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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 7 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ถุ งน้ าดี อกั เสบเฉี ยบพลัน (Acute Cholecystitis) หมายถึ ง ภาวะที่ถุงน้ าดี มีการอักเสบเกิ ดขึ้นอย่าง
เฉี ยบพลัน เกิดจากการเคลื่อนตัวของนิ่ วในถุงน้ าดีมาอุด cystic duct นานกว่า 6 ชัว่ โมง จึงเกิดการอักเสบของ
ถุ งน้ าดี และอาจมีการติดเชื้ อแบคทีเรี ยซ้ าเติม ผูป้ ่ วยจะปวดท้องที่ใต้ชายโครงขวาตลอดเวลา มีไข้ และพบ
ดีซ่านได้ (ยุพา วงศ์รสไตร, 2559; นนทลี เผ่าสวัสดิ์, 2553)
สาเหตุ
สาเหตุถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน ส่ วนใหญ่เกิดจากนิ่ วในถุงน้ าดี ทาให้เกิดการอุดตันน้ าดีไหลลงสู่ ท่อ
น้ าดี ไม่ได้ จึ งคัง่ ค้างในถุ งน้ าดี เมื่ อน้ าดี มี ความเข้มข้นมากขึ้ น ทาให้เยื่อบุ ผนังน้ าดี ระคายเคื อง และมีการ
อักเสบติ ดเชื้ อ นอกจากนี้ ยงั พบว่าอาจเกิ ดจากการอักเสบติ ดเชื้ อแบคที เรี ยของถุ งน้ าดี และสาเหตุ อื่น เช่ น
อุบตั ิเหตุจากการกระทบกระแทก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก หรื อหลังผ่าตัดในช่องท้อง (ยุพา วงศ์รสไตร, 2559)
พยาธิสรีรภาพ
โรคถุ งน้ าดี อกั เสบเฉี ยบพลัน เกิ ดจากการอุดตันของนิ่ วตรงทางออกของถุงน้ าดี เมื่อเกิ ดการอุดตัน
จากนิ่ว ทาให้ถุงน้ าดีโป่ งพอง และบวม ซึ่ งเกิดจากการอักเสบเฉี ยบพลัน ทาให้เกิดการไหลกลับของโลหิ ตดา
ไม่ดี และตัน จากนั้นจะเกิ ดการอุดตันของหลอดเลื อดแดง ซึ่ งจะทาให้ถุงน้ าดี ขาดเลื อด และเน่ าตาย โดย
มักจะพบเกิดขึ้นบริ เวณส่ วนยอด (fundus) โรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลันมีโอกาสพบเชื้ อได้ 40-50% เชื้ อโรค
ที่พบบ่อยที่สุด จะเป็ นเชื้อแกรมลบ เช่น Klebsiella, Escherichia coli (ไตรจักร ซันดู, 2555)
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงที่พบได้ (ยุพา วงศ์รสไตร, 2559; สาธร วชิราพรพฤฒ, 2562) คือ 1) มีอาการ
ปวดอย่างรุ นแรงตรงบริ เวณใต้ลิ้นปี่ หรื อใต้ชายโครงด้านขวา โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึก ๆ จะทาให้ปวด
มากขึ้ น และอาการปวดอาจร้ าวมาที่ ไหล่ ขวา หรื อบริ เวณหลังตรงใต้สะบักขวาได้ 2) มีอาการไข้สูง และ
หนาวสั่นจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย 3) มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ท้องเฟ้อ 4) เมื่อเป็ นมากอาจมีภาวะดี
ซ่ าน และอุจจาระมีสีซีด หรื อเมื่อเกิ ดถุ งน้ าดี แตกทะลุ ผูป้ ่ วยจะมีไข้สูง หน้าท้องแข็ง เจ็บทุกส่ วนของช่ อง
ท้องจากการเกิดเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ
การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉียบพลัน (ยุพา วงศ์รสไตร, 2559; ไตรจักร ซันดู, 2555; ราวิน
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วงษ์สถาปนาเลิศ, 2562) ได้แก่ 1) การซักประวัติ เกี่ยวกับอาการเริ่ มของโรค ปั จจัยที่ทาให้เกิดอาการ 2) การ
ตรวจร่ างกาย ผูป้ ่ วยจะมีอาการเจ็บปวด หายใจเบาเร็ ว และมีไข้ เมื่อกดหน้าท้องตรวจชายโครงขวาจะเจ็บ
ค่อนข้างมาก ถ้าให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าเต็มที่ เอามือกดอยูท่ ี่บริ เวณถุงน้ าดี ผูป้ ่ วยจะกลั้นหายใจ และหยุดหายใจ
เพราะเจ็บ เรี ยกว่ามี Murphy’s Sign 3) การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ จะพบ WBC และ PMN สู งมาก ส่ วน
LFT มี ALK, AST, Bilirubin สู งขึ้นเล็กน้อย 4) การตรวจอื่นๆ เช่ น อัลตราซาวน์, ERCP (Endoscopic
retrograde cholangiopancreatography)
การรักษา
การรักษาโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน มีดงั ต่อไปนี้ (ยุพา วงศ์รสไตร, 2559; ไตรจักร ซันดู, 2555;
ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ, 2562)
1. การรักษาเบื้องต้น แพทย์จะไม่อนุ ญาตให้ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารหรื อดื่มน้ า เพื่อลดการบีบตัว
ของหู รูดที่ถุงน้ าดี ลดการระบายสารต่าง ๆ ออกมา รวมทั้งช่วยให้ถุงน้ าดีไม่ทางานหนัก การให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดดาเพื่อป้ องกันภาวะขาดน้ า รวมทั้งให้ยาแก้ปวดผ่านทางหลอดเลือดดา เพื่อบรรเทาอาการปวด
จากการอักเสบให้ทุเลาลง ส่ วนผูป้ ่ วยที่เกิดการติดเชื้อที่ถุงน้ าดี จะได้รับยาปฏิชีวนะรักษาร่ วมด้วย
2. การผ่าตัด ผูป้ ่ วยถุงน้ าดีอกั เสบจาเป็ นต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีในกรณี ที่เกิดการอักเสบซ้ า หรื อ
ประสบภาวะแทรกซ้อนอื่น ได้แก่ เนื้ อเยื่อตาย (Gangrene) ถุงน้ าดีทะลุ ตับอ่อนอักเสบ เกิดการอุดตันที่ท่อ
น้ าดี หรื อท่อน้ าดีอกั เสบ ในปั จจุบนั การผ่าตัดมี 2 วิธี คือ การผ่าตัดแบบส่ องกล้อง และการผ่าตัดแบบเปิ ด
หน้าท้อง ซึ่งการผ่าตัดขึ้นอยูก่ บั ความชานาญ และการพิจารณาของแพทย์
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน (สุ ปาณี เสนาดิสัย และมณี อาภานันทิกุล, 2552;
Phipps, Monahan, Sands, Marek & Neighbors, 2007; Brooker & Nicol, 2011) ได้แก่
1. การพยาบาลผูป้ ่ วยระยะก่อนผ่าตัด
ดูแลจัดท่านอนเป็ นท่านอนศีรษะสู งเล็กน้อย (low fowler’s position) เพื่อให้กล้ามเนื้ อหน้าท้อง
หย่อนลง และดูแลงดน้ างดอาหารทางปาก เตรี ยมผูป้ ่ วยด้านร่ างกาย และจิตใจ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เริ่ มจาก
การสร้างสัมพันธภาพ สอบถามข้อมูล ตลอดจนประเมินอาการ และสภาพจิตใจของผูป้ ่ วย และญาติอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุม ควรสอบถามข้อมูล ของผูป้ ่ วยเพิ่มเติมจากญาติ บันทึกสัญญาณชี พ น้ าหนัก
ส่ วนสู งของผูป้ ่ วย เตรี ยมเลื อด หรื อสิ่ งส่ งตรวจ ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ การตรวจทางรังสี
วิทยา และการตรวจพิเศษอื่นๆ ตามคาสั่งการรั กษาของแพทย์ หากพบอาการผิดปกติ ควรรายงานแพทย์
ทราบทันที เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติสอบถามข้อสงสัย ตอบคาถาม และให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็ม
ใจ ให้ขอ้ มูลตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้ผปู ้ ่ วยเซ็นชื่ อยินยอมรับการรักษาโดยการผ่าตัด พร้อมทั้งให้มี
พยานเซ็ นชื่ อกากับ อธิ บายการเตรี ยมตัวผูป้ ่ วยก่อนได้รับการผ่าตัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่ น การงดน้ างด
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อาหารทางปาก แนะนา และสอนวิ ธี ก ารออกก าลัง กายบนเตี ย ง การกระตุ ้น ให้ลุ ก เดิ นโดยเร็ ว ดู แ ล
สิ่ งแวดล้อมให้สงบน่าอยู่ หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีเสี ยงรบกวน สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด
พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องของผูป้ ่ วย ชื่อ นามสกุล การผ่าตัดที่จะได้รับ ก่อนส่ งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัด
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยระยะหลังผ่าตัด
ตรวจวัด และบันทึกสัญญาณชีพ ระดับความรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วยเป็ นระยะ จนสัญญาณชีพอยูใ่ นระดับ
ปกติ และคงที่ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิ ดขึ้ นในระยะแรก ได้แก่ ท้องอื ด ให้จดั ท่าผูป้ ่ วยนอน
ศีรษะสู ง และกระตุน้ ให้เคลื่ อนไหวร่ างกาย รวมถึงการทากิจวัตรประจาวันโดยเร็ ว การมีเลือดออกบริ เวณ
ผ่าตัด หากแผลมีเลือดซึ มให้ทาแผลด้วยหลักใช้แรงกด (pressure dressing) ดูแลเกี่ยวกับความปวด ให้การ
พยาบาลอย่างนุ่มนวล ดูแลให้ยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรักษา และวิธีลดความปวดอื่นๆ เช่น การ
เบี่ยงเบนความสนใจ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น การพยาบาลเพื่อป้ องกันการติดเชื้ อที่แผลผ่าตัด
โดยการทาความสะอาดแผลด้วยหลักปราศจากเชื้ อ ประเมินอาการและอาการแสดงของการติดเชื้ อที่แผล
ผ่าตัด โดยสังเกตแผลว่ามีอาการปวด บวม แดง ร้อน มีหนองหรื อสารคัดหลัง่ หรื อไม่ หากมีอาการดังกล่าว
ให้รายงานแพทย์ทนั ที่ รวมทั้งแนะนาผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันแผลผ่าตัดติดเชื้ อ ได้แก่ ห้ามแคะ
แกะ เกาแผล และไม่ให้แผลเปี ยกน้ า ดูแลด้านจิตใจ คอยให้กาลังใจ และแนะนาอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ได้หลังผ่าตัด เพื่อลดความวิตกกังวล ดูแลเกี่ ยวกับการรับประทานอาหารตามแผนการรักษาและให้ได้รับ
สารอาหารต่างๆ และน้ าให้เพียงพอ ให้คาแนะนาเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น ได้แก่ การรับประทานอาหารไขมันต่า
โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และครบถ้วนทุกมื้อ ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 ไม่ยกของหนัก 46 สัปดาห์ หลังผ่าตัด แนะนาเรื่ องการดูแลแผล ทาแผลวันละครั้งที่สถานพยาบาลใกล้บา้ น และแนะนาผูป้ ่ วย
ตัดไหมหลังผ่าตัดแล้วไม่เกิ น 7-10 วัน
หรื อสารคัดหลัง่ ซึ ม ท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย ตาและตัวเหลืองเพิ่มขึ้น คันตามผิวหนัง อุจจาระสี
เทาซี ด ปั สสาวะสี เหลืองเข้ม แนะนาการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง การออกกาลังกายตามเหมาะสม และ
การมาตรวจตามนัด
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
โรคถุ งน้ าดี อกั เสบเฉี ยบพลัน จัดเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่ร้ายแรง และมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี จากสถิ ติ
ผูป้ ่ วยโรคถุงน้ าดีอกั เสบ ที่เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9 โรงพยาบาลกลาง ปี พ.ศ. 25592561 มีผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษา จานวน 26, 40 และ 46 ราย ตามลาดับ (หน่ วยเวชระเบี ยนและสถิ ติ
โรงพยาบาลกลาง, 2561) ผูป้ ่ วยโรคนี้ จาเป็ นต้องได้รับการรักษาทันที เนื่ องจากถุงน้ าดีอกั เสบอาจกลายเป็ น
ปั ญหาสุ ขภาพเรื้ อรังได้หากไม่เข้ารับการรักษา หรื อปรากฏอาการอักเสบซ้ าอีกครั้ง ทั้งนี้ ผูป้ ่ วยที่ไม่เข้ารับ
การรักษาให้หาย อาจเสี่ ยงเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่ งร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชี วิตได้ ดังนั้น ผูป้ ่ วยต้องได้รับการดูแล
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รักษา ติดตามอาการ และป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างถู กต้อง เหมาะสม พยาบาลจึงมีบทบาทสาคัญ
เริ่ มตั้งแต่การประเมินอาการผูป้ ่ วยแรกรับ ให้ความรู ้ คาแนะนาการปฏิ บตั ิตวั แก่ผูป้ ่ วยและญาติ ตลอดจน
ต้องใช้ความรู ้ ทักษะ ความชานาญในการดู แลก่ อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อให้การพยาบาลผูป้ ่ วยอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และ
ให้ผูป้ ่ วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ การให้ความรู ้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ จึงเป็ นกลยุทธ์
สาคัญที่จะช่วยผูป้ ่ วยและญาติให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ให้ความร่ วมมือตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่ งจะทาให้
ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เกิ ดภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึ กษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับโรคการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดถุ งน้ าดี อกั เสบเฉี ยบพลัน จากตารา
เอกสารวิชาการอินเตอร์ เน็ต นามาปรึ กษาแพทย์ผูร้ ักษาเพื่อให้เป็ นกรณี ศึกษาเฉพาะราย นาความรู ้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาผูป้ ่ วยเฉพาะรายโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน
2. เลือกกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 50 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องด้านขวาร้าวไป
ด้านหลังมาก คลื่นไส้ ไม่อาเจียน แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั
และอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมให้ครอบคลุมทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผล
การปฏิ บตั ิกิจกรรมการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จาหน่าย
กลับบ้าน พร้อมทั้งให้คาแนะนา และความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลและผลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
7. สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะรายจัดทาเป็ นเอกสารวิชาการทบทวนความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน
เนื้อหา ตัวอักษร และรู ปแบบทั้งก่อน-หลังพิมพ์ นาเสนอตามลาดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 50 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สภาพสมรสคู่ อาชี พรับราชการ มา
โรงพยาบาลกลางวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ด้วยอาการปวดท้องด้านขวาร้าวไปด้านหลังมาก คลื่นไส้ ไม่อาเจียน
แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉี ยบพลัน ประวัติโรคประจาตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเก๊าท์
และโรคไวรัสตับชนิ ดบี รักษาโดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่ อง ปี 2560 ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่ง ปี 2561
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ได้รับการผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่ ไม่มีประวัติการแพ้อาหารและแพ้ยา เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วย
นรี เวชกรรม 20/17 เวลา 09.45 นาฬิ กา เลขที่ภายนอก 30590/50 เลขที่ ภายใน 1336/61 ผูป้ ่ วยรู ้ สึก ตัวดี
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.9 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชีพจร 108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 145/93 มิลลิเมตรปรอท น้ าหนัก 78 กิโลกรัม ความสู ง 152 เซ็นติเมตร
เยี่ยมครั้ งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.15 นาฬิกา ผูป้ ่ วยย้ายมาหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมพิเศษ 20/9
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี สัญญาณชี พ อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชีพจร 90 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 162/90 มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจรังสี ทรวงอก ปกติ ผล
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปกติ ผลการตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวสู ง 11,600 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิ ว
โตรฟิ วสู ง 72.2 % ได้รับสารน้ า NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา ในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อ
ชัว่ โมง งดน้ าและอาหารทางปาก ให้ยาปฏิ ชีวนะ ceftriaxone ขนาด 2 กรัม และ amikin ขนาด 750
มิล ลิก รัม เข้า ทางหลอดเลือดดาวันละครั้งเพื่อลดการอักเสบ ผูป้ ่ วยปวดท้อง ระดับความปวด 8 คะแนน
ได้รับยาแก้ปวด Pethidine ขนาด 40 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา เวลา 10.30 นาฬิกา ประเมินอาการปวด
หลังได้ยา ระดับความปวดลดลงเหลือ 2 คะแนน ไม่เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
เยี่ยมครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.0
องศาเซลเซี ยส ชี พจร 70 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 182/109 มิลลิเมตร
ปรอท ได้รับสารน้ า 5%D/N/2 1000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา ในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง งดน้ า
และอาหารทางปาก ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดา ผูป้ ่ วยมีอาการปวดท้อง ระดับความปวด 8 ค
รายงานแพทย์ให้ยา morphine 3 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดาเวลา 12.45 นาฬิกา และเวลา 14.45 นาฬิกา หลัง
ได้ยาแก้ปวด อาการปวดท้องไม่ทุเลา แพทย์จึงวางแผนทาการผ่าตัดถุ งน้ าดี แบบเปิ ดหน้าท้อง เวลา 21.00
นาฬิกา ระหว่างรอไปห้องผ่าตัด ความดันโลหิ ต 182/109 มิลลิเมตรปรอท รายงานแพทย์ให้รับประทานยา
Madiplot ขนาด 20 มิลลิกรัม จานวนครึ่ งเม็ด เวลา 12.45 นาฬิกา และให้รับประทานยา Edarbi ขนาด
40 มิลลิกรัม จานวน 1 เม็ด และยา Nebilet ขนาด 5 มิลลิกรัม จานวน 1 เม็ด เวลา 16.15 นาฬิกา โดยให้
รับประทานน้ าได้ครั้งละไม่เกิน 30 มิลลิ ลิตร หลังจากได้ยาแก้ปวด และยาลดความดันโลหิ ต เวลา 20.00
นาฬิกา ความดันโลหิ ตลดลงเหลือ 153/94 มิลลิเมตรปรอท แนะนา และอธิ บายแก่ผูป้ ่ วยและญาติเกี่ ยวกับ
การปฏิ บตั ิตวั ก่อนและหลังการผ่าตัด เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซักถาม และระบายความรู ้สึกเพื่อคลาย
ความวิตกกังวล ผูป้ ่ วยรั บ ทราบและเข้าใจดี ผูป้ ่ วยเข้ารั บการผ่าตัดถุ ง น้ าดี แบบเปิ ดหน้าท้อง เวลา 21.00
นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี รับผูป้ ่ วยกลับจากห้องผ่าตัดเวลา 23.30 นาฬิกา หลังผ่าตัดถุงน้ าดีแบบเปิ ดหน้าท้อง
ได้รับยาระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชัว่ โมง สู ญเสี ยเลือดระหว่างการผ่าตัด
ประมาณ 50 มิลลิลิตร ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีแผลผ่าตัดใต้ชายโครงขวา มีสายระบายทางหน้าท้อง 1 เส้น แผลไม่
มีเลือดซึม คาสายสวนปัสสาวะไว้ ปัสสาวะสี เหลื องใส ไม่มีตะกอน สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศา
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เซลเซี ยส อัตราการเต้นของชี พจร 86 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 158/80
มิลลิเมตรปรอท
ในเลือด 98
นต์ ได้รับสารน้ า Acetar 1,000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือด
ดา ในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง แพทย์ให้ยาระงับปวด morhine ขนาด 4 มิลลิกรัม ฉี ดทางหลอดเลือดดา
ทุก 4 ชัว่ โมง ให้ยา plasil ขนาด 10 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง เมื่อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
หลังผ่าตัดแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะ ดังนี้ Metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง
และ Amikin ขนาด 750 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา วันละ 1 ครั้ง
เยี่ยมครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยมีอาการอ่อนเพลีย แผลผ่าตัดไม่มี
เลือดซึ ม สารคัดหลัง่ จากสายระบายทางหน้าท้องเป็ นสี แดงปริ มาณ 34 มิลลิลิตร สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.0
องศาเซลเซี ยส ชี พจร 70 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 141/87 มิลลิเมตร
ปรอท
ในเลือด 98
นต์ ได้รับสารน้ า Acetar 1,000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา ใน
อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ผูป้ ่ วยปวดระดับ 5 คะแนน ให้ยา morphine ขนาด 4 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือด
ดาเวลา 11.00 นาฬิกา และเวลา 15.00 นาฬิกา ตามแผนการรักษาของแพทย์ หลังได้รับยาแก้ปวดระดับความ
ปวดลดลงเหลือ 2 คะแนน ไม่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ และปรับยาปฏิชีวนะ
ให้เฉพาะ Ceftriaxone ขนาด 2 กรัม ทางหลอดเลือดดา วันละ 1 ครั้ง เริ่ มให้จิบน้ าได้ในมื้อเช้า และเที่ยง ให้
รับประทานอาหารเหลวมื้อเย็น และให้เริ่ มรับประทานยาประจาตัวของผูป้ ่ วย หลังรัประทานอาหารเหลว ไม่
มีทอ้ งอืด กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยลุกนัง่ ข้างเตียง
เยี่ยมครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีสีหน้าสดชื่น อุณหภูมิ
ร่ างกาย 36.9 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชีพจร 76 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความ
ดันโลหิต 138/86 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้รับประทานอาหารอ่อน ไม่ได้ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา ถอด
สายสวนปั สสาวะวันที่ 14 ตุลาคม 2561 หลังถอดสายสวนปั สสาวะ ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ให้ทาแผลวันละ
ครั้ง แผลหน้าท้องไม่มีสารคัดหลัง่ ซึ ม สารคัดหลัง่ จากสายระบายทางหน้าท้อง สี แดงจาง วันที่ 14 ตุลาคม
2561 ปริ มาณ 23 มิลลิลิตร และวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ปริ มาณ 15 มิลลิลิตร มีอาการปวดแผลบางครั้ง ระดับ
ความเจ็บปวด 3 คะแนน ดูแลให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยา paracetamol 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด เวลา 11.10 นาฬิกา
หลังจากนั้นไม่มีอาการปวดแผล
เยี่ยมครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยท่าทางสดชื่ นอุณหภูมิร่างกาย 36.5
องศาเซลเซี ยส ชี พจร 76 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 134/67 มิลลิเมตร
ปรอท รับประทานอาหาร และยาได้ตามแผนการรักษา ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีอาการท้องอืด แผล
หน้าท้องไม่มีสารคัดหลัง่ ซึ ม มีอาการปวดแผลบางครั้ง ระดับความเจ็บปวด 0-1 คะแนน ไม่ได้รับยาแก้ปวด
เพิ่ม แพทย์ตรวจเยีย่ มประเมินอาการผูป้ ่ วยอนุญาตให้กลับบ้านได้ ช่วยเหลือแพทย์ถอดสายระบายทางหน้าท้อง
ก่ อนจาหน่ าย ให้ท าแผลวันละครั้ ง ที่ ส ถานพยาบาลใกล้บ้าน รวมระยะเวลาที่ ผูป้ ่ วยเข้า รั บการรั ก ษาใน
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โรงพยาบาลเป็ นเวลา 7 วัน นัดติดตามการรักษาวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อดูแผล และถอดลวดเย็บแผล
ระหว่างรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแลพบปั ญหาทางการพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยปวดท้องเนื่ องจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ าดี
เป้ าหมายของการพยาบาล ระดับความเจ็บปวดลดลง
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอาการปวด จัดท่าให้สุขสบาย ศีรษะสู ง 30-45 องศา แนะนาลดความปวดด้วย
วิธี ต่ า งๆ ดู แ ลและแนะนาให้ ง ดน้ า งดอาหารทางปากทุ ก ชนิ ด ให้ส ารน้ า ยาบรรเทาอาการปวด และยา
ปฏิชีวนะตามแผนการรักษา และวัดอุณหภูมิทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อทราบการติดเชื้อจากการอักเสบ
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 2 ผูป้ ่ วยมีโอกาสขาดสารน้ าและเกลือแร่ เนื่องจากงดน้ าและอาหาร
เป้ าหมายของการพยาบาล มีภาวะสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ในร่ างกาย
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะขาดน้ าเพื่อประเมินความสมดุลของสารน้ าใน
ร่ างกาย ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารน้ าสารอาหารตามแผนการรักษา และบันทึกจานวนน้ าที่ร่างกายได้รับและ
จานวนปั สสาวะออกจากร่ างกาย เพื่อประเมินความสมดุลของสารน้ าในร่ างกาย
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายจากอาการคลื่นไส้
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่มีอาการคลื่นไส้
กิจกรรมการพยาบาล ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารน้ าสารอาหารตามแผนการรักษา สังเกตอาการของภาวะขาดน้ า
ดูแลให้ผปู ้ ่ วยทาความสะอาดช่องปาก
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่ องจากความดันโลหิ ตสู ง
เป้ าหมายของการพยาบาล ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
กิจกรรมการพยาบาล จัดสิ่ งแวดล้อมในห้องพักให้สงบ เพื่อผ่อนคลาย และส่ งเสริ มการนอนหลับของผูป้ ่ วย
ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ เพื่อติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย และรายงานแพทย์กรณี พบอาการ
ผิดปกติ ให้ยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษา ประเมิน และติดตามอาการของผูป้ ่ วยหลังได้ยาลดความดันโลหิต
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวลง
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอาการ และอาการแสดงความวิตกกังวล อธิ บายเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด วิธีการ

8

เตรี ยมร่ างกายก่อนผ่าตัด ให้คาแนะนา และสาธิ ตเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตนหลังผ่าตัด การพลิกตะแคงตัว การ
หายใจ และการไออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประคองแผลอย่างเหมาะสม การลดความปวด ให้ผูป้ ่ วยพูด
ระบายความรู ้สึกต่างๆ ซักถามปัญหา หรื อข้อข้องใจต่างๆ ให้กาลังใจเมื่อผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาได้
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 6 อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดออก (bleeding)
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตระดับความรู ้ สึกตัว และบันทึกสัญญาณชี พ จนสัญญาณชี พปกติ สังเกตและ
บันทึกภาวะเลือดออก (bleeding) จากลักษณะของแผล สี ของสารคัดหลัง่ จากสายระบายทางหน้า สังเกตการ
หายใจของผูป้ ่ วย ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง จัดท่าให้นอนศีรษะสู ง และติดตามค่าออกซิ เจนในเลือด ให้สาร
น้ าทางหลอดเลื อดดาตามแผนการรักษา
ค
แนะนาผูป้ ่ วย มี
ให้แจ้งพยาบาล เพื่อให้ ตามแผนการรักษา ค
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 7 ผูป้ ่ วยปวดแผลเนื่องจากเนื้อเยือ่ ถูกทาลายจากการผ่าตัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ระดับความเจ็บปวดลดลง
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอาการปวด และสอบถามระดับความปวด พูดคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความ
ปวดไปสู่ สิ่งอื่น โดยหากิ จกรรมให้ผูป้ ่ วยทา ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา สังเกตอาการข้างเคียงหลัง
ได้รับยาระงับความปวดที่อาจเกิ ดขึ้นได้ ดูแลผูป้ ่ วยนอนพักในท่าที่สุขสบาย สอน และสาธิ ตวิธีการลุ กนัง่ ที่ถูกวิธี
เวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ไอ จาม ให้ใช้หมอน ผ้าห่ม หรื อใช้มือกดเบาๆบริ เวณท้อง เพื่อช่วยลดการกระทบกระเทือนแผล
ผ่าตัด แนะนาผูป้ ่ วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ เช่น หายใจเข้า-ออกยาวๆ โดยทาช้าๆไม่เกร็ งกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล ประเมิน และติดตามอาการปวดของผูป้ ่ วย ภายหลังให้การพยาบาล
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 8 อาจเกิดภาวะท้องอืดหลังได้รับการผ่าตัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะท้องอืดหลังได้รับการผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล ประเมิน และสอบถามอาการปวดแน่นท้อง ท้องอืด กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยลุกเดินโดยเร็ ว
สอนและสาธิ ตวิธีการออกกาลังกายบนเตียง เพื่อกระตุน้ การทางานของร่ างกายหลังผ่าตัด ให้กลับมาทางาน
ได้ตามปกติเร็ วที่สุด ดูแลให้ผปู ้ ่ วยรับประทานอาหารตามแผนการรักษา หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่
ย่อยยาก หรื ออาจทาเกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร สังเกต และสอบถามอาการท้องอืด แน่นท้อง การผายลม
และการถ่ายอุจจาระของผูป้ ่ วยภายหลังให้การพยาบาล
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 9 อาจเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดบริ เวณหน้าท้อง
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เป้ าหมายของการพยาบาล แผลผ่าตัดไม่ติดเชื้อ
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตอาการแสดงของการติดเชื้ อบริ เวณแผลผ่าตัด ได้แก่ อาการอักเสบ ปวด บวม
แดง ร้ อน หรื อมีสารคัดหลัง่ ซึ มบริ เวณแผล สารคัดหลัง่ จากสายระบายมีสีคล้ายหนอง บันทึกสัญญาณชี พ
ติดตามอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง นะนาไม่แกะเกาแผล ไม่ให้แผลเปี ยก
น้ า เพราะอาจทาให้เกิ ดการติ ดเชื้ อที่ แผล ให้ยาปฏิ ชีวนะตามแผนการรักษา ทาแผลด้วย 70 เปอร์ เซ็ นต์
แอลกอฮอล์ และเบตาดีน ด้วยหลักปราศจากเชื้ อ ดูแลและแนะนา
ระทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่ น
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ขาว นม ผักผลไม้ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการหายของแผล
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 10 ผูป้ ่ วยพร่ องความรู ้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยมีความรู ้และสามารถดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นได้
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความรู ้ของผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ัว หลัง ผ่า ตัด เมื่ อ กลับ ไปอยู่ บ ้า น ได้แ ก่ การรั บ ประทานอาหาร การ
รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่ อง ห้ามยกของหนักหลังผ่าตัด 4-6 สัปดาห์ การดูแลแผล อาการ
ผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนนัด และการมาตรวจตามแพทย์นดั เพื่อติดตามการรักษา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา
จากการติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วย พบปั ญหาทางการพยาบาลทั้งหมด 10 ปั ญหา ปั ญหาทั้ง 10 ปั ญหา ได้รับ
การแก้ไขหมดไป รวมอยู่โรงพยาบาลนาน 7 วัน ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัวดี ไม่มีไข้ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน รับประทาน
อาหารได้ดี ไม่มีทอ้ งอืด แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีปวด บวม แดง ร้อน ไม่มีสารคัดหลัง่ ออกมาจากแผล อุณหภูมิ
ร่ างกาย 36.5 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 76 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 134/67
มิลลิเมตรปรอท แพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้าน ให้คาแนะนาก่อนกลับบ้านในเรื่ อง การรับประทานยา การดูแล
แผล การออกกาลัง กาย การสังเกตอาการผิดปกติ ที่ ควรมาพบแพทย์ การมาตรวจตามนัด โดยนัดมาตรวจ
1 สัปดาห์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อดูแผล และถอดลวดเย็บแผล (off stapple)
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึ ก ษาการพยาบาลผู ป้ ่ วยผ่า ตัด โรคถุ ง น้ า ดี อกั เสบเฉี ย บพลัน ขณะเข้า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล พบปั ญหาทางการพยาบาลทั้งหมด 10 ปั ญหา ผูป้ ่ วยได้รับการรั ก ษาพยาบาลอย่างถู กต้อง
เหมาะสม ครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ตามปั ญหาการพยาบาลที่เกิดขึ้น ผูป้ ่ วยและญาติให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี สามารถปฏิ บตั ิ ตวั หลังผ่าตัดได้ถูกต้อง ไม่เกิ ดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ทุ กปั ญหาจึ ง
ได้รับการแก้ไขหมดไป นัดติดตามการรักษา วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 พัฒนาความรู ้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า และนาไปปรับใช้ในการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดโรค
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวพิมลรัตน์ คาแก้ว
เพื่อประกอบการประเมิน เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล (ตาแหน่งเลขที่ รพก.440)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อง QR code: การปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
หลักการและเหตุผล
ภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากผลการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่ างกาย พบคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป อยูใ่ นภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับ
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา (ปรี ดา สัมฤทธิ์ ประดิษฐ์, 2562) สาเหตุอาจเกิดจากพันธุ กรรม พฤติกรรมการ
บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป การออกกาลังกายน้อย ทาให้การเผาผลาญพลังงานลดลง ล้วนแต่เป็ นผลทาให้มี
ภาวะอ้วนได้ ภาวะอ้วนมี ความสัมพันธ์ กบั โรคต่างๆมากมาย เช่ น ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน ไขมันใน
โลหิ ตสู ง ไขมันพอกตับ โรคนอนกรนหรื อการหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่ งโรคที่กล่าวมานี้ เป็ นโรคเรื้ อรังที่
ก่อให้เกิดปั ญหากับผูป้ ่ วย และรบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน ทาให้มีอายุขยั สั้นลงเมื่อเทียบกับคนทัว่ ไป อีก
ทั้งยังเป็ นภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (ศิริอร สิ นธุ และฐิติพงษ์ ตันคาปวน,
2559; Katzmarzyk et al, 2005; Grundy, 2004) การรักษาโรคอ้วน มีหลายวิธี ได้แก่ การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม การควบคุ มอาหาร การออกกาลังกาย รวมไปถึงการใช้ยา วิธีการดังกล่าวสามารถลดน้ าหนักได้
ช่วงแรก แต่ไม่สามารถรักษาหรื อคงน้ าหนักผูป้ ่ วยได้ตลอด ผูป้ ่ วยมักจะมีน้ าหนักตัวกลับมาเพิ่มขึ้นได้ จึงได้
มีการรักษาด้วยการผ่าตัดขึ้น ซึ่ งจากข้อมูลระยะยาว พบว่าสามารถลดน้ าหนักได้ดีกว่า สามารถคุมน้ าหนักได้
เป็ นระยะเวลานาน และผูป้ ่ วยสามารถหายจากโรคร่ วมได้ดี
จากสถิติการรักษาโรคอ้วนโดยการผ่าตัดเพาะอาหารของโรงพยาบาลกลาง ปี 2560-2562 มีจานวน
13, 20 และ 23 ราย ตามลาดับ (หน่วยเวชสถิติและเวชระเบียน, 2562) การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่
ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชี พตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าตัด เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อ มของผู ป้ ่ วยทั้ง ร่ า งกาย และจิ ต ใจ ทั้ง ก่ อ นผ่า ตัด และหลัง ผ่า ตัด โดยเฉพาะการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมหลังการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็ นการดาเนิ นชี วิต การออกกาลังกาย และการรับประทานอาหาร ซึ่ งจาก
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่ผา่ นมา พบว่า ยังไม่มีแนวทางการปฏิบตั ิ
ตัวที่เป็ นรู ปธรรม ที่สามารถสื่ อสารให้ผูป้ ่ วย และครอบครัวเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ที่บา้ นเพื่อ
ทบทวนการปฏิ บ ตั ิ ตวั ได้ จึ ง ถื อเป็ นปั ญหาส าคัญในการรั ก ษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ ไ ด้รับ การผ่า ตัด
กระเพาะอาหาร ผูจ้ ดั ทาโครงการตระหนักถึ งปั ญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดจัดทาการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรค
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อ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารในผูป้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลกลางขึ้น โดยจัดทาในรู ปแบบ QR
Code เพื่อให้บุคลากรใช้เป็ นแนวทางในการสอนผูป้ ่ วย รวมทั้งผูป้ ่ วยและญาติสามารถนาไปใช้ที่บา้ นได้
โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วน การเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด และการปฏิบตั ิ
ตัวหลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผูป้ ่ วยโรคอ้วนมีความรู ้ สามารถปฏิ บตั ิ ตวั ได้ถูกต้องก่อน และหลังการผ่าตัด
กระเพาะอาหาร
2. เพื่อให้บุคลากรพยาบาลใช้เป็ นแนวทางการแนะนาผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่มารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร สามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
โรคอ้วน คื อ โรคที่ เกิ ดจากพลังงานที่ ร่า งกายได้รับ มากเกิ นกว่า พลัง งานที่ ร่า งกายใช้ไป ท าให้
ร่ างกายมี การสะสมปริ มาณไขมันมากกว่าปกติ จนอาจเกิ ดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ (ศิริอร สิ นธุ และฐิ ติพงษ์
ตันคาปวน, 2559) ซึ่งการรักษาภาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วน มีดงั ต่อไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบไปด้วย การคุมอาหาร การออกกาลังกาย และพฤติกรรมบาบัด โดย
มีเป้าหมายคือลดพลังงานที่ทานเข้าไป และเพิ่มการใช้พลังงานให้มากขึ้น ซึ่งต้องทาคู่กนั จึงจะได้ผลดีที่สุด
2. การลดน้ าหนักโดยใช้ยา โดยกลไกการออกฤทธิ์ หลักคื อกดการทางานของสมองทาให้เกิ ด
ความรู ้ สึกอิ่ม และลดการดู ดซึ มไขมันในลาไส้ ซึ่ งต้องทาควบคู่กบั การควบคุ มอาหาร และออกกาลังกาย
เสมอ เนื่ องจากยามีประสิ ทธิ ภาพไม่ดีมากนัก และส่ วนใหญ่หากผูป้ ่ วยไม่มีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมด้าน
การรั บประทาน และการออกก าลัง กายแล้ว หลังหยุดยาน้ าหนัก ตัวจะเพิ่ม ขึ้ นมาใหม่ นอกจากนี้ ย ายัง มี
ผลข้างเคียงและมีราคาแพง จึงเลื อกใช้ยาเพียงเพื่อเสริ มการคุมอาหาร และออกกาลังกายเท่านั้น หากไม่
สามารถลดน้ าหนักได้รัอยละ 5-10 ในเวลา 3-6 เดือน แปลว่า ยาใช้ไม่ได้ผลต้องพิจารณาหยุดหรื อเปลี่ยนยา
3. การผ่าตัดเพื่อลดน้ าหนัก จุดประสงค์ไม่เพียงแต่เพื่อลดน้ าหนักผูป้ ่ วยอย่างเดี ยว แต่เพื่อให้โรค
ร่ วมต่างๆหายไปด้วย โดยการผ่าตัดจะใช้ในผูท้ ี่มีดชั นี มวลกายมากกว่า 37.5 ขึ้นไป หรื อผูท้ ี่มีดชั นีมวลกาย
มากกว่า 32.5 ร่ วมกับมีโรคร่ วม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง ภาวะหยุดหายใจขณะ
นอนหลับ เป็ นต้น นอกจากนั้น ผูป้ ่ วยจะต้องมีความเข้าใจเรื่ องของการผ่าตัดเป็ นอย่างดี เพราะสิ่ งที่สาคัญที่
จะให้การผ่าตัดลดน้ าหนักได้ผลมากที่สุด คือการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
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ในที่ น้ ี จะขอกล่ าวการปฏิ บตั ิ ตวั ของผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร เพื่อให้การ
รักษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ศูนย์ผา่ ตัดและรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุ งเทพ, 2560) ดังนี้
การเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัด
1. ตรวจร่ างกายโดยละเอียด เช่ น ตรวจเลื อด อัลตราซาวด์ เอ็กซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ตรวจ
สมรรถภาพปอด เป็ นต้น
2. ส่ องกล้องตรวจกระเพาะอาหารให้มนั่ ใจว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ ก่อนที่จะทาการผ่าตัด
3. เตรี ยมความพร้ อมด้านโภชนาการจากนักกาหนดอาหาร โดยจะมีการประเมิน และการปรับ
การรับประทานอาหารหลังทาการผ่าตัด
4. ทดสอบสภาพจิตใจกับ นัก จิตวิท ยา เพื่อมัน่ ใจว่า ไม่มีโรคทางจิตเวชสาคัญที่ห้า มการผ่า ตัด
และเตรี ยมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมหลังผ่าตัด
5. ประเมินภาวะโรคที่มีความเสี่ ย งก่อนผ่า ตัดเพื่อป้ องกันผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น เช่ น โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น
6. ตรวจการนอนหลับ (STOP-BANG) และตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ (Sleep Test)
7. เรี ยนรู ้ วิธีออกกาลังกายก่อนและหลังผ่าตัดอย่างถู กต้องกับแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
8. งดสู บบุหรี่ ก่อนผ่าตัด 4 สัปดาห์
9. งดน้ าและอาหารก่อนเข้ารับการผ่าตัด 6-8 ชัว่ โมง ถ้าต้องรับประทานยาให้เป็ นไปตามที่แพทย์สั่ง
10. ถ้าอยู่ในระหว่างรับประทานยา อาหารเสริ ม สมุนไพร ควรปรึ กษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานชนิ ดใด
และต้องหยุดชนิ ดใดก่อนผ่าตัด
11. แจ้งแพทย์หากรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลื อด หรื อประวัติการเจ็บป่ วยเกี่ ยวกับ
โรคหลอดเลือด
12. ผูป้ ่ วยทุกรายจะได้รับยาฉี ดป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันก่อนการผ่าตัดกระเพาะอาหาร 12 ชัว่ โมง
การดู แลหลังผ่าตัด การดู แลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ดังนี้
1. รับสารอาหารและน้ าทางสายน้ าเกลื อจนกว่าจะรับประทานอาหารเองได้
2. ใส่ ปลอกสวมขาเพื่อป้ องกันภาวะแข็งตัวในเส้นเลื อดดา โดยถอดออกเมื่อผูป้ ่ วยขยับตัวได้เอง
และเมื่อขยับตัวได้ควรเริ่ มเคลื่ อนไหวร่ างกายโดยเร็ ว เพื่อให้ทากิ จวัตรประจาวันได้ปกติ ภายใน 2-3 วัน
3. หากมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ ปรึ กษาแพทย์ทนั ที เช่ น อัตราการเต้นของหัวใจ > 120 ครั้ งต่อ
นาที มีไข้ 37.8 องศาเซลเซี ยส หรื อมีอาการปวดท้องอย่างรุ นแรง
4. ควบคุ มอาหารตามที่นกั กาหนดอาหารวางแผน และให้คาปรึ กษาอย่างเคร่ งครัด
5. การรับ ประทานอาหารหลัง ผ่า ตัด แบ่ง ออกเป็ น 1) หลังผ่าตัดสัปดาห์แรก รับประทานได้
เฉพาะอาหารเหลวครั้งละน้อยๆ แต่บ่อย ได้แก่ เครื่ องดื่มที่ไม่อดั ลม และไม่เติมน้ าตาล ซุ ปใส น้ าผัก น้ าผลไม้

4

โยเกิ ร์ต เป็ นต้น 2) หลังผ่าตัดสัปดาห์ที่ 3 รับประทานอาหารชิ้ นเล็กๆ โดยดื่ มน้ าก่อนทานอาหาร 15-30
นาที เช่ น ข้า วต้ม เป็ นต้น เพื่อ เตรี ย มปรับ สู่ ก ารรับประทานอาหารปกติ โดยรับ ประทานปริ ม าณน้อ ย
เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลื น
6. สามารถเริ่ มออกกาลังเบาๆ ได้ต้ งั แต่สัปดาห์ที่ 2 หลังการผ่าตัด และงดยกของหนัก 3 เดือน
7. พบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่ งครัดเพื่อตรวจเช็คร่ างกาย และติดตามการรักษา
การปฏิ บตั ิ ตวั หลังผ่าตัด
1. รับประทานอาหาร 3 มื้ อต่อวัน ห้ามทานจุบจิบ เมื่อเริ่ มรับประทานอาหารได้ ควรหยุดทาน
เมื่อรู ้ สึกอิ่ม มิฉะนั้นอาจเกิ ดอาการจุกแน่ นท้อง หรื อคลื่ นไส้อาเจียนได้
2. รับประทานอาหารทีละช้าๆ ตัดอาหารชิ้ นเล็ก และเคี้ ยวให้ละเอียดจนเหลวก่อนทาน
3. จิบน้ าเปล่าตลอดทั้งวัน แต่ไม่ควรดื่ มน้ าก่อนหรื อหลังรับประทานอาหาร 30-45 นาที
4. เริ่ มรับประทานอาหารชนิ ดใหม่ทีละอย่าง เมื่อรับประทานอาหารโดยไม่มีอาการจุกแน่ นท้อง
หรื อคลื่ นไส้อาเจียนจึงค่อยเริ่ มอาหารชนิ ดถัดไป
5. จากัดปริ มาณน้ าตาล 15 กรัมหรื อน้อยกว่าต่อ 1 มื้อ ไม่ควรดื่มน้ าอัดลม กาแฟ น้ าผลไม้ น้ าหวาน
6. เน้นรับประทานอาหารโปรตี นสู งอย่างเนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน เลี่ยงอาหารประเภทแป้ ง และไขมัน
7. เสริ มวิตามิน และแร่ ธาตุตามคาแนะนาของแพทย์
10. ออกกาลังกายครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
สิ่ งสาคัญที่ช่วยให้การการรักษาผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารประสบความสาเร็ จ
คือ การควบคุมพฤติกรรมหลังผ่าตัด
การสื่ อสารในการให้ความรู ้ แก่ ผูป้ ่ วย มี หลากหลายวิธี ได้แก่ การสอนเป็ นรายบุ คคล/ รายกลุ่ ม
แผ่นพับ วิดิทศั น์ และการสื่ อสารทางสมาร์ทโฟนโดยใช้ QR Code ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ QR Code
QR Code ย่อมาจากคาว่า “Quick Response Code” เป็ นบาร์ โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode)
ประกอบด้วยมอดูลสี ดาที่เป็ นจุดสี่ เหลี่ยม จัดวางในกรอบบนพื้นหลังสี ขาว ซึ่ งสามารถอ่านได้ดว้ ยเครื่ อง
สแกนคิวอาร์ โค้ด หรื อสมาร์ ทโฟนที่มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนคิวอาร์ โค้ด เพื่อถอดข้อมูลออกมาเป็ นข้อความ
หรื อเว็บไซด์โดยมีการใช้งานที่ง่ายกว่าบาร์ โค้ด 1 มิติ และเก็บข้อมูลได้มากกว่า (บุษรา ประกอบธรรม, 2554)
ปัจจุบนั เป็ นยุคที่สมาร์ทโฟนได้กลายเป็ นปัจจัยสาคัญในชีวิตประจาวัน กระแสความนิยม QR Code
ในประเทศไทยเริ่ มมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมากขึ้น เนื่องจาก QR Code เป็ นการนาเสนอข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึ งกลุ่มผูร้ ับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การที่มีเวลา
จากัดในการรับข้อมูล จึงมีการประยุกต์ใช้ QR Code ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลในด้านต่างๆมากมาย เช่ น การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงเวปไซต์ต่างๆ รวมถึงด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขด้วย
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