ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่ตอ้ งตัดนิ้วเท้า
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เรื่ อง แผนการสอนการดูแลแผลที่เท้าผูป้ ่ วยเบาหวาน การป้ องกันการเกิดแผลใหม่
และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน

เสนอโดย
นางสาววาธิณี กล้าหาญ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 855)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่ตอ้ งตัดนิ้วเท้า
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 15 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ความรู้ทางวิชาการ
โรคเบาหวานเป็ นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์ โมนอินซูลิน
หรื อประสิทธิภาพของอินซูลินในร่ างกายลดลงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทาให้ร่างกายไม่สามารถนาน้ าตาล
ในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ เป็ นโรคที่พบบ่อย เป็ นเรื้ อรังรักษาไม่หายขาด ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันเป็ น
ผลจากการควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดี ถ้าระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็ นเวลานาน จะทาให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยง
อวัยวะต่าง ๆ ตีบแข็ง อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมและสูญเสียหน้าที่ เช่น สายตาแย่ลงจนตาบอด ไตเสื่ อมจนไตวาย
เส้นประสาทเสื่ อม เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบตัน นอกจากนั้นภาวะหลอดเลือด
ตีบแข็งและเส้นประสาทเสื่อมยังทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและปัญหาที่สาคัญต่อเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน คือ
เกิดแผลเรื้ อรังและต้องถูกตัดขาในที่สุด ในผูป้ ่ วยเบาหวานทั้งหมดพบว่าร้อยละ15 มีประสบการณ์การ
เกิดแผลที่เท้าและในผูป้ ่ วยที่มีแผลที่เท้าร้อยละ14-24 ต้องถูกตัดขาในที่สุด ดังนั้นการป้ องกันการเกิดแผล
ที่เท้าจะช่วยลดอัตราการตัดขา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้
ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผลเรื้อรังที่เท้ าง่ ายกว่าคนปกติทั่วไป เนื่องจาก
1. เส้นประสาทส่วนปลายที่ไปเลี้ยงขาและเท้าเสื่อม
2. หลอดเลือดส่วนปลายที่ไปเลี้ยงเท้าตีบทาให้เกิดแผลได้ และเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้แผลหายช้า
3. ความผิดปกติของผิวหนัง คือ ผิวหนังเสียความยืดหยุน่ และผิวแห้งทาให้เกิดแผลได้ง่าย
ปัจจัยที่ทาให้ ผ้ปู ่ วยเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดแผล
1. อายุมากและผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวานมานาน ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ดี
2. น้ าหนักตัวมาก ทาให้มีแรงกดที่ฝ่าเท้าเพิ่มขึ้น มีความผิดปกติในรู ปร่ างของเท้า
3. การมองเห็นไม่ดี ไม่สามารถตรวจแผลที่เริ่ มเป็ นในระยะแรก ขาดคาแนะนาในการดูแลเท้า
การรักษาแผลที่เท้ า
1. การรักษาเบื้องต้น เมื่อเป็ นแผลจากของมีคมหรื อแผลขีดข่วน ควรล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ าอุ่นและ
สบู่ เช็ดให้แห้ง และใส่ยาฆ่าเชื้อ ปิ ดแผลด้วยผ้าปิ ดแผลที่แห้งและผ่านการฆ่า เชื้อ ถ้าหากแผลบวมแดงขึ้ น
มีน้ าเหลืองออกมา แม้ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดก็ควรรี บไปพบแพทย์
2. การรักษาโดยแพทย์ ทั้งนี้ข้ ึนกับความรุ นแรงของแผล
2.1 การทาแผล การใช้ยาปฏิชีวนะ
2.2 การหยุดพักบริ เวณที่เป็ นแผล หลีกเลี่ยงการลงน้ าหนักในบริ เวณที่เป็ นแผล
2.3 การผ่าตัดหลอดเลือดในกรณี ที่แผลนั้นมีสาเหตุมาจากการขาดเลือดเนื่องจากมีเส้นเลือดตีบแข็ง
2.4 การผ่าตัดเท้าออก (Amputation)
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การผ่าตัด Amputation หมายถึง การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนขา (Extremities) ออกไปจากร่ างกาย
ข้อบ่ งชี้ ใ นการท าผ่าตัด Amputation ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติ เ หตุ การติ ด เชื้ อ เนื้ อ งอกและ
ความพิการแต่กาเนิด
การแบ่ งชนิดของการ Amputation ตามตาแหน่ งที่ตดั
1. Syme’s Amputation ตัดเหนือข้อเท้าเล็กน้อย รักษาส้นเท้าไว้
2. Below knee amputation (B.K amputation) ตัดบริ เวณใต้เข่าลงมาประมาณ 4½-6 นิ้ว
3. Above knee amputation (A.K amputation) การตัดเหนือเข่า
4. Knee disarticulation การตัดผ่านข้อเข่า ทาในผูป้ ่ วยกระดูก tibias หักหลายเสี่ยง และไม่มีการติดเชื้อ
5. Hip disarticulation การตัดผ่านข้อสะโพกมักไม่ค่อยทา เพราะใส่ขาเทียมลาบาก
6. Hind quarter หรื อ Hemipelvectomy การตัดขาออกรวมทั้ง pelvis ครึ่ งหนึ่ง
7. Digital amputation คือ การตัดนิ้วออก และถ้าตัดหลายนิ้วพร้อมกันเรี ยกว่า Ray amputation
การพยาบาลก่อนผ่าตัด
1. การเตรี ยมร่ างกาย แพทย์จะนัดผูป้ ่ วยมานอนโรงพยาบาลเพื่อเตรี ยมผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ดูแลให้งดน้ าและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อป้ องกันอาการแทรกซ้อนทางปอด เช่น การหายใจเข้า -ออก ยาวๆ
ลึกๆ และการไอเอาเสมหะออก มีการแจ้งต าแหน่ งที่แพทย์ทาผ่าตัด ลักษณะของแผลหลังผ่าตัด รวมถึง
การระบุตาแหน่งที่ผา่ ตัด (mark site)
2. การเตรี ย มด้านจิ ต ใจ ให้ค วามรู้ ค วามเข้าใจในการผ่า ตัด อธิ บ ายให้ผปู้ ่ วยและญาติ เ ข้าใจถึ ง
พยาธิ สภาพของโรค เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย ให้ผปู้ ่ วยแสดงความคิ ดเห็น ระบายความรู้สึกเพื่อ
ลดความเครี ยด ความกังวล มีความมัน่ ใจและยอมรับสภาพภายหลังการผ่าตัด ให้ความรู้กบั บุคคลใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
การพยาบาลหลังผ่าตัด
1. ให้การพยาบาลหลังผ่าตัดทัว่ ไป
2. การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิ ดขึ้นในระยะแรก ได้แก่ การบวมบริ เวณผ่าตัด ยกขาให้สูง
ประมาณ ½ - 1 ฟุต ในระยะ 24-48 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด การมีเลือดออกบริ เวณผ่าตัด ถ้ามีเลือดซึม
ผ้าปิ ดแผลต้องใช้ผา้ ยืดพันให้แน่นขึ้น
3. ดูแลเกี่ยวกับความปวด ดูแลขาให้ได้พกั ไม่เคลื่อนไหวมาก ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล ดูแล
ให้ยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรักษา และวิธีลดความปวดอื่นๆ เช่น การเบี่ยงเบนความสนใจและ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
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4. ดูแลด้านจิตใจในระยะหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยต้องการระยะเวลาในการยอมรับสภาพของตนเองที่สูญเสี ย
อวัยวะ สมรรถภาพของร่ างกายลดลง ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตน สังเกต
อาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งอาการซึมเศร้า เกรี้ ยวกราด และคอยให้กาลังใจ
5. ดูแลเกี่ยวกับอาหาร ให้ได้รับสารอาหารต่างๆและน้ าให้เพียงพอ ที่สาคัญ คือ โปรตีน วิตามิน น้ า
การป้องกันการเกิดแผลที่เท้ าในผู้ป่วยเบาหวาน
1. การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด ควบคุมน้ าหนักตัว งดการสูบบุหรี่
2. ควรตรวจเท้าด้วยตัวเองสม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 1ครั้ง หากมีตาปลาควรปรึ กษาแพทย์เพื่อรักษา
3. ไม่แช่เท้าในน้ าร้อน ควรล้างทาความสะอาดเท้าทุกวันด้วยน้ าอุ่นและสบู่อ่อน จากนั้นรี บเช็ดให้แห้ง
4. การตัดเล็บเท้า ควรตัดตามแนวของเล็บห่างจากขอบเล็บประมาณ 2 มิลลิเมตร
5. ไม่ควรเดินเท้าเปล่า ให้สวมถุงเท้าและรองเท้าทุกครั้ง ไม่เดินบนพื้นผิวที่ร้อน เช่น ชายหาด
6. ใส่ รองเท้าที่เหมาะสม คือ ส่ วนบนของรองเท้าทาจากหนังเพราะเข้ากับรู ปเท้า และระบายอากาศ
ได้ดี บริ เวณส่วนบนของหัวรองเท้าควรสูงและกว้างพอ เพื่อลดแรงกดต่อนิ้ วเท้า ความยาวของรองเท้า ต้อง
ยาวกว่านิ้วที่ยาวสุดประมาณครึ่ งนิ้วฟุต ความกว้างพอดี ไม่คบั หรื อหลวมไป ส้นรองเท้าทาจากยางเพื่อลด
การกระแทกและไม่ลื่นไถลขณะเดิน ส้นรองเท้าควรต่าและกว้างเพื่อรองรับเท้าได้เต็มที่
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
สรุปสาระสาคัญของเรื่อง
โรคเบาหวานเป็ นภาวะที่ ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสู งกว่าปกติ หากผูป้ ่ วยเบาหวานที่ ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ
ส่วนหนึ่งคือการเกิดแผลที่เท้าจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ซึ่งผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าส่ วนใหญ่จะพร่ อง
ความรู้ในการดูแลแผล มีความเข้าใจว่าการทาแผลทุกวันสาคัญน้อยกว่าการเลือกใช้เวชภัณฑ์หรื อยาใส่ แผล
ที่มีราคาแพง ไม่เห็นถึงความสาคัญของการตรวจเท้าทุกวัน และคิดว่ารองเท้าไม่มีส่วนทาให้เกิดแผล ดังนั้น
จึงต้องหาแนวทางในการดูแลแผลและการป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่ งใหม่ เพื่อพัฒนาการดูแลให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพผูป้ ่ วย ให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุ ข
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับโรคและการพยาบาลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่ เท้าจากต ารา และ
เอกสารทางวิชาการทางอินเตอร์เน็ต และปรึ กษาแพทย์ผรู้ ักษาเพื่อเป็ นกรณี ศึกษาเฉพาะราย
2. เลือกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 71 ปี มาโรงพยาบาลด้วยมีแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าข้างขวา แพทย์
วินิจฉัยแผลเบาหวานที่นิ้วหัวแม่เท้าขวา (DM foot right big toe)
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3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติการเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั และอดีต
รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยทางการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรคและจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงทีและครอบคลุมปัญหาของผูป้ ่ วย
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลและให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ดลงจนกระทัง่ จาหน่ าย
กลับบ้าน พร้อมทั้งให้คาแนะนาปรึ กษา ให้ความรู้การปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลและผลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
7. สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทาเอกสารทางวิชาการ นาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานที่ผ้เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ100 ดังนี้
สรุปกรณีศึกษา
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิ งอายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ อาชีพแม่บา้ น ประวัติ โรคประจาตัว
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูงและเบาหวาน รักษาด้วยการรับประทานยาต่อเนื่ องประมาณ 5 ปี
ที่โรงพยาบาลกลาง โดยนัดติดตามอาการและเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับน้ าตาลในเลือดทุกเดือน Fasting
blood sugar 100-200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผูป้ ่ วยให้ประวัติ 5 เดือนก่อนมีแผลบริ เวณนิ้ วที่ 2 ของเท้าขวา
มีอาการเจ็บขณะเดิ น แพทย์วินิ จฉัยแผลเบาหวานที่ เท้า (DM foot right second toe)ให้พกั รั ก ษาใน
โรงพยาบาลกลางวันที่ 17 เมษายน 2557 เพื่อทาแผลและฉีดยาปฏิชีวนะ แต่แผลไม่ดีข้ ึนแพทย์จึงตัดนิ้ วที่ 2
ของเท้าขวา (amputation right second toe)วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 หลังผ่าตัดทาแผลและฉี ดยาปฏิชีวนะ
แผลดีข้ ึน จึงให้กลับบ้านวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557ไปทาแผลที่สถานพยาบาลใกล้บา้ นและนัดมาติดตาม
อาการทุก 2 สัปดาห์รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 59 วัน
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยมาตรวจตามนัดแผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมทัว่ ไป
พบแผลนิ้ วที่ 2 ของเท้าขวาไม่ดีข้ ึนลามไปที่ นิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาเป็ นเนื้ อตายและมีหนอง แพทย์วินิจฉัย
แผลเบาหวานที่นิ้วหัวแม่เท้าขวา (DM foot right big toe)ให้พกั รักษาในโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดนิ้ วหัวแม่เท้า
ขวา (amputation right big toe) เนื่ องจากผูป้ ่ วยต้องการห้องพิเศษแต่ห้องพิเศษไม่ว่าง และหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมหญิงเตียงเต็ม แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมทัว่ ไปจึงให้ไปที่หอผูป้ ่ วยสูตินรี เวช20/17
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รับใหม่ที่หอผูป้ ่ วยสูติน รี เวช 20/17 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 นาฬิก า เลขที่ ภายนอก
48262-52 เลขที่ภายใน 7457-57 รับผูป้ ่ วยในความดูแลวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 19.00 นาฬิกา แรกรับ
รู้สึกตัวดี มีแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วที่ 2ของเท้าขวามีเนื้ อตายและมีสารคัดหลัง่ สี เหลืองซึม สัญญาณชีพ
อุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 74 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต
149/99 มิลลิเมตรปรอท น้ าหนักตัว 57 กิโลกรัม ส่ วนสูง 156 เซนติเมตร ตรวจร่ างกายตามระบบผลปกติ
ภาพถ่ายรั งสี ทรวงอก คลื่ น ไฟฟ้ าหัว ใจอยู่ใ นเกณฑ์ป กติ ตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก าร ดังนี้ โลหิ ต วิ ทยา
เม็ด เลือ ดขาว 7,900 เซลล์ต่ อลูก บาศก์มิ ลลิ เมตร(ค่ าปกติ 4,500-10,000เซลล์ต่ อ ลูก บาศก์ มิล ลิเมตร)
ฮีโมโกลบิน 9.2 กรัมต่อเดซิลิตร(ค่าปกติ 12-16กรัมต่อเดซิลิตร)ฮีมาโตคริ ต 28.1 เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ 36-48
เปอร์ เซ็นต์) เกล็ดเลือด 412,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร(ค่าปกติ 150,000-400,000เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร) ค่าอิเลคโตรไลท์ในร่ างกาย โซเดียม 133 มิลลิโมลต่อลิตร(ค่าปกติ 136-145มิลลิโมลต่อลิตร)
โพแทสเซียม 4.9 มิลลิโมลต่อลิตร(ค่าปกติ 3.5-5.1มิลลิโมลต่อลิตร) คลอไรด์ 97มิลลิโมลต่อลิตร(ค่าปกติ
100-110 มิลลิโมลต่อลิตร) ไบคาร์ บอเนต 25 มิลลิโมลต่อลิตร(ค่าปกติ 22-32 มิลลิโมลต่อลิตร)ตรวจการ
ทางานของไต BUN 16.8 มิลลิก รั มต่ อเดซิลิต ร (ค่าปกติ 8-18 มิลลิกรั มต่อเดซิ ลิต ร) Creatinine 0.74
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 0.5-1.5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด Fasting blood sugar
110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Anti-HIV ผล non reactive แพทย์วางแผนผ่าตัด digital amputation right big toe
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติ สอบถามอาการและประเมินสภาพ
แผลพบมีเนื้ อตายและมีสารคัดหลัง่ สี เหลืองซึม ประเมินความรู้และเจตคติเกี่ยวกับแผลและการดูแลแผล
เพื่อนามาวางแผนการพยาบาล ซึ่งพบว่าผูป้ ่ วยและญาติมีความเข้าใจว่าการทาแผลทุกวันสาคัญน้อยกว่าการ
เลือกใช้เวชภัณ ฑ์หรื อยาใส่ แผลที่มีราคาแพง ไม่เห็น ถึงความสาคัญของการตรวจเท้าทุ ก วัน และคิด ว่า
รองเท้าไม่มีส่วนทาให้เกิด แผล ได้แนะน าการปฏิบตั ิ ต ัวเมื่ออยู่โรงพยาบาล การปฏิบัติต ัว เกี่ ยวกับโรค
แนวทางการรั ก ษา และเปิ ดโอกาสให้ซัก ถามข้อสงสัย เพื่ อ ลดความวิ ต กกัง วลของผูป้ ่ วยและญาติ
เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดโดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการผ่าตัด สภาพแผลหลังการผ่าตัดจะปิ ดผ้าก๊อซพันทับด้วย
ผ้ายืด (Elastic Bandage) แนะนาเรื่ องการแบ่งระดับความปวดโดยใช้สื่อการประเมินความเจ็บปวด (Pain
Management) หากมีอาการปวดตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปสามารถขอยาแก้ปวดได้ ซึ่งผูป้ ่ วยเข้าใจการแบ่งระดับ
ความปวด แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการผูป้ ่ วยให้รับประทานยาโรคประจาตัวเดิม Atenolol 50 มิลลิกรัม 1 เม็ด
หลังอาหารเช้า Losartan 50 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้า Nelapine SR 20 มิลลิกรัม 1 เม็ด หลังอาหารเช้า
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เย็น Simvastatin 10 มิลลิกรัม 1 เม็ดก่อนนอน Glipizide 5 มิลลิกรัม 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า เย็น Metformin
500 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้า เย็น หลังรับประทานยาไม่พบอาการหน้ามืด ใจสั่น ตาลาย เหงื่อออก
ตัวเย็น พบฮีมาโตคริ ต 28.1 เปอร์ เซ็นต์และมีภาวะซีด จึง ให้เลือด (pack red cell) 1 ยูนิต ปริ มาณ 287
มิลลิลิตร เข้าหลอดเลือดดาอย่างช้าๆให้หมดภายใน 3 ชัว่ โมง ในขณะให้เลือดไม่พบผื่นคัน ไข้ หนาวสัน่
แน่นหน้าอก วิสญ
ั ญีเยีย่ มอาการแนะนาสภาพภายในห้องผ่าตัดและการใช้วิธีระงับความรู้สึก ให้งดน้ าและ
อาหารทางปากหลังเที่ยงคื น ให้สารน้ า 0.9%NSS 1000 มิลลิลิต รเข้าทางหลอดเลือดด าอัตราไหล 80
มิลลิลิตร/ชัว่ โมงเวลา 24.00 นาฬิกา
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี นอนอยู่บนเตียง สี หน้ากังวลกลัวการ
ผ่าตัด สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส ชีพจร 74 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต 174/79 มิลลิเมตรปรอท ตรวจน้ าตาลปลายนิ้ ว 133 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ให้รับประทานยา
Atenolol 50 มิลลิกรัม 1 เม็ด Losartan 50 มิลลิกรัม 1 เม็ด Nelapine SR 20 มิลลิกรัม 1 เม็ด หลังรับประทาน
ยาไม่พบอาการแพ้ยา ทบทวนข้อบ่งชี้ผปู้ ่ วย ป้ ายข้อมือ ให้ถอดฟันปลอม และการระบุตาแหน่ งผ่าตัด (mark
site) ก่อนส่งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัดเวลา 09.15 นาฬิกา และให้ญาติไปส่ งผูป้ ่ วยที่หน้าห้องผ่าตัดเพื่อ ลดความ
กังวลของผูป้ ่ วย ทาผ่าตัด digital amputation right big toe เวลา 09.30-10.30 นาฬิก า ได้รับยาระงับ
ความรู้สึกทางหลอดเลือดดาร่ วมกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่ วนแบบ popliteal nerve block ขณะผ่าตัด
เสียเลือด 50 มิลลิลิตร
รับผูป้ ่ วยกลับจากห้องผ่าตัดเวลา 10.50 นาฬิก า รู้สึก ตัวดี วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่ างกาย 36.2
องศาเซลเซียส ชีพจร 72 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต 153/57 มิลลิเมตรปรอท
ปวดระดับ 3 จากการสอบถามผูป้ ่ วยไม่รับยาแก้ปวด แผลที่เท้าขวาปิ ดผ้าก๊อซพันทับด้วยผ้ายืด (Elastic
Bandage)มีสารคัดหลัง่ สีเหลืองปนแดงซึมเล็กน้อย จัดท่าให้ผปู้ ่ วยนอนยกขาสูงใช้หมอนรองขา ได้รับยา
ปฏิชีวนะ Ceftriaxone 2 กรัมเข้าทางหลอดเลือดดาวันละ 1 ครั้ง Clindamycin 600 มิลลิกรัมเข้าทางหลอด
เลือดดาทุก 6 ชัว่ โมง Paracetamol 500 มิลลิกรัม 2 เม็ดรับประทานเมื่อมีอาการปวด Tramal 50 มิลลิกรัม 1
เม็ดรั บประทานหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น จากการประเมินหลังรับประทานยาไม่พบอาการคลื่น ไส้
อาเจียน ให้รับประทานยาเดิ ม เนื่ องจากมีโรคประจ าตัว หลังได้รับยาไม่พบผื่นคัน ตรวจระดับน้ าตาล
ปลายนิ้ วก่ อนอาหารและก่อนนอนผลอยู่ในช่วง 100-180 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ผูป้ ่ วยรับประทานอาหาร
ธรรมดาเบาหวานได้ครึ่ งถาด
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วัน ที่ 28 มิถุน ายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู้ สึกตัวดี นอนอยู่บนเตี ยง สี หน้าเครี ยด วัด
สัญญาณชี พ อุณ หภูมิร่ างกาย 36.8 องศาเซลเซี ย ส ชีพจร 76 ครั้ ง/นาที อัต ราการหายใจ 20 ครั้ ง/นาที
ความดันโลหิต 159/67 มิลลิเมตรปรอท ตรวจระดับน้ าตาลปลายนิ้ วผล 154 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ บ่นปวด
แผลระดับ 5 ได้ย า Morphine 3 มิล ลิก รั มเข้า ทางหลอดเลือ ดด าเวลา 09.10 นาฬิก า หลังได้รั บยา
วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 74 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ ง/นาที
ติดตามการหายใจพบการหายใจสม่าเสมอ ความดันโลหิต 121/56 มิลลิเมตรปรอท ระดับปวดลดลงเหลือ 1
แผลยังมีเลือดซึมเล็กน้อย ล้างแผลด้วย Normal saline solution ผูป้ ่ วยมีภาวะเครี ยดร้องไห้หลังเห็นแผล
นิ้ วเท้าถูกตัด ประเมินความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและญาติ พบว่าผูป้ ่ วยเครี ยดกลัวเดิน ไม่ได้ และสูญเสี ย
ภาพลักษณ์ ญาติมีความกังวลเล็กน้อยเรื่ องการดูแลแผล พูดให้กาลังใจผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อลดความเครี ยด
และความวิตกกังวล แนะนาให้ญาติคอยให้กาลังใจผูป้ ่ วยตลอดเวลา
วัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2557 เวลา 09.15 นาฬิก า ผูป้ ่ วยรู้ สึก ตัว ดี นอนอยู่บ นเตี ยง มี สีหน้ากังวล
วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 72 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ ง/นาที
ความดันโลหิต 143/66 มิลลิเมตรปรอท ตรวจระดับน้ าตาลปลายนิ้วผล 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ยังมีอาการ
ปวดแผลระดับ 3 ได้ยา Paracetamol 2 เม็ด ระดับปวดลดลงเหลือ 1 ประเมินสภาพแผลพบว่าไม่มีเลือด แต่มี
สารคัดหลัง่ สีเหลืองซึมเล็กน้อย ให้ผปู้ ่ วยและญาติดูแผลขณะทาแผล เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยและยอมรับ
ผูป้ ่ วยยังมีสีหน้ากังวลแต่ไม่ร้องไห้ เริ่ มยอมรับกับการถูกตัดนิ้ วเท้า ญาติ ยงั มีความกังวลเรื่ องแผล แนะนา
เรื่ องการดูแลแผลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ให้นอนยกขาสูงเพื่อลดบวม ไม่แกะเกาแผล ไม่ให้แผลเปี ยกน้ า กระตุน้
ให้ผปู้ ่ วยทากิจ กรรมด้ว ยตนเองบนเตี ยง เช่น การรั บประทานอาหาร การเช็ดตัว การล้างหน้าแปรงฟั น
แนะนาการออกกาลังกาย เช่น การเดินโดยใช้เครื่ องช่วยเดินชนิดสี่ขา (Walker) การแกว่งแขนและขาในท่า
นัง่ ยกแขนขาขึ้นลง การหมุนข้อไหล่ แนะนาให้ใส่ถุงเท้าเพื่อลดการสูญเสียภาพลักษณ์
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี นั่งอยู่บนเตียง สี หน้าสดชื่นขึ้น พูดคุย
มากขึ้น วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.4 องศาเซลเซียส ชีพจร 72 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/
นาที ความดันโลหิ ต 150/67 มิ ลลิเมตรปรอท ตรวจระดับน้ าตาลปลายนิ้ ว ผล 168 มิลลิกรั มเปอร์ เซ็น ต์
อาการปวดแผลลดลง ปวดเฉพาะขณะทาแผลระดับ 3 ให้ผปู้ ่ วยรับประทานยา Paracetamol 2 เม็ดก่อน
ทาแผล ขณะทาแผลอาการปวดลดลงเหลือ 1 แผลมีเนื้อตายสีเหลืองเล็กน้อยทาแผลใส่ Silveron Cream จาก
การสอบถามผูป้ ่ วยมีค วามเครี ยดและกังวลลดลงมาก จึ งสอนการเดิ น โดยใช้เครื่ องช่ ว ยเดิ น ชนิ ด สี่ ข า
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(Walker) ให้ผปู้ ่ วยลงเดิ น และให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดินเพื่อป้ องกันการพลัด ตกหกล้ม จากการ
สังเกตพบผูป้ ่ วยสามารถเดินภายในห้องและเดินเข้าห้องน้ าได้โดยใช้เครื่ องช่วยเดินชนิดสี่ขา(Walker)
วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2557 ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี สีหน้าสดชื่น พูดคุยมากขึ้น เดินได้โดยใช้เครื่ องช่วยเดิน
ชนิดสี่ขา (Walker) อาการปวดแผลลดลง ปวดเฉพาะขณะทาแผลระดับ 2 แผลมีเนื้อตายลดลงมีสารคัดหลัง่
สี เหลืองซึมเล็กน้อย วางแผนการจาหน่ ายสอนผูป้ ่ วยและญาติเรื่ องการดู แลแผล จากการประเมิน พบว่า
ผูป้ ่ วยสูงอายุการมองเห็นไม่ชดั แผลอยู่ที่เท้า ทาแผลได้ไม่สะดวก แนะนาผูป้ ่ วยเรื่ องการดูแลแผลทัว่ ไป
เช่น ไม่ให้แกะเกาแผล ไม่ให้แผลเปี ยกน้ า ตรวจเท้าด้วยตนเองทุกวัน ตรวจดูว่ามีรอยแตกของผิวหนังหรื อมี
ตาปลาหรื อไม่ หากพบว่ามีตาปลาไม่ควรรักษาเองให้มาพบแพทย์ การตัดเล็บเท้าควรตัดตามแนวของเล็บ
ห่างจากขอบเล็บประมาณ 2 มิลลิเมตร ไม่เดินเท้าเปล่า ให้สวมถุงเท้าและรองเท้าทุกครั้ง ไม่เดินบนถนน
หรื อพื้น ผิวที่ร้ อน ไม่แช่เท้าในน้ าร้อน ทาความสะอาดเท้าทุ กวันด้วยน้ าอุ่นและสบู่อ่อนแล้วเช็ด ให้แห้ง
เลือกรองเท้าที่ทาจากหนัง ส่ วนบนของหัวรองเท้าสูงและกว้างเพื่อไม่ให้มีแรงกดที่นิ้วเท้า ความยาวของ
รองเท้า ยาวกว่า เท้า ครึ่ งนิ้ ว ฟุต ความกว้า งพอดี ไ ม่ ค ับ หรื อหลวมเกิ น ไป ส้น รองเท้า ท าจากยาง การ
รับประทานอาหารต้องรับประทานให้ตรงเวลา 3 มื้อ ประกอบด้วยอาหารกลุ่มแป้ ง (คาร์ โบไฮเดรต)ควร
เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง วุน้ เส้น ข้าวโพด ขนมปังโฮลวีท กลุ่มโปรตีน เช่น เนื้ อปลา
นมจืด กลุ่มไขมันควรเป็ นน้ ามันจากพืช เช่น น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันปาล์ม อาหารที่รับประทานได้ไม่จากัด
คือ ผักใบเขียวทุกชนิดเนื่องจากมีกากใยสูง เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุง้ ถัว่ งอก ควรประกอบอาหารชนิ ด
ต้ม ยา ผัด และอาหารที่ ห้ามรับประทาน คื อ อาหารที่มีรสหวานจัด เช่ น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
สังขยา น้ าอัดลม การทาแผลญาติจะทาให้ผปู้ ่ วย จึงสอนญาติทาแผล โดยสาธิตวิธีการทาแผลให้ญาติดูในวัน
แรกและให้ทดลองทาในวันถัดไป เป็ นการทาแผลชนิดเปี ยก โดยสอนตั้งแต่เริ่ มเปิ ดแผลออก ถ้าผ้าปิ ดแผล
หรื อผ้าก๊อสแห้งติดแผลให้ใช้สาลีชุบน้ าเกลือ (Normal saline solution) หยดลงบนผ้าก๊อสก่อนจะทาให้ผา้
ก๊อสปิ ดแผลหลุดง่าย จากนั้นเริ่ มเช็ดริ มขอบแผลวนออกด้านนอกด้วย 70% แอลกอฮอล์ ใช้สาลีชุบน้ าเกลือ
พอหมาดเช็ดในแผลจนสะอาด ใช้ผา้ ก๊อซชุบน้ าเกลือปิ ดแผลและปิ ดทับด้วยผ้าก๊อซแห้ง แล้วปิ ดพลาสเตอร์
ตามแนวขวาง แนะนาและให้ขอ้ มูลอย่างใกล้ชิดกับญาติ แนะนาญาติเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการเกิด
แผลใหม่ การเลื อ กรองเท้า ที่ เ หมาะสมกับ ผูป้ ่ วย การท าอาหารหรื อเลื อ กอาหารที่ เ หมาะกับ ผู้ป่ วย
เช่นเดียวกับที่แนะนาผูป้ ่ วย จากการประเมินพบว่าญาติสามารถทาแผลได้ แต่ยงั มีความกังวลเล็กน้อยเรื่ อง
อุปกรณ์ที่จะใช้ทาแผลที่บา้ น จึงแนะนาร้านขายอุปกรณ์ทาแผลที่ใกล้บา้ นซึ่งผูป้ ่ วยหาซื้อได้สะดวก ญาติจึง
คลายความกังวลลง
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วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.20 นาฬิกา แพทย์ต รวจเยี่ยมอาการให้หยุด ยาปฏิชีว นะและ
อนุญาตให้กลับบ้าน จึงทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่ องการดูแลแผล การดูแลเท้าเพื่อป้ องกันการเกิดแผล
ตาแหน่ งใหม่ การเลือกรองเท้า การรั บประทานอาหาร การรับประทานยาต่ อเนื่ องCiprofloxacin 500
มิล ลิก รั ม 1 เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น Clidamycin 300 มิล ลิก รั ม 1 เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
Paracetamol 500 มิลลิกรัม 2 เม็ดเมื่อมีอาการปวด Atenolol 50 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้า Losartan 50
มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้า Nelapine SR 20 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้า เย็น Simvastatin 10 มิลลิกรัม
1 เม็ดก่อนนอน Glipizide 5 มิลลิกรัม 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า เย็น Metformin 500 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหาร
เช้า เย็น และผลข้างเคียงจากยา การสังเกตภาวะน้ าตาลในเลือดต่า เช่น หน้ามืด ตาลาย ใจสัน่ มือสัน่ เหงื่อ
ออก ตัวเย็น ให้รีบดื่มน้ าหวานหรื อของหวานทันที ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
ตาพร่ ามัว หมดสติ ให้รีบมาพบแพทย์ การจัดสภาพแวดล้อมที่บา้ นให้ผปู้ ่ วยนอนชั้นล่างของบ้านเพื่อลด
การเดินขึ้นลงป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ การออกกาลังกาย อาการผิดปกติที่ตอ้ งรี บมาพบแพทย์ เช่น แผลบวม
แดง มีหนอง มีไข้ หรื อเริ่ มมีแผลที่นิ้วเท้าอื่น และให้มาตรวจตามนัดที่แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมทัว่ ไป
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจ รวมระยะเวลาอยูโ่ รงพยาบาล 15 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่ต ้องตัด นิ้ ว เท้า ผูป้ ่ วยหญิง ไทยอายุ 71 ปี ประวัติ โรค
ประจาตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูงและเบาหวาน ให้ประวัติมีแผลบริ เวณนิ้วที่ 2 ของเท้าขวา
หลังผ่าตัด นิ้ ว (Amputation)แผลไม่ดี ข้ ึ นลามไปที่นิ้ ว หัว แม่เท้าขวาแผลเป็ นเนื้ อตายและมีหนอง แพทย์
วินิจฉัยแผลเบาหวานที่นิ้วหัวแม่เท้าขวา (DM foot right big toe) จึงให้พกั รักษาในโรงพยาบาลวันที่ 26
มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 นาฬิกา และผ่าตัดนิ้วหัวแม่เท้าขวา (amputation right big toe)วันที่ 27 มิถุนายน
2557 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกาได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดาร่ วมกับการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนแบบ popliteal nerve block ขณะผ่าตัดเสียเลือด 50 มิลลิลิตร หลังผ่าตัดมีแผลที่นิ้วเท้าขวา ทาแผลวัน
ละ 1 ครั้ง ร่ วมกับการฉีดยาปฏิชีวนะ ระหว่างรับผูป้ ่ วยในความดูแลได้ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผูป้ ่ วยและญาติ วิ ต กกัง วลเกี่ ย วกับ โรคและการผ่า ตั ด ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ โรคและการ
รักษาพยาบาล ขาดความรู้ในการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการผ่าตัด มีภาวะซีด เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด ปวดแผลเนื่ องจากเนื้ อเยื่อถูกทาลายจากการผ่าตัด เสี่ ย งติด เชื้อที่แผล เสี่ ยงพลัด ตกหกล้ม สูญ เสี ย
ภาพลักษณ์ ขาดความรู้ในการดูแลแผลที่เท้า การดูแลเท้าเพื่อป้ องกันการเกิดแผลใหม่ และการเลือกรองเท้า
ที่เหมาะสม ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ผูป้ ่ วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้ เมื่อแพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้าน
ผูป้ ่ วยและญาติสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์
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ก่อนนัด และมาตรวจตามนัด ที่แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมทั่วไป วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00
นาฬิกา รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 15 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการพยาบาลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่ตอ้ งตัดนิ้วเท้าให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นและเป็ นการพัฒนาตนเอง
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการ
ผูป้ ่ วยสูงอายุ มีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่ วยและต้องเข้ารับการผ่าตัด ทาให้สูญเสียภาพลักษณ์
และแบบแผนการด าเนิ น ชี วิต เปลี่ยน ได้ให้ข ้อมูลอย่างละเอียด ให้ก ารพยาบาลด้ว ยความนุ่ มนวล ให้
คาแนะนาเมื่อเกิดปัญหา และพูดคุยให้กาลังใจอย่างสม่าเสมอ จนผูป้ ่ วยมีความเข้าใจ ยอมรับการเจ็บป่ วย
และสามารถปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง มีความมัน่ ใจในการใช้ชีวิตประจาวันอย่างปกติ
10. ข้ อเสนอแนะ
1. จัดทาเอกสารความรู้และแผนการสอนการดูแลแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการเกิดแผลใหม่
และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. จัดประชุม อบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับโรคแผลเบาหวานที่เท้า และการรักษาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่ทนั สมัย
3. ประสานงานศูนย์สาธารณสุขเพื่อเยีย่ มบ้าน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นไป
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ลงชื่อ........................................
(นางสาววาธิ ณี กล้าหาญ)
ผูข้ อรับการประเมิน
วันที่............/............/................
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.........................................
(นางสาวสุ วดี สุ ขีนิตย์)
ตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
วันที่.........../............../...............

ลงชื่อ.........................................
(นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา)
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกลาง
วันที่............/............./...............
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาววาธิณี กล้าหาญ
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 855) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อ ง แผนการสอนการดู แ ลแผลเบาหวานที่ เท้า การป้ องกัน การเกิ ด แผลใหม่ และการเลือกรองเท้า
ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบนั จานวนผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9
โรงพยาบาลกลาง จากสถิติปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า 45 คน จากจานวนผูป้ ่ วย
ทั้งหมด 1,564 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.88 ของจานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9
จากการประเมิน พบว่ าผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่ เท้าที่ เ ข้ารั บการรั ก ษาโดยการผ่าตัด นิ้ ว เท้า (amputation)
วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษาพยาบาล กลัวสูญเสี ยภาพลักษณ์ เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ขาดความรู้ในการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลแผล การป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่งใหม่ และการ
ดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ทาให้ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล มีโอกาสกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ าภายหลังกลับบ้าน เนื่องจากการดูแลแผลไม่ถกู ต้อง หรื อ
การเกิดแผลตาแหน่งใหม่ ดังนั้นผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าที่ตอ้ งตัดนิ้วเท้าจึงมีความสาคัญที่พยาบาลประจา
หอผูป้ ่ วยต้องปฏิบตั ิก ารพยาบาลให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จาหน่ ายผูป้ ่ วย และเน้นการมีส่วน
ร่ ว มของผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ งปั จจุ บนั หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ยังไม่มีแผนการสอนดู แลผูป้ ่ วยแผล
เบาหวานที่เท้าที่ ตอ้ งตัด นิ้ ว เท้า จึ งมีแนวคิด ในการจัด ทาแผนการสอนการดูแลแผลเบาหวานที่ เท้า การ
ป้ องกัน การเกิ ด แผลใหม่ และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติ
มีความรู้ความเข้าใจสามารถดูแลตนเองได้ ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข และเป็ นแนวทางสาหรับบุคลากร
พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ในการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบุคลากรพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ในการดูแลผูป้ ่ วย
แผลเบาหวานที่เท้า
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กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด
แผนการสอนการดู แลแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกัน การเกิ ด แผลใหม่ และการเลือกรองเท้า
ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้นาทฤษฎีการพยาบาลและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
การให้การพยาบาล ทาให้สามารถอธิบายเป้ าหมายและเหตุผลของการปฏิบตั ิการพยาบาล และมีการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นแนวทางเดียวกัน ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทีมผูร้ ักษา ผูป้ ่ วยและครอบครัว และเห็นบทบาท
การพยาบาลอย่างชัดเจน ในที่น้ ีได้นาทฤษฎีและกรอบแนวคิดมาประยุกต์ใช้ดงั นี้
การวางแผนการจ าหน่ ายแบบ D-M-E-T-H-O-D เป็ นแนวที่ ใช้ประเมินความพร่ องในการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยหลังจ าหน่ าย เป็ นการเตรี ยมผูป้ ่ วยก่ อนจ าหน่ าย ซึ่ งมีค วามสาคัญมากสาหรั บผูป้ ่ วย
แผลเบาหวานที่ เท้าที่ต ้องตัดนิ้ ว เท้า ตลอดจนเป็ นแบบแผนการให้ความรู้ และฝึ กทัก ษะผูป้ ่ วยและญาติ
ก่อนจาหน่าย เป็ นการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
D = Diagnosis ให้ความรู้เรื่ องโรคที่เป็ นอยู่ เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปฏิบตั ิตวั ที่ ถกู ต้อง
M = Medication ให้ความรู้เกี่ยวกับยาที่ตอ้ งรับประทานอย่างต่อเนื่ องที่บา้ น ชื่อยา ฤทธิ์ของยา
วิธีการใช้ ขนาด จานวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามสาหรับการใช้ยา
การเก็บรักษายา
E = Environment & Economic กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยและญาติ เห็นความสาคัญของการจัดสิ่ งแวดล้อม
ที่บา้ นให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ การจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
T = Treatment แนะนาผูป้ ่ วยและญาติ ให้เข้าใจเป้ าหมายการรักษาพยาบาล
H = Health ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อจากัดในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ กระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยและญาติ มีส่วนร่ วมในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพ รวมทั้งปรับตัวเพื่อส่ งเสริ ม
การฟื้ นฟูสภาพและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
O = Outpatient referral ชี้แจงให้ผปู้ ่ วยและญาติตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญของการมาตรวจ
ตามนัดและอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาก่อนนัด
D = Diet ให้ความรู้เรื่ องอาหารเฉพาะโรค หลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่ เท้าที่ ต ้องตัด นิ้ วเท้า การดูแลแผลหลังผ่าตัดและการป้ องกัน การเกิ ดแผล
ตาแหน่งใหม่ เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติ สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคม สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผปู้ ่ วยและญาติในการ
ดูแลแผลเบาหวานที่ เท้าที่ ต ้องตัด นิ้ ว เท้า การป้ องกัน การเกิ ด แผลต าแหน่ งใหม่ และการเลือกรองเท้า
ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน และเป็ นแนวทางสาหรับบุคลากรพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ
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20/9 ในการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า จึงจัดทาแผนการสอนการดูแลแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกัน
การเกิดแผลตาแหน่งใหม่ และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
ข้ อเสนอ
1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการ
เกิดแผลตาแหน่งใหม่ และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. เสนอหัวหน้าหอผูป้ ่ วยเพื่อทาแผนการสอน เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการ
เกิดแผลตาแหน่งใหม่ และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
3. จัดทาแผนการสอนการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่ งใหม่ และ
การเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของแผล สาเหตุการเกิดแผล
ปัจจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วยเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดแผล การรักษาแผลที่เท้า การทาแผล การดูแลเท้าเพื่อป้ องกัน
การเกิดแผล และการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม
4. นาแผนการสอนการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่ งใหม่ และการ
เลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวานให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
5. นาแผนการสอนการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า การป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่ งใหม่ และการ
เลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวานให้บุค ลากรหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ20/9ทดลองใช้ และ
ติดตามประเมินผล
6. ประเมินผลการทดลองและนามาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าสามารถปฏิบตั ิตวั และดูแลแผลที่เท้าได้ถกู ต้อง
2. ผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันการเกิดแผลตาแหน่งใหม่ได้ถกู ต้อง
3. ผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้าสามารถเลือกรองเท้าได้เหมาะสม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
บุคลากรประจาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ใช้แผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยแผลเบาหวานที่เท้า
การป้ องกันการเกิ ดแผลตาแหน่ งใหม่ และการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเบาหวานมากกว่า 80
เปอร์เซ็นต์
ลงชื่อ..................................................
(นางสาววาธิณี กล้าหาญ)
ผูข้ อรับการประเมิน
วันที่.........................................................
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