ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 6 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2557)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ความรู้ทางวิชาการ
พยาธิสภาพ
1. หัวใจของคนปกติจะมีขนาดประมาณกาปั้นมือของคนนั้น น้ าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ
300 – 350 กรัม
หัวใจตั้งอยูก่ ่ึงกลางค่อนไปข้างซ้ายของทรวงอก
2. หัวใจมี4 ห้อง แยกเป็ น2 ซีก ซ้ายและขวา ข้างบน2 ห้อง คือ เอเตรี ยม(atrium) และห้องล่าง2 ห้อง คือ
เวนตริ เคิล(ventricle)
3. ลิน้ หัวใจ ทาหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดภายในห้องหัวใจให้ไปในทิศทางที่ถกู ต้อง คือ ลิน้ ไมตรัล
(mitral) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างซีกซ้าย และลิ้นไตรคัส(tricuspid)
ปิ ค
กั้นระหว่างหัวใจห้องล่าง
ขวาและหลอดเลือดพัลโมนารี(pulmonary)
ย์
และปิ ดสนิทไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวใจห้องล่างอีก
4. หน้าที่สาคัญของหัวใจคือ การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่ างกาย โดยมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจเพื่อส่งเลือดออกไปเรี ยกว่า ซีสโตลี
(systole) และคลายตัวเรี ยกว่า ไดแอสโตลี(diastole) ซึ่งจะเป็ นการบีบและ
คลายตัวโดยอัตโนมัติไปตลอดชีวิต
ความหมายของภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลว(congestive heart failure) คือ ภาวะที่หวั ใจไม่สามารถ
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่ างกายได้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย เนื่องจากปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาที(Cardiac
output) ลดลง โดยมีกลุ่มอาการและอาการแสดงของน้ าเกิน และเนื้อเยือ่ ของร่ างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เมื่อ
ก็ตามที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวที่ทาให้ร่างกายได้รับเลือดไม่เพียงพอและมีน้ าเกิน เกิดการคัง่ ของน้ าในและนอกหลอด
เลือดปอด(pulmonary congestion) และหลอดเลือดดาทัว่ ร่ างกาย(systemic venous congestion)จะเรี ยกภาวะหัวใจ
ล้มเหลวนั้นว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั
(congestive
ง่
heart failure)
สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว
1. หัวใจต้องทางานหนักเกินกาลัง
1.1 การทางานของหัวใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริ มาตรเลือดมากเกิน(volume
ไป overload) ความผิดปกติที่
ทาให้เพิ่มปริ มาตรเลือดก่อนหัวใจบีบตัวได้แก่ ลิ้นหัวใจรั่วเนื่องจากถูกทาลาย ปริ มาตรของเลือดในระบบไหลเวียน
มากเกินไป(hypervolemia) ความพิการของหัวใจแต่กาเนิด
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1.2 หัวใจต้องบีบแรงจนเกินกาลั(pressure
ง
overload) เพื่อเอาชนะแรงต้านในหลอดเลือดจึงสามารถ
ไล่เลือดเข้าสู่ระบบการไหลเวียน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงต้านการไหลเวียนเลือดในขณะหัวใจบีบตัว ได้แก่ ความตึงตัว
ของหลอดเลือดแดงเล็กๆ ทัว่ ร่ างกาย ความยืดหยุน่ ของหลอดเลือaorta
ดแดงและหลอดเลือดแดงใหญ่ ขนาดและความ
หนาของหัวใจห้องล่าง ลิน้ หัวaortic
ใจ ตีบ และเลือดมีความหนืดมาก
2. มีความผิดปกติในการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจ
2.1 มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจ ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction)
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (pericarditis) กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง (cardiomyopathy) และหัวใจห้องล่างโป่ งพอง
(ventricular aneurysm)
2.2 มีภาวะภายนอกที่บีบรัดหัวใจทาให้หวั ใจห้องล่างไม่สามารถรับเลือดและบีบตัวได้เต็มที่ ได้แก่
หัวใจถูกบีบรัดจากเยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ(constrictive pericarditis) หัวใจถูกบีบกดจากมีปริ มาณของเหลวภายในช่อง
เยือ่ หุม้ หัวใจ(cardiac temponade)
อาการและอาการแสดง
1. ภาวะห้องหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว ทาให้มีเลือดคัง่ ในปอด ทาให้เกิดการหายใจลาบาก อาการที่พบคือ
1.1 การหายใจหอบเหนื่อย จะเริ่ มต้นด้วยการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย การหอบเหนื
เมื่อออกแรง
่อย
การหอบเหนื่อยที่สมั พันธ์กบั ท่าที่เรี ยกว่orthopnea
า
คือถ้านอนราบจะหายใจหอบ แต่ถา้ นัง่ อาการหอบเหนื่อยจะลดลง
การหอบเหนื่อยเป็ นพักๆ ในตอนกลางคื
(paroxysmol
น
nocturnal dyspnea) และการหายใจหอบเร็ ว แล้วค่อยๆ ช้าลง
จนหยุดหายใจแล้วเริ่ มหายใจเร็ วใหม่เช่นนี้สลับกั(cheyne
น strokes respiration)
1.2 การไอ มักจะไอแห้งๆ ระคายคอต้องใช้แรงไอ ไอเป็ นฟองสีชมพู และมักเกิดขึ้นในตอนกลางคืน
จะขัดขวางการพักผ่อนทาให้เกิดอาการอ่อนเพลีย
1.3 อาการของสมองขาดออกซิ
น เกิ
เจ ดอาการวิตกกังวลหงุดหงิดกระสับกระส่ายความจาเสื่อมฝันร้าย
นอนไม่หลับ
1.4 อ่อนเพลีย และกล้ามเนื้อเปลี้ยอ่อนแรง
1.5 อาการแสดงทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ ว อาจมีหวั ใจห้องบนเต้นก่อนเวลา
เสียงหัวใจได้ยนิ เสียงควบS3, S4, เสียงS1 เบาลง ได้ยนิ เสียงน้ าในปอด
, ชีพจรเต้นแรงเบาสลับกัน ความดันในหลอดเลือด
แดงของปอดจะสูงขึ้น
2. ภาวะหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว อาการที่พบคือ การบวมในส่วนปลาย ของร่ างกาย เช่น แขน ขา และ
การคัง่ ของเลือดในอวัยวะต่างๆ น้ าหนักเพิ่ม บวมกดบุ
(pitting
๋ ม edema) ในส่วนที่หอ้ ยต่า เบื่ออาหาร คลื่นไส้
มีอาการ
ไม่สุขสบายในทางเดินอาหาร เจ็บใต้ชายโครง ท้องมาน ตับโต หลอดเลือดดาที่คอโป่ งตึง หลอดเลือดดาที่คอขยายตัว
ความดันในหลอดเลือดดาส่วนกลางเพิ่มขึ้น
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การรักษา

1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจทาได้โดยการให้ยา ได้digitalis
แก่ Dopamine,
Dobutamine และการให้ออกซิเจน
digitalis ยาที่ใช้บ่อยในกลุ่มนี้คือDigoxin ออกฤทธิ์โดยเพิม่ แรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดแรงดันใน
หัวใจห้องล่างซ้าย และทาให้การส่งกระแสไฟฟ้ าไปยั
AVงnode ช้าลง มีผลทาให้หวั ใจบีบตัวแรงขึ้น เพิ่มปริ มาณเลือด
ที่ออกจากหัวใจใน1 นาที อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ลดแรงดันในหัวใจห้องล่างซ้าย ทาให้หวั ใจเต้นในจังหวะ
ที่ปกติ เพิ่มการไหลเวียนและช่วยบรรเทาอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคไตรุ นแรง ระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่มีโพแทสเซียมต่า (ต่ากว่
3.5าmEq/L)
การบริ หารยาตรวจสอบซ้ า ชื่อผูป้ ่ วย ชนิดและขนาดยา
ตรวจดูระดับ โพแทสเซียมในเลือดก่อนให้ยาทุกตรวจชี
ครั้ง พจร
และลงบันทึกก่อนให้ยาในผูใ้ หญ่ถา้ ชีพจรเต้นน้อยกว่
60าครั้งต่อนาทีต้องแจ้งแพทย์เพื่อยืนยันก่อนให้ยา ชนิดฉีดเข้า
หลอดเลือดดา ควรฉีดช้าๆเป็ นเวลา
5 นาทีหรื อมากกว่ถ้า าใช้เกินวันละ1 ครั้งต้องยืนยันกับแพทย์ก่อน การติดตามผล
การใช้ยา ควรมีการติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจขณะฉีดยาและหลังฉีด1ยาชัว่ โมง ขณะฉีดให้บนั ทึกสัญญาณชีพทุก
15 นาที ติดต่อกัน2 ครั้ง ต่อไปทุก 30 นาทีติดต่อกัน3 ครั้ง ต่อไปทุกชัว่ โมงจนครบ
5 ชัว่ โมง ถ้าผิดปกติให้แจ้งแพทย์
และในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยในให้ประเมินและสังเกตอาการของภาวะ
digitalis intoxication ทุกวัน เช่น อาการคลื่นไส้
อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียว สีเหลืองและตรวจวัดระดับโพแทสเซียม สัปดาห์ละครั้ง
2. การลดการทางานของหัวใจ โดย
2.1 การลดปริ มาตรเลือดก่อนหัวใจบีบตัว โดยการให้ยาขับปัสสาวะ การจากัดสารน้ าและเกลื
ซเดียมอโ
ให้ผปู้ ่ วยนอนในท่ศีารษะสูง การลดจานวนเลือดที่มากเกินไปโดยการเจาะเลื
ดดาออก
อ (phlebotomy)
2.2 การลดแรงต้านในขณะหัวใจบีบตัว โดยการให้ยาขยายหลอดเลือด
3. การลดความต้องการออกซิเจนของร่ างกาย เพื่อช่วยลดการทางานของหัวใจโดย
3.1 การให้ผปู้ ่ วยได้พกั บนเตีย(bed
ง rest) งดทากิจกรรมต่างๆ
3.2 ป้ องกันการออกแรงทันทีทนั ใด หรื อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างรุ เช่
นแรง
น ตื่นเต้น ตกใจ เสียใจ
หรื อการเบ่งถ่ายอุจจาระ
การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว
1. ร่ างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากหัวใจทางานไม่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด
ลดลงกิจกรรมการพยาบาลได้แก่ ให้ผปู้ ่ วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยดูแลให้ผปู้ ่ วยนอนพักบนเตียง จัดท่านอน
ศีรษะสูง45 องศา(Fowler’s position) ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา แนะนาให้หายใจอย่
ถูกต้างอง (deep breathing)
ช่วยดูแลในการทากิจกรรมต่าง ๆโดยให้ผปู้ ่ วยเรี ยกเมื่อจะทากิจกรรมต่างๆ
2. มีภาวะน้ าเกินในร่ างกาย เนื่องจากหัวใจทางานไม่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการพยาบาลได้
ดูแแลให้
ก่
การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาให้ผปู้ ่ วยมีความสมดุลของสารน้ า โดยจากัดปริ มาณน้ าที่ได้รับในแต่ละวัน ดูแลใ
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ผูป้ ่ วยได้รับอาหารโซเดียมต่า ให้ยาขับปัสสาวะตามแผนการรักษา จดบันทึกจานวนน้ าเข้าและออกจากร่ างกายใน
แต่ ละวัน ประเมินผลภาวะน้ าเกินหลังจากให้การพยาบาล
3. การปฏิบตั ิตวั ไม่เหมาะสมกับภาวะความเจ็บป่ วยกิจกรรมการพยาบาลได้แก่สอนให้ความรู้และการ
เสริ มพลังแก่ญาติและผูป้ ่ วยในการดูแลในเรื่ องโรค การรักษา การปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้อง เรื่ องอาหาร ยา และผลข้างเคียงข
ยา การออกกาลังกาย การพักผ่อน และการมาพบแพทย์ตามนัด
4. ความวิตกกังวล ความเครี ยดเกี่ยวกับความเจ็บกิป่จวย
กรรมการพยาบาลได้แดูก่แลด้านจิตใจ โดยการดูแล
ใกล้ชิดให้กาลังใจพูดคุยถึงปัญหาต่างๆและให้ผปู้ ่ วยได้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ รับฟังและให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ และส่งเสริ มให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
ความรู้ทางเภสัชวิทยา
ยาที่ใช้รักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
หัวใจล้มเหลวรายนี้มีดงั นี้
อินอกซาพาริ น (enoxaparin) ยาป้ องกันการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดดา และป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการขาดเลือดในผูป้ unstable
่ วย angina และNon-Q wave MI และ pulmonary embolism อาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ภาวะเกร็ ดเลือดต่ากว่าปกติ
ไดจอกซิน(Digoxin) ยากลุ่มcardiac glycosides รักษาภาวะหัวใจวาย ภาวะบวม หายใจเหนื่อยหอบและ
หัวใจเต้นผิดปกติ ทาให้การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น ลดความเร็ วในการนาไฟฟ้A-V
าที่ node ลดอัตราการ
เต้นของหัวใจ เพิ่มปริ มาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน
1 นาที อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาจทาให้เบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ สับสน มึนงง กระสับกระส่าย ฝันร้าย หน้ามืด ประสาทหลอน ตาพร่ ามัว เห็นภาพซ้อน
หัวใจเต้นช้า โพแทสเซียมลดลง
แอสไพริ น(aspirin) ยาต้านเกล็ดเลือด(antiplatelet) นิยมใช้เป็ นยาบรรเทาปวด ยาลดไข้ ลดการอักเสบ
มีผลต้านการแข็งตัวของเลือด ป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองและหัวอาการไม่
ใจ
พึงประสงค์
จากการใช้ยาอาจทาให้เกิดโรคกระเพาะ เลือดออกง่าดัยงนั้นการบริ หารยา ให้ผปู้ ่ วยรับประทานยาหลังอาหารทันที
สังเกตอาการเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่ างกาย
พลาวิค
(Plavix) ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (antiplatelet aggregation) ลดอุบตั ิการณ์ของ
การเกิดอาการอันเนื่องจากหลอดเลือดแข็ง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื
อาการไม่
อด พึงประสงค์จากการใช้ยาที่อาจพบ
ได้คือ การมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ในสมอง อาจเกิดเม็ดเลือดขาวชนิ
neutrophil
ด ต่ามาก
ไอซอดิว
(Isordil) ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ รักษาและป้ องกันอาการเจ็บหน้าอก มีผลโดยตรงต่อ
กล้ามเนื้อเรี ยบ ทาให้กล้ามเนื้อเรี ยบคลายตัว มีผลทาให้หลอดเลือดแดงและดาขยายตัวนาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ
ได้มากขึ้น อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่า ตาพร่ ามัว
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
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ลาสิค
(Lasix) ยาขับปัสสาวะ ลดบวมจากสาเหตุ ตับแข็ง หัวใจวาย และโรคใต และใช้ลดภาวะความดัน
โลหิตสูง ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการดูดกลับของโซเดียมและคลอไรด์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทาให้ร่างกายขาดน้
อย่างรวดเร็ ว ความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่า มึนงง สับสน ร่ างกายสูญเสียโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม น้ าตาลใน
เลือดสูง
ซิมวาสเตติน
(simvastatin) ยาลดไขมันในเลือดและโคเลสเตอรอลในเลือด อาการไม่พึงประสงค์ จากการ
ใช้ยา อาจทาให้เกิดนิ่วในถุงน้ าดี ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ
4.สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
สรุปสาระสาคัญของเรื่อง
ภาวะหัวใจล้มเหลวคือ ภาวะที่หวั ใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ และเนื้อเยือ่ ต่างๆ ในร่ างกาย
ได้ เพียงพอที่จะสนองต่อกระบวนการเผาผลาญในร่ างกายได้ตามปกติ เนื่องจากมีพยาธิสภาพกลไกการชดเชย
ไม่สามารถ ทางานต่อไปได้หรื อทาไม่เพียงพอความผิดปกติน้ ีอาจเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรื อมีความ
ผิดปกติ ในจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยความล้มเหลวในการทางานของหัวใจมีผลทาให้หวั ใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด
ไปสู่ระบบไหลเวียนได้ ทาให้ปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจภายใน
1 นาที ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ร่างกาย มีกลไก
การปรับตัวชดเชยระยะเวลาหนึ่งจนร่ างกายไม่สามารถชดเชยได้ จึงนาไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ทาให้เกิดภาวะที่คุกค
ชีวิตของผูป้ ่ วยตลอดเวลา และเป็ นระยะที่ผปู้ ่ วยมีความบกพร่ องในการดูแลตัวเอง ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถ
เผชิญความเครี ยดและผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งใช้กระบวน
การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ พยาบาลต้องเป็ นผูม้ ีความรู้และทักษะในการประเมิน สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่
ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขและให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่มีภาวะผิดปกติได้อย่างรวดเร็ ว จึงได้
ทาการศึกษาผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหล
ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ตารา วารสารงานวิชาการต่างๆเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยครอบคลุมทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. เลือกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ
78 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการอาการหายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้
ขาและเท้าบวมมากขึ้น2 วันก่อนมาโรงพยาบาล จากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ระบุว่าผูป้ ่ วยมีภาวะหัวใจล้มเหลว
รับไว้รักษาตัวที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิงสามั20/15
ญ วันที่ 12 ธันวาคม2557 HN 10383/54 AN 14994/57
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วย
ทั้งปัจจุบนั และอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
เพื่อให้การช่วยเหลือ
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5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผลการพยาบาล และ
วางแผนการพยาบาลต่อไป เมื่อปัญหายังไม่สิ้นสุด จนกระทัง่ จาหน่ายกลับบ้าน พร้อมทั้งให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั
6. สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทาเป็ นเอกสารวิชาการ นาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
-ไม่มี6. ส่ วนของงานที่ผ้เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ78 ปี ปัจจุบนั เป็ นแม่บา้ น ภูมิลาเนากรุ งเทพมหานคร เลขที่ภายนอก
10383/54
เลขที่ภายใน14994/57 เข้ารับการรักษาตัวที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิงสามัญ (20/15) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมพ.ศ.2557
เวลา 20.45 น. อาการสาคัญที่นามาโรงพยาบาลคือ ผูป้ ่ วยให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการหายใจ
เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ ขาและเท้าบวมทั้ง2 ข้างและหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น จึงมาโรงพยาบาลผูป้ ่ วยไม่มี
ประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร มีโรคประจาตัวคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง
แพทย์ได้ตรวจรักษาและวินิจฉัยว่า มีภาวะหัวใจล้มเหลว จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอาการผูป้ ่ วยขณะรับไว้
ในความดูแล ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้บนเตียงใส่คาสายสวนปัสสาวะมาจากห้องตรวจอุบตั ิเหตุและ
ฉุกเฉิน มีอาการอ่อนเพลีย หายใจเหนืหอบนอนราบไม่
่อย
ได้ ขาทั้ง 2 ข้บวมกดบุ
าง
๋ ม มีสีหน้าวิตกกังวล วัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส ชีพจร97 ครั้งต่อนาที หายใจ 28 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 146/95 มิลลิเมตรปรอท
ออกซิเจนปลายนิ้ว 95 % ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจCBC พบ white blood cell 4,700 cumm
(ค่าปกติ4,500 -10,000cumm ) neutrophil 69.5% (ค่าปกติ 40-75%) lymphocyte 22.4% (ค่าปกติ 20-50%) monocyte
6.0% (ค่าปกติ 2-10%) hematocrit 33.7% (ค่าปกติ 31-43%) platelet 122,000cumm (ค่าปกติ 150,000-450,000cumm)
และผลการตรวจทางเคมีคลินิกพบ sodium 145 mmoI/L (ค่าปกติ 136-145 mmoI/L) potassium 3.0 mmol/L
(ค่าปกติ3.5-5.1mmol/L) chloride104 mmol/L (ค่าปกติ100-110mmol/L) bicarbonate 27 mmoI/L (ค่าปกติ 22-32
mmol/L) BUN 21.2 mg/dI (ค่าปกติ 8-18mg/dI) creatinine 1.24 mg/dI (ค่าปกติ 0.5-1.5mg/dI) ระดับน้ าตาล ในเลือด
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ DTX 108 mg % ผลการตรวจTroponin-T < 50 ng/L(ค่าปกติ 0-50 ng/L) CK-MB 13 U/L
(ค่าปกติ 0-25 U/L) ผลการตรวจคลื่น หัวใจพบ sinus rhythm rate 86 ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก พบ
cardiomegaly suspected congestion แพทย์ได้ตรวจรักษา และวินิจฉัยว่า มีภาวะหัวใจล้มเหลว การพยาบาล
เริ่ มด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วยและญาติ การพูดคุยเอาใจใส่สอบถามอาการอย่างเป็ นกันเอง
และอัธยาศัยที่ดี ช่วยเหลือเปลี่ยนเสื้อผ้าและแนะนาระเบียบ การอยูโ่ รงพยาบาลและสถานที่ในหอผูป้ ่ วย
เพื่อลดความวิตกกังวล ดูแลให้ผปู้ ่ วยพักผ่อนบนเตียง ตรวจวัดสัญญาณชีพ ส่ง ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและ
ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของ
ผูป้ ่ วย
จากการประเมินผลทางการพยาบาล พบปัญหาทางการพยาบาลคือ
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ปัญหาทางการพยาบาลที่ 1 คือ ผูป้ ่ วยมีภาวะพร่ องออกซิเจน เนื่องจากประสิทธิภาพการทางาน
ของหัวใจลดลง ข้อมูลสนับสนุนคือ ผูป้ มี่ วย
อาการอ่อนเพลียวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลาย
นิ้ว ขณะไม่ใส่ออกซิเจนได้87 % หายใจเหนื่อยง่ายเวลามีกิจกรรมต่างๆให้การพยาบาลโดยประเมินสภาพผูป้ ่ วย
ดูแลให้ได้รับออกซิเจนทางจมูก (cannula) อย่างเพียงพอตามแผนการรักษา วัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนใน
หลอดเลือดส่วนปลายนิ้วมากกว่า95 % แนะนาการหายใจที่ถกู ต้อง เช่น หายใจเข้าท้องป่ อง หายใจออกท้องแฟบ
แนะนาให้ผปู้ ่ วยได้นอนพักผ่อนท่าศีรษะสูง45 องศา (Fowler’s position) บนเตียงตลอดเวลา และจัดกิจกรรม
การพยาบาลเป็ นระบบเพื่อลดการรบกวนและลดปริ มาณ การใช้
ออกซิเจนในร่ างกาย ดูแลให้รับประทานยาตาม
คาสัง่ การรักษาของแพทย์ ผูป้ ่ วยได้รับยา
Digoxin (0.25 มิลิกรัม) ครึ่ งเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารDigoxin เป็ นยา
ที่พึงระวัง ก่อนให้ยามีการจับชีพจรก่อนทุกครั้งเพื่อประเมินภาวะหัวใจเต้นช้า และหลังจากให้ยาวัดสัญญาณชีพ
ทุก 1 ชัว่ โมง ติดต่อกัน5 ครั้ง สังเกตอาการของภาวะdigitalis intoxication เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน มองเห็นแสง
สีเขียว สีเหลืองทุกเวร ทุกวัน หลังจากให้การพยาบาลพบว่า ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจเหนื่อยน้ไม่อมยลง
ีอาการอ่อนเพลีย
สามารถทากิจกรรมต่างๆบนเตียงได้มากขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร การเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
หรื อมองเห็นแสงสีเขียว สีเหลือง วัดสัญญาณชีพ อุณ หภูมิ 36 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั้งต่อนาที หายใจ
22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต113/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลายนิ้ว
97 % และไม่พบภาวะแทรกซ้อน อื่นผูปๆ้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นอาการเหนื่อยลดลงนอนราบได้มากขึ้น
ปัญหาทางการพยาบาลที2่ คือ ผูป้ ่ วยมีภาวะน้ าเกิน เนื่องจากประสิทธิภาพการทางานของหัวใจ
ลดลง ข้อมูลสนับสนุนคือ หายใจเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ ขาทั้ง 2 ข้างบวมกดบุ๋ม 2 บวก ปัสสาวะออกน้อย
ให้การพยาบาล โดยประเมินสภาพผูป้ ่ วย วัดสัญญาณชีพ จัดท่าให้นอนพักผ่อนท่าศีรษะสูง45 องศา (Fowler’s
position) ดูแลให้ได้รับยาขับปัสสาวะ Lasix 250 mg IV drip in 30 นาที ตามแผนการรักษา และสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆหลังฉีดยา เช่น ปวดศีรษะ ซึมเป็ นตะคริ ว ความดันโลหิตต่า ซึ่งเป็ นอาการของโพแทสเซียมต่า
และให้คาแนะนาให้รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียม คือ กล้วย ส้ม องุ่น เป็ นต้น ติดตามผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ผล potassium 3.4 mmol/L (ค่าปกติ 3.5-5.1mmol/L) จากัดน้ าดื่มน้อยกว่า800 มิลลิลิตรต่อวัน
บันทึกปริ มาณน้ าเข้าและออกจากร่ างกายทุกวันทุกเวร หลังจากให้การพยาบาลพบว่า ผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึน
รับประทานผลไม้ที่มีโพแทสเซียม คือ กล้วย ส้มได้ตามคาแนะนา การบันทึกปริ มาณน้ าเข้า800 มิลลิลิตรต่อวัน
และปริ มาณน้ าออก2,100 มิลลิลิตรต่อวัน ต่อมาวันที่ 2 ปริ มาณน้ าเข้า 700 มิลลิลิตรต่อวัน และปริ มาณน้ าออก
1,550 มิลลิลิตรต่อวัน และวันที่ 3 ปริ มาณน้ าเข้า700 มิลลิลิตรต่อวัน และปริ มาณน้ าออก2,000 มิลลิลิตรต่อวัน
สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ อุณ หภูมิ 36.4 องศาเซลเซียส ชีพจร 78 ครั้งต่อนาที หายใจ 22 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 111/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลายนิ้ว 98 %
อาการเหนื่อยลดลงนอนราบได้อาการบวมลดลง 1 บวก ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดพบว่าอาการ
congestion ลดลง
ฟังเสียงปอด ไม่มีเสียcrepitation
ง
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ปัญหาทางการพยาบาลที่ 3 คือ ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการ
คาสายสวนปัสสาวะ ข้อมูลสนับสนุนคือ แพทย์ให้คาสายสวนปัสสาวะเพื่อประเมินปริ มาณน้ าเข้าและออกและจากัด
กิจกรรม ให้นอนพักบนเตียงตลอดเวลาให้การพยาบาลโดย ดูแลไม่ให้สายสวนปัสสาวะหักพับงอหรื อดึงรั้งท่อ
ปัสสาวะ โดยยึดตรึ งไว้ตาแหน่งต้นขาด้านใน ดูแลสายสวนปัสสาวะและสายต่อของถุงรองรับปัสสาวะยึดติดกับ
ที่นอนไม่ให้สายหย่อน ดูแลสายสวนปัสสาวะให้อยูใ่ นระบบปิ ด ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
โดยเฉพาะบริ เวณรู เปิ ดท่อปัสสาวะ และสายสวนปัสสาวะอย่างน้อยวั2นครั
ละ้ งเช้า เย็นและทุกครั้งภายหลังอุจจาระ
เทปัสสาวะออกจากถุงรองรับปัสสาวะ เมื่อมีน้ าปัสสาวะประมาน 3ใน4 ส่วนหรื อตามระยะเวลาที่กาหนด
และล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง หลังจากให้การพยาบาลเป็ นเวลา4 วัน พบว่าผูป้ ่ วยไม่มีภาวะ
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหลังใส่คาสายสวนปัสสาวะ ผลตรวจ U/A พบ WBC = 1-2 /HPF
สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ อุณ หภูมิ 36.0 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั้งต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 113/60 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลายนิ้ว 98 %
ปัสสาวะสีเหลืองใส แพทย์มีคาสัง่ ให้ถอดสายสวนปัสสาวะได้ใน วันที่ 4 ของการใส่หลังถอดสายสวน
ปัสสาวะผูป้ ่ วยสามารถปัสสาวะเองได้ปัญ
ดี หานี้หมดไปในวันที15่ ธันวาคม2557
ปัญหาทางการพยาบาลที่ 4 คือ ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเจ็บป่ วย
เนื่องจาก ขาดความรู้ในการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับภาวะหัวใจล้มเหลว ข้อมูลสนับสนุน ผูป้ ่ วยและญาติ
ซักถามเกี่ยวกับอาการของตนทุกครั้งที่ให้การพยาบาล กิจกรรมการพยาบาลที่ให้คือ ประเมินความวิตกกังวล
สร้างสัมพันธภาพและดูแลให้เกิดความมัน่ ใจคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อธิบายให้ผปู้ ่ วยและญาติทราบทุกครั้งก่อน
ให้การพยาบาลหรื อการทาหัตถการ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและญาติได้ซกั ถามได้ตลอดเวลา ปลอบโยน
ให้กาลังใจ ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่ วมมือ
ในการรักษาพยาบาล และมีการวางแผนการจาหน่ายเมื่อผูป้ ่ วยกลับไปอยูบ่ า้ นโดยอธิบายให้ผปู้ ่ วยและญาติ
ทราบถึงความจาเป็ นในการรับประทานยาต่อเนื่องและผลเสียของการขาดยา เฝ้ าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้ยา โดยสังเกตอาการเลือดออก อาเจียนเป็ นเลือดหรื อสีดาคล้ายเลือด เปลือกตาซีด ระมัดระวังการ
หกล้ม ระมัดระวังไม่ให้ผปู้ ่ วยไปกระแทกของแข็งหรื อของมีคม แจ้งแพทย์ พยาบาลทุกครั้งกรณี ที่ตอ้ งถอนฟัน
แนะนาการรับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม อาหารที่มีไขมันสูง เครื่ องดื่ม
ที่มีคาเฟอีนให้รับประทานผัก ผลไม้ และการจากัดน้ าดื่มไม่เกิน 1 ลิตรต่อวัน เพื่อป้ องกันภาวะน้ าเกินซึ่งจะ
ส่งผลให้ มีอาการบวมตามร่ างกาย เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ และต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า เน้นย้าให้
พาผูป้ ่ วยมาติดตามผลการรักษาและรับยาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยาเองและอธิบายอาการผิดปกติที่ตอ้ งรี บพามา
พบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ บวมตามร่ างกาย แขนขา เป็ นต้น
จากการประเมินญาติผปู้ ่ วยมีความสนใจในการรับฟังข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
ในเรื่ องการดูแลให้ผปู้ ่ วยรับประทานยา อาหาร การจากัดน้ าและอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์มากขึ้น
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มีสีหน้าสดชื่นยิม้ แย้มแจ่มใส พร้อมที่จะรับผูป้ ่ วยไปดูแลต่อเนื่องที่บา้ น แพทย์ได้ตรวจเยีย่ มและอนุญาต
ให้กลับบ้านได้ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 รวมอยูโ่ รงพยาบาล 6 วัน และมีการนัด มาตรวจเพื่อติด ตามผล
การรักษาในวันที29่ ธันวาคม2557
7. ผลสาเร็จของงาน
จากการศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว ผูป้ ่ วยและญาติ
ให้ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาลเป็ นอย่างดีขณะอยูใ่ นความดูแลได้ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยตามปัญหาที่เกิดขึ้น
จนปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนพร้อมทั้งได้ให้คาแนะนาการดูแลตนเองขณะอยูบ้่ านกับ
ผูป้ ่ วย และญาติในเรื่ องการรับประทานยา อาหาร การจากัดน้ าดื่ม การสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจาการรับประท
ยา และอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนวันนัผูดป้ ่ วยและญาติมีความสนใจในการรับฟังข้อมูลมีการซักถาม
ข้อสงสัยและตอบคาถามย้อนกลับจากพยาบาลได้ถกู ต้อง ขณะผูป้ ่ วยอยูโ่ รงพยาบาล
สามารถปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
ตามคาแนะนาและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที17
่ ธันวาคม 2557 และนัดตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา
ที่แผนกอายุรกรรมวันที29่ ธันวาคม 2557
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.
1 เพื่อเป็ นการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยภาวะหัวใจวา
8.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการนามาพัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
8.
3 เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติมีความพึงพอใจในบริ การของหอผูป้ ่ วย
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการดูแลและป้ องกัน
ภาวะหัวใจล้มเหลวและผูป้ ่ วยสูงอายุมีโรคประจาตัวหลายโรคทาผูป้ ่ วยมีอาการที่ตอ้ งกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า
หลายครั้งจึงต้องมีการประสานงานกับอนามัยชุมชุนเพื่อให้มีการติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ควรมีการส่งเสริ มความรู้ผปู้ ่ วยโรคหัวใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อการช่วยชีวิตผูป้ ่ วยได้
อย่างรวดเร็ ว มีการวางแผนการจาหน่ายและการส่งต่อการรักษาให้งานอนามัยชุมมีชน
การติดตามอาการของผูป้ ่ วย
หรื อประสานงานกับศูนย์บริ การสาธารณสุขให้ติดตามเยีย่ มบ้าน
10.2 ให้เอกสารความรูเกี้ ่ยวเรื่ องการปฏิบตั ิตวั สาหรับผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลวแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
พร้อมทั้งกระตุน้ เตือนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตวั และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากผูป้ ่ วยไม่
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวหนูกาญจน์ นิยมศรี
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 216) ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่อง การจัดทาวีดีโอการ์ตูนอนิเมชัน่ “ล้างมือ ล้างโรค” รณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอน
หลักการและเหตุผล
ผูป้ ่ วยที่มีการใส่คาสายสวนปัสสาวะ ไว้เป็ นเวลานาน ส่งผลให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปัสสาวะได้ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั
การคาสายสวนปัสสาวะจึงเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อย จากสถิติอตั ราการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปัสสาวะโรงพยาบาลกลางปี พ.ศ.2555 มีผปู้ ่ วยคาสายสวน
ปัสสาวะ จานวน 28,327 ราย พบผูป้ ่ วยติดเชื้อจานวน 45 ราย คิดเป็ น 1.59 ครั้ง ต่อ 1000 วันใส่สายสวน
ปัสสาวะ ปี พ.ศ.2556 มีผปู้ ่ วยคาสายสวนปัสสาวะจานวน 28,915 ราย พบผูป้ ่ วยติดเชื้อจานวน 49 ราย คิด
เป็ น 1.69 ครั้งต่อ 1000 วันใส่สายสวนปัสสาวะและปี พ.ศ.2557 มีผปู้ ่ วยคาสายสวนปัสสาวะจานวน 30,782
ราย พบผูป้ ่ วยติดเชื้อจานวน 34 ราย คิดเป็ น 1.10 ครั้ง ต่อ 1000 วันใส่สายสวนปัสสาวะ ซึ่งอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลเป็ นตัวชี้วดั ที่แสดงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
เนื่องจากการติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปัสสาวะเป็ นสาเหตุให้ผปู้ ่ วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น และอาจทาให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้ ซึ่งอัตราการ
ตายร้อยละ 25 – 60 และปัญหาของบุคลากรพบว่ายังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการล้างมือทั้งก่อนและ
หลังให้การพยาบาลทุกครั้ง โดยเฉพาะก่อนให้การพยาบาล
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและการ
แพร่ กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจุบนั การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคใน
โรงพยาบาลเป็ นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศต่างๆทัว่ โลก สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการ
รวมถึงการแพร่ กระจายเชื้อโรคผ่านทางมือของบุคลากรสุขภาพ ซึ่งเป็ นวิธีการแพร่ กระจายเชื้อโรคใน
โรงพยาบาลที่พบได้ง่ายกว่าวิธีทางอื่น ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดในการจัดทาวีดีโอการ์ตูนอนิเมชัน่ “ล้างมือ ล้าง
โรค” เพื่อรณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอนขึ้น เพื่อเป็ นการกระตุน้ เตือนและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมการล้าง
มืออย่างยัง่ ยืนให้กบั บุคลากรสุขภาพ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการแพร่ กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและ
เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและตัวบุคลากรเอง

2

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อและลดอัตราการแพร่ กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
2. เพื่อรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมการล้างมืออย่างยัง่ ยืนให้กบั บุลคากรสุขภาพ
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและวันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นปัญหาที่สาคัญในการรักษาพยาบาล ซึ่งพบว่าการสัมผัสของ
บุคลากรเป็ นกลไกในการนาเชื้อที่สาคัญ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อ
ทางการสัมผัสคือ การล้างมือ บุคลากรสุขภาพเป็ นบุคคลสาคัญในการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยตรงกับผูป้ ่ วย
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องล้างมือให้ถกู ต้อง ก่อให้เกิดแนวคิด ในการจัดทาวีดีโอการ์ตูนอนิเมชัน่
“ล้างมือ ล้างโรค” รณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอน เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการล้างมือ
ของบุคลากรสุขภาพและเพื่อป้ องกันการติดเชื้อและลดอัตราการแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ผปู้ ่ วยเพื่อเป็ นการ
รักษาไว้ซ่ ึงสุขภาพที่ดีของผูป้ ่ วยและการหายจากโรคที่เป็ นไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ขั้นตอนดาเนินการ
1.ประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา
2. ศึกษาค้นคว้าจากตารา วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการล้างมือ 6 ขั้นตอน
3. จัดทาวีดีโอการ์ตูนอนิเมชัน่ ชุด
“ล้างมือ ล้างโรค ” รณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอนพร้อมทั้ง
นาเสนอให้พยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ่ วยเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุ ง และเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
4. นาวีดีโอวีดีโอการ์ตูนอนิเมชัน่ ชุด “ล้างมือ ล้างโรค”มาทดลองใช้กบั บุคลากรในหอผูป้ ่ วย
5. ติดตามประเมินผลการล้างมือ 6 ขั้นตอนของบุคลากรทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวีดีโอ
6. นาผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุ งเพื่อวางแผนในการรณรงค์การ
ล้างมือให้เกิดอย่างยัง่ ยืน และเป็ นไปตามบริ บทของโรงพยาบาล
7. ประชุมชี้แจงบุคลากรในหน่วยงานเพื่อปฏิบตั ิและติดตามประเมินผล
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรสุขภาพเข้าใจขั้นตอนและตระหนักถึงความสาคัญของการล้างมือ
2. ลดอัตราการติดเชื้อและการแพร่ กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
3. ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนโรงพยาบาล

v.lv06

9t?u?nn?1ilflr:o
q

Y

A

I

qotf

A

J

on:rnr:dr':fiotorunorn:riourrnyun's1*'nr:ilrJrurarn..rufruf
Hygiene Monitoring porm tfi uafi 6nr: d'xfi

t

orJos so

s

lnutdulu

oluUnatn::tu'ln::Jta
_t

nrfio. . .h:*ry:trq,[...... ,:r*dd.

.

I

(ur{dr??runrqorf
.

e)-

fi uruffi )

-;un.';:vrfiu

ry10

A.*.../$3,#*...Jifu#

...

Hand

