ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหอบหื ดเฉียบพลัน
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นเรื่ อง การพัฒนาระบบ Klang Modified Early Warning Scores : KMEWS

เสนอโดย
นายทินภัทร์ สี แก้วอ้ม
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 811)
ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์

ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหอบหืดเฉียบพลัน
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 3 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2557)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
โรคหอบหืด (Asthma) เป็ นโรคของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีความไวเกินของหลอดลม
ในการตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ สิ่ งระคายเคืองอื่น ๆ ทาให้หลอดลมตีบตัวลง อาการแสดง ได้แก่
หายใจลาบาก แน่นหน้าอก ไอ หายใจมีเสี ยงวี้ด (wheezing) อาการกาเริ บอาจเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยที่ ได้รับ
การรักษาอยูแ่ ล้วหรื อผูป้ ่ วยที่เพิ่งมีอาการครั้งแรกและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหอบหื ด
สาเหตุของโรคหอบหืด
ผูป้ ่ วยมักมีอาการกาเริ บเมื่อมีสิ่งเร้า สาเหตุกระตุน้ ที่พบบ่อย ได้แก่
1. สารก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองหญ้า วัชพืช ละอองเกสรดอกไม้ ไรฝุ่ นบ้าน เชื้อรา สัตว์เลี้ยง
ในบ้าน อาหาร
2. สิ่ งระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสี ย ควันไฟ ควันธูป มลพิษในอากาศ สเปรย์
ยาฆ่าแมลง อากาศเปลี่ยนแปลง สารเคมีอื่น ๆ
3. ยากลุ่ม nonsteroidal anti – inflammatory drugs (NSAIDs)
4. การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไซนัสอักเสบ เป็ นต้น
5. การออกกาลังกาย อาจชักนาให้เกิดอาการหอบหื ดกาเริ บในผูป้ ่ วยบางราย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การออกกาลังกายเหนื่อยหรื อหักโหมจนเกินไป
พยาธิสรี รภาพของโรคหอบหืด
อาการหอบหืดเกิดขึ้นเมื่อร่ างกายสัมผัสกับสิ่ งกระตุน้ ทาให้เกิดการอักเสบอย่างเรื้ อรังในเยือ่ บุ
ทางเดินหายใจของหลอดลมและเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน จากขบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นจะมีเซลล์หลายชนิด
เช่น Eosinophils, T – lymphocyte รวมทั้ง Immonoglobulin – E (IgE) ซึ่งจะกระตุน้ mast cells ให้หลัง่ สาร
mediastors เช่น histamine และ cytokiness ซึ่งสารเหล่านี้ จะกระตุน้ ให้หลอดลมฝอยหดเก ร็ง เยือ่ บุหลอดลมบวม
และมีการสร้างน้ าเมือกเหนียวข้นมากกว่าปกติ เป็ นผลให้ทางเดินหายใจแคบลง เพิ่มแรงต้านทานของ
หลอดลมมากขึ้น เพราะเมื่ออากาศผ่านเข้าสู่ ปอดจะเข้าไปได้ตามปกติ แต่เมื่อหายใจออกต้องผ่านหลอดลม
ที่บวม ทาให้อากาศผ่านออกได้ลดลงมีอากาศคัง่ ในถุงลมทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง จากผลของการ
แลกเปลี่ยนก๊าซและการระบายอากาศที่ผดิ ปกติทาให้เกิดการคัง่ ของคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งนาไปสู่ ภาวะ
หายใจเป็ นกรด (respiratory acidosis) และภาวะหายใจล้มเหลวในที่สุด
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ระยะของโรค
ระยะของโรคหอบหื ดแบ่งได้เป็ น 2 ระยะ
1. ระยะเริ่ มแรก (early asthma reaction : EAR) เป็ นระยะที่ร่างกายเมื่อได้สัมผัสสารกระตุน้
จะทาให้ mast cells degranulate และหลั่งสารฮีสตามีน (histamine) พรอสตาเกรนดินดี 2 (prostagrandin D2)
และลิวโคทริ อิน (leukotriens) ออกมา ซึ่ งสารเหล่านี้จะกระตุน้ ให้กล้ามเนื้อเรี ยบในหลอดลมมีการหดเกร็ ง
และยอมให้น้ ามีการซึ มผ่านหลอดเลือดมากขึ้น ขณะเดียวกันมีการหลัง่ ของน้ าเมือกออกมา ในระยะนี้
ร่ างกายจะตอบสนองต่อยากลุ่ม Beta 2 adrenagic
2. ระยะท้าย (late asthma reaction : LAR) จะมีการอักเสบของทางเดินหายใจทาให้ร่างกาย
มีการปล่อยสารออกมาจับกับเยือ่ บุทางเดินหายใจ โดยเยือ่ บุดา้ นในของหลอดเลือดในระบบทางเดินหายใจ
จะยอมให้ eosinophil และเซลล์ต่าง ๆ ออกมาจับกับมัน ในขณะเดียวกันสารเหล่านี้ จะทาให้เกิด การหลุด ลอก
(desquamation) ในเยือ่ บุของหลอดลม (epithelial cell) จึงทาให้เกิดการบวมในทางเดินหายใจ
เพิม่ การสร้างของน้ าเมือกมากขึ้น หลอดเลือดเล็ก ๆ จะรั่วมากขึ้นจนเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
ในระยะนี้ร่างกายจะตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ซ่ ึ งมีคุณสมบัติตา้ นการอักเสบ
อาการและอาการแสดงของโรคหอบหืด
1. หายใจลาบาก ไอมีเสมหะ หายใจหอบเหนื่อย ฟังเสี ยงปอดได้ยนิ เสี ยงวี้ดโดยเฉพาะ
ในขณะหายใจออก อ้าปากหายใจ ใช้กล้ามเนื้ออื่นที่บริ เวณคอและหน้าอกช่วยในการหายใจ
พูดกระท่อนกระแท่นเป็ นคา ๆ เพราะหอบเหนื่อย ถ้า อาการรุ นแรงผูป้ ่ วยจะมีผวิ หนังและเยือ่ บุเขียว
2. มีอาการของซิมพาเทติกถูกกระตุน้ เช่น ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น ชีพจรเร็ ว ผิวหนังเย็นและชื้น
3. อาจมีไข้จากการติดเชื้อ
4. ถ้าอาการรุ นแรงมากขึ้นอาจหยุดหายใจได้
การวินิจฉัยโรคหอบหืด
1. ประวัติ
1.1 การวินิจฉัยผูป้ ่ วยว่ามีภาวะหอบหื ดเฉี ยบพลัน ส่ วนมากผูป้ ่ วยเคยมีอาการหอบหืด
มาก่อน มีอาการไอ หอบเหนื่อย หายใจมีเสี ยงวี้ด ภาวะอื่นที่ตอ้ งวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ หัวใจวาย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง นอกจากนั้นผูป้ ่ วยที่มีอาการหอบหื ดที่ไม่ได้เกิดจากภาวะหอบหื ดเฉี ย บพลัน เช่น
ปอดบวมน้ า (pulmonary edema) หรื อมีลมในช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด (pneumothorax) ดังนั้น การวินิจฉัยขึ้นอยูก่ บั
การซักประวัติและตรวจร่ างกายอย่างละเอียดเป็ นสาคัญ
1.2 ประวัติสาคัญที่ใช้ประเมินความรุ นแรงของโรคหอบหืด คือ ลักษณะของ
อาการกาเริ บ ระยะเวลาที่เกิด ความรุ นแรงของอาการ โดยอาจจะเปรี ยบเทียบกับครั้งก่อน ๆ
ประวัติหอบหื ดและการรักษาครั้งก่อน ทั้งที่หอ้ งฉุกเฉิ นและกรณี รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
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1.3 ประวัติการหายใจล้มเหลว ต้องได้รับการใส่ ทอ่ หลอดลมคอเพื่อช่วยหายใจ
1.4 ประวัติอาการไอ มักเกิดขึ้นกลางคืนหรื อเช้ามืด หายใจมีเสี ยงวี้ดบ่อยครั้ง
หายใจลาบาก แน่นหน้าอก
1.5 ประวัติถูกสารภูมิแพ้บางชนิด แล้วทาให้เกิดอาการหอบหื ดขึ้น
1.6 ประวัติมีสมาชิกในครอบครัวป่ วยเป็ นโรคภูมิแพ้หรื อหอบหืด
1.7 ประวัติได้รับยาขยายหลอดลมแล้วอาการดีข้ ึน
2. จากการตรวจร่ างกาย ลักษณะการหายใจ อัตราและความลึกของการหายใจ
3. ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก ไม่จาเป็ นจะต้องทาทุกราย ควรทาในกรณี ที่สงสัยภาวะอื่น ๆ ร่ วมด้วย
เช่น มีลมในช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด ปอดบวมน้ า มีอาการหอบมาก หรื อไม่ตอบสนองต่อการรักษา
4. ตรวจหาค่าก๊าซในเลือดแดง (artery blood gas)
5. การตรวจเสมหะเพื่อดูการติดเชื้อ
6. การทดสอบสมรรถภาพของปอด (pulmonary function test)
6.1 เพื่อประเมินภาวะอุดกั้นของหลอดลมหลังจากได้รับยาขยายหลอดลม ซึ่ งในผูป้ ่ วย
โรคหอบหื ด ควรจะมีค่าของ (forced vital volume in one second : FEV1) ในกรณี ที่วดั ด้วย spirometer
หรื อค่า (peak expiratory flow rate : PEFR) เพิ่มมากกว่าร้อยละ 15 หลังได้รับ การรักษาด้วยยาขยายหลอดลม
6.2 เพื่อประเมินค่าความผันผวน (peak flow variability) โดยการวัด peak flow meter
ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่าร้อยละ 20 จะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคหอบหื ด
6.3 การตรวจความไวของหลอดลมต่อ metacholine หรื อ histamine
7. การตรวจเกี่ยวกับภูมิแพ้
แนวทางการรักษา
1. ยาขยายหลอดลม ออกฤทธิ์ ขยายหลอดลม ซึ่ งมีท้ งั ชนิดกินและพ่น ทั้งชนิดออกฤทธิ์ ยาวและ
ออกฤทธิ์ ในระยะสั้น ปั จจุบนั นิยมใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่นที่ออกฤทธิ์ ยาว มีประโยชน์ในกรณี ที่ผปู้ ่ วย
เริ่ มมีอาการหอบช่วยให้อาการของโรคที่กาลังจะกาเริ บบรรเทาทุเลาลงได้ พยาบาลควรให้การแนะนาผูป้ ่ วย
ที่ได้รับยาขยายหลอดลมเนื่องจากยาอาจทาให้ผู้ ป่ วยมีอาการใจสั่น ได้ หลังพ่นยาควรทาความสะอาด ช่องปาก
โดยการบ้วนปาก แปรงฟัน แปรงลิ้นและกลั้วคอทุกครั้งเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในช่องปาก
2. ในกรณี ที่อาการรุ นแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาสเตียรอยด์ ซึ่ งออกฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบได้ดี
นิยมใช้ในระยะกาเริ บเพื่อควบคุมอาการให้กลั บสู่ ปกติ ไม่นิยมใช้ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นยาที่มีผลข้างเคียงมาก
อาจทาให้เป็ นเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคกระเพาะ กระดูกผุ แผลหายช้าติดเชื้อง่าย
3. การใช้ยาปฏิชีวนะ จะใช้ในกรณี ที่มีการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
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4. การป้ องกัน ผูป้ ่ วยควรได้รับการแนะนาให้ฉีดวัคซีน ได้แก่ วัคซี นเชื้อนิวโมคอคคัส ทุก 5 ปี
และวัคซี นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุก 1 ปี
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหอบหื ดเฉี ยบพลัน แบ่งตามปั ญหาที่พบ ได้แก่
1. ภาวะพร่ องออกซิ เจนจากประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง ผูป้ ่ วยขณะหอบหืดมีอาการ
หายใจลาบาก หายใจหอบเร็ ว ไอมีเสมหะสี ขาวขุ่น การพยาบาลคือ พ่นยาตามแผนการรักษา
ให้ออกซิเจนทางจมูกชนิด cannula 3 ลิตรต่อนาที ให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนอยูบ่ นเตียงเพื่อลดการใช้ออกซิ เจน
จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หัวสู ง 45 องศาเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อน ปอดขยายตัวได้ดีข้ ึนและมีพ้นื ที่ในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซมากขึ้น
2. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ให้การพยาบาลโดยติดตามวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง
แนะนาให้ดื่มน้ าอุ่น ๆ วันละ 8 – 10 แก้ว เพื่อช่วยในการระบายเสมหะ สอนวิธีการไออย่างมี ประสิ ทธิภาพ
โดยการสูดหายใจเข้าให้เต็มที่ กลั้นหายใจแล้วไอออกมาแรง ๆ ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ติดตามและ
ประเมินผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (compleate blood count : CBC) โดยเฉพาะ : WBC
3. เสี่ ยงต่อภาวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจจากภาวะหอบหื ด การพยาบาลคือดูแลให้รับยาพ่น
ตามแผนการรักษาพร้อมทั้งอธิ บายผลข้างเคียงของยา เช่น ใจสั่น จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หัวสู ง 45 องศา
ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ประเมินภาวะขาดออกซิ เจนโดยดูจากสัญญาณชีพและอาการแสดง เช่น
หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ ว ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องในการช่วยหายใจ มีผวิ กายเขียวคล้ า
ติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
4. ความทนในการทากิจกรรมลดลง ช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการทากิจกรรมต่าง ๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่ใช้แรงมากเพื่อป้ องกันภาวะพร่ องออกซิ เจน ประเมินภาวะขาดออกซิ เจนโดยดูจากสัญญาณชีพและอาการ
แสดง เช่น หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ ว ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องในการช่วยหายใจ มีผวิ กาย
เขียวคล้ า (cyanosis) ติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
เภสัชวิทยา
1. Ventolin (Salbutamol) เป็ นยากลุ่ม short acting B2 agonist มีขอ้ บ่งใช้ในการขยายหลอดลม
สาหรับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่ งพอง หลอดลมอักเสบ กลไกการออกฤทธิ์ โดยการจับกับ
B2 adrenergic receptor เกิดการกระตุน้ adenyl cyclase เพิม่ การหลัง่ cyclic AMP ทาให้กล้ามเนื้อเรี ยบหลอดลมคลายตัว
เป็ นผลทาให้หลอดลมขยาย และมีผลข้างเคียงคือ หัวใจเต้นเร็ ว ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่ าย
มึนงง ง่วงนอน แน่นหน้าอก หลังพ่นยาควรทาความสะอาดช่องปากโดยการบ้วนปาก แปรงฟัน แปรงลิ้น
และกลั้วคอทุกครั้งเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในช่องปาก
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2. Berodual (Ipratropium Br + Fenoterol HBr) เป็ นยากลุ่ม short acting B2 agonist
มีขอ้ บ่งใช้ในการขยายหลอดลมสาหรับผูป้ ่ วยโรคถุงลมโป่ งพอง กลไกการออกฤทธิ์ Ipratropium Bromide
เป็ นยาที่มีฤทธิ์ เป็ น anticholinergics ในขณะที่ Fenoterol เป็ น short acting B2 agonist และมีผลข้างเคียง
คือ สัน่ (tremor) ใจสัน่ สับสน มึนงง ไอ ปวดศีรษะ หลังพ่นยาควรทาความสะอาดช่องปากโดยการ
บ้วนปาก แปรงฟัน แปรงลิ้นและกลั้วคอทุกครั้งเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในช่องปาก
3. Dexamethasone เป็ นยากลุ่ม Adrenals ข้อควรระวัง คือ ห้ามใช้ในคนที่มีแผล โรคติดเชื้อ
ไวรัสบางชนิด ต้อหิ นหรื อคนที่แพ้ยากลุ่มนี้ มีผลข้างเคียง คือ อาจทาให้เป็ นเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
โรคกระเพาะ กระดูกผุ แผลหายช้าติดเชื้อง่าย
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
โรคหอบหืดเป็ นโรคที่พบมากขึ้นจากการสารวจขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผปู้ ่ วยโรคหอบหืด
ประมาณ 300 ล้านคน มีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรคนี้ปีละประมาณ 255,000 คน และยังคาดการณ์ ไว้อีก 11 ปี
ข้างหน้า คือ ปี พ.ศ. 2568 โรคหอบหืดจะกลายเป็ นปัญหาสาคัญด้านสาธารณสุ ขของโลก ซึ่งจะมีผปู้ ่ วย
มากขึ้นเป็ น 400 ล้านคน จากข้อมูลของสมาคมสภาองค์กรโรคหื ดแห่งประเทศไทย พบว่ามีผปู ้ ่ วยโรค
หอบหืดร้อยละ 13 ซึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานครพบผูป้ ่ วยโรคหอบหื ดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 เป็ นร้อยละ 13
จากแนวโน้มอุบตั ิการณ์การเกิดโรคหอบหื ดที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 35 พ.ศ. 2556 ร้อยละ 37
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 40 ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและระบบสาธารณสุ ขค่อนข้างสู งเพราะเป็ นโรคเรื้ อรัง
ผูป้ ่ วยโรคหอบหืดจะมีอาการหอบเหนื่อยเป็ น ๆ หาย ๆ สมรรถภาพใน การทางานของปอดลดลง ทาให้ เหนื่อยง่าย
กว่าคนปกติ บางครั้งจะมีอาการหอบเหนื่อยรุ นแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทาให้คุณภาพ
ชีวติ ลดลง บางครั้งอาจถึงกับต้องหยุดการทางาน ส่ งผลให้สูญเสี ยรายได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาความรู้ทางวิชาการและกรอบแนวคิดทางการพยาบาลจากตารา เอกสารวิชาการและ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยและวางแผนการพยาบาล
2. กรณี ศึกษา เลือกผูป้ ่ วยและศึกษาข้อมูลจากผูป้ ่ วยและเวชระเบียน ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 37 ปี
HN 1718/49 AN 273/57 สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลกลาง เข้ารับการรักษาที่หน่วยงาน
อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ด้วยอาการหอบเหนื่อย 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวเป็ นโรคหอบหืด แพทย์ได้ให้การรักษาโดยใช้ยาพ่นขยายหลอดลม ยาสเตียรอยด์
ฉีดทางหลอดเลือดดา ให้ออกซิเจนชนิด cannula ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก
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และวัดสัญญาณชีพตามอาการความรุ นแรงและเปลี่ยนแปลง แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ นโรคหอบหืด จึงรับตัวผูป้ ่ วย
ไว้ที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิงสามัญ 2 (20/14 อญ) เพือ่ รักษาให้การรักษาพยาบาลต่อและสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ อาการดีข้ ึนตามลาดับ แพทย์จึงอนุญาตให้ผปู้ ่ วยกลับบ้านได้
ในวันที่ 9 มกราคม 2557 รวมระยะเวลาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งสิ้ น 3 วัน
3. ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยปั จจุบนั
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต รวมทั้งประวัติในครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรคและจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหาโดยใช้กระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินและวิเคราะห์อาการเพื่อค้นหาปั ญหา
ก่อนวางแผนให้การพยาบาล กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนให้การพยาบาลตามปัญหา
ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้เหมาะสมตามสภาพของผูป้ ่ วยและประเมินผล
หลังการให้การพยาบาลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
5. สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะราย นาข้อมูลมาสรุ ป จัดทาเป็ นเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและ
นาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100
ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 37 ปี HN 1718/49 AN 273/57 สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลกลาง
มาตรวจที่หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น เวลา 01.18 น. ด้วยอาการหอบเหนื่อย 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวเป็ นโรคหอบหืด ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร ให้ประวัติวา่ มีบุคคลในบ้านสู บบุหรี่
รักษาที่โรงพยาบาลกลางมาโดยตลอด โดยวันที่ 6 มกราคม 2557 ผูป้ ่ วยได้มาทาการตรวจรักษาที่แผนก
ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม แพทย์มีแผนการรักษาที่จะรับตัวไว้ในโรงพยาบาล แต่ผปู ้ ่ วยปฏิเสธการพักรักษาใน
โรงพยาบาลและขอรับยากลับไปรับประทาน สังเกตอาการที่บา้ น
แรกรับที่หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อยมาก กระสับกระส่ าย
วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 165/98 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของ
หัวใจ 88 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 40 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 90 เปอร์เซ็นต์
แพทย์ตรวจร่ างกายพบว่า Lung : Wheezing both lungs มีการใช้กล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องช่วยในการ
หายใจ จึงให้การรักษาโดยใช้ยาพ่น Ventolin พ่นทุก 15 นาที ทั้งหมด 3 ครั้ง จึงจัดท่าให้ผปู ้ ่ วย นัง่ หัวสูง
45 องศา เพือ่ ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อน ปอดขยายตัวได้ดีและ มีพ้นื ที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซมาก ขึ้น
ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งในขณะทาการพ่นยาเนื่องจากผูป้ ่ วยมีเสมหะมากสี ขาวขุ่นและเตรี ยมอุปกรณ์ไว้
สาหรับบ้วนเสมหะ แนะนาการไออย่างมีประสิ ทธิภาพโดยการสู ดหายใจเข้าให้เต็มที่ กลั้นหายใจแล้วไอ
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ออกมาแรง ๆ และการพ่นยาอย่างถูกวิธี โดยนัง่ ตัวตรงสู ดหายใจเอายาเข้าไปเรื่ อย ๆ จนหมดฝอยละออง
อธิ บายผลข้างเคียงของยาพ่น เช่น ใจสั่น หลังจากพ่นยาครั้งที่ 1 เวลา 01.45 น. ผูป้ ่ วยยังมีอาการ
หอบเหนื่อย ฟังเสี ยงปอดยังมีเสี ยงวี้ด อัตราการหายใจ 30 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
95 เปอร์เซ็นต์ จึงทาการพ่นยาครั้งที่ 2 เวลา 02.00 น. พบว่าอัตราการหายใจลดลงเหลือ 27 ครั้งต่อนาที
ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 97 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ได้ให้การรักษา โดยให้ใส่ เป็ น normal saline lock
และยา Dexamethasone 4 mg ฉี ดทางหลอดเลือดดาและพ่น ยาครั้งที่ 3 เวลา 02.15 น. พบว่าผูป้ ่ วยมีอตั ราการหายใจ
24 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เ จนในเลือด 97 เปอร์เซ็ นต์ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา
พบว่ามี White blood cell (WBC) สู งกว่าค่าปกติ 18,500 THSD/cu.mm. (ค่าปกติ 4,000 – 10,000 THSD/cu.mm.),
Neutrophil = 76.9% (ค่าปกติ 40 – 75%), Lymphocyte = 17.5% (ค่าปกติ 20 – 50%) แพทย์ลงความเห็ นว่า
ผูป้ ่ วยมีการติดเชื้อในร่ างกาย จึงส่ งตรวจเอกซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ การรักษาให้ออกซิเจนชนิด
cannula 3 ลิตรต่อนาทีแก่ผปู ้ ่ วย จากการประเมินอาการผูป้ ่ วยพบว่าผูป้ ่ วยยังมีอาการเหนื่อยหอบ
ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องช่วยในการหายใจและฟังเสี ยงปอดมีเสี ยงวี้ดทั้ง 2 ข้าง อัตราการหายใจ
24 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 99 เปอร์เซ็นต์ขณะให้ออกซิเจน จึงรายงานแพทย์
พิจารณารับผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาล เนื่ องจากผูป้ ่ วยมีอาการหอบเหนื่อย ไม่สามารถจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ได้ แพทย์เห็นสมควรรับตัวผูป้ ่ วยรายนี้ไว้ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลความจาเป็ นและแนวทาง
การรักษาแก่ผปู ้ ่ วย ผูป้ ่ วยรับทราบข้อมูลและยินยอมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รับไว้ที่หอผูป้ ่ วย
อายุรกรรมหญิงสามัญ 2 (20/14 อญ)
วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. เยีย่ มผูป้ ่ วยที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิงสามัญ 2 (20/14 อญ)
ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี ได้รับออกซิเจนชนิด cannula 3 ลิตรต่อนาที สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส
ความดันโลหิต 164/72 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 82 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
26 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 98 เปอร์เซ็นต์ จากการพูดคุยสอบถามอาการผูป้ ่ วย
แจ้งว่าอาการหอบเหนื่อยดีข้ ึนแต่ยงั มีเสมหะสี ขาวขุ่น มีอาการเหนื่อยหลังทากิจกรรม เช่น ลุกเดินเข้า
ห้องน้ า แพทย์ตรวจร่ างกายพบว่ายังมีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและหน้าอกในการช่วยหายใจ
และฟังเสี ยงปอดมีเสี ยงวี้ ด ให้การรักษาด้วยยาพ่น Berodual ทุก 6 ชัว่ โมง ให้คาแนะนาหลังพ่นยา
ทาความสะอาดโดยการบ้วนปาก แปรงฟัน แปรงลิ้นและกลั้วคอทุกครั้งเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในช่องปาก
และยา Dexamethasone 4 mg ฉีดทางหลอดเลือดดาทุก 4 ชัว่ โมง หลังฉีดจะมีอาการร้อนวูบวาบและคันตามตัว
และยาปฏิชีวนะ Ceftriazone 2 gm ฉีดทางหลอดเลือดดาวันละครั้ง และยา Meptin เป็ นยารักษา
ภาวะหลอดลมหดเกร็ งตัว รับประทานครั้งละ ½ เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า – เย็น ให้คาแนะนา
ผลข้างเคียงของยา เช่น ใจสัน่ สับสน มึนงง สัน่ (tremor) ยา Cetirizine เป็ นยาลดอาการแพ้ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้งก่อนนอน ให้คาแนะนาผลข้างเคียงของยา เช่น ง่วงนอน มึนงง เป็ นต้น และเฝ้ าระวังการผลัดตกหกล้ม
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โดยจัดสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ เตียงนอนผูป้ ่ วยให้สะอาดเรี ยบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวาง และยกไม้ก้ นั เตียงขึ้นทุกครั้ง
ขณะที่ผปู ้ ่ วยอยูบ่ นเตียง ยา Bromhexine เป็ นยาละลายเสมหะบรรเทาอาการไอ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
หลังอาหารเช้า - กลางวัน - เย็น จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หัวสู งในขณะพักผ่อนและดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง
ให้การพยาบาลและเฝ้ าประเมินสัญญาณชีพและภาวะผิดปกติของผูป้ ่ วยที่บ่งบอกถึงภาวะขาดออกซิ เจน
อย่างใกล้ชิด เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ ว กระสับกระส่ าย เป็ นต้น
วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีช่วยเหลื อตัวเองได้ ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจน
ชนิด cannula 3 ลิตรต่อนาที จากการพูดคุยสอบถามอาการผูป้ ่ วยมีอาการหอบเหนื่อย ไอเล็กน้อย
วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 142/75 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้น
ของหัวใจ 84 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
98 เปอร์ เซ็นต์ แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการฟังเสี ยงปอดมีเสี ยงวี้ดเล็กน้อย ไม่มีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและ
หน้าอกในการช่วยหายใจ จึงให้การรักษาด้วยยาพ่น Berodual ทุก 6 ชัว่ โมง ยา Dexamethasone 4 mg
ฉีดทางหลอดเลือดดาทุก 4 ชัว่ โมงและยาปฏิชีวนะ Ceftriazone 2 gm ฉีดทางหลอดเลือดดาวันละครั้ง
ให้การพยาบาลและเฝ้ าประเมินสัญญาณชีพและภาวะผิดปกติของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด แนะนาผูป้ ่ วยเรื่ อง
การไออย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการดื่มน้ าอุ่นวันละ 8 – 10 แก้ว เพื่อช่วยในการละลายเสมหะและชุ่มคอ
แพทย์มีความเห็นว่าหากผูป้ ่ วยไม่มีอาการหอบเหนื่อยและสามารถนอนราบได้ อีกทั้งไม่มีสัญญาณชีพ
ที่บ่งบอกถึงภาวะของการขาดออกซิเจน เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ ว กระสับกระส่ าย เป็ นต้น
สามารถจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้านได้ในวันรุ่ งขึ้น
วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี สี หน้าสดชื่น ไม่มีอาการหอบเหนื่อย
ทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ ไม่ได้รับออกซิ เจนในการช่วยหายใจ วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.5
องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 135/98 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 88 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 98 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ตรวจเยีย่ ม
อาการฟังเสี ยงปอดไม่มีเสี ยงวี้ดและเสี ย งผิดปกติอื่น ๆ ไม่มีสญั ญาณชีพผิดปกติ ที่บ่งบอกถึงภาวะขาดออกซิเจน
แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับไปพักฟื้ นต่อที่บา้ นได้ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับอาการผิดปกติที่จาเป็ นต้องมา
โรงพยาบาล เช่น หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก การรับประทานยาต่อเนื่องและแนะนา
ให้หลีกเลี่ยงสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้เกิดอาการหอบหื ด เช่น หลีก เลี่ยงบุคคลภา ยในบ้านที่สูบบุหรี่ โดยการไม่เข้าใกล้
บริ เวณนั้น รักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงอยูเ่ สมอโดยการออกกาลังกาย เป็ นต้น แนะนาให้ใช้หน้ากาก
อนามัย (mask) ขณะที่ตอ้ งสัมผัสสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยกระตุน้ ที่ทาให้เกิดอาการหอบหื ดและหลีก เลี่ยง
การอยูใ่ นที่อากาศเย็นจัด ร้อนจัดหรื อลมปะทะโดยตรงเป็ นเวลานาน ๆ แนะนาวิธีพน่ ยาอย่างถูกวิธี
เมื่อมีอาการกาเริ บ โดยอมปากกระบอกของยาพ่น กดพ่นยา 1 ครั้งแล้วสูดหายใจเข้า กลั้นหายใจ แล้วค่อย ๆ
ผ่อนลมหายใจออกทางจมูก แนะนาอาการสาคัญที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก
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หลังจากพ่นยาด้วยตัวเองแล้วไม่ดีข้ ึน เป็ นต้น และแนะนาเรื่ องการมาตรวจซ้ าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
ในวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 08.00 - 11.00 น. รวมระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดเป็ นเวลา 3 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
จากการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหอบหืดเฉียบพลันราย นี้ที่หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น วันที่ 7 มกราคม 2557
เวลา 01.18 น. ปั ญหาที่พบในขณะ ที่ให้การพยาบาล คือ 1. ผูป้ ่ วยมีภาวะพร่ อ งออกซิเจนจากประสิ ทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง 2. ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 3. เสี่ ยงต่อภาวะการอุดกั้นของ
ทางเดินหายใจภาวะจากหอบหืด 4. ความทนในการทากิจกรรมลดลง จากปั ญหาทั้งหมดผูป้ ่ วยได้รับการ
วินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็ วและได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยอาการดีข้ ึนและปลอดภัย
จึงช่วยลดอัตราการใส่ ท่อช่วยหายใจในผูป้ ่ วยโรคหอบหื ด ผูป้ ่ วยได้รับการพยาบาลตั้งแต่หน่วยงานอุบตั ิเหตุ
และฉุกเฉินจนถึงหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิงสามัญ 2 (20/14 อญ) โดยมีอาการดีข้ ึนตามลาดับและไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยสามารถจาหน่ายกลับบ้านได้เร็ วและให้คาแนะนาในการปฏิ บตั ิตวั
เมื่อกลับบ้าน การสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมาตรวจตามนัด
ของผูป้ ่ วยซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ่ วยลดอาการของการกลับเป็ นซ้ าได้
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. หน่วยงานอุบตั ิเหตุและ ฉุกเฉินมี แนวทางในการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหอบหื ดได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
2. ผูป้ ่ วยมีความรู้ในการปฏิบตั ิตวั เมื่อมีอาการหอบหื ดกาเริ บ
3. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคหอบหืด
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
เนื่องจากในการเข้ารับการรักษาตัวของผูป้ ่ วยในครั้งนี้ไม่มีญาติมาด้วยทาให้การซักประวัติและการ
สื่ อสารกับผูป้ ่ วยลาบากเนื่องจากอยูใ่ นอาการกาเริ บและจากการสอบถามผูป้ ่ วยพบว่ามีบุคคลภายใน
ครอบครัวของผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยกระตุน้ ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอาการหอบหื ดกาเริ บ
10. ข้ อเสนอแนะ
1. มีการประสานงานเพื่อให้ญาติผปู้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการรับรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่ออยูร่ ่ วมกับ
ผูป้ ่ วยโรคหอบหืด
2. ควรมีการจัดทาแผ่นพับ สื่ อวิดีทศั น์ หรื อแอพพลิเคชัน่ (application) ในการให้ความรู้
ในโรคหอบหื ดแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
3. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอนามัยชุมชนออกเยีย่ มบ้านเพื่อเป็ นการดูแลและติดตาม
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นายทินภัทร์ สี แก้วอ้ม
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล
) (ตาแหน่ง เลขที่ รพก
. 811)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบ
าล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อง การพัฒนาระบบ Klang modified early warning scores : KMEWS
หลักการและเหตุผล
หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น เป็ นหน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย วิกฤติและฉุกเฉิน ทุกสาขา
ทุกช่วงอายุ ทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ โดยมีหวั ใจสาคัญ คือ การให้บริ การที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
จากสถิติหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
มีผใู้ ช้บริ การ ปี พ.ศ. 2557 จานวน 42,869 คน ปี พ.ศ. 2558 จานวน 43,500 คน ปี พ.ศ. 2559
จานวน 44,001 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาแต่ละรายมีระดับความรุ นแรง
ของโรคที่แตกต่างกัน โดยแบ่งตามความเร่ งด่วนจากอาการวิกฤตและฉุ กเฉิ นจนถึงผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บป่ วย
เล็กน้อย แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ 1. Immediate 2. Emergency 3. Urgent 4. Semi – urgent
5. Non – urgent มีรูปแบบการรักษาแบบไปกลับจนถึงนอนสังเกตอาการ ซึ่งผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการเฝ้ า
ประเมินและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นระดับ Immediate, Emergency, Urgent
แต่หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ไม่มีหอ้ งสังเกตอาการ
และไม่มีเครื่ องมือหรื อรู ปแบบที่ใช้ในการสื่ อสารในการเฝ้ าประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงอาการของผูป้ ่ วย
จึงจาเป็ นจะต้องมีเครื่ องมือหรื อรู ปแบบในการเฝ้ าประเมินเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูแลผูป้ ่ วย จึ งได้นา
แนวคิด early warning scoring system มาใช้ และได้นาเอามาพัฒนาและปรับปรุ งเพื่อให้เข้ากับบริ บท
ของหน่วยงาน Modifield Early Warning Signs : MEWS และเกิดเป็ นระบบ Klang Modifield Early
Warning Signs : KMEWS
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติและฉุกเฉินได้อย่างประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มีสัญญาณอาการรุ นแรงได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ ว ปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
จากการเปลี่ยนแปลงอาการของผูป้ ่ วยทาให้มีอาการทรุ ดลงซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการตาย
จากสถิติผปู ้ ่ วยสังเกตอาการในหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
กรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 ที่มีอาการทรุ ดลงคิดเป็ นร้อยละ 5 จาเป็ นต้องมีรูปแบบหรื อเครื่ องมือ
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ในการประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในต่างประเทศมีการนา Early warning scoring system : EWS มาใช้
โดยใช้ค่าองค์ประกอบทางสรี ระตามระบบสัญญาณเตือน 5 ค่าองค์ประกอบ คือ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิกาย และระดับความรู้สึกตัว ในการกระตุน้ การติดตาม
การเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่ อง ในต่างประเทศระบบ Early Warning Signs : EWS มีการนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
แต่สาหรับในหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น มีปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่แตกต่างทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์
เครื่ องมือ จึงได้มีการนาเอาระบบ Early Warning Signs : EWS มาพัฒนาและปรับปรุ ง Modifield Early
Warning Signs : MEWS ให้เข้ากับบริ บทของหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น จึงได้จดั ทาการพัฒนาระบบ
Klang modifield Early Warning Signs : KMEWS ในการประเมินและติดตามอาการของผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นการ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา ผลงานทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Early warning signs
2. จัดทาแนวทา งและรู ปแบบการประเมิน ในการดูแลผูป้ ่ วยโดยใช้สัญญาณชีพเตือนภาวะวิกฤติ
(Klang modified early warning scores : KMEWS)
3. ให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้คู่มือ รู ปแบบและการบันทึก Klang modified early warning scores :
KMEWS แก่บุคลาการในหน่วยงาน
4. นาแนวทางและแบบประเมิน ใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การในหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นใน
ผูป้ ่ วยประเภท Emergency และ Urgent ทุกรายระยะเวลา 1 เดือน
5. ประเมินผลหลังการใช้แบบประเมินครั้งที่ 1
6. นาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลครั้งที่ 1 มาปรับโดยการนาแบบประเมิน Klang modified
early warning scores : KMEWS มารวมกับแบบบันทึกทางการพยาบาลของหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
และนามาทดลองใช้อีกครั้งระยะเวลา 1 เดือน
7. ประเมินผลหลังการใช้แบบประเมินครั้งที่ 2
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. มีระบบ Early warning sign ในการประเมินผูป้ ่ วยวิกฤติและฉุ กเฉิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูป้ ่ วยวิกฤติและฉุกเฉินได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบ Early warning sign
และลดอุบตั ิการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

