให้ผปู ้ ่ วยหายใจลึก ๆ 6-8 ครั้งทุก 2
ชัว่ โมง สอนวิธีไออย่างมีประสิ ทธิภาพเพือ่ ขับเสมหะในลําคอ พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่ โมง จัดท่านอนศีรษะ
สูง 30-45 องศาเพื่อให้ปอดขยายตัวได้ดีป้องกันภาวะปอดแฟบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 หยุดใช้เครื่ องช่วย
หายใจ ให้ผปู ้ ่ วยหายใจเองผ่านสาย T- piece ออกซิเจน 10 ลิตรต่อนาทีเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง สามารถถอดท่อ
หลอดลมคอได้ ให้ใส่ ออกซิเจนผ่านทางหน้ากากอัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาที ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีหายใจ 20-24
ครั้งต่อนาที ไม่มีหอบเหนื่อย การเต้นของหัวใจ 76 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 128/89 มิลลิเมตรปรอท ค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้วร้อยละ 98-100 ไอขับเสมหะเองได้ดี
ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะ hypovolemic shock จากการเสี ยเลือดก่อนผ่าตัดและขณะผ่าตัดการ
พยาบาลเฝ้ าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย โดยประเมินระดับความรู ้สึกตัว บันทึกสัญญาณชีพ
ทุก 1 ชัว่ โมง ต่อ NG-tube ลงถุงเพื่อสังเกตลักษณะของสารคัดหลัง่ ที่ออกมา ให้ 0.9 % NSS 1,000 มิลลิลิตร
หยดทางหลอดเลือดดําในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ PRC group O จํานวน 3 ยูนิต หยดเข้าทางหลอด
เลือดดํายูนิตละ 3 ชัว่ โมง รวมจํานวน 880 มิลลิลิตรตามแผนการรักษา สังเกตอาการแพ้ ได้แก่ มีไข้หนาวสัน่
หายใจไม่สะดวก ผูป้ ่ วยไม่มีการแพ้เลือด บันทึกจํานวนนํ้าเข้าออกทุก 2 ชัว่ โมงใน 24 ชัว่ โมงแรก งดนํ้าและ
อาหารเพื่อไม่ให้ทางเดินอาหารถูกรบกวน วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ไม่มีอาการเวียนศีรษะ
หรื อ หลังผ่าตัดไม่มีเลือดออกเพิ่ม ไม่พบอาการแสดงของภาวะช็อก หายใจ 22 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้น
ของหัวใจ 76 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 138/83 มิลลิเมตรปรอท ปัสสาวะออกมากกว่า 60 มิลลิลิตรใน 2
ชัว่ โมง ใน 8 ชัว่ โมง จํานวนนํ้าเข้าออก = 1,850/1,200 มิลลิลิตร ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงร้อยละ32
ผูป้ ่ วยมีภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ potassium 5.4 mmol/L (ค่าปกติ 3.5-5.1 mmol/L),
bicarbonate 19 mmol/L (ค่าปกติ 22-32 mmol/L) เนื่องจากผูป้ ่ วยงดนํ้าและอาหารหลังผ่าตัด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมี
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ความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ ให้ 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตรหยดเข้าหลอดเลือดดํา อัตราหยด 120 มิลลิลิตร
ต่อชัว่ โมงตามแผนการรักษา การพยาบาลให้ผปู ้ ่ วยนอนพักลดกิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ นประเมินระดับการรู ้สึกตัว
และการทํางานของแขนขา บันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง พร้อมทั้งสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง เช่น เจ็บ
แน่นหน้าอก ติดตามลักษณะการเต้นของหัวใจ บันทึกจํานวนนํ้าเข้าออกทุก 4 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีเริ่ มเคลื่อนไหวร่ างกาย และทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทําได้เอง แขนขา 2 ข้างกําลังปกติ มี
อาการอ่อนเพลียเล็กน้อย เยือ่ บุตาซีด ไม่มีอาการกระสับกระส่ าย แขนขามีแรงมีการเคลื่อนไหวปกติ ไม่มี
อาการเจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นปกติ ปัสสาวะออกมากกว่า 60 มิลลิลิตรใน 2 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยปลอดภัยจาก
ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ สิ้ นสุ ดปั ญหาวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ผลการตรวจ potassium 3.8 mmol/L,
bicarbonate 25 mmol/L
ผูป้ ่ วยมีภาวะไม่สมดุลของสารนํ้า จากการบันทึกจํานวนสารนํ้าเข้าออกใน 24 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยมี
ภาวะนํ้าเกิน การพยาบาลให้ lasix 40 mg ฉีดทางหลอดเลือดดําทุก 12 ชัว่ โมงจํานวน 2 ครั้ง เวลา 09.00
นาฬิกา และเวลา 21.00 นาฬิกา ตามแผนการรักษา เฝ้ าระวังภาวะขาดนํ้าและเกลือแร่ หลังให้ยาขับปัสสาวะ
บันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง บันทึกจํานวนนํ้าเข้าออกทุก 4 ชัว่ โมง ประเมินระดับการรู ้สึกตัว อาการ
ปากแห้งกระหายนํ้า ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีไม่มีอาการอ่อนเพลียหรื อกระสับกระส่ าย ความตึงตัวของผิวหนังปกติ
อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครั้งต่อนาทีจงั หวะสมํ่าเสมอ ความดันโลหิ ต 120/80 มิลลิเมตรปรอท วันที่ 14
กรกฎาคม 2557 ผลการตรวจ BUN 14.6 mg/dl, creatinine 1.48 mg/dl ผูป้ ่ วยไม่มีอาการท้องอืด ลําไส้มีการ
เคลื่อนไหว ผูป้ ่ วยมีการผายลม เริ่ มให้น้ าํ ทางสาย NG-tube จํานวน 100 มิลลิลิตร ทุก 6 ชัว่ โมง ตามแผน
การรักษา ผูป้ ่ วยไม่มีอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จึงเริ่ มให้อาหารปั่ นทางสายยาง
อัตราส่ วน 1:1 จํานวน 200 มิลลิลิตร วันละ 4 ครั้ง ผูป้ ่ วยรับอาหารทางสายยางได้ดี การขับถ่ายปกติ
ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด ประเมินระดับความปวดให้ 8 คะแนน ให้ fentanyl
500 มิลลิกรัม ผสม NSS 100 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดําในอัตรา 5 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง เพื่อบรรเทา
อาการปวดตามแผนการรักษา ประเมินระดับความปวดของผูป้ ่ วยทุก 2 ชัว่ โมง เพิ่มอัตราการให้ยาแก้ปวดได้
ตามระดับความปวดของผูป้ ่ วย การพยาบาลประเมินการระดับการรู ้สึกตัวและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง
ตลอดระยะการให้ยา แนะนําให้ผปู ้ ่ วยเคลื่อนไหวร่ างกาย ป้ องกันอาการท้องอืด แน่นท้อง ระหว่างที่ให้ยา
fentanyl ทางหลอดเลือดดําที่แขน ตําแหน่งที่ให้ยาแดงและบวมขึ้น ผูป้ ่ วยบ่นปวดบริ เวณดังกล่าวเกิดจากการ
รั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือด ได้เปลี่ยนตําแหน่งที่ให้ยา ประคบอุ่นบริ เวณที่ปวด กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วย
เคลื่อนไหวแขนที่ปวด เวลานอนวางแขนที่ปวดสู งกว่าตําแหน่งหัวใจ อาการปวดและรอยแดงหายไปในวันที่
14 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยเรี ยกตื่น การรับรู ้ปกติดี อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 60 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิ ตไม่ต่าํ กว่า 120/60 มิลลิเมตรปรอท อาการปวดแผลผ่าตัดเริ่ มทุเลาลง จึงเริ่ มลดขนาดของยาลงจนหยุดใช้
ยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
ผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจําตัว จากการงดนํ้าและอาหารหลังผ่าตัด จึงขาดยาที่ตอ้ ง
รับประทานเป็ นประจํา วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 พบระดับนํ้าตาลในเลือด 283 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
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ให้ mixtrad 10 ยูนิต ฉี ดเข้าใต้ผวิ หนัง เวลา 07.00 นาฬิกา และ 15.00 นาฬิกา ตามแผนการรักษา
ติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดทุก 6 ชัว่ โมง การพยาบาลเฝ้ าระวังภาวะ hypoglycemia ได้แก่ อาการใจสัน่
เหงื่ออกมาก หน้ามืด เป็ นลมหมดสติ ระดับนํ้าตาลของผูป้ ่ วยอยูร่ ะหว่าง 70-200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วันที่
13 กรกฎาคม 2557 ขณะหลับวัดความดันโลหิ ต 187/102 มิลลิเมตรปรอท ให้ยา nicardipine 10 มิลลิกรัม
ผสมกับ NSS 100 มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดําอัตราหยด 10 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ปรับขนาดยาครั้งละ 2
มิลลิลิตร ทุก 15 นาที เพื่อให้ค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวอยูร่ ะหว่าง 120 -140 มิลลิเมตรปรอท ตาม
แผนการรักษา การพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพทุก 15-30 นาที ไม่เกิดภาวะความดันโลหิ ตตํ่าและอัตราการ
เต้นของหัวใจ 70-90 ครั้งต่อนาที ปั ญหานี้สิ้นสุ ดวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เมื่อผูป้ ่ วยสามารถรับประทาน
อาหารและยาได้ตามปกติ
ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีแผลผ่าตัด การพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง
สังเกตและบันทึกลักษณะแผลผ่าตัดและบริ เวณโดยรอบ เช่น อาการปวด บวม แดง อุ่น และสิ่ งคัดหลัง่ ที่
ออกจากแผลผ่าตัด ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลผูท้ ุกครั้ง ให้ ceftriaxone 2 กรัมหยดทางหลอดเลือด
ดําวันละครั้งเวลา 22.00 นาฬิกา ตามแผนการรักษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เปิ ดทําแผลและตัดไหมด้วย
เทคนิคปราศจากเชื้อ ตามแผนการรักษา แผลแห้งดีไม่มีบวมแดง ทําแผลวันละครั้ง ปากแผลปิ ดสนิทมีรอย
แผลเป็ นเล็กน้อย ไม่มีอาการปวด บวม แดง หยุดทําแผลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากคาสายสวนปัสสาวะไว้ บันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง
สังเกตและบันทึกลักษณะของปั สสาวะ เช่น มีตะกอน ขุน่ ทําความสะอาดบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์อย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ ดูแลการคาสายสวนปัสสาวะให้เป็ นระบบปิ ดและให้ถุง
รองรับปั สสาวะอยูต่ ่าํ กว่าระดับเอวของผูป้ ่ วย ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลผูท้ ุกครั้ง ปั ญหานี้สิ้นสุ ด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เมื่อผูป้ ่ วยถอดสายสวนปัสสาวะ ผูป้ ่ วยปัสสาวะเองได้ไม่มีแสบขัด
ผูป้ ่ วยวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการป่ วยของตนเอง การพยาบาลพูดคุยซักถามหรื อสังเกตอาการที่ทาํ
ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกไม่สุขสบายทั้งทางร่ างกายและจิตใจ การให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยบอกแนวทางการรักษาด้วยภาษาที่ฟัง
แล้วสบายใจและเข้าใจได้ง่าย เคารพในสิ ทธิและความสามารถของผูป้ ่ วย ให้ผปู ้ ่ วยซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดย
การเขียนและมีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการรักษา ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทําได้เอง ทําให้
ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวลลงได้และให้ความร่ วมมือในการรักษามากขึ้น
7. ผลสํ าเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบนเป็ นเวลา 13 วัน พบว่าปัญหาทั้งหมด 9 ข้อ
ได้รับการแก้ไขไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ่ วยสามารถทํากิจวัติต่าง ๆ บนเตียงได้ดว้ ยตนเอง สามารถตอบ
คําถามเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์และความสําคัญของการมาพบ
แพทย์ตามนัดได้ถูกต้อง ผูป้ ่ วยย้ายไปรักษาต่อที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย (20/9) วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ผูป้ ่ วยสามารถเดินและทํากิจวัติประจําวันได้ดว้ ยตนเอง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
และนัดติดตามการรักษาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 14 วัน
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8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เป็ นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเลือดออก
ทางเดินอาหารส่ วนบนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยได้ fentanyl หยดทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย พบว่าในการบริ หารยามีการ
รั่วออกนอกหลอดเลือด ทําให้เกิดหลอดเลือดดําอักเสบระดับ 2 การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
ดังกล่าว พบว่าพยาบาลมีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน บางคนให้ประคบเย็น บางคนให้ประคบร้อน ทําให้เกิด
ความคับข้องใจทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
10. ข้ อเสนอแนะ
หน่วยงานควรมีแนวทางในการป้ องกันและจัดการเมื่อเกิด extravasations ที่มีทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันเป็ นที่ยอมรับ

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวปราวรัตน์ สุ ทธพจนารักษ์
เพือ่ ประกอบการแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตําแหน่งเลขที่รพก. 497) สังกัดฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย์
เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
หลักการและเหตุผล
การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ ยาและสารนํ้ามีความจําเป็ นอย่างมากเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติ ของผูป้ ่ วยและ
ส่ วนใหญ่ยงั มีฤทธิ์ทาํ ลายเนื้อเยือ่ ก่อนนําไปใช้ควรทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของยาก่อนที่จะใช้กบั
ผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการใช้ยาหรื อสารนํ้าเหล่านี้ ดังเช่นในหอผูป้ ่ วยหนัก
ศัลยกรรม เนื่องจากผูป้ ่ วยมีการใช้ยาและสารนํ้าที่มีผลทําลายเนื้อเยือ่ ทางหลอดเลือดดํา เช่น levophed,
dilantin , NaHCO3 , morphine และยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูง จากการบริ หารยาในการให้ทางหลอดเลือดดํา
พบอุบตั ิการณ์ยาหรื อสารนํ้าดังกล่าวเกิดการรั่วออกนอกหลอดเลือดมาสู่ เนื้อเยือ่ โดยเนื้อเยือ่ บริ เวณดังกล่าว
ได้รับความเสี ยหายเกิดผลเสี ยต่อผูร้ ับบริ การ มีความคับข้องใจทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ สถิติในหอผูป้ ่ วยหนัก
ศัลยกรรมปี พ.ศ.2557 พบอุบตั ิการณ์เกิด extravasation ระดับปานกลางขึ้นไป เดือนสิ งหาคม กันยายนและ
ตุลาคม จํานวน 8, 5, 7 ตามลําดับ ถือได้วา่ เป็ นอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย extravasation ระดับนี้พยาบาลมี
บทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผูป้ ่ วย แต่พบว่าในการช่วยเหลือพยาบาลมีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน จึงควรมี
การจัดทําแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ตามสมรรถนะของพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
ไว้แล้วนั้น โดยเน้นการป้ องกันและแก้ไขเมื่อเกิด extravasations เพื่อให้เกิดการให้บริ การที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
2. เพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะ extravasations
เป้ าหมาย
ผูป้ ่ วยได้รับการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการให้สารนํ้าหรื อยาที่เป็ น vesicant
ทางหลอดเลือดดํา
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
การปฏิบตั ิการของพยาบาลในการให้ยาหรื อสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา มีความสําคัญ (Royal
College of Nursing, 2010) สภาการพยาบาลกําหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพไว้วา่ พยาบาลต้องมี
ความรู ้พ้นื ฐานทางการพยาบาล และสามารถให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลกําหนดไว้
ซึ่งการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดเป็ นทักษะพื้นฐานที่พยาบาลควรมี แต่สาํ หรับการบริ หารยาและการให้สาร
นํ้าทางหลอดเลือดดําที่มีความเสี่ ยงสูงต่อการเกิดภาวะ extravasations หรื อเป็ น vesicant drugs ซึ่งมีความ
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แตกต่างกับการให้ยาและสารนํ้าทัว่ ไป อีกทั้งการจัดการเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนของยาหรื อสารนํ้าในแต่ละ
ชนิดยังมีความแตกต่างกัน ดังนั้นพยาบาลที่ตอ้ งให้ยาในกลุ่มนี้ เช่น ในหอผูป้ ่ วยวิกฤตหรื อการให้ยาเคมี
บําบัด พยาบาลจึงควรมีความรู ้ หรื อควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริ หารยาก่อนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาล
ให้ยาดังกล่าว (Nursing and Midwifery Council, 2008)
infiltration เป็ นอุบตั ิการณ์ที่เกิดการรั่วออกของสารละลายยาหรื อสารนํ้าที่เป็ น non vesicant
จากหลอดเลือดที่ให้ยาออกมาบริ เวณเนื้อเยือ่ รอบ ๆ ภาวะ infiltration ที่เพิ่มขึ้นจะไม่นาํ ไปสู่การเกิดภาวะ
เนื้อเยือ่ ตาย (necrosis) แต่ถา้ ปริ มาณสารนํ้ารั่วมีมากสามารถทําให้เกิดการกดรัดเส้นประสาทหรื อเซลล์
ประสาทได้ อาจนําไปสู่ การเกิดภาวะทุพพลภาพได้ (Doellman, et al. 2009)
extravasations เป็ นอุบตั ิการณ์ที่เกิดการรั่วออกสารละลายยาหรื อสารนํ้าที่เป็ น vesicant จาก
หลอดเลือดที่ให้ยาออกมาบริ เวณเนื้อเยือ่ รอบ ๆ จําแนกตามความรุ นแรงที่เกิด (European Oncology
Nursing Society, 2007)
1. รุ นแรงน้อย มีอาการระคายเคืองบริ เวณที่มี infiltration ทําให้เกิดอาการแดง อักเสบ
(inflammation) จะเห็นเป็ นรอยแดง บวม ตึง ร้อนหรื อเย็นก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสารนํ้าหรื อยา สามารถ
ทุเลาได้เองหลังได้รับการพยาบาล
2. รุ นแรงปานกลาง มีการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ บริ เวณที่รั่วของสารนํ้าหรื อยา ทําให้เกิดการ
อักเสบที่รุนแรง จะเห็นเป็ นรอยแดง (redness) โดยรอบบริ เวณมีอาการบวมตึง (swelling) จนมีความรู ้สึก
เจ็บปวดขึ้น สามารถทุเลาได้หลังได้รับการพยาบาลหรื อได้รับการให้ยารักษาตามอาการ แต่ใช้ระยะเวลาใน
การหายนานกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน
3. รุ นแรงมาก เกิดการตายของเนื้อเยื้อ (necrosis) โดยรอบบริ เวณที่ยารั่วซึมเริ่ มแรกจะเห็น
รอยแดง อาจมีอาการบวมตึงขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณยาหรื อสารนํ้าที่รั่วซึม ต่อมาบริ เวณดังกล่าวจะเกิดเป็ นเนื้อตาย
ลักษณะเป็ นสี ดาํ มีอาการปวด และเกิดการอักเสบโดยรอบ อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการติดเชื้อทําให้ตอ้ งได้
รับการรักษาเพิ่มเติม หรื อรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้นเกินกว่า 7 วัน เนื้อเยือ่ บริ เวณที่เกิดภาวะ
extravasations ระดับนี้ควรต้องปรึ กษาแพทย์ศลั ยกรรมทําการผ่าตัดออก เป็ นต้น
Vesicant คือสารนํ้าหรื อยามีฤทธิ์ในการทําลายเนื้อเยือ่ ทําให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ หรื อเกิด
การตายของเนื้อเยือ่ โดยรอบ เมื่อมีการรั่วของสารนํ้าหรื อยาออกนอกหลอดเลือด (Doellmen, et al. 2009;
Sauerland, et al. 2006) ระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจะเริ่ มตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเนื้อเยือ่ ตายอย่างรุ นแรง
ชนิดของยาหรื อสารนํ้า แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม (Hadaway, 2007; Sauerland, Engelking& Wickman,
2006) คือ non vesicant , vesicant potential และ กลุ่มยาและสารนํ้าที่เสี่ ยงต่อการเกิด extravasation โดย
กลุ่มยาและสารนํ้าที่เสี่ ยงต่อการเกิด extravasation ได้แก่
1. จําแนกตามลักษณะ osmorality ซึ่งกลุ่มที่เสี่ ยงจะเป็ นกลุ่ม hyperosmolar agents เช่น
10% calciumgluconate, 10%-50% MgSO4, parenteral nutrition, 10%-20% mannitol เป็ นต้น
2. กลุ่ม vascular regulators ได้แก่ adrenaline, norepinephrine เป็ นต้น
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3. กลุ่ม potentially damaging แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
3.1 alkaline agents เช่น aminophylline pH 8.5-10, acyclovir pH 10.5-11.7 เป็ นต้น
3.2 acid agents เช่น amiodarone pH3.5-5.5, morphine pH 2.5-7.0 เป็ นต้น
3.3 อื่น ๆ เช่น diazepam; pH 4-8, D5W pH 3.5-4.5 เป็ นต้น
แนวทางการป้ องกันการเกิด extravasations (ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, 2552; Intravenous Nurses
Society, 2010)
1. พยาบาลที่ให้ยากลุ่มที่ทีความเสี่ ยงดังกล่าวต้องได้รับการอบรม หรื อมีความรู ้เพียงพอใน
การให้ยาหรื อสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
2. การเลือกเส้นเลือดที่เปิ ดเพื่อให้สารนํ้าหรื อยาต้องมีความใหญ่เพียงพอ การไหลของเลือด
ต้อง flow ดีควรหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีการงอหรื อหักพับได้ง่ายเช่นข้อมือ (dorsal of hand) บริ เวณข้อพับ
ต่าง ๆ และบริ เวณเท้า เป็ นต้น
3. ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาหรื อสารนํ้าบริ เวณหลังเท้า ข้อเท้า ข้อมือ เนื่องจากบริ เวณ
ดังกล่าวใกล้กบั เส้นเอ็นและระบบประสาท เมื่อเกิดภาวะ extravasations จะทําให้เส้นเอ็นและระบบ
เส้นประสาทบริ เวณดังกล่าวถูกทําลายได้
4. การใช้ตอ้ งมีขนาดที่เหมาะสมกับเส้นเลือด และเลือกเข็มที่ส้ นั ที่สุดการยึดเข็มควรใช้
วัสดุที่กนั นํ้าและใสสามารถมองเห็นเข็ม สามารถประเมินการเกิดภาวะ extravasations ได้
5. ควรติดตามและประเมินตําแหน่งที่ฉีดยาอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทุก 8 ชัว่ โมง กรณี ที่
เป็ นยาที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ extravasations ต้องประเมินทุก 30-60 นาที เนื่องจากยาที่มีความเสี่ ยง
ในการเกิดภาวะ extravasations จะมีผลต่อการทําลายเนื้อเยือ่ มากกว่าเมื่อมีการรั่วซึม ดังนั้นจึงต้องประเมินถี่
หรื อบ่อยครั้งเพื่อจะได้ให้การพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
6. การให้ยาที่มีความเสี่ยงควรมีการตรวจสอบเส้นเลือดก่อน โดยการ push หรื อ free
flow saline ก่อนถ้ามีการรั่วซึม บวม แดงร้อนหรื อเย็นขึ้น ควรพิจารณาเปลี่ยนเส้นใหม่ก่อนให้ยา
7. การเตรี ยมยาก่อนการให้ยาควรมีการ dilute ยาให้เหมาะสมแก่การให้ทางหลอดเลือด
peripheral vein (ถ้ากรณี ยาที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความจําเป็ นต้องให้ในความเข้มข้นสู ง ควรปรึ กษาแพทย์
เพื่อพิจารณาให้ทาง central line)
8. ควรฉี ดยาที่ระคายเนื้อเยือ่ (vesicant) ผ่านทางหลอดเลือดดําขนาดใหญ่และฉีด ช้า ๆ
9. กรณี ที่ตอ้ งฉี ดยาหลายตัวร่ วมกันให้ฉีดยาที่ระคายเนื้อเยือ่ ก่อนเป็ นอันดับแรก
10. กรณี ที่ยาทุกตัวระคายเนื้อเยือ่ ให้ฉีดตัวที่มีปริ มาณสารเจือจางน้อยที่สุดเป็ นอันดับแรก
11. เฝ้ าระวังติดตามและประเมินตําแหน่งที่ฉีดยา อย่างน้อยทุก 8 ชัว่ โมง และพิจารณา
เลื่อนตําแหน่งที่ฉีดยาทุก 24–72 ชัว่ โมง ยกเว้นไม่พบว่าจะเกิด extravasations ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยน
12. ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วมติดตาม และแจ้งให้พยาบาลเมื่อเกิดความผิดปกติ
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การจัดการเมื่อเกิดภาวะ extravasation (ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, 2552; Intravenous Nurses
Society, 2010; Workman, 2000.)
1. หยุดให้ยาทันทีอย่าถอดอุปกรณ์เครื่ องมือในการฉีดยาออก
2. พยายามดูดเอายาออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นดึงเข็มออก
3. ห้ามฉี ดให้สารนํ้าเพื่อเจือจางยา
4. ดึงเข็มออกอย่างระมัดระวัง และไม่ใช้แรงกดบริ เวณที่มีการรั่วซึมของยา
5. แจ้งให้แพทย์ทราบ ถ้ามีอาการรุ นแรงอาจต้องปรึ กษาศัลยแพทย์ร่วมด้วย
6. ประคบร้อนหรื อเย็นตามชนิดของยาที่เป็ นสาเหตุ การประคบช่วยในการ re absorption
และ ลดการ reaction ตามชนิดของยา ควรประคบครั้งละ 15-20 นาที ทุก 4 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 24-48
ชัว่ โมงแรก (Doellman, et al. 2009)
ประคบร้อน เพื่อให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ใช้ในกลุ่มยาที่มีผลทําให้เกิด
vasoconstriction ที่จะเกิด tissue ischemia เช่น กลุ่มยา vasopressor หรื อ อิเล็คโตรไลท์ที่มีความเข้มข้น
เช่น calcium chloride 5.5% หรื อ sodium chloride 3% or 5% และยาอื่น ๆ เช่น phenytoin ซึ่งมีฤทธิ์ทาํ
ให้ vasoconstriction ถ้าบริ เวณที่เกิด extravasation ซีดแสดงถึงการเกิด vasoconstriction
ประคบเย็น ทําให้เกิด vasoconstriction เพื่อช่วยลดการทําลายของเซลล์ หรื อลดการ
บาดเจ็บของเนื้อเยือ่ ยาที่ตอ้ งประคบเย็น ได้แก่ contrast media และ hyperosmolar fluids มีค่า osmolarity
> 350 mOsm/L ทําให้สารนํ้าเคลื่อนย้ายจากเซลล์ออกสู่ ช่องว่างระหว่างเซลล์ ทําให้เซลล์เสี ยหน้าที่และเกิด
การบวม และมีความดันในเนื้อเยือ่ บริ เวณนั้นมากขึ้นจนเกิดการบาดเจ็บ เช่น 10% dextrose, 20% lipid or
parenteral nutrition หรื อยาที่มีค่า pH สู ง หรื อ ตํ่า กว่าปกติ เช่น pH outside 5.5-8.5 ทําให้เกิดการบาดเจ็บ
ของเซลล์และทําลาย cell protein เป็ นสาเหตุทาํ ให้เซลล์ตาย และเกิด venous endothelial damage ได้แก่
amphotericine B, acyclovir, amiodarone, aminophylline, co-trimoxazole, diazepam, erythromycin,
etomidate, foscanet, ganciclovir, methylene blue, phenytoin (pH =12), thiopental sodium, vancomycin
ซึ่งมีผลต่อการทําลายเซลล์ (หมายเหตุ phenytoin จะประคบเย็น เมื่อเลย 24 ชัว่ โมงแล้วพบว่าเนื้อเยือ่ บริ เวณ
ดังกล่าวเกิดการตายหรื อบาดเจ็บบวมแดง จึงเริ่ มประคบเย็นแทน)
7. ยกบริ เวณที่เกิดให้สูงขึ้น และพักการให้ยาหรื อสารนํ้าอื่น ๆ ในอวัยวะนั้น ๆ
8. การรักษาโดยคําสัง่ แพทย์ทายา steroids วันละ 2 ครั้ง เพื่อลดบวม
9. พยายามเคลื่อนไหวบริ เวณดังกล่าว เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะติดกันของเนื้อเยือ่ ในบริ เวณ
ที่ถูกทําลายกับเนื้อเยือ่ ปกติ
10. ติดตามประเมินผลการรักษาภายใน 24 ชัว่ โมง extravasations ที่รุนแรง จะปวดแดง
นานกว่า 72 ชัว่ โมง หรื ออาการไม่ทุเลา ควรปรึ กษาศัลยแพทย์อาจตัดเนื้อเยือ่ ที่ถูกทําลายออกไป
11. บันทึกรายงานความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นทุกครั้งพร้อมทั้งอธิบายและให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วย
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ข้อเสนอ
การจัดทําแนวทางการให้สารนํ้าและยาที่เป็ น vesicant ทางหลอดเลือดมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. นําเรื่ องการจัดทําแนวทางเสนอหัวหน้าหอผูป้ ่ วย เพื่อขอความเห็นชอบ
2. ศึกษารวบรวมความรู ้การให้สารนํ้าและยาทางหลอดเลือดดํา วัตถุประสงค์ในการให้
การดูแล ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดูแลและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
3. นําความรู ้ที่ได้มาทดลองปฏิบตั ิเพื่อดูผลลัพธ์ การปฏิบตั ิตอ้ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและ
มาตรฐานของโรงพยาบาล โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลและสนับสนุนของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม
4. เลือกแนวทางการป้ องกันแก้ไขเมื่อเกิดภาวะ extravasation ที่บทบาทพยาบาลในหอ
ผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และได้ผลดีที่สุดจัดทําเป็ นสื่ อการสอนเพื่อให้ผปู ้ ฎิบตั ิมีความรู ้
และเกิดความเข้าใจหลักในการปฏิบตั ิ โดยจัดทํา
4.1 แนวทางการบริ หารยาที่เป็ น vesicant ในการให้ทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย
ภายในหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม เพื่อป้ องกันการเกิด extravasation
4.2 จัดทําแนวทางการจัดการเมื่อเกิด extravasation
5. จัดให้ความรู ้พยาบาลในหน่วยงาน โดยการสอนและใช้สื่อการสอนทดสอบวัดความรู ้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันแก้ไขเมื่อเกิดภาวะ extravasation
6. แนะแนวเกี่ยวกับการใช้แนวทางปฏิบตั ิ ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าหรื อยาทางหลอด
เลือดดําที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ extravasations ที่ได้พฒั นาขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้เกิดความเข้าในการใช้
แนวทางปฏิบตั ิ
7. แนะแนวทางและสรุ ปผลการใช้แนวทางป้ องกันการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ
8. เก็บสถิติการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ หลังใช้แนวทางการป้ องกันการเกิดภาวะ
หลอดเลือดดําอักเสบเปรี ยบเทียบกับก่อนพัฒนา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
มีเป็ นแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําที่มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับ
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. บุคลากรปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 100%
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํามากกว่า 80%
3. อัตราการเกิดภาวะ extravasation เท่ากับ 0
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