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ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ ง

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่มีภำวะไตวำยเฉี ยบพลัน
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
เรื่ อง แนวทำงปฏิบตั ิในกำรดูแลผูป้ ่ วยใส่ สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำง

เสนอโดย
นำงสำวมณี รัตน์ เสวกวัง
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพร. 177)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์สำนักกำรแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลัน
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 24 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภำวะไตวำยเฉี ยบพลัน หมำยถึ ง ภำวะที่กำรทำงำนของไตเสื่ อมลงอย่ำงรวดเร็ ว สู ญเสี ยหน้ำที่กำร
ทำงำนของไตอย่ำงทันทีทนั ใด ในระยะเวลำสั้นและมีควำมรุ นแรง มีกำรลดลงของอัตรำกำรกรองของไต ทำ
ให้มีกำรคัง่ ของของเสีย เกิดควำมไม่สมดุลของอิเล็คโตรลัยต์ และกรดด่ำงส่ งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ และ
อำจทำให้เสียชีวติ ได้ หำกไม่ได้รับกำรวินิจฉัยโรค และกำรรักษำพยำบำลอย่ำงรวดเร็ว
พยาธิสภาพ
ภำวะไตวำยเกิดขึ้นเนื่ องจำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรทำหน้ำที่ของไต เช่น สำเหตุที่ไต ได้แก่ กำรมี
พยำธิสภำพที่เนื้ อ ไตจำกโรค หรื อสำรที่มีพิษต่อไตหรื อจำกโรคของระบบอื่นๆ ที่มีผลต่อไต ได้แก่ กำรลด
ปริ มำณกำรไหลเวียนเลื อ ดในร่ ำงกำยเนื่ อ งจำกมีกำรสู ญ เสี ยเลื อ ด อำเจียน ท้องเดิ น ได้ยำขับปั สสำวะมำก
เกินไป ภำวะหัวใจล้มเหลวหรื อจำกกำรอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต นอกจำกนี้ อำจเกิดขึ้นจำกมีกำรอุด
กั้นของกำรไหลของปั สสำวะนับตั้งแต่กรวยไตถึ งท่อ ปั สสำวะ เนื่ อ งจำกมีกอ้ นนิ่ วหรื อเนื้ องอกที่กระเพำะ
ปั สสำวะ ภำวะของต่อมลูกหมำกโต ทำให้มีกำรอุดกั้นที่ท่อปั สสำวะ ภำวะที่ไตมีเลือดมำเลี้ยงลดลงจะกระตุน้
ระบบเรนิ น-แองจิโอเทนซิ นทำให้มีกำรหลัง่ แอนโดสเตอโรน เพื่อเพิ่มกำรดูดซึ มกลับของน้ ำและโซเดียมที่
ไตโดยลดอัตรำกำรกรองผ่ำนที่บริ เวณโกลเมอรู ลสั พยำธิสภำพที่ไตจำกพิษและกำรติดเชื้อทำให้เนื้ อไตขำด
เลือดไปเลี้ยง มีกำรทำลำยเซลล์ของหลอดไตฝอยเซลล์จะบวมและแตกทำลำยเป็ นบำงส่ วน ซึ่ งจะมีผลไปลด
อัตรำกรองผ่ำนของน้ ำและของเสียที่ไตด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ กำรอุดกั้นของทำงเดินปั สสำวะทำให้มีกำรคัง่
ของของเสียในร่ ำงกำยมำกยิง่ ขึ้น (ธนันดำ ตระกำรวนิช, 2557)
สาเหตุ
ภำวะไตวำยเฉียบพลันสำมำรถจำแนกสำเหตุ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังนี้ (ปวีณำ สุสณ
ั ฐิตพงษ์, 2553)
1. สำเหตุที่เกิ ดก่ อนไต (pre-renal cause) เป็ นภำวะที่มีกำรลดลงของเลื อดที่ไ ปเลี้ยงไต ทำให้มี กำร
เปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของไต แต่ไม่ได้เกิดจำกพยำธิสภำพที่ไต
2. สำเหตุที่เกิดภำยในไต (intrinsic renal cause) เป็ นภำวะที่ไตทำงำนลดลงจำกควำมผิดปกติของเนื้ อ
ไต โกลเมอรู ลสั หลอดไต หรื อเส้นเลือดมีกำรเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยือ่
3. สำเหตุหลังไต (post-renal cause) เกิดจำกกำรที่มีกำรอุดตันของทำงเดินปั สสำวะตั้งแต่กรวยไตถึง
ท่อปั สสำวะ โดยไม่มีพยำธิสภำพเริ่ มต้นที่เนื้อไต
อาการแสดง
อำกำรแสดงของภำวะไตวำยเฉียบพลันมีระยะกำรดำเนินของพยำธิสภำพ 4 ระยะดังนี้ (บัวหลัน
หินแก้ว, 2559)
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1. ระยะเริ่ ม แรก (Intitial phase) ร่ ำงกำยยังสำมำรถปรับโดยกำรหลัง่ สำรที่ทำให้หลอดเลื อดหดตัว
เพือ่ ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ทำให้เลือดที่เลี้ยงไตลดลง
2. ระยะที่มี ปั สสำวะออกน้อย (Oliguric phase) หรื อ ไม่ มีปั ส สำวะออกจำกร่ ำงกำย ระยะนี้ ไตมำ
สำมำรถขับของเสี ยออกได้ ทำให้ระดับของ creatinine และยูเรี ยไนโตรเจนเพิ่มสู งขึ้น มีกำรคัง่ ของน้ ำ และ
เกลือแร่ ในกระแสเลือด เกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia)
3. ระยะที่มีปัสสำวะออกมำก (Diuretic phase) ปั สสำวะอำจจะออกถึงวันละ 1,000 – 2,000 มิลลิลิตร
ซึ่งอำจนำไปสู่ภำวะขำดน้ ำ ร้อยละ 25 จะตำยจำกภำวะไตวำยเฉียบพลันในระยะนี้
4. ระยะฟื้ นตัว (Recoveryphase) เป็ นระยะที่หน้ำที่ของไตค่อยๆ ฟื้ นสภำพอย่ำงช้ำๆ
การวินิจฉัย กำรวินิจฉัยภำวะไตวำยเฉียบพลัน (อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, 2561)
1. กำรซักประวัติกำรสูญเสียเลือด สูญเสียสำรน้ ำกำรได้รับยำ สำร หรื ออำหำรที่อำจเป็ นพิษต่อไต
2. กำรตรวจร่ ำงกำย
3. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรกำรตรวจปั สสำวะกำรตรวจเลือด
4. กำรตรวจโดยรังสีวนิ ิจฉัย
5. กำรตรวจพิเศษเพิม่ เติม เช่น กำรตรวจชิ้นเนื้อไต (Renal biopsy)
การรักษา
กำรรักษำภำวะไตวำยเฉียบพลันเพื่อป้องกันไม่ให้ไตเสี ยหน้ำที่กำรทำงำนมำกขึ้นไปอีก และป้ องกัน
ภำวะแทรกซ้อนที่พบได้ระหว่ำงที่ไตยังไม่มีกำรฟื้ นตัวมีแนวทำงดังต่อไปนี้ (บัวหลัน หินแก้ว, 2559)
1. ควบคุมให้เลือดที่มำเลี้ยงไตไม่ให้เกิดกำรขำดเลือดที่ไต (renal tubular ischemia) ได้
2. หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่จะเกิดพิษต่อไต
3. กำรให้สำรอำหำรที่เพียงพอผูป้ ่ วยไตวำยเฉียบพลันควรได้รับพลังงำน (calories) ประมำณ 25 – 35
kcal/กิโลกรัม/วัน
4. ป้องกันกำรเกิด volume overload มีกำรจำกัดน้ ำดื่มไม่มำกกว่ำปริ มำณปั สสำวะที่ออก
5. ป้องกันกำรเกิด hyperkalemia โพแทสเซียมที่รับประทำนน้อยกว่ำวันละ 2 กรัม
6. ป้องกันกำรเกิด hyponatremia โดยกำรควบคุมปริ มำณน้ ำดื่ม
7. ป้องกันกำรเกิด metabolic acidosis ให้ Sodium bicarbonate
8. ป้องกันกำรเกิด hyperphosphatemia จำกัดปริ มำณฟอสเฟตให้ยำที่จบั กับฟอสฟอรัส
9. ป้องกันกำรเกิด hypermagnesemia
10. กำรบำบัดทดแทนไตแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ กำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (Hemodialysis)
และกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง (peritoneal dialysis: PD)

3

การพยาบาล
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลันมีดงั นี้ (บัวหลัน หินแก้ว, 2559)
1. เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผูป้ ่ วยเผชิ ญ ควำมเครี ยดเนื่ อ งจำกเจ็บ ป่ วยเฉี ยบพลัน ได้อ ย่ำงเหมำะสม สร้ำ ง
สัมพันธภำพ และให้เวลำกับผูป้ ่ วยอย่ำงสม่ ำเสมอ รับฟั งและตอบคำถำมข้อ สงสัยของผูป้ ่ วย สนับสนุ นให้
ญำติที่ใกล้ชิดเข้ำมำมี ส่วนร่ วมในกำรดูแลประคับประคองผูป้ ่ วย ให้ขอ้ มูลและคำแนะนำเพื่อ รับรู ้ภำวะโรค
เป้ำหมำยและแผนกำรรักษำ
2. ประเมินควำมสมดุลของน้ ำบันทึกปริ มำณน้ ำเข้ำ-ออกจำกร่ ำงกำย และชัง่ น้ ำหนักอย่ำงถูกต้องทุก
วัน ประเมินอำกำรบวม อำกำรน้ ำท่วมปอด
3. ติดตำมผลเกลือแร่ ในร่ ำงกำย
4. ป้ องกันกำรติดเชื้อโดยใช้เทคนิคปรำศเชื้อ (aseptic technique) ในกำรให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วย ค้นหำ
ตำแหน่ งและอำกำรแสดงของกำรติดเชื้ อ อุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมถึงติดตำมผลภำพถ่ำยรังสี ทรวงอก ผลกำร
ตรวจนับเม็ดเลือดขำวในเลือด และให้ยำปฏิชีวนะตำมแผนกำรรักษำ
5. ประเมินภำวะโภชนำกำรของผูป้ ่ วยร่ วมกับแพทย์และนักโภชนำกร ดูค่ำอัลบูมิน BUN เกลือแร่
6. ป้ องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม เช่น ตะคริ ว ใจสั่น หน้ำมืด
เวียนศีรษะ ควำมดันโลหิตต่ำ
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ อง
ภำวะไตวำยเฉี ย บพลัน เป็ นภำวะที่ พ บได้ป ระมำณร้ อ ยละ 5 ของผู ้ป่ วยที่ เข้ำ รั บ กำรรั ก ษำใน
โรงพยำบำลร้อยละ 35 ของผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤต และในผูป้ ่ วย sepsis อำจจะพบถึงร้อยละ 50 พบว่ำผูป้ ่ วย
ที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลันจะมีอตั รำควำมพิกำรและอัตรำกำรตำยเพิม่ ขึ้น จำกสถิติหอผูป้ ่ วยวิกฤตโรงพยำบำล
รำชพิพฒั น์ ปี 2557 – 2559 มี ผูป้ ่ วยภำวะไตวำยเฉี ยบพลันจำนวน 20, 24, 28 รำย ตำมลำดับ ผูป้ ่ วยต้อ งอยู่
โรงพยำบำลนำนขึ้นนอกจำกนี้ ยงั ทำให้เกิ ดโรคไตวำยเรื้ อ รังตำมมำ ผูป้ ่ วยต้องได้รับกำรบำบัดทดแทนไต
ในช่ วงที่ไ ตยังไม่ ท ำงำน เพื่อแก้ไ ขสมดุ ลสำรน้ ำและเมตำบอลิ ซึมที่ผิดปกติ โดยไม่ ทำให้เกิ ดผลข้ำงเคียง
ในขณะที่รอให้หน้ำที่กำรทำงำนของไตฟื้ นพยำบำลเป็ นบุคลำกรที่ดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงใกล้ชิด จึงมีบทบำทสำคัญ
ในกำรป้ องกันกำรเกิ ดภำวะไตวำยเฉี ยบพลัน และเฝ้ำระวังอันตรำยที่เกิดจำกภำวะไตวำยเฉี ยบพลันเพื่อลด
ภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ศึก ษำค้น คว้ำเกี่ ยวกับ กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ มี ภ ำวะไตวำยเฉี ยบพลัน จำกต ำรำเอกสำรวิช ำกำร
วำรสำร งำนวิจยั และ website ด้ำนสุขภำพเพือ่ นำมำเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำผูป้ ่ วย
2. เลือกกรณี ศึกษำเป็ นผูป้ ่ วยหญิง อำยุ 77 ปี มำโรงพยำบำลด้วยอำกำร คลื่นไส้ อำเจียน หอบเหนื่อย
1 วันก่อ นมำโรงพยำบำล แพทย์วินิจฉัยว่ำมี ภำวะไตวำยเฉี ยบพลัน (Acute kidney injury) รับไว้รักษำที่หอ
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ผูป้ ่ วยวิกฤต วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 เลขที่ภำยนอก 21892/57 เลขที่ภำยใน 2010/58 ระหว่ำงอยูใ่ นควำม
ดูแลให้กำรพยำบำลดังนี้
2.1 ประเมิ น สภำพร่ ำงกำย จิ ต ใจ ประวัติ ก ำรเจ็บ ป่ วยในอดี ต ปั จ จุบ ัน และประวัติ ก ำร
เจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
2.2 วำงแผนกำรพยำบำล ปฏิบตั ิกำรพยำบำล ประเมิ นผล และวำงแผนกำรพยำบำลต่อไป
จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยอำกำรดีข้ นึ ปั ญหำได้รับกำรแก้ไขให้หมดไป จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยจำหน่ำยและให้คำแนะนำก่อน
กลับบ้ำน
3. รวบรวมข้อ มู ล ที่ ได้จำกกำรศึ ก ษำจัด ท ำเป็ นเอกสำรทำงวิชำกำรและน ำไปให้ค ณะกรรมกำร
วิชำกำรในฝ่ ำยกำรพยำบำลเพื่อตรวจสอบควำมถู กต้อ งและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อควำมสมบูรณ์ ของผลงำน
นำไปปรับแก้และนำเสนอตำมลำดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการไม่มี
6. ส่ วนของงานที่ผู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมดร้อยละ 100
สรุปกรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทย มำด้วยอำกำร คลื่นไส้ อำเจียน 2 ครั้ง มีถ่ำยเหลว 1 ครั้ง หอบเหนื่อย 3 ชัว่ โมงก่อนมำ
โรงพยำบำล 1 วันก่ อนมำมีอำกำรอ่อนเพลีย รับประทำนอำหำรไม่ได้ สัญญำณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่ำงกำย
36.7 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของชีพจร 81 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 24 ครั้งต่อนำที ค่ำควำมอิ่มตัว
ของออกซิ เจนทำงปลำยนิ้ ว 100 เปอร์ เซ็ นต์ผูป้ ่ วยหำยใจหอบลึ กให้อ อกซิ เจน canula อัตรำ 3 ลิ ตรต่อนำที
ควำมดันโลหิ ต 240/110 มิลลิเมตรปรอทรักษำโดยให้ Nicardipine 2 มิลลิกรัมฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำหลัง
ได้รับยำควำมดันโลหิต 139/65 มิลลิเมตรปรอท ตรวจอิเล็คโตรลัยต์ในเลือดพบโพแทสเซียม 6.4 มิลลิโมลต่อ
ลิตร ให้อินซูลิน RI 5 ยูนิตผสมกับ 50% glucose 50 มิลลิลิตรฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ และให้ยำ Rasincalcio
30 กรัมผสมน้ ำ 50 มิลลิลิตร รับประทำนทำงปำก 1 ครั้ง ดูแลให้สำรน้ ำ 0.9 % NSS ทำงหลอดเลือดดำอัตรำ
กำรไหล 500 มิ ล ลิ ลิต รต่ อ ชั่ว โมง พบค่ ำไบคำร์ บ อเนตในเลื อ ดต่ ำ 5 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต ร และผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ก๊ำซในเลือดแดง pH 6.58 PCO2 16 มิลลิเมตรปรอท PO2 167 มิลลิเมตรปรอท CO2 3.2 มิลลิโมลต่อ
ลิตร HCO3 2.7 มิลลิโมลต่อลิตร ให้ยำ 7.5% NaHCO3 50 มิลลิลิตรฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ และให้หยดเข้ำ
ทำงหลอดเลือดดำ 100 มิลลิลิตรใน 1 ชัว่ โมง แก้ไขภำวะเลือดเป็ นกรด ผูป้ ่ วยซึม แพทย์ใส่ท่อช่วยหำยใจทำง
หลอดลมเบอร์ 7 ลึก 20 เซนติเมตร และรับตัวผูป้ ่ วยเข้ำรับกำรรักษำต่อในโรงพยำบำลที่หอผูป้ ่ วยวิกฤต
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 16.05 น. ที่หอผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว ใช้เครื่ อ งช่วยหำยใจชนิ ด
ที่ควบคุม ด้วยควำมดันก๊ำซ (PCV) กำหนดควำมดันก๊ำซเข้ำผูป้ ่ วย 26 เซนติเมตรน้ ำ อัตรำกำรหำยใจ 26 ครั้ง
ต่อนำที ค่ำแรงดันในปอดช่วงกำรหำยใจออกสุด (PEEP) เท่ำกับ 5 ลิตรต่อนำทีควำมเข้มข้นของออกซิ เจน 40
เปอร์เซ็นต์ สัญญำณชีพ อุณหภูมิร่ำงกำย 35.5 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรหำยใจ 34 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรเต้น
ของชีพจร 74 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 116/74 มิลลิเมตรปรอทค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนทำงปลำยนิ้ ว
98 เปอร์เซ็นต์ งดน้ ำและอำหำรให้สำรละลำยเป็ น 0.9 % NSS 1000 มิลลิลิตรทำงหลอดเลือ ดดำ อัตรำกำร
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หยด 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ใส่ คำสำยสวนปั สสำวะไม่มีปัสสำวะ ค่ำกำรทำงำนของไต BUN 59 มิลลิกรัม
ต่อเดซิ ลิตร creatinine 8.63 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร ผูป้ ่ วยมีภำวะไตวำยเฉี ยบพลันและเลือดเป็ นกรดรักษำโดย
กำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม 2 ชัว่ โมง เวลำ 17.00 น. ผูป้ ่ วยมีอำกำรซึ ม หำยใจหอบลึก อัตรำกำรหำยใจ
28 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรเต้นของชีพจร 82 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 78/58 มิลลิเมตรปรอท ผลโลหิตวิทยำ
พบเม็ดเลือดขำว 19,690 เซลล์ต่อลูกบำศก์มิลลิเมตร นิวโตรฟิ วส์ 85.1 เปอร์เซ็นต์ลิมโฟไซต์ 10.8 เปอร์เซ็นต์
มีแผลอักเสบ บวมแดงที่แขนซ้ำย มีภำวะช็อคจำกกำรติดเชื้อ ให้กำรรักษำโดย 0.9 % NSS 200 มิลลิลิตร ทำง
หลอดเลื อ ดดำในเวลำ 15 นำที จำนวน 2 ครั้ง หลังให้ 0.9 % NSS ควำมดันโลหิ ต 69/47 มิ ลลิ เมตรปรอท
อัตรำกำรเต้นของชี พจร 80 ครั้งต่อ นำที แพทย์ให้ 0.9 % NSS 200 มิ ลลิ ลิตร ทำงหลอดเลื อดดำในเวลำ 15
นำที 3 ครั้ง และให้ยำเพิ่มควำมดันโลหิ ตเป็ น Levophed (4:250) เข้ำทำงหลอดเลือดดำอัตรำ 10 มิลลิลิตรต่อ
ชั่ว โมง ควำมผิด ปกติ ข องกำรแข็ ง ตัว เลื อ ด ผลตรวจค่ ำ PT 166.3 second, PTT > 400 second, INR 14.20
second ผูป้ ่ วยไม่มีภำวะเลือดออกผิดปกติ
วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว ใช้เครื่ องช่วยหำยใจชนิ ดควบคุมด้วยควำม
ดันก๊ำซ (PVC) กำหนดควำมดันก๊ำซเข้ำผูป้ ่ วย 26 เซนติเมตรน้ ำ อัตรำกำรหำยใจ 26 ครั้งต่อนำที ค่ำแรงดัน
ในปอดช่วงกำรหำยใจออกสุ ด เท่ำกับ 5 ลิตรต่อ นำที ควำมเข้ม ข้นของออกซิ เจนร้อ ยละ 40 สัญญำณชีพ
อัต รำกำรหำยใจ 28 ครั้ งต่อ นำที ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนที่ปลำยนิ้ ว 100 เปอร์เซ็ นต์ ควำมดัน โลหิ ต
130/61 มิลลิเมตรปรอท ได้รับยำ Levophed อัตรำกำรหยด 28 ไมโครกรัมต่อนำที ใส่สำยสวนหลอดเลือดดำ
เพื่อ ประเมิ น กำรไหลเวีย นโลหิ ต ผู ป้ ่ วยได้ร ับ กำรฟอกเลือ ดด้ว ยเครื ่ อ งไตเทีย ม 4 ชัว่ โมง ค่ ำ Hct 28.8
เปอร์เซ็ นต์ ให้ PRC 1 ยูนิต ขณะล้ำงไต ติดตำมค่ำกำรแข็งตัวของเลื อ ด PT 81.6 second, PPT 50.8 second,
INR 7.01 second ให้ยำ Vit K เข้ำทำงหลอดเลื อ ดดำและให้ FFP 2 ยูนิต Free flow พบค่ำแมกนี เซี ยมต่ ำ 1.5
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้ 50 % MgSO4 16 มิลลิกรัม ผสมในสำรละลำย 0.9 % NSS 500 มิลลิลิตร หยดเข้ำทำง
หลอดเลือดดำใน 6 ชัว่ โมง เป็ นเวลำ 3 วัน ไบคำร์บอเนต 6 มิลลิโมลต่อลิตร ได้รับ 7.5 % NaHCO3 ผสมใน
สำรละลำย 5 % D/W 1000 มิลลิลิตร อัตรำกำรหยด 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง เริ่ มให้อ ำหำรเหลวทำงสำยยำง
ได้แก่ BD (1:1) 250 มิลลิลิตรทุก 6 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยรับอำหำรเหลวได้
วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ใช้เครื่ องช่วยหำยใจเป็ นชนิ ดที่ควบคุมด้วย
ก๊ำซ (PCV) กำหนดควำมดันก๊ำซเข้ำผูป้ ่ วย 20 เซนติเมตรน้ ำ อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมเข้มข้น
ของออกซิ เจนร้อยละ 40 ค่ำแรงดันในปอดช่วงกำรหำยใจออกสุด (PEEP) เท่ำกับ 5 ลิตรต่อนำที ผูป้ ่ วยหำยใจ
สัม พัน ธ์กับ เครื่ อ งช่ วยหำยใจไม่ มี ห อบเหนื่ อ ย อัต รำกำรหำยใจ 16 ครั้ งต่ อ นำที ควำมดัน โลหิ ต 148/65
มิลลิเมตรปรอท ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนที่ปลำยนิ้ ว 100 เปอร์เซ็ นต์ เสมหะสี ขำวขุ่นมีปริ มำณเล็กน้อ ย
ค่ ำ Hct 24.2 เปอร์ เซ็ น ต์ ให้ PRC 1 ยูนิ ต โพแทสเซี ย ม 2.54 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต ร ได้รั บ ยำ Elixir KCL 15
มิลลิลิตร รับประทำน 1 ครั้ง ไบคำร์บอเนต 22 มิลลิโมลต่อลิตร ได้รับยำ 7.5 % NaHCO3 อัตรำกำรหยด 40
มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง แพทย์ปรับเพิ่มอำหำรเหลวทำงสำยยำง BD (1:1) 300 มิลลิลิตรทุก 6 ชัว่ โมง
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วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ใช้เครื่ องช่วยหำยใจชนิดควบคุมด้วยควำม
ดันก๊ำซ (PVC) กำหนดควำมดันก๊ำซเข้ำผูป้ ่ วย 20 เซนติเมตรน้ ำ อัตรำกำรหำยใจ 16 ครั้งต่อนำที ค่ำแรงดัน
ในปอดช่วงหำยใจออกสุ ด (PEEP) เท่ำกับ 5 ลิตรต่อนำที ควำมเข้มข้นของออกซิ เจน 40 เปอร์เซ็นต์ หำยใจ
ไม่มีหอบเหนื่อย อัตรำกำรหำยใจ 16 ครั้งต่อนำที ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนที่ปลำยนิ้ว 100 % เสมหะสีขำว
ขุ่นมี ปริ มำณเล็กน้อย เริ่ มหย่ำเครื่ อ งช่วยหำยใจเป็ นชนิ ด ให้ผูป้ ่ วยออกแรงหำยใจเองทุกครั้ ง (PSV) ควำม
เข้ม ข้น ของออกซิ เจนร้อ ยละ 40 ค่ำแรงดัน ในปอดช่ วงกำรหำยใจออกสุ ด (PEEP) เท่ำกับ 5 ลิ ตรต่อ นำที
ติดตำมผลกำรตรวจวิเครำะห์ก๊ำซในเลื อดแดง pH 7.46 PCO2 40 มิลลิ เมตรปรอท PO2 133 มิ ลลิเมตรปรอท
HCO3 27.4 มิลลิโมลต่อลิตร ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม เป็ นเวลำ 4 ชัว่ โมง ปั สสำวะสี เหลือ งใส
ไม่มีตะกอน ปริ มำณ 10 มิลลิลิตรใน 8 ชัว่ โมง
วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี หำยใจโดยใช้อ อกซิ เจนแบบละอองฝอย
ผ่ำนรู ปตัวที (oxygen T piece) อัตรำกำรไหล 10 ลิตรต่อนำที ควำมเข้มข้นออกซิเจน 40 เปอร์เซ็นต์ ผูป้ ่ วยไอ
ขับ เสมหะออกเองพอได้ หำยใจดี ไม่ มี ห อบเหนื่ อ ย อัต รำกำรหำยใจ 14 ครั้งต่ อ นำที ค่ ำควำมอิ่ ม ตัวของ
ออกซิเจนที่ปลำยนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เวลำ 11.30 น. ถอดท่อช่วยหำยใจทำงหลอดลมออกและให้อ อกซิ เจน
แบบหน้ำกำก (mask with bag) อัตรำกำรไหล 10 ลิตรต่อนำที สัญญำณชีพ อัตรำกำรเต้นของชีพจร 63 ครั้ง
ต่อ นำที อัตรำกำรหำยใจสม่ ำเสมอ 16 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 153/71 มิลลิเมตรปรอท ค่ำควำมอิ่มตัว
ของออกซิเจนที่ปลำยนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์
วันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี หำยใจผ่ำนออกซิ เจน canula อัตรำกำรไหล
3 ลิ ตรต่อ นำที สัญญำณชี พ อุ ณหภูมิร่ำงกำย 36.0 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของชี พจร 69 ครั้งต่ อ นำที
อัต รำกำรหำยใจสม่ ำเสมอ 16 ครั้ งต่ อ นำที ควำมดัน โลหิ ต 147/72 มิ ล ลิ เมตรปรอท ค่ ำ ควำมอิ่ ม ตัวของ
ออกซิเจนที่ปลำยนิ้ว 99 เปอร์เซ็นต์ ปริ มำณน้ ำเข้ำร่ ำงกำย 109 มิลลิลิตร ปริ มำณปั สสำวะ 250 มิลลิลิตร ปอด
มีเสี ยงกรอบแกรบบริ เวณชำยปอดให้ยำขับปั สสำวะ แพทย์ตรวจเยีย่ มประเมินอำกำรอนุ ญำตให้ยำ้ ยผูป้ ่ วยไป
ตึกสำมัญหญิงได้
วัน ที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 10.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้ สึก ตัว ดี พูด คุ ยรู ้ เรื่ อ ง ผูป้ ่ วยหำยใจได้เองไม่ มี
อำกำรหอบเหนื่ อย อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนที่ปลำยนิ้ ว 696 เปอร์เซ็นต์
หลังถอดสำยสวนปั สสำวะออก สำมำรถปั สสำวะได้เอง ไม่มีแสบขัด ปั สสำวะเหลื องใส ผูป้ ่ วยสำมำรถทำ
กิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองสำมำรถเช็ดตัวได้เองบนเตียงโดยไม่ตอ้ งมีพยำบำลช่วย แพทย์อนุญำตให้กลับ
บ้ำนได้ระหว่ำงรับไว้ในควำมดูแลพบปั ญหำดังนี้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภำวะเนื้ อเยือ่ ร่ ำงกำยได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ เนื่ องจำกมีกำรคัง่ ของ
กรดจำกภำวะไตวำยเฉียบพลัน
เป้ าหมายการพยาบาล : เนื้อเยือ่ ของร่ ำงกำยได้รับออกซิเจนอย่ำงเพียงพอ
กิจกรรมการพยาบาล ดูแลให้ได้รับออกซิ เจน เพื่อช่วยทำให้กำรแลกเปลี่ยนก๊ำซดีข้ ึน เนื้ อเยือ่ ต่ำง ๆ
ได้รับ ออกซิ เจนเพีย งพอ ประเมิ น ระดับควำมรู ้สึกตัว ติดตำมและบัน ทึกสัญ ญำณชี พ ค่ำควำมอิ่ ม ตัวของ
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ออกซิ เจนที่ปลำยนิ้ วดูแลทำงเดินหำยใจให้โล่งจัดท่ำนอนศีรษะสูง ให้ยำ 7.5 % NaHCO3 ตำมแผนกำรรักษำ
ให้กำรพยำบำลในระยะเวลำใกล้เคียงกัน ติดตำมผลกำรตรวจวิเครำะห์ก๊ำซในเลือด อิเล็คโตรลัยต์
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนเนื่องจำกควำมดันโลหิตสูง
เป้ าหมายการพยาบาล : ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกควำมดันโลหิตสูง
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตและประเมินระดับควำมรู ้สึกตัว อำกำรของกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสำทจำกควำมดันโลหิ ตสู ง บันทึกสัญญำณชี พ ให้ยำลดควำมดันโลหิ ต ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์
เฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้อนจำกกำรให้ยำ
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉั ยการพยาบาลที่ 3 มี โอกำสเกิ ดภำวะแทรกซ้อ นจำกปริ ม ำณเลื อ ดออกจำกหัวใจต่อ นำที
ลดลง
เป้ าหมายการพยาบาล : ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกปริ มำณเลือดออกจำกหัวใจต่อนำทีลดลง
กิจกรรมการพยาบาล บันทึกสัญญำณชีพ ระดับควำมรู ้สึกตัว สังเกตอำกำรกระสับ กระส่ ำยดูแลให้
ออกซิ เจน ดูแลให้ยำ Levophed แผนกำรรักษำเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรบีบตัวของกล้ำมเนื้ อหัวใจ เฝ้ำระวัง
กำรเกิด tissue perfusion ลดลง คือปลำยมือ ปลำยเท้ำเย็น ผิวหนังเย็นชื้น เขียวคล้ ำระดับควำมรู ้สึกตัวลดลง
กระสับกระส่ำย กำรทำงำนของไตลดลง ปั สสำวะออกน้อยกว่ำ 30 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 มีภำวะไม่สมดุลของสำรน้ ำ เกลือแร่ และของเสี ยคัง่ ในร่ ำงกำยเนื่ องจำก
ไตเสียหน้ำที่
เป้ าหมายการพยาบาล: ผูป้ ่ วยมีภำวะสมดุลของสำรน้ ำ เกลือแร่ ในร่ ำงกำยและกำรคัง่ ของของเสีย
ลดลง
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตและประเมินระดับควำมรู ้สึกตัว อำกำรของกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสำท จำกของเสี ยคัง่ เช่น หำยใจหอบเหนื่ อ ย กระวนกระวำย สับสน ชักเกร็ ง หมดสติ คลื่นไส้อ ำเจียน
ตะคริ ว กล้ำมเนื้ อ อ่อ นแรง บัน ทึกสัญญำณชี พ ดู แลให้ผูป้ ่ วยได้รับ กำรฟอกเลื อ ดด้วยเครื่ อ งไตเทียมตำม
แผนกำรรักษำ และเฝ้ำระวังติดตำมอำกำรหลังกำรฟอกเลือด บันทึกปริ มำณน้ ำ-ออกจำกร่ ำงกำย ติดตำมค่ำ
BUN creatinine อิเล็คโตรลัยต์
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 มีภำวะติดเชื้อในร่ ำงกำย
เป้ าหมายการพยาบาล: ไม่มีกำรติดเชื้อในร่ ำงกำยเพิม่ ขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล ให้กำรพยำบำลโดยยึดหลัก aseptic technique บัน ทึกสัญญำณชีพ อุณหภูมิ
ร่ ำงกำยทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อ ประเมิน ภำวะติด เชื้ อ ในร่ ำ งกำย ดูแ ลแผล และบริ เวณสำยสวนหลอดเลือ ดดำ
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ส่ ว นกลำงไม่ใ ห้เ ปี ยกน้ ำ ให้ ย ำปฏิ ชี ว นะตำมแผนกำรรั ก ษำ พร้อ มทั้ ง สัง เกตอำกำรข้ำ งเคีย ง ดู แ ล
สภำพแวดล้อมให้สะอำด ติดตำมผลกำรตรวจโลหิตวิทยำ ผลเพำะเชื้อในเลือด ปั สสำวะ
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 6 มีภำวะเลือดออกง่ำยหยุดยำก
เป้ าหมายการพยาบาล : ไม่เกิดภำวะเลือดออกในระบบต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตภำวะเลื อ ดออกภำยนอกร่ ำงกำยจ้ ำเลื อ ด petechiae เลื อ ดก ำเดำไหล
เลือ ดออกตำมไรฟั น ถ่ำยอุจจำระเป็ นสี ดำ ปั สสำวะมี เลื อดปน อำเจียนเป็ นเลื อด หลีกเลี่ยงกำรฉี ดยำเข้ำชั้น
กล้ำมเนื้อ บันทึกสัญญำณชีพ ติดตำมผล PT PTT INR
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 7 มีโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรจำกฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
เป้ าหมายการพยาบาล : ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
กิจกรรมการพยาบาล ดู แลให้ผูป้ ่ วยได้รับกำรฟอกเลื อ ด ตำมแผนกำรรักษำสังเกตภำวะ dialysis
disequilibrium syndrome เช่น ปวดศีรษะ ตะคริ ว ตำพร่ ำมัว กระตุก สั่น กระสับกระส่ ำย ชัก ซึ ม ไม่รู้สึกตัว
ติดตำมBUN creatinine อิเล็คโตรลัยต์
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 8 ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรเจ็บป่ วย เนื่ อ งจำกควำม
รุ นแรงของโรค
เป้ าหมายการพยาบาล: ผูป้ ่ วยและญำติคลำยควำมวิตกกังวล
กิจกรรมการพยาบาล สร้ำงสัมพันธภำพกับผูป้ ่ วยและครอบครัว ประเมินสำเหตุและระดับควำมวิตก
กังวลของญำติ อธิบำยเกี่ยวกับสภำวะของโรค แผนกำรรักษำพยำบำลเปิ ดโอกำสให้ซักถำมให้ควำมมัน่ ใจ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล บอกให้ผปู ้ ่ วยทรำบก่อนให้กำรพยำบำลทุกครั้งและอธิบำย
เหตุผลตำมควำมเหมำะสม
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558
ข้ อ วินิ จฉั ยการพยาบาลที่ 9 มีโ อกำสเกิด สำยอุป กรณ์ก ำรแพทย์แ ละท่อ ช่ว ยหำยใจเลื่อ นหลุด
เนื่ องจำกผูป้ ่ วยมีภำวะสับสนจำกของเสี ยคัง่ ในร่ ำงกำย
เป้ าหมายการพยาบาล : ไม่เกิดกำรเลื่อนหลุดของสำยอุปกรณ์กำรแพทย์และท่อช่วยหำยใจ
กิจกรรมการพยาบาล บันทึกตำแหน่ งของควำมลึกของท่อ ช่วยหำยใจ จัดให้ท่อ ช่วยหำยใจตรงใน
ตำแหน่งไม่ให้เลื่อนหลุดและระวังกำรดึงรั้งไม่ให้หักพับงอตรวจสอบปริ มำตรของอำกำศใน cuff
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 10 มีกำรกำซำบเนื้ อเยือ่ ลดลง เนื่ องจำกภำวะซี ด
เป้ าหมายการพยาบาล : มีกำรกำซำบเนื้ อเยือ่ ปกติ
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กิจกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญำณชีพภำวะขำดออกซิ เจน ระดับควำมรู ้สึกตัว กระสับกระส่ ำย
สับสน บันทึกปริ มำณน้ ำที่เข้ำ – ออกร่ ำงกำย ติดตำมค่ำ BUN และ creatinine ให้ออกซิ เจนและเครื่ องช่วย
หำยใจ ให้ PRC ตำมแผนกำรรักษำ สังเกตอำกำรแพ้เลือดหรื อส่ วนประกอบของเลือด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 11 ผูป้ ่ วยได้รับสำรอำหำรน้อยกว่ำควำมต้องกำรของร่ ำงกำยเนื่ องจำกกำร
ย่อยและกำรดูดซึมลดลง
เป้ าหมายการพยาบาล ผูป้ ่ วยได้รับสำรอำหำรเพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ ำงกำย
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินภำวะขำดสำรอำหำร ฟั งเสียงกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ สังเกตอำกำร
ท้องอืดเพือ่ ประเมินควำมพร้อมในกำรรับอำหำรเหลว ทดสอบตำแหน่งของสำยและประเมินกำรย่อย/กำรดูด
ซึมก่อนกำรเริ่ มต้นให้อำหำรทุกครั้ง ติดตำม albumin เพือ่ ประเมินภำวะขำดสำรอำหำร
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2558
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 12 ผูป้ ่ วยพร่ องควำมในกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ ำ้ น
เป้ าหมายการพยาบาล : ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ที่บำ้ นได้อย่ำงถูกต้อง
กิจกรรมการพยาบาล แนะนำควบคุ มควำมดันโลหิ ต และน้ ำตำลให้อยู่ในระดับปกติ กำรควบคุ ม
อำกำร เพือ่ ช่วยชะลอกำรเสื่อมของไต กำรออกกำลังกำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่เป็ นผลเสียต่อไต ป้องกันกำรติด
เชื้อในร่ ำงกำย กำรมำตรวจตำมนัด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในกำรเยีย่ มครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2558
7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกำรศึกษำผูป้ ่ วยเฉพำะรำย ผูป้ ่ วยหญิงไทยอำยุ 77 ปี รับไว้ในควำมดู แลวันที่ 31 มี นำคม พ.ศ.
2558 มำด้วยอำกำร คลื่นไส้ อำเจียน 2 ครั้ง มีถ่ำยเหลว 1 ครั้ง หอบเหนื่อย ให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วย ศึกษำติดตำม
และสังเกตประเมินผลกำรให้กำรพยำบำล ดูแลติดตำมเยีย่ มพบทั้งหมด 12 ปั ญหำผูป้ ่ วยได้รับกำรดูแลแก้ไ ข
ปั ญหำอย่ำงต่อเนื่ องไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ และแพทย์อนุญำตให้กลับบ้ำนได้ในวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ.
2558 รวมระยะเวลำรักษำตัวในโรงพยำบำล 24 วัน ขณะอยูใ่ นควำมดูแลให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วยตำมปั ญหำที่
เกิดขึ้นจนปั ญหำได้รับกำรแก้ไขทั้งหมด พร้อมทั้งให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั เมื่ อกลับบ้ำน แนะนำให้
ผูป้ ่ วยมำตรวจตำมนัด เพื่อติดตำมอำกำรอย่ำงต่อเนื่ องผูป้ ่ วยสำมำรถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องตำมคำแนะนำจึงทำ
ให้มีผลสัมฤทธิ์
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เพื่อพัฒนำควำมรู ้ เป็ นแนวทำงกำหนดข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล วำงแผนกำรพยำบำล รวมถึ ง
กำรให้กำรพยำบำลได้สอดคล้องกับปั ญหำของผูป้ ่ วยที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลัน และได้รับกำรฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเทียมได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ผูป้ ่ วยปลอดภัย และคงไว้ซ่ ึงหน้ำที่ของกำรทำงำนของไต
2. เพือ่ พัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลันให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวมณีรัตน์ เสวกวัง
เพื่อประกอบการประเมิน เพือ่ ขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ด้ำนกำรพยำบำล (ตำแหน่งเลขที่ รพร. 177)
สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง แนวทำงปฏิบตั ิในกำรดูแลผูป้ ่ วยใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง
หลักการและเหตุผล
กำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่ วนกลำงเป็ นกำรแทงสำยสวนผ่ำนทำงหลอดเลือดดำใหญ่โดยให้
ปลำยสำยสวนอยู่ตำแหน่ งของ Superior/Inferior vena cava หรื อ Right atrium ข้อ บ่งชี้ของกำรใส่ สำยสวน
หลอดเลือดดำส่วนกลำง ใช้ในกรณี ผปู ้ ่ วยที่จำเป็ นต้องใช้เส้นเลือดดำเป็ นระยะเวลำนำนหรื อผูป้ ่ วยที่หำหลอด
เลือดดำส่ วนปลำยลำบำก ใช้ในกำรให้ยำและสำรน้ ำ สำรอำหำรที่มีควำมเข้มข้นสู ง และกำรดูดเลือดเพื่อส่ ง
ตรวจ อีกทั้งใช้ประโยชน์ในกำรวัดประเมินควำมดันภำยในหลอดเลือด (central venous pressure : CVP) อีก
ด้วย กำรใส่ สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำงนอกจำกจะมีประโยชน์ในกำรรักษำผูป้ ่ วยแต่ในขณะเดียวกัน
อำจทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน ได้แก่ มีเลือดออกในช่องเยือ่ หุ ้มปอด (Hemothorax) มีอำกำศในช่อง
เยือ่ หุ ้มปอด (Pneumothorax) มีฟองอำกำศในหลอดเลือดดำ (Air embolism) กำรติดเชื้ อ กำรเลื่อนหลุ ดของ
สำย และกำรอุดตันของสำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง เป็ นต้น
จำกสถิติของผูป้ ่ วยที่เข้ำรับกำรรักษำในหอผูป้ ่ วยวิกฤต โรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ที่ได้รับกำรใส่ สำย
สวนหลอดเลื อดดำส่ วนกลำงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 จำนวน 70 รำย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 87 รำย ปี พ.ศ.2559
จำนวน 36 รำย (เวชสถิติโรงพยำบำลรำชพิพฒั น์ , 2559) ซึ่ งพบอุบตั ิกำรณ์ สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำง
เลื่ อนหลุ ด จำนวน 1 รำย ในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบที่เกิ ดจำกภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงกำรคำสำยสวน
หลอดเลือดดำส่ วนกลำงส่ งผลกระทบต่อคุณภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยโดยเฉพำะในผูป้ ่ วยวิกฤต ดังนั้นผูจ้ ดั ทำจึงมี
ควำมสนใจที่พฒั นำแนวทำงปฏิบตั ิกำรดูแลผูป้ ่ วยใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำงในหอผูป้ ่ วยวิกฤต เพื่อ
พัฒ นำคุณภำพในกำรดู แ ลผูป้ ่ วยเพื่อ ป้ อ งกันภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใส่ สำยสวนหลอดเลื อ ดดำส่ วนกลำง
ต่อไป
วัตถุประสงค์และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนำแนวทำงปฏิบตั ิกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง
2. เพือ่ ลดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง ได้แก่
กำรติดเชื้อ กำรเลื่อนหลุดของสำยสวนหลอดเลือดดำ กำรอุดตันของสำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง
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เป้ าหมาย
ผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง ปลอดภัย ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน
จำกกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
กำรใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำง (Central Venous Conducter : CVC) ครั้งแรกที่มีกำรบันทึก
ไว้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1733 โดย Stephen Hales ได้ใส่ หลอดแก้วลงใน Jugular vein ของม้ำ
เพือ่ วัดแรงดันเลือดดำส่วนกลำง ต่อมำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ใน ค.ศ. 1953 Seldinger ได้คิดวิธีกำรใส่สำย
สวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง (Seldinger technique) ซึ่งใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ในปั จจุบนั
สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง (CentralLine)
หมำยถึง สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่ วนกลำง (Central Venous Conducter: CVC) รวมทั้ง PIC Line
กำรใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำงเป็ นกำรแทงสำยสวนผ่ำนทำงหลอดเลือดดำ โดยให้ปลำยสำยสวนอยู่
ในตำแหน่งของ Superior vena cava จะใช้ในผูป้ ่ วยที่จำเป็ นต้องใช้เส้นเลือดดำเป็ นเวลำนำน ผูป้ ่ วยที่หำหลอด
เลือดดำส่วนปลำยลำบำก ใช้ในกำรให้ยำและสำรน้ ำ สำรอำหำร ที่มีควำมเข้มข้นสู งมำกกว่ำ 12.5 เปอร์เซ็นต์
และกำรดูดเลือดเพื่อส่ งตรวจ อีกทั้งใช้ประโยชน์ในกำรวัดและประเมินควำมดันภำยในหลอดเลือด (central
venous pressure : CVP) (คณะทำงำน KM สำยงำนกำรพยำบำลไอ.ซี .ยู ฝ่ ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลตำรวจ,
2559)
วัตถุประสงค์ของกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง
วัตถุประสงค์เพื่อใส่ ในผูป้ ่ วยดังต่อไปนี้ (คณะทำงำน KM สำยงำนกำรพยำบำลไอ.ซี.ยู ฝ่ ำย
กำรพยำบำลโรงพยำบำลตำรวจ, 2559)
1. ผูป้ ่ วยที่มีปัญหำหลอดเลือดดำส่วนปลำยไม่สมบูรณ์ อักเสบ เจำะเลือดยำก
2. ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งบริ กำรยำและสำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำเป็ นเวลำนำน
3. ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่จำเป็ นต้องใช้สำรอำหำรเป็ นเวลำนำน
4. ผูป้ ่ วยที่ได้รับยำกลุ่มที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเนื้อเยือ่ รุ นแรงถ้ำมีกำรรัว่ ออกนอกหลอด
เลือด
ข้อบ่งชี้ในกำรสำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง (วรสุดำ วสุรัตน์, 2552.)
1. เพือ่ ให้สำรน้ ำและยำในผูป้ ่ วยภำวะช็อค ขำดน้ ำรุ นแรง
2. เพือ่ ให้ยำตีบหลอดเลือด ยำกระตุน้ หัวใจ (vasoactive medications)
3. เพือ่ ให้สำรน้ ำควำมเข้มข้นสูง เช่น TPN, chemotherapy
4. เพือ่ วัดแรงดันเลือดดำส่วนกลำง
5. เพือ่ วัด mixed venous blood gases
6. เพื่อใส่ สำยวัดควำมดันในหลอดเลือดแดง pulmonary (Swan-Ganz catheter) หรื อใส่ สำย
Pacemaker
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7. เมื่อต้องกำรให้ยำและสำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำเป็ นเวลำนำน และต้องตรวจเลือดบ่อยครั้ง
ตำแหน่งที่ใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง (วรสุดำ วสุรัตน์, 2552.)
1. Femeral vein ข้อ ดีสำมำรถทำได้ง่ำย ไม่เสี่ ยงต่อภำวะแทรกซ้อน เช่น Pneumothorax ไม่
รบกวนต่อทำงเดินหำยใจ และง่ำยต่อกำรกดห้ำมเลือด ข้อเสียคือเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้อ
2. Internal jugular vein ข้อดี วดั แรงดันเลือ ดดำส่ วนกลำงได้โดยตรงเพรำะต่อ กับ SVC กด
ห้ำมเลือดได้ง่ำย ข้อเสียคือต้องใช้ผมู ้ ีประสบกำรณ์ ในผูป้ ่ วยที่คอสั้นและเด็กเล็กทำได้ยำก
3. Subclavian vein ข้อดีดูแลง่ำยในระยะยำว ข้อเสียคือ เด็กเล็กทำยำก กดห้ำมเลือดได้ยำก
ภำวะแทรกซ้อนขณะใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง (ยำใจ อภิบุณโยภำส, 2557.)
1. ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรติดเชื้อ เกิดขึ้นจำก 3 กลไก คือเกิดจำกทำงผิวหนังตำแหน่ งที่ใส่
สำยสวนแพร่ กระจำยเข้ำสู่ ภำยใน เกิดจำกกำร colonize ของเชื้อตรงตำแหน่ ง hub และเชื้อเข้ำสู่ กระแสเลือด
ทำง lumen และจำกกำรมี hematogenous seeding ของ catheter ขั้นตอนสำคัญที่จะช่ วยลดภำวะแทรกซ้อ น
ดังกล่ำว ได้แก่ กำรล้ำงมือก่อนทำหัตถกำร กำรสวมใส่ เครื่ องป้ องกันก่อนทำหัตถกำร ใช้ chlorhexidine เป็ น
น้ ำยำทำฆ่ำเชื้อก่อนทำหัตถกำร เลือกตำแหน่ งใส่สำยสวนที่เหมำะสมที่สุด และทบทวนควำมจำเป็ นหรื อข้อ
บ่งชี้ที่ตอ้ งคำสำยไว้หลังจำกใส่แล้วทุกวัน เมื่อหมดควำมจำเป็ นแล้วให้รีบเอำออกเร็วที่สุด
2. ภำวะแทรกซ้อนทำง mechanical ได้แก่ กำรแทงเข้ำหลอดเลื อดแดง กำรเกิด hematoma
เลือดออกในช่องอก ลมรั่วในช่องเยือ่ หุ ้มปอด ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และสำยสวนไปอยูใ่ นหลอดเลือดที่
ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้ำแทงเข้ำหลอดเลือดแดงให้หยุดทำทันที ถอยเข็มออก กดห้ำมเลือดตรงตำแหน่งนั้น
และเปลี่ยนที่ทำหัตถกำร หำกเกิดภำวะเลือดออกในช่องอกและลมรั่วในช่องเยือ่ หุ ้มปอดให้ทำกำรรักษำโดย
กำรใส่สำยระบำยลมและของเหลวในทรวงอก
3. ภำวะแทรกซ้อนจำกลิ่มเลือด ซึ่งอำจเกิดตั้งแต่วนั แรกที่ใส่ เกิดจำกกำรที่มีลิ่มเลือดหลุดไป
อุดหลอดเลือดดำส่วนต่ำง ๆ (venous thromboembolism)
ภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงกำรคำสำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง
1. ภำวะแทรกซ้อนด้ำนกำรติดเชื้อ เป็ นภำวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด เกิดได้ต้ งั แต่บริ เวณ
ผิวหนังที่ใส่สำยจนถึงติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งรุ นแรงจนสำมำรถทำให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวิตได้
2. กำรเลื่อนหลุ ดของสำยสวนหลอดเลื อดดำส่ วนกลำง นอกจำกนี้ กำรเคลื่อ นย้ำยและกำร
เปลี่ยนท่ำนอนในผูป้ ่ วยเป็ นสำเหตุให้เกิดกำรเลื่อนหลุดของสำยได้
3. กำรอุดตัน เป็ นภำวะแทรกซ้อนที่เกิ ดร่ วมกับกำรอักเสบของหลอดเลือด ซึ่ งเกิดจำกกำร
บำดเจ็บของหลอดเลือ ดขณะใส่ สำยสวน โดยร่ ำงกำยจะกระตุน้ ปั จจัยกำรแข็งตัวต่ำง ๆ ของเลือดทำให้เกิ ด
กำรแข็งตัวเป็ นลิ่มเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
4. อำกำรปวดบริ เวณที่ใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง ทำให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกไม่สุขสบำย
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5. ภำวะเลือ ดออกจำกแผลตำแหน่ งที่แทงสำยสวนหลอดเลือ ดดำส่ วนกลำง เนื่ องจำกกำร
แทงสำยสวนเป็ นกำรแทงผ่ำนผิวหนังเข้ำสู่ หลอดเลื อดดำใหญ่ ซึ่ งทำให้เกิดแผลและเกิ ดกำรทำลำยหลอด
เลือดบำงส่วน ส่วนใหญ่เลือดสำมำรถหยุดได้เองตำมกระบวนกำรหำยของแผล
กำรใส่ สำยสวนหลอดเลือดดำมี ผลต่อคุ ณภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยในภำวะวิกฤต กำรเตรี ยมควำมพร้อ ม
ของผูป้ ่ วย อุ ป กรณ์ แ ละผูท้ ำหั ต ถกำร รวมทั้ง ทรำบต ำแหน่ งในกำรใส่ ส ำยสวน และ landmark ที่ ส ำคัญ
ขั้นตอนกำรทำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิ ดขึ้นตำมมำและกำรดูแลผูป้ ่ วยหลังทำหัตถกำรซึ่ งจะทำให้กำรทำ
หัตถกำรกำรใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยมำกที่สุดสำหรับผูป้ ่ วย
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยที่ใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่ วนกลำง (คณะทำงำน KM สำยงำนกำรพยำบำล
ไอ.ซี.ยู ฝ่ ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลตำรวจ, 2559)
1. ส่งตรวจภำพถ่ำยรังสีทรวงอกเพือ่ ดูตำแหน่งของปลำยสำยที่เหมำะสม และตรวจสอบ
ภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ ได้แก่ ภำวะเลือดออกในช่องอก ลมรั่วในช่องเยือ่ หุม้ ปอด
2. ประเมินแผลบริ เวณรอบๆ ที่คำสำยสวนหลอดเลือดทุกเวรและทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้ำปิ ดแผล
เปลี่ยนผ้ำปิ ดแผลทันทีเมื่อเปี ยกชื้น ร่ อนหลุด หรื อเมื่อสกปรก สังเกตอำกำรถ้ำมีไข้ มีอำกำรและอำกำรแสดง
ของกำรติดเชื้อเฉพำะที่ หรื อกำรติดเชื้อในกระแสโลหิต ควรเปิ ดผ้ำปิ ดแผลออกเพือ่ ตรวจสอบบริ เวณรอบ
สำยสวน
3. ในขณะเปลี่ยนท่ำ พลิกตะแคงตัว หรื อ ทำกิจกรรมพยำบำลให้ผปู ้ ่ วย ให้ใช้มือจับตรึ งสำย
และตรวจดูไม่ให้ดึงรั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ขณะยกตัวผูป้ ่ วย
4. ประเมินและบันทึกควำมจำเป็ นในกำรคำสำยสวนลงในบันทึกทำงกำรพยำบำล เมื่อพบว่ำ
มีอำกำรและอำกำรแสดงกำรติดเชื้อ หำกไม่มีขอ้ บ่งชี้ในกำรคำสำยสวนให้รีบเอำออกทันที
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำร และเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่สำยสวนหลอดเลือดดำ
ส่วนกลำงจำกตำรำวิชำกำร และจำกแหล่งควำมรู ้อื่น ๆ เช่น Internet
2. จัดทำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยใส่ สำยสวนหลอดเลือดดำส่ วนกลำงประกอบด้วย 2 หมวด
ได้แก่
2.1 ประเมินภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใส่กำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง
2.2 ประเมินควำมจำเป็ นของกำรใส่สำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำงข้อบ่งชี้ในกำร
คำสำยสวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง
3. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญทำงเพือ่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำและแก้ไขตำมคำแนะนำ
4. สื่ อสำรชี้ แจงให้บุคลำกรในหน่ วยงำนรับทรำบเกี่ ยวกับ แนวทำงกำรดู แลผูป้ ่ วยใส่ สำย
สวนหลอดเลือดดำส่วนกลำง พร้อมทั้งร่ วมกันปฏิบตั ิตำมแนวทำง
5. ทบทวนแนวทำงกำรปฏิ บ ัติก ำรดู แ ลผูป้ ่ วยใส่ ส ำยสวนหลอดเลื อ ดดำส่ ว นกลำงในที่
ประชุมของหน่วยงำนทุกครั้ง
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