ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยนิ่วในถุงน้ ำดี ก่อนและหลังได้รับกำรผ่ำตัดโดยกำร
ส่องกล้อง Lapaloscopic Cholecystectomy
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง Package กำรสอนผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดทำงช่องท้อง

เสนอโดย
นำงสำวพีรนุช เอกรักษำ
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 600)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยนิ่วในถุงน้ ำดี ก่อน และหลังได้รับกำรผ่ำตัดโดยกำรส่ องกล้อง
Lapaloscopic Cholecystectomy
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 4 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
กำยวิภำคศำสตร์ และหน้ำที่ของถุงน้ ำดี
ถุงน้ ำดี (Gall bladder) จะวำงตัวอยูท่ ำงพื้นผิวด้ำนหน้ำของตับ โดยทัว่ ไปจะมีควำมยำวประมำณ
7-10 เซนติเมตร และมีสีเขียวคล้ ำ ซึ่ งเป็ นสี ของน้ ำดีที่เก็บสะสมอยูภ่ ำยใน ถุงน้ ำดีจะมีทำงติดต่อกับตับ และ
ลำไส้เล็กตอนต้น โดยระบบท่อน้ ำดี (Biliary tract) จะมีท่อถุงน้ ำดี (Cystic duct) เป็ นท่อที่ต่อออกมำโดยตรง
จำกถุ ง น้ ำ ดี ซึ่ งจะไปเชื่ อ มต่ อ กับ ท่ อ น้ ำดี ใ หญ่ ในตับ (Common hepatic duct) เพื่ อ รวมเป็ นท่ อ น้ ำ ดี ใ หญ่
(Common bile duct) ซึ่ งท่อน้ ำดีใหญ่น้ ี จะไปเชื่ อมรวมกับท่อตับอ่อน (Pancreatic duct) แล้วเปิ ดออกสู่ รูเปิ ด
ขนำดใหญ่ในลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่ งเรี ยกว่ำ เมเจอร์ ดูโอดีนลั แอมพูลำ (Major duodenal ampulla)
หน้ำที่กำรทำงำนของถุงน้ ำดี มีหน้ำที่ในกำรเก็บสะสมน้ ำดีได้ประมำณ 50 มิลลิลิตร โดยกำรหลัง่
ของน้ ำดีจะถูกกระตุน้ เมื่ออำหำรที่มีไขมันเป็ นส่ วนประกอบถูกลำเลียงเข้ำมำในลำไส้เล็ก ซึ่ งจะทำให้มีกำร
หลัง่ ของฮอร์ โมนคอลิ ซิสโทไคนิ น (Cholecystokinin) ทำให้มีกำรหลัง่ น้ ำดี ออกมำ นอกจำกนี้ ถุงน้ ำดี ยงั มี
หน้ำที่ในกำรทำให้น้ ำดีที่ผลิตจำกตับมีควำมเข้มข้นมำกขึ้น ซึ่ งอำศัยกำรดูดซึ มน้ ำโดยเซลล์เยือ่ บุผวิ ของ
ถุงน้ ำดี
สำเหตุของกำรเกิดนิ่วในถุงน้ ำดี
นิ่วในถุงน้ ำดี (Gall stone) เกิดจำกกำรตกผลึกของหิ นปูน (แคลเซียม) หรื อ คอเลสเตอรอล
(Cholesterol) ที่มีอยูใ่ นน้ ำดี ส่ วนสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรตกผลึกของสำรเหล่ำนี้ เชื่ อว่ำเกี่ยวกับกำรติดเชื้ อของ
ทำงเดินน้ ำดี และควำมไม่สมดุลของส่ วนประกอบในน้ ำดี กำรตกผลึกของสำรเหล่ำนี้ อำจทำให้เกิดเป็ น
ก้อนนิ่วเพียงก้อนเดียว หรื อก้อนเล็กๆ หลำยๆ ก้อนก็ได้
อำกำรและอำกำรแสดง
1. กลุ่มไม่มีอำกำร ผูป้ ่ วยจำนวนไม่นอ้ ยไม่มีอำกำรผิดปกติแสดงให้เห็น
2. กลุ่มมีอำกำร ท้องอืดแน่นท้อง (Dyspepsia) จุกเสี ยดแน่นท้อง อำกำรปวดท้องบริ เวณใต้ชำยโครง
ด้ำนขวำหรื อลิ้นปี่ โดยมีอำกำรหลังรับประทำนอำหำรประเภทไขมัน อำกำรอำจเป็ นอยูน่ ำนหลำยชัว่ โมง แต่
ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง แล้วกลับเป็ นปกติ อำจมีอำกำรปวดร้ำวไปสะบักด้ำนขวำหรื อด้ำนหลัง
3. กลุ่มที่มีถุงน้ ำดีอกั เสบเฉี ยบพลันร่ วมด้วย โดยนิ่วสำมำรถก่อให้เกิดอำกำรอักเสบของถุงน้ ำดี ซึ่ ง
จะมีอำกำรปวดท้องบริ เวณชำยโครงขวำมำกขึ้น และมีกำรตรวจพบกำรกดเจ็บบริ เวณนี้ ร่ วมกับมีไข้ และมี
อำกำรคลื่นไส้อำเจียน
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4. กลุ่มที่มีกำรอุดตันท่อน้ ำดี นิ่วในถุงน้ ำดีอำจหลุดลงไปอุดตันท่อน้ ำดี ทำให้เกิดอำกำรตัวเหลือง
ตำเหลือง ไข้สูงหนำวสัน่ ปวดท้องแบบรุ นแรง หรื อทำให้ตบั อ่อนอักเสบเฉี ยบพลันได้
กำรวินิจฉัย
1. กำรซักประวัติอำกำร และกำรตรวจร่ ำงกำย
2. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรดูกำรทำงำนของตับ
3. กำรตรวจพิเศษอื่นๆ ได้แก่ กำรทำอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) ช่องท้องส่ วนบน กำรส่ องกล้อง
ตรวจรักษำท่อทำงเดินน้ ำดี และตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography: ERCP) จะ
ทำในกรณี ที่สงสัยว่ำมีนิ่วในท่อน้ ำดี กำรใช้เข็มเจำะผ่ำนตับเข้ำไปในท่อน้ ำดี (Percutaneous Transhepatic
Cholangiography: PTC) จะทำในกรณี ท่อน้ ำดีอุดตัน
กำรรักษำ
รักษำโดยกำรผ่ำตัดเอำถุงน้ ำดีออก เพือ่ ไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ ำดีข้ ึนได้อีกและป้ องกันภำวะแทรกซ้อน
ที่รุนแรงต่ำงๆ กำรผ่ำตัดถุงน้ ำดีในปั จจุบนั มี 2 วิธี คือ
1. กำรผ่ำตัดแบบเปิ ดหน้ำท้อง (Open Cholecystectomy) ปัจจุบนั เลือกใช้ในกำรผ่ำตัดนิ่วในถุงน้ ำดี
ที่มีอำกำรอักเสบมำก หรื อแตกทะลุในช่องท้อง
2. ผ่ำตัดโดยกำรส่ องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) โดยกำรเจำะรู เล็กๆ ที่หน้ำท้องใน
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่มีถุงน้ ำดีอกั เสบเฉี ยบพลัน สำมำรถทำได้สำเร็ จถึงร้อยละ 95 ถุงน้ ำดีอกั เสบเฉี ยบพลันเกิน
3 วัน พบว่ำผลสำเร็ จในกำรผ่ำตัดโดยวิธีน้ ีลดลง (ดริ นทร์ โล่สิริวฒั น์,2558)
ผลดีของกำรผ่ำตัดถุงน้ ำดีโดยกำรส่ องกล้อง
1. อำกำรปวดแผลหลังผ่ำตัดน้อยกว่ำ เพรำะแผลมีขนำดเล็กกว่ำ
2. ระยะเวลำในกำรนอนโรงพยำบำลประมำณ 1-2 วัน
3. กำรพักฟื้ นหลังผ่ำตัดใช้เวลำประมำณ 1 สัปดำห์
4. แผลขนำดเล็ก ดูแลง่ำย และมีโอกำสติดเชื้อน้อยกว่ำแผลขนำดใหญ่
5. หลังจำกแผลหำย พบรอยผ่ำตัดเป็ นรอยเล็กๆบนหน้ำท้อง
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรผ่ำตัดนิ่วในถุงนำดีโดยกำรส่ องกล้อง
1. ท่อทำงเดินน้ ำดีได้รับบำดเจ็บ (Common bile duct injury)
2. ภำวะรั่วของทำงเดินน้ ำดี (Cystic duct stump leakage)
3. ภำวะรั่วของเส้นเลือดแดงใหญ่จำกกำรผ่ำตัด (Cystic artery stump leakage)
4. ลำไส้เล็กได้รับบำดเจ็บ (Duodenal injury)
5. ตับได้รับบำดเจ็บ (Liver injury)
6. ผนังช่องท้องติดเชื้อและเลือดออก (Abdominal wall infection and bleeding)
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กำรพยำบำล แบ่งเป็ นกำรพยำบำลก่อนและหลังกำรผ่ำตัด ดังนี้
กำรพยำบำลก่อนกำรผ่ำตัด
1. กำรพยำบำลทำงด้ำนจิตใจ
1.1 สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผูป้ ่ วยกับพยำบำล ทำให้ทรำบปั ญหำต่ำงๆของผูป้ ่ วยอย่ำง
ครอบคลุม
1.2 อธิ บำยข้อมูลเกี่ยวกับโรค พยำธิ สภำพของโรค วิธีกำรรักษำให้ผปู ้ ่ วยรับทรำบ เพื่อคลำย
ควำมกังวล
1.3 ให้คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังกำรผ่ำตัดอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรได้รับกำรใส่ สำย
สวนปั สสำวะหลังผ่ำตัด กำรใส่ สำยระบำยลมทำงจมูก ( Nasogastic tube) กำรมีแผลผ่ำตัดบริ เวณหน้ำท้อง
3-4 จุด เป็ นต้น
1.4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบรรเทำอำกำรปวดแผลหลังผ่ำตัด ถ้ำผูป้ ่ วยมีอำกำรปวดแผลมำก
จนทนไม่ได้ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอยำระงับปวดได้
1.5 ให้คำแนะนำปฏิ บตั ิตนหลังผ่ำตัด ให้ผปู้ ่ วยลุกเดินโดยเร็ ว (Early ambulation) เพื่อกระตุน้
ลำไส้ให้มีกำรเคลื่อนไหว ป้ องกันกำรเกิดภำวะท้องอืด
2. กำรพยำบำลทำงด้ำนร่ ำงกำย
2.1 งดน้ ำ และอำหำรอย่ำงน้อย 6 – 8 ชัว่ โมง
2.2 กำรเตรี ยมผิวหนังบริ เวณที่ ผำ่ ตัดใช้วธิ ี กำรโกนขน หรื อกำรฟอกผิวหนังบริ เวณที่ ผำ่ ตัดด้วย
น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคโดยไม่มีกำรโกนขน แต่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั แผนกำรรักษำของแพทย์วำ่ ให้ใช้วธิ ี ใด
2.3 กำรเตรี ย มผลกำรตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิ ก ำร ภำพถ่ ำยรั งสี ท รวงอก ช่ องท้อง (Film chest,
Film abdomen) กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจ เตรี ยมเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
2.4 เตรี ยมควำมเรี ยบร้อยของเวชระเบียนให้ครบถ้วน
กำรพยำบำลหลังได้รับกำรผ่ำตัด
1.จัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ สำรละลำยต่ ำ งๆ เตรี ย มให้ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ท ัน ที ถ้ำ ผู ้ป่ วยเกิ ด
ภำวะช็อค
2. สังเกตอำกำรเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัดอย่ำงใกล้ชิด ภำยใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังผ่ำตัดโดย
วัดสัญญำณชี พ ทุก 15 นำทีจำนวน 4 ครั้ง ทุก 30 นำทีจำนวน 2 ครั้ง และทุก 1 ชัว่ โมงจนสัณญำณชี พปกติ
สังเกตอำกำรบันทึกปริ มำณน้ ำที่ ร่ำงกำยได้รับ และปริ มำณน้ ำที่ร่ำงกำยขับออกทุ ก 8 ชัว่ โมง อย่ำงถูกต้อง
และแน่ นอน เพื่อประเมินภำวะสมดุลของน้ ำในร่ ำงกำย ตรวจดูผำ้ ปิ ดแผลบ่อยๆ ถ้ำมีเลือดออกปริ มำณมำก
ควรรำยงำนแพทย์ทรำบ ประเมินอำกำรปวดแผล สังเกตอำกำร และอำกำรแสดงของผูป้ ่ วยเพื่อให้ยำแก้ปวด
พร้ อมทั้งสั งเกตอำกำรข้ำงเคี ย งจำกกำรให้ ย ำแก้ป วด แนะน ำผูป้ ่ วยหำกมี อำกำรคลื่ น ไส้ อำเจี ย นให้แจ้ง
พยำบำล เพื่อให้ยำลดอำกำรดังกล่ำว
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3. ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี จัดให้อยูใ่ นท่ำนอนหงำยศีรษะสู ง 30 องศำ หรื อ 45 องศำ เพื่อลดควำมเจ็บปวด
แผลผ่ำตัด และมีกำรระบำยของน้ ำดี ข้ ึน ถ้ำผูป้ ่ วยเริ่ มมีภำวะช็อค จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่ำนอนหงำยรำบ ศีรษะ
สู ง ขึ้ น เล็ ก น้อย ยกปลำยเท้ำสู ง 20 – 30 องศำ เข่ ำ เหยีย ดตรง พลิ ก ตะแคงตัวขณะนอนพัก บนเตี ยงทุ ก 2
ชัว่ โมง
4. ให้ออกซิเจนตำมแผนกำรรักษำ
5. ให้สำรน้ ำและสำรอำหำร ตำมแผนกำรรักษำ
6. ภำยหลังที่ระบบย่อยอำหำรมีกำรเคลื่อนไหว ให้ผปู ้ ่ วยได้รับอำหำรและน้ ำทำงปำกตำมแผนกำร
รักษำ ให้ผูป้ ่ วยรับประทำนอำหำรครั้งละน้อยๆ บ่อยครั้ง และสังเกตอำกำรผิดปกติ เช่ น คลื่นไส้ อำเจียน
ท้องอืด หำกพบควำมผิดปกติดงั กล่ำวควรรำยงำนให้แพทย์ทรำบ เพือ่ ให้กำรช่วยเหลือที่ถูกต้อง
7. ให้ได้รับยำปฏิ ชีวนะ หรื อยำอื่นๆให้ถูกต้องตำมแผนกำรรักษำ สังเกตอำกำรแพ้ยำหรื ออำกำร
ผิดปกติต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรแพ้ยำ หรื อฤทธิ์ ขำ้ งเคียงของยำ
8. ดูแลสำยระบำยให้อยูใ่ นตำแหน่ งที่เหมำะสม ไม่ดึงรั้ง และสังเกตลักษณะสำรคัดหลัง่ ที่ออกจำก
ท่อระบำยต่ำงๆ
9. บันทึกจำนวน ลักษณะ สี ของสำรคัดหลัง่ ที่ออกมำทำงสำยยำงทุก 8 ชัว่ โมง เพื่อประเมินภำวะ
สมดุลของน้ ำในร่ ำงกำย
10. ทำควำมสะอำดแผลผ่ำตัด และท่อระบำยวันละ 1 ครั้ง หรื อทุกครั้งเมื่อมีกำรเปี ยกชุ่ม
11. กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยหลังผ่ำตัดออกกำลังกำยบนเตียง โดยให้ทำทันทีที่ผปู้ ่ วยรู้สึกตัว ภำยหลังผ่ำตัด
24 – 48 ชัว่ โมง
12. พูดคุยให้กำลังใจ เอำใจใส่ อย่ำงใกล้ชิด เปิ ดโอกำสให้ผปู้ ่ วยได้สอบถำมข้อสงสัย
13. ให้ผปู้ ่ วยพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ โดยจัดสิ่ งแวดล้อมให้สงบเงียบ และหลีกเลี่ยงกำรรบกวนผูป้ ่ วย
โดยไม่จำเป็ น
14. ประเมินเสี ยงกำรเคลื่อนไหวลำไส้ทุก 8 ชัว่ โมง เพื่อดูกำรทำงำนของลำไส้
15. สอน แนะนำผูป้ ่ วยและญำติ ถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั ขณะที่อยูโ่ รงพยำบำล และเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บำ้ น
ควำมรู ้เกี่ยวกับเภสัชวิทยำและกำรพยำบำลเกี่ยวกับยำที่ผปู ้ ่ วยได้รับ
Prevacid ใช้ รั ก ษำแผลในกระเพำะอำหำรหรื อ ล ำไส้ เล็ ก ส่ ว นต้น รั ก ษำภำวะกรดไหลย้อ น
(Gastroesophageal Reflux Disease; GERD) ป้ องกันแผลในกระเพำะอำหำรที่เกิดจำกกำรใช้ยำแก้อกั เสบใน
กลุ่ม NSAIDs ใช้ร่วมกับ Antibiotic ที่เหมำะสมเพื่อกำจัดเชื้ อ H.pylori ซึ่ งเป็ นสำเหตุหนึ่งของภำวะแผลใน
ทำงเดินอำหำร กำรใช้ยำให้นำเม็ดยำวำงไว้ที่ลิ้นก็จะสำมำรถละลำยได้เองในเวลำไม่ถึง 1 นำที และถูกดูด
ซึ มไปออกฤทธิ์ ในทำงเดินอำหำร ให้ก่อนอำหำรหรื อตอนท้องว่ำง อำกำรไม่พึงประสงค์ ส่ วนใหญ่พบภำวะ
ท้องผูก ปำกแห้ง หรื ออำจท้องเสี ย รู ้สึกไม่สบำยท้อง ส่ วนภำวะดี ซ่ำน หรื อตับอักเสบมีโอกำสพบได้น้อย
มำก แต่ถำ้ พบต้องหยุดใช้ยำ
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Morphine ใช้ระงับปวด ถ้ำเป็ นกำรฉี ดทำงหลอดเลือดดำให้สังเกตุ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ อัตรำ
กำรหำยใจ ประเมินอำกำรปวด และระดับควำมง่วงซึ ม (Sedation score) วัดควำมดันโลหิ ตทุก 5 นำที รวม 4
ครั้ง ทุก 30 นำที รวม 2 ครั้ง ทุก 1 ชัว่ โมง จนปกติ หำกอัตรำกำรหำยใจน้อยกว่ำ 10 ครั้งต่อนำที อัตรำกำร
เต้นของหัวใจน้อยกว่ำ 60 ครั้งต่อนำที ให้แจ้งแพทย์ทนั ที ถ้ำพบว่ำผูป้ ่ วยมีอำกำรของกำรได้รับยำมำกเกินไป
คือมีอำกำรง่วงซึ มมำกและอัตรำกำรหำยใจช้ำและม่ำนตำหดเล็กขนำดเท่ำรู เข็ม ถ้ำอัตรำกำรหำยใจน้อยกว่ำ
10 ครั้งต่อนำที อำจกดกำรหำยใจได้ ให้แจ้ง แพทย์ทนั ที ยำแก้พิษ คือ Naloxone ฤทธิ์ ของ Morphine ทำให้
เกิดกำรง่วงซึ มและกลับมำกดกำรหำยใจได้ อำกำรข้ำงเคียงของยำ คือ คลื่ นไส้อำเจียน ท้องผูก ง่วงซึ ม เบื่อ
อำหำร วิงเวียนศีรษะ ตำพร่ ำมัว หัวใจเต้นช้ำ เหงื่อออก และคันตำมร่ ำงกำย
Augmentin ใช้ในกำรรักษำโรคติ ดเชื้ อที่ มีสำเหตุจำกแบคที เรี ย ได้แก่ กำรติ ดเชื้ อที่ หู ปอด ไซนัส
ผิ ว หนั ง และทำงเดิ น ปั ส สำวะ Amoxicillin เป็ นยำปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม เพนิ ซิ ล ลิ น ท ำหน้ ำ ที่ ย ับ ยั้ง กำร
เจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ย clavulonic acid เป็ นยำที่ยบั ยั้งเอนไซม์ Beta-lactamase ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่ทำ
หน้ำที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรี ยถูกทำลำยโดย Amoxicillin อำกำรแพ้ยำพบมำกในผูท้ ี่เคยมีประวัติแพ้ยำกลุ่ม
เพนนิ ซิ ลิ น จะมี อ ำกำรไข้ ผื่ น ตำมตำมบำงคนผิ ว ลอก หำกเป็ นรุ นแรงจะมี อ ำกำรแพ้แ บบรุ นแรง
Anaphylaxis
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ อง
โรคนิ่วในถุงน้ ำดี เป็ นปั ญหำที่พบบ่อยในระบบทำงเดินอำหำร พบได้มำกถึงร้อยละ 20 ในเพศหญิง
ของประเทศอเมริ กำ แคนำดำ และยุโรป ในปั จจุบนั มีกำรเปลี่ยนแปลงวิถีกำรดำเนิ นชีวิตของคนไทยเหมือน
ชำวตะวันตกมำกขึ้น ซึ่ งมีผลต่อกำรเกิดนิ่วในถุงน้ ำดีของคนไทยมีแนวโน้มสู งขึ้น จำกกำรสำรวจพบถึง
ร้อยละ 11-36 ของประชำกรทั้งประเทศ (สรรชัย กำญจนลำภ,2554) และจำกกำรบันทึกสถิติภำยในหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมพิเศษ 20/9 โรงพยำบำลกลำง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558,2559,และ2560 คิดเป็ นร้อยละ 1.01,3.36 และ
4.35 ตำมลำดับ ถึงแม้สถิติค่อนข้ำงน้อย แต่แนวโน้มมีจำนวนมำกขึ้นทุกปี ดังนั้นนิ่ วในถุงน้ ำดีจึงเป็ นโรคที่
ทำให้เกิ ดปั ญหำทำงสุ ขภำพและเศรษฐกิ จมำกขึ้น อำจก่อให้เกิ ดปั ญหำที่ ทำให้เกิ ดภำวะแทรกซ้อนที่ เป็ น
อันตรำย เช่น ถุงน้ ำดีอกั เสบเฉียบพลัน ท่อน้ ำดีอกั เสบจำกนิ่ วในท่อน้ ำดี ตับอ่อนอักเสบจำกนิ่วอุดตัน ปั ญหำ
พบนิ่ วในท่อน้ ำดีหลังผ่ำตัดถุงน้ ำดี ปั ญหำที่ไม่สำมำรถเอำนิ่ วออกได้หมดขณะผ่ำตัด ปั ญหำที่เกิดนิ่ วขึ้นมำ
อีกภำยหลังผ่ำตัด เป็ นต้น ดังนั้นแพทย์และพยำบำลควรมีกำรป้ องกันภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้นหลังผ่ำตัด
รวมทั้งควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญในกำรใช้เครื่ องมือพิเศษ เพื่อให้กำรช่วยเหลื อผูป้ ่ วยให้หำย
ปลอดภัยจำกภำวะแทรกซ้อนที่อนั ตรำย และกลับสู่ สภำพปกติโดยเร็ ว
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับโรค กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในถุ งน้ ำดีจำกตำรำ เอกสำร
ทำงวิชำกำรทำงอินเตอร์เน็ต และปรึ กษำแพทย์ผรู้ ักษำเพื่อเป็ นกรณี ศึกษำเฉพำะรำย
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2. เลือกกรณี ศึกษำ ผูป้ ่ วยหญิงไทย อำยุ 48 ปี มำโรงพยำบำลด้วยอำกำร 1 ปี ก่อนมำโรงพยำบำล
ปวดท้องเป็ นๆหำยๆบริ เวณใต้ชำยโครงขวำ อัลตรำซำวด์ พบนิ่ วในถุ งน้ ำดี แพทย์จึงนัดเข้ำรับกำรรักษำที่
โรงพยำบำล เพื่อทำกำรผ่ำตัดนิ่วในถุงน้ ำดีโดยกำรส่ องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
3. ประเมินสภำพร่ ำงกำยทุกระบบ จิตใจ อำรมณ์ สังคม ซักประวัติกำรเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั และ
อดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิ จ ฉัย ทำงกำรพยำบำล เพื่ อ วำงแผนให้ ก ำรพยำบำลตำมภำวะของโรค และจัด ล ำดับ
ควำมสำคัญของปั ญหำเพื่อให้กำรช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที และครอบคลุมปัญหำของผูป้ ่ วย
5. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมกำรพยำบำล และให้ ก ำรรั ก ษำพยำบำลตำมแผนกำรรั ก ษำของแพทย์
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติกิ จกรรมกำรพยำบำล และวำงแผนกำรพยำบำลต่ อไปเมื่ อ ปั ญ หำยังไม่ สิ้ น สุ ดลง
จนกระทัง่ จำหน่ำยกลับบ้ำน พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึ กษำ ให้ควำมรู ้กำรปฏิบตั ิตนอย่ำงถูกต้อง
6. บันทึกกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำล และผลกำรรักษำพยำบำลในเวชระเบียน
7. สรุ ปผลกรณี ศึกษำเฉพำะรำย จัดทำเอกสำรทำงวิชำกำร นำเสนอตำมลำดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมดร้อยละ100 ดังนี้
กรณี ศึกษำผูป้ ่ วยหญิงไทยอำยุ 48 ปี HN 6460/51 AN 15193/58 สัญชำติไทย ศำสนำพุทธ อำชีพ
รับรำชกำร มีประวัติโรคประจำตัวเป็ นไขมันในเลือดสู ง ไม่มีประวัติแพ้ยำแพ้อำหำร 1ปี ก่อนมำโรงพยำบำล
ด้วยอำกำร ปวดท้องเป็ นๆหำยๆ บริ เวณใต้ชำยโครงด้ำนขวำ ไปพบแพทย์ที่โรงพยำบำลรำมำธิบดี
อัลตรำซำวด์ พบนิ่วในถุงน้ ำดี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร จึงมำรับกำรรักษำต่อที่โรงพยำบำลกลำง
เนื่ องจำกมี ป ระวัติก ำรรั ก ษำเดิ ม ที่ โรงพยำบำลกลำง แพทย์วินิ จฉัย เป็ นนิ่ วในถุ งน้ ำดี เข้ำรั บ กำรรั ก ษำที่
โรงพยำบำลวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 เพื่อรับกำรผ่ำตัดนิ่วในถุงน้ ำดีโดยกำร
ส่ องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
แรกรับวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 10.45 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี สัญญำณชี พ อุณหภูมิร่ำงกำย
36 องศำเซลเซี ยส ชีพจร 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 118/66 มิลลิเมตร
ปรอท น้ ำหนักตัว 67.6 กิ โลกรัม ส่ วนสู ง 165 เซนติ เมตร ตรวจร่ ำงกำยผลปกติ ภำพถ่ำยรังสี ทรวงอกปกติ
คลื่ นไฟฟ้ ำหัวใจปกติ ผลตรวจทำงห้องปฏิ บ ัติก ำร ดังนี้ โลหิ ตวิท ยำปกติ เม็ ดเลื อดขำว 5,100 เซลล์ต่ อ
ลูกบำศก์มิลลิเมตร (ค่ำปกติ 4,500 – 10,000 เซลล์ต่อลูกบำศก์มิลลิเมตร) ฮีโมโกลบิน 12.9 กรัมต่อเดซิ ลิตร
(ค่ำปกติ 12-16กรัมต่อเดซิ ลิตร) ฮีมำโตคริ ต 39.7 เปอร์เซ็นต์ (ค่ำปกติ 36-48 เปอร์ เซ็นต์) เกร็ ดเลือด 340,000
เซลล์ต่อลู กบำศก์มิลลิ เมตร (ค่ำปกติ 150,000- 400,000 เซลล์ต่อลู กบำศก์มิลลิ เมตร) ค่ำอิ เลคโตรไลท์ใน
ร่ ำงกำยปกติ โซเดียม 139 มิลลิโมลต่อลิ ตร (ค่ำปกติ 136-145 มิลลิ โมลต่อลิ ตร)โพแทสเซี ยม 4.0 มิลลิ โมล
ต่อลิ ตร (ค่ำปกติ 3.5-5.1 มิลลิ โมลต่อลิ ตร) คลอไรด์ 102 มิ ลลิ โมลต่อลิ ตร (ค่ำปกติ 100-110 มิลลิ โมลต่อ
ลิตร) ไบคำร์ บอเนต 26 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่ำปกติ 22-32 มิลลิโมลต่อลิตร) ตรวจกำรทำงำนของไตผลตรวจ
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ปกติ Anti – HIV ผล non reactive แพทย์วำงแผนผ่ำตัดโดยกำรส่ องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 10.30 นำฬิกำ วิสัญญีพยำบำลตรวจเยี่ยมประเมินสภำพผูป้ ่ วย พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับขั้นตอนกำรดมยำสลบ พูดคุ ยสร้ ำงสัมพันธภำพกับผูป้ ่ วยและญำติ ประเมิ นควำมรู ้ ก่อน
และหลังกำรผ่ำตัด เพื่อนำมำวำงแผนกำรพยำบำล ซึ่ งพบว่ำ ผูป้ ่ วยยังไม่ทรำบกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังกำร
ผ่ำตัด แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรค แนวทำงกำรรักษำของแพทย์ แนะนำให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นฟูร่ำงกำยหลังกำร
ผ่ำตัด ได้รวดเร็ ว โดยกำรลุ ก เดิ น ให้เร็ วที่ สุ ด เพื่ อเป็ นกำรกระตุ ้น ล ำไส้ ให้เคลื่ อนไหว ลดอำกำรท้องอื ด
เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่ำตัดโดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรผ่ำตัด สภำพแผลหลังผ่ำตัดจะมีแผลผ่ำตัดทำงหน้ำท้อง 3-4
จุด กำรแบ่งระดับ ควำมปวดโดยใช้สื่ อกำรประเมิ นควำมเจ็บปวดของแผลผ่ำตัด อำกำรระคำยเคืองคอที่
อำจจะเกิดขึ้นหลังใส่ ท่อช่วยหำยใจขณะผ่ำตัด แนะนำให้ผปู้ ่ วยดื่มน้ ำอุ่นบ่อยๆ ครั้งละน้อยๆ แนะนำกำรไอ
อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ โดยกำรหำยใจเข้ำออกลึ กๆช้ำๆ 2-3 ครั้ง จำกนั้นหำยใจเข้ำลึ กๆ และกลั้นหำยใจไว้
ประมำณ 1-2 วินำที และค่อยๆไอออกมำ ใช้ผำ้ หรื อหมอนกดพยุงหรื อประคองบริ เวณแผล ขณะไอหรื อจำม
เพื่อป้ องกันกำรกระทบกระเทือนแผล พร้อมทั้งเปิ ดโอกำสให้ซักถำมข้อสงสัยหลังให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญำติ
เข้ำใจเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิตวั ก่อนและหลังผ่ำตัด สำมำรถบอกและปฏิ บตั ิตำมคำแนะนำได้อย่ำงถูกต้อง ไม่
ซักถำมข้อสงสัย แพทย์ตรวจเยี่ยมให้รับประทำนยำลดไขมัน Bestatin 40 มิลลิกรัม รับประทำนครึ่ งเม็ดก่อน
นอน งดน้ ำและอำหำรทำงปำกหลังเที่ยงคืน
วัน ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2558 เวลำ 6.00 นำฬิ ก ำ เตรี ย มผู ้ป่ วยก่ อ นเข้ำ ห้ อ งผ่ำ ตัด วัด สั ญ ญำณชี พ
อุณหภูมิร่ำงกำย 35.7 องศำเซลเซี ยส ชีพจร 66 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
121/74 มิลลิเมตรปรอท ตรวจสอบป้ ำยข้อมือ ให้ถอดชุ ดชั้นใน ฟั นปลอม ของมีค่ำ ทำควำมสะอำดร่ ำงกำย
ให้ ส ำรน้ ำ 5%D/NSS/2 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร ทำงหลอดเลื อ ดด ำอัต รำไหล 80 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ชั่ ว โมง ให้ ย ำ
Ceftriaxone 2 กรัม ทำงหลอดเลื อดดำ ก่ อนไปห้องผ่ำตัด พร้ อมทั้งสั งเกตอำกำรข้ำงเคี ยงของยำ และให้
ผูป้ ่ วยปั สสำวะก่อนส่ งไปห้องผ่ำตัดเวลำ 10.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยได้รับกำรระงับควำมรู้สึก โดยกำรใส่ ท่อช่ วย
หำยใจ ขณะผ่ำตัดเสี ยเลือด 5 มิลลิลิตร รับกลับจำกห้องผ่ำตัดเวลำ 12.30 นำฬิกำ หลังผ่ำตัดนิ่วในถุงน้ ำดีโดย
กำรส่ องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัวดี สัญญำณชี พแรกรับ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.8
องศำเซลเซี ยส ชี พจร 68 ครั้ งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้ งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 134/81 มิ ลลิ เมตร
ปรอท มี แผลผ่ำตัดที่ ห น้ำท้อ ง 3 จุด ปิ ดก๊ อซกด pressure ด้วย Fixumull พบว่ำไม่ มี ส ำรคัดหลั่งซึ ม ไม่ มี
อำกำรคลื่ น ไส้ อ ำเจี ย น แพทย์อ นุ ญ ำตให้ เริ่ ม รั บ ประทำนอำหำรอ่ อ นได้ ให้ ส ำรน้ ำ 5%D/NSS/2 1,000
มิลลิลิตร เข้ำทำงหลอดเลือดดำ อัตรำไหล 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง Morphine 3 มิลลิกรัม ทำงหลอดเลือดดำ
เวลำปวดทุก 4 ชัว่ โมง Metroclopramide 10 มิลลิกรัม ทำงหลอดเลือดดำเวลำมีอำกำรคลื่นไส้อำเจียนทุก 6
ชัว่ โมง ให้ Augmentin 2.2 กรัมทำงหลอดเลือดดำทุก 12 ชัว่ โมงให้ 48 ชัว่ โมง Paracetamal 500 มิลลิกรัม 1
เม็ดรับประทำนเวลำปวด และให้เริ่ มรับประทำนยำโรคประจำตัว Bestatin 40 มิลลิกรัมรับประทำนครึ่ งเม็ด
ก่อนนอน สอบถำมอำกำรปวด ผูป้ ่ วยมีอำกำรปวดแผล คะแนนควำมปวด ( Pain score ) = 8 คะแนน ให้
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Morphine 3 มิลลิกรัม ทำงหลอดเลือดดำ 1 ครั้ง เวลำ 15.10 นำฬิกำ พร้อมทั้งสังเกตกำรหำยใจไม่ให้ต่ำกว่ำ
12 ครั้งต่อนำที วัดสัญญำณชี พ ทุก 15 นำที 4 ครั้ง ทุก 30 นำที 2 ครั้ง และทุ ก 1 ชัว่ โมง จนปกติ ประเมิน
ภำวะง่วงซึ ม พร้ อมทั้งให้กำรพยำบำลอย่ำงนุ่ มนวล จัดสภำพแวดล้อมให้สงบเงียบ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับกำร
พักผ่อนอย่ำงเพียงพอ จัดให้อยูใ่ นท่ำนอนหงำยศีรษะสู ง 30 องศำ หลังให้กำรพยำบำลเพื่อบรรเทำควำมปวด
ผูป้ ่ วยอำกำรปวดทุเลำลง คะแนนควำมปวด (Pain score) = 3 คะแนน วัดสัญญำณชีพ ชีพจร 86 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 124/88 มิลลิเมตรปรอท เวลำ 16.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี
ลุ กนัง่ ทำกิ จกรรมข้ำงเตียงได้ รับประทำนอำหำรประเภทอ่อนได้ หลังรับประทำนอำหำรมีอำกำรท้องอืด
แน่นท้องเล็กน้อย กำรเคลื่อนไหวของลำไส้ 4 ครั้งต่อนำที กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเดินให้มำกขึ้น เพื่อให้ลำไส้มีกำร
เคลื่อนไหว ลดอำกำรท้องอืด แน่นท้อง หลังรับประทำนอำหำร
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 6.00 นำฬิ กำ หลังผ่ำตัดวันที่ 1 ตรวจเยี่ยมอำกำรผูป้ ่ วย รู้สึกตัวดี
ช่ วยเหลื อตัวเองได้ดี วัดสัญญำณชี พ มีไข้ต่ ำๆ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.6 องศำเซลเซี ยส ชี พจร 84 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 132/78 มิลลิ เมตรปรอท ติ ดตำมวัดอุ ณหภูมิร่ำงกำยทุก 4
ชัว่ โมงพบว่ำ อุ ณหภูมิร่ำงกำยลดลง 36.9 องศำเซลเซี ยส ผูป้ ่ วยมีอำกำรปวดแผลคะแนนควำมปวด (Pain
score) = 2 คะแนน มีอำกำรท้องอืดแน่นท้องเล็กน้อย กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเดินทำกิจกรรมให้มำกขึ้นเพื่อให้ลำไส้
เคลื่อนไหว ลดอำกำรท้องอืดแน่นท้อง ไม่มีอำกำรคลื่ นไส้อำเจียนสำมำรถผำยลมได้ ถ่ำยอุจจำระได้ 1 ครั้ง
แพทย์ตรวจเยี่ยมวำงแผนให้ผปู้ ่ วยกลับบ้ำนได้ แพทย์เพิ่มยำ Meiact 200 มิลลิกรัม 2 เม็ด รับประทำนหลัง
อำหำรเช้ำและเย็น Prevacid 30 มิลลิ กรัม 1 เม็ด รับประทำนก่อนอำหำรเช้ำ Celebrex 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด
รับประทำนหลังอำหำรเช้ำและเย็น ผูป้ ่ วยกังวลเรื่ องกำรดูแลแผล แนะนำ ไม่ให้แคะ แกะ เกำแผล ไม่ให้แผล
เปี ยกน้ ำ เปิ ดทำควำมสะอำดแผล โดยปิ ดด้วยพลำสเตอร์ กนั น้ ำ แนะนำให้ผปู ้ ่ วยสังเกตแผล ถ้ำมีสำรคัดหลัง่
ซึมและมีอำกำรปวด บวม แดง ร้อนให้แจ้งพยำบำลทรำบ
วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 8.00 นำฬิกำ หลังผ่ำตัดวันที่ 2 ตรวจเยีย่ มอำกำรผูป้ ่ วย ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี รับประทำนอำหำรประเภทอ่อนได้ดีข้ ึน ไม่มีอำกำรท้องอืด สัญญำณชีพ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.5
องศำเซลเซียส ชีพจร 72 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 134/79 มิลลิเมตร
ปรอท แผลแห้งดี ไม่มีสำรคัดหลัง่ ซึ ม แพทย์อนุญำตให้กลับบ้ำนได้ ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่ อง
กำรปฏิบตั ิตวั หลังผ่ำตัดนิ่ วในถุงน้ ำดี ได้แก่ กำรดูแลแผลผ่ำตัด กำรรับประทำนยำต่อเนื่อง รับประทำน
อำหำรอ่อนย่อยง่ำย ลดกำรรับประทำนอำหำรมันๆ เช่น อำหำรผัด ทอด เป็ นต้น อำกำรผิดปกติที่ตอ้ งรี บมำ
พบแพทย์ เช่น แผลอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน มีไข้สูง หรื อมีอำกำรปวดท้อง ท้องอืดแน่นท้อง พร้อมทั้ง
แนะนำวันที่มำตรวจตำมนัด เปิ ดโอกำสให้ซกั ถำมข้อสงสัย พร้อมตอบข้อซักถำมจนผูป้ ่ วยและญำติเข้ำใจ
ปั ญหำทั้งหมด ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน นัดติดตำมกำรรักษำที่แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมทัว่ ไป วันที่ 3
ธันวำคม 2558 เวลำ 08.00-12.00 นำฬิกำ รวมระยะเวลำอยูโ่ รงพยำบำล 4 วัน
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หน่วยคลังข้อมูลยำ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล.[อินเตอร์ เน็ต], 2558 [เข้ำถึงเมื่อ
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวพีรนุช เอกรักษา
เพือ่ ประกอบการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 600) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์
เรื่อง Package การสอนผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากปั จจุ บ นั จานวนผูป้ ่ วยนิ่ วในถุ งน้ าดี ที่ เข้ารั บ การรั ก ษาที่ หอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมพิ เศษ 20/9
โรงพยาบาลกลาง จากสถิติต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2558,2559 และ 2560 คิดเป็ นร้อยละ 1.01,3.36 และ 4.35 ตามลาดับ
นิ่วในถุงน้ าดีเป็ นโรคที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากร พบในหญิงมากกว่าชาย ประมาณ
2-3 เท่า และพบได้มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อมีนิ่วเกิ ดขึ้นในถุ งน้ าดี นิ่วอาจมีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อมีจานวน
มากขึ้น หรื อมีขนาดเท่าเดิ ม และจานวนคงเดิมเมื่อเวลาผ่านไป บางครั้งนิ่ วบางเม็ดอาจจะตกลงในท่อน้ าดี
ทาให้เกิ ดอาการปวดท้องอย่างรุ นแรง ถ้าเกิ ดการอักเสบขึ้นหลังจากการอุดตัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที ส่ งผลให้เกิดการติดเชื้ อรุ นแรง เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อาการของผูป้ ่ วยจะเป็ นแบบไม่มีอาการ
ส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 (นพวัชร์ สมานคติวฒั น์,2558) จากการประเมินพบว่า ผูป้ ่ วยนิ่วในถุงน้ าดี วิตก
กังวลเกี่ยวกับโรค และแผนการรักษาพยาบาล พร่ องความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ก่อน และหลังผ่าตัด ทาให้เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด พร่ องความรู ้ ในการดู แลแผลผ่าตัด และการดู แลตนเองเมื่อกลับบ้าน ทาให้
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีโอกาสกลับมานอน
โรงพยาบาลซ้ าภายหลังกลับบ้าน ดังนั้น พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยให้การพยาบาลครอบคลุ มตั้งแต่แรกรับ
จนกระทัง่ จาหน่ าย เน้นการมี ส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ งปั จจุบนั หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ไม่มี
Package การสอนผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่ องท้อง จึงมีแนวคิดในการจัดทา Package การสอนผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติ มีความรู ้ความเข้าใจสามารถดูแลตนเองได้ ดารงชี วิตได้
อย่างมี ความสุ ข เป็ นแนวทางสาหรับ บุ คลากรพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ในการดู แล
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจสามารถดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัดทางช่องท้องได้
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
Package การสอนผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้องเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนและหลังการ
ผ่าตัดทางช่ องท้องได้ทุกประเภทของการผ่าตัดทางช่ องท้อง เช่ น การผ่าตัดถุ งน้ าดี การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
การผ่าตัดถุงน้ าหรื อเนื้องอกรังไข่ และมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกในตับ การผ่าตัดลาไส้ เป็ นต้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมี
ความพร้ อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ พยาบาลจึงมี บทบาทสาคัญในการเยี่ยมผูป้ ่ วยก่อนและหลังการ

2

ผ่าตัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพ พร้อมทั้งให้ความรู ้ เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมในการผ่าตัด และทาให้คลาย
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด และการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านได้
ในที่น้ ีได้นาทฤษฎีและกรอบแนวคิดมาประยุกต์ใช้ดงั นี้
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ ม เป็ นแนวคิดที่สร้ างขึ้นหรื อค้นพบจากความเป็ นจริ งเกี่ ยวข้องกับ
การพยาบาล มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อบรรยาย อธิ บ าย ท านาย หรื อ ก าหนดวิธี การพยาบาล การดูแลตนเองที่
จาเป็ นในภาวะเบี่ยงเบนทางด้านสุ ขภาพ (Health deviation self-care requisites) โครงสร้างหรื อหน้าที่ของ
ร่ างกายผิดปกติ เช่น เกิดโรคหรื อความเจ็บป่ วย การดูแลตนเองที่จาเป็ นมี 6 อย่างคือ
1. แสวงหา และคงไว้ซ่ ึ งความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่สุขภาพอนามัย
2. รับรู ้ สนใจ และดูแลผลของพยาธิ สภาพ ซึ่ งรวมถึงผลที่กระทบต่อพัฒนาการของตนเอง
3. ปฏิ บ ตั ิ ตามแผนการรั กษา การวินิจฉัย การฟื้ นฟู และการป้ องกันพยาธิ ส ภาพที่ เกิ ดขึ้ น อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. รับรู ้ และสนใจที่จะคอยปรับ และป้ องกันความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียงของการรักษาหรื อ
จากโรค
5. ดัดแปลงอัตมโนทัศน์ และภาพลักษณ์ในการที่จะยอมรับภาวะสุ ขภาพของตนเอง ตลอดจนความ
จาเป็ นที่ตนเองต้องการความช่ วยเหลื อเฉพาะจากระบบบริ การสุ ขภาพ รวมทั้งการปรับบทบาทหน้าที่ และ
การพึ่งพาบุคคลอื่น การพัฒนา และคงไว้ซ่ ึ งความมีคุณค่าของตนเอง
6. เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวติ อยูก่ บั ผลของพยาธิ สภาพ หรื อภาวะที่เป็ นอยูร่ วมทั้งผลของ การวินิจฉัย และการ
รักษาในรู ปแบบแผนการดาเนิ นชี วิต ที่ส่งเสริ มพัฒนาการของตนเองให้ดีที่สุดตามความสามารถที่เหลืออยู่
รู ้จกั ตั้งเป้ าหมายที่เป็ นจริ ง
ขั้นตอนการดาเนินงานและวิธีปฏิบตั ิ
1. ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง เช่น
การผ่าตัดถุ งน้ าดี การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดถุงน้ าหรื อเนื้ องอกรังไข่ และมดลูก การผ่าตัดเนื้ องอกใน
ตับ การผ่าตัดลาไส้ เป็ นต้น
2. เสนอหัวหน้าหอผูป้ ่ วยเพื่อทา Package การสอน เรื่ อง การดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทาง
ช่องท้อง
3. จัดท า Package การสอน เรื่ องการดู แลผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดทางช่ องท้อง จัดทาเป็ นแผ่นพับ
และQR CODEให้บุคลากรหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 ทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย และติดตามประเมินผล
4. นา Package การสอน เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุ ง
5. ประเมิ น ผลการทดลอง เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งตามข้อ เสนอแนะ และน าไปใช้ป ระโยชน์ ต าม
หน่วยงานต่างๆ
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ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. “นิ่วในถุงน้ าดี”
กกกกกกก(รศ.นพ.ดริ นทร์ โล่ห์สิริวฒั น์). [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 6 ธ.ค.2561].
กกกกกกกเข้าถึงได้จาก: http://www.is.mahidol.ac.th
หนังสื อตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป 2. “นิ่วในถุงน้ าดี(gallstone)”.(นพ.สุ รเกียรติ อาชานุภาพ).
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