ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้ านการพยาบาล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เรื่ อง แนวทางการพัฒนากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทําหัตถการ

เสนอโดย
นางสาวรัตติญา แซ่ฮ่อง
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตําแหน่งเลขที่ รพส. 419)
ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิ รินธร
สํานักการแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ 5 วัน (วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ดําเนินการ
ความรู้ เกีย่ วกับโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
โรคกล้า มเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ย บพลัน (acute coronary syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการที่ มี
ลักษณะบ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุ นแรงและเฉี ยบพลัน มีล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือด ส่ งผล
ให้ไม่มีการไหลเวียนของเลื อดไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจ ทําให้มีอาการเจ็บหน้าอก และอาจมีอาการอื่นร่ วม
ด้วย เช่น เหงื่อออก หน้ามืดเป็ นลม คลื่นไส้ อาเจียน (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2556)
สาเหตุ เกิ ด จากการแตกของคราบไขมัน (atherosclerosis) อุ ด ตัน หลอดเลื อ ดแดงโคโรนารี
พบมากกว่า 90% โดยสิ่ งที่กระตุน้ ให้คราบไขมันแตก แบ่งออกเป็ นปั จจัยภายในและภายนอก ปั จจัยภายใน
ได้แก่ ลักษณะของคราบไขมัน เช่ น ขนาด ความคงรู ปของคราบไขมัน และความหนาของเยื่อหุ ้มไฟบรั ส
(fibrous cap) คราบไขมันไม่อยูต่ วั หรื อคราบไขมันที่แตกง่าย ปั จจัยภายนอก เช่น ออกกําลังกายอย่างหักโหม
การมี ความเครี ยดทางอารมณ์ อย่างรุ นแรง การสู บบุ หรี่ หลังมี เพศสัมพันธ์ การอยู่ในที่ร้อนจัดหรื อเย็นจัด
จะเพิ่มการทํางานของระบบประสาทซิ มพาเตติก (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2556)
พยาธิ สรี รวิทยา หลอดเลื อดแดงแข็งเกิ ดจากมีไขมันเกาะตัวที่ ผนังหลอดเลื อดและมี พลาคห่ อหุ ้ม
ทําให้ทางไหลของเลือดแคบลง หากพลาคแตกออก จะกระตุน้ ให้เกล็ดเลือดมาเกาะกลุ่มกันและกระตุน้ การ
แข็งตัวของเลือด เกิดก้อนลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด เลือดไหลผ่านไม่ได้ ทําให้มีปริ มาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ไม่เพียงพอ เกิ ดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดไปเลี้ ยง หากขาดเลื อดนาน 20 นาที กล้ามเนื้ อหัวใจจะตาย
ส่ งผลให้เจ็บหน้าอกภายใน 8-10 วินาที บริ เวณของหัวใจที่มีการตายมากที่สุด คือ ผนังด้านหน้าของหัวใจ
ห้องล่างซ้ายใกล้กบั ยอดหัวใจ สามารถตรวจพบเอนไซม์ CK-MB ได้ต้ งั แต่ 3-15 ชัว่ โมง โดยมีระดับสู งสุ ด
12-24 ชัว่ โมง Troponin-T ถูกหลัง่ ออกมาเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดภายใน 2 ชัว่ โมง และกลับสู่ ภาวะปกติ
ภายใน 4 ชัว่ โมง CPK สู งขึ้นได้ภายใน 4-8 ชัว่ โมง และมักลดระดับลงเป็ นปกติภายใน 48-72 ชัว่ โมง
(ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2555)
อาการและอาการแสดง อาการที่พบ ได้แก่ (ดวงกมล วัตราดุลย์ และปั ทมา พีระพันธุ์, 2558)
1. เจ็บหน้าอก เจ็บแน่นๆ คล้ายมีอะไรมากดทับ และอาจปวดร้ าวไปที่ไหล่หรื อบริ เวณต้นแขน
ระยะเวลาเจ็บ เป็ นช่วงสั้นๆ แต่ไม่เกิน 20 นาที มีอาการเขียวคลํ้า เย็นตามปลายมือปลายเท้า
2. หายใจลําบาก หายใจไม่โล่ง ไม่เต็มปอด อาจจะเกิดขึ้นขณะออกแรงหรื อขณะอยูเ่ ฉยๆ ก็ได้
3. ความดันโลหิ ตตํ่าหรื อช็อก มีอาการเขียวคลํ้า เย็นตามปลายมือปลายเท้า
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4. อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเนื่องจากมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ
5. คลื่นไส้ อาเจียนจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่ งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่ างกายลดลง
การวินิจฉัย
1. การซักประวัติ อาการทางคลิ นิก เช่น เจ็บหน้าอก มีอาการแน่ นๆ คล้ายมีอะไรมากดทับ และอาจมี
อาการปวดร้าวไปที่ไหล่หรื อบริ เวณต้นแขน การตรวจร่ างกาย การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
2. การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ 12 leads ทันทีภายใน 10 นาที จะพบความผิดปกติของ ST segment
ยกขึ้น (ST elevation)
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย Troponin, Creatinine Kinase, CK-MB
4. การตรวจวินิจฉัย เพิ่ม เติ ม ได้แก่ การตรวจคลื่ นเสี ยงสะท้อนความถี่ สูง หัวใจ การทดสอบ
สมรรถภาพหัวใจโดยการออกกําลังด้วยการเดินสายพาน ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก การสวนหัวใจและการฉี ดสี
หลอดเลื อดหัวใจ การตรวจคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า (ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร, สุ นนั ทา ครองยุทธ และวิจิตรา
กุสุมภ์, 2556)
การรักษา จุดมุ่งหมายของการรักษา คือ ทําให้อาการเจ็บแน่นหน้าอกลดลง ป้ องกันการเกิดกล้ามเนื้ อ
หัวใจตายเฉี ยบพลันและป้ องกันการเกิดการเสี ยชี วิตเฉี ยบพลันจากโรคหัวใจ แนวทางในการรักษามี 3 ทาง
ดังนี้ (เสาวนีย ์ เนาวพาณิ ช, 2552)
1. การรักษาด้วยยา (Pharmacologic therapy) แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
1.1 Anti-ischemic drugs ประกอบด้วย nitrates เช่น Isosorbide dinitrate, Nitroglycerine ลดการ
ใช้ออกซิ เจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดอาการปวดจากการขาดเลือด Beta-blocker เช่น Atenolol, Propranolol ทําให้
หัวใจเต้นช้าลง หลอดเลื อดขยายตัว ลดความต้องการใช้ออกซิ เจน ควรให้ทุกรายที่ไม่มีขอ้ ห้าม Calciumblockers เช่น Amlodipine, Nifidipine, Diltiazem, Verapamil ฤทธิ์ ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ให้ในรายที่มี
ข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม Beta-blocker เช่น ผูป้ ่ วยโรคหอบหื ด
1.2 Antiplatelets ได้แก่ Aspirin, Ticlopidine, Clopidogrel เป็ นยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
1.3 Anticoagulant ได้แก่ Unfractionated heparin, Low-molecular weight Heparin
2. การรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention :PCI) โดยการ
ใช้สายสวนหัวใจชนิ ดพิเศษ เป็ นหัตถการที่กระทําเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตรงจุดที่ตีบแคบโดยการใช้
บอลลูน เรี ยกว่า Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) และอาจต้องใส่ ขดลวด (Stent)
เข้าไปในหลอดเลือดเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด เรี ยกว่า Percutaneous Transluminal Coronary Intervention
3. การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft : CABG)
การพยาบาล พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการดูแลประเมินและคัดกรองผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องรวดเร็ ว ตั้งแต่
ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (เกรี ยงไกร เฮงรัศมี และกนกพร แจ่มสมบูรณ์, 2555) แบ่งเป็ น

3

1. การพยาบาลขณะอยูท่ ี่หอ้ งฉุ กเฉิ น
1.1 ซักประวัติเกี่ยวกับอาการสําคัญของผูป้ ่ วย อาการเจ็บหน้าอก
1.2 ประเมินระดับความรู ้สึกตัว และสัญญาณชีพ
1.3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads ทันที และติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง
1.4 ให้ผปู ้ ่ วยนอนพักและให้ออกซิ เจนทางจมูก 2-4 ลิตรต่อนาที ถ้าความเข้มข้นของออกซิ เจนใน
เลือดแดงที่วดั จากปลายนิ้วตํ่ากว่า 95 %
1.5 เปิ ดเส้นเลือดดําและส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อดูความผิดปกติของสาร Cardiac enzyme
ได้แก่ CPK และ Troponin-T
1.6 ให้ยาตามแผนการรักษาและระวังภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ASA, Isordil และ Clopidogrel กรณี
ที่ส่งต่อผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ยาอื่นๆ เช่น Morphine 1-2 มิลลิกรัม
ทางหลอดเลือดดํา เพื่อลดอาการเจ็บหน้าอก
2. การพยาบาลขณะอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
2.1 ประเมิน บันทึก และรายงานแพทย์เกี่ยวกับลักษณะอาการเจ็บหน้าอก ทั้งตําแหน่ ง ความรุ นแรง
อาการเจ็บร้ าว ระยะเวลาที่เป็ น ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดและอาการร่ วมอื่นๆ เช่ น เหงื่อแตก ตัวเย็น ตรวจคลื่ นไฟฟ้ า
หัวใจ 12 leads ภายใน 10 นาที และทุกครั้งที่มีอาการเจ็บหน้าอก
2.2 กรณี ไ ด้ รั บ การสวนหั ว ใจ หรื อขยายหลอดเลื อ ดหั ว ใจโดยใช้ บ อลลู น (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty : PTCA) พยาบาลจะต้องเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วยทั้งด้านร่ างกาย
และด้านจิตใจ การส่ งต่อข้อมูลให้กบั ทีมแพทย์ พยาบาลห้องสวนหัวใจ เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการดู แลอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อผูป้ ่ วยกลับจากห้องสวนหัวใจ มีการประเมินและเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่ อง
2.3 กรณี ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytics) พยาบาลจะต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ประเมินสัญญาณชี พ ประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอก EKG monitoring สังเกตและประเมินภาวะเลือดออก
ผิดปกติ และติดตามผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องในทุกระยะ
2.4 ดู แลผูป้ ่ วยให้ได้รับ Morphine และ NTG ทางหลอดเลื อดดํา พร้ อมทั้งติ ดตามการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads และการตรวจ cardiac enzyme ซํ้า ตามแผนการรักษา
2.5 เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของการเกิด cardiac arrest เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดัน
โลหิ ตตํ่า เหงื่อแตก ตัวเย็น ซี ดเขียว ปั สสาวะออกน้อย ความรู ้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
2.6 เตรี ยมยาและอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยชีวติ ให้มีความพร้อม เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
2.7 ประเมินการไหลเวียนเลื อดและติดตามผลการออกฤทธิ์ ของยาลดการทํางานของหัวใจและเพิ่ม
cardiac output รวมทั้งยากระตุน้ หัวใจเพื่อประเมินผลของยาและการบีบตัวของหัวใจ
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2.8 ประเมินปริ มาณปั สสาวะควรมากกกว่า 0.5 ml/kg/hr หากปั สสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr.
แสดงถึงเลือดมาเลี้ยงที่ไตน้อยลงจากการลดลงของ cardiac output
2.9 ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการพักผ่อน (absolute bed rest) ใน 24 ชัว่ โมงแรก ช่วยเหลือในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของผูป้ ่ วย วางแผนรวมกิจกรรมการพยาบาลที่รบกวนผูป้ ่ วยในคราวเดียวกัน
2.10 การดูแลด้านจิตใจ อธิ บายให้ทราบเกี่ยวกับโรคและการรักษา การตรวจพิเศษต่างๆ
3. การพยาบาลขณะอยูใ่ นหอผูป้ ่ วย
เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการแสดงของระบบไหลเวียนโลหิ ตและสัญญาณชี พคงที่ แพทย์จะพิจารณาย้ายออก
จากหอผูป้ ่ วยวิกฤติได้ พยาบาลจะส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับอาการสําคัญ การรักษาหรื อหัตถการที่ผูป้ ่ วยได้รับ
ปั ญหาที่ตอ้ งการดู แลต่อ วางแผนการจําหน่ายร่ วมกับสหสาขาวิชาชี พ เพื่อให้ผูป้ ่ วยและญาติสามารถดู แล
ตนเองได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บา้ น
4. การพยาบาลในระยะก่อนออกจากโรงพยาบาล ให้ความรู ้แก่ผูป้ ่ วยเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ดังต่อไปนี้
(ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2555)
4.1 Medication ความรู ้เกี่ยวกับยาที่ตนเองได้รับอย่างละเอียด ได้แก่ ชื่ อยา การออกฤทธิ์ ของยา
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ย า วิ ธี ก ารใช้ ขนาด ปริ มาณ จํา นวนครั้ ง ระยะเวลาที่ ใ ช้ ข้อ ควรระวัง การใช้
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
4.2 Environment/Exercise การจัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสม เช่ น นอนชั้นล่าง อยู่ใกล้ห้องนํ้า
ออกกําลังกายเท่าที่ร่างกายสามารถจะทนได้ คือ ขณะออกแรงไม่มีอาการหายใจลําบาก ใจสั่น เหงื่อออกมาก
4.3 Treatment เป็ นการเตรี ยมผูป้ ่ วยและครอบครัว เพื่อให้เข้าใจในแผนการรักษา และมีทกั ษะที่
จําเป็ นในการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา เช่น ความสามารถในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการเจ็บหน้าอก
4.4 Health ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการเตรี ยมให้เข้าใจถึงข้อจํากัดด้านสุ ขภาพ
4.5 Occupational/Referal เป็ นการเตรี ยมให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจและทราบถึงความสําคัญของการมาตรวจ
ตามนัดทั้งเวลาและสถานที่ และทราบว่าในกรณี ฉุกเฉินควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บา้ ง
4.6 Diet เป็ นการเตรี ยมผูป้ ่ วยและครอบครั ว ให้เข้าใจและสามารถเลื อกรั บประทานอาหารให้
ถูกต้องเหมาะสมกับข้อจํากัดของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
4.7 การฟื้ นฟูสมรรถภาพหัวใจ ควรเริ่ มต้นให้เร็ วที่สุดโดยไม่เกิ ดอันตราย เช่ น 24 ชัว่ โมงแรก
บริ หารการหายใจและแขนขาที่เตียง วันที่ 1 ลุกนัง่ ทํากิจวัตรประจําวันบนเตียง วันที่ 2-3 นัง่ เก้าอี้ บริ หาร
โดยการเคลื่อนไหวขาและเดินรอบๆ เตียง วันที่ 4-5 นัง่ บนเตียงห้อยขาโดยมีเก้าอี้รองเท้าทั้ง 2 ข้างไว้ วันที่
5-6 เดินระยะสั้น วันที่ 6-7 เดินในระยะทาง 8-10 เมตร
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสําคัญของเรื่ อง
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โรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน เป็ นโรคที่คุกคามต่อชี วิตและเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตอันดับ
ต้นของประชากรในประเทศไทย สาเหตุ เกิ ดจากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและสภาวะแวดล้อมที่รีบเร่ ง ทํา ให้
จํานวนผูป้ ่ วยโรคหัวใจของคนไทยเพิ่มสู งขึ้น สถิติผปู ้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อโรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน ที่รับไว้
รักษาที่หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสิ รินธร ในปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่าจํานวนผูป้ ่ วยเพิ่ม
จากร้อยละ 5.45 เป็ น 6.29 และ 6.78 ตามลําดับ (โรงพยาบาลสิ รินธร สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร,
2557-2559) โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญ และต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เป็ นจํานวนมาก ผูศ้ ึ กษาได้ตระหนักถึ งความสําคัญดังกล่าว จึงได้จดั ทํากรณี ศึกษา การพยาบาลผูป้ ่ วย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับโรคและการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อโรคหัวใจขาด
เลือดเฉี ยบพลัน จากหนังสื อการพยาบาล เอกสารทางวิชาการ ทางระบบสารสนเทศ
4.2.2. เลื อกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 75 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉี ยบพลัน รับไว้รักษาในหออภิบาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เลขที่
ภายนอก 39011/59 เลขที่ภายใน 14616/59
4.2.3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั
อดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4.2.4. วินิจฉัยการพยาบาล จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา วางแผนการพยาบาลและให้การ
พยาบาลตามแผนที่วางไว้
4.2.5. ประเมิ นผลการพยาบาลและปรั บ แผนการพยาบาลใหม่ต ามปั ญหาที่ พ บ วางแผนการ
จําหน่ายผูป้ ่ วย ให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิตน และส่ งเสริ มให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
4.2.6. สรุ ปผลการรักษาและการพยาบาล และลงบันทึกในเวชระเบียน
4.2.7. จัดทําเป็ นเอกสารวิชาการ นําเสนอตามลําดับ
5. ผู้ร่วมดําเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมดร้อยละ 100 ดังนี้
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 75 ปี สถานภาพสมรสหม้าย นับถื อศาสนาพุทธ ผูป้ ่ วยมาด้วยอาการ
เจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปไหล่ซ้าย หายใจหอบเหนื่ อย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ที่ห้องอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ เวลา 10.05 น. ผูป้ ่ วยเหนื่อยมาก กระสับกระส่ าย แพทย์จึงใส่ ท่อหลอดลมคอ ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก
พบปอดบวมนํ้า ฟังปอดมีเสี ยงกร๊ อบแกร๊ บทั้ง 2 ข้าง ตรวจร่ างกายพบเส้นเลือดดําที่คอโป่ ง แพทย์วินิจฉัยว่า
มีภาวะหัวใจวาย จึงให้ยาขับปั สสาวะ Lasix 40 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดํา ใส่ สายสวนปั สสาวะและสายให้
อาหารผ่านรู จมูก สัญญาณชี พแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 37.2 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ 78 ครั้ง
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ต่อนาที อัตราการหายใจ 30 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 144/103 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิ เ จนในหลอดเลื อ ดแดงปลายนิ้ ว 100 เปอร์ เ ซนต์ ผลการตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ 12 leads พบ
ST elevated Lead V 2-3 ผลการตรวจ CPK 255 mmol/dl, CK-MB 22 mmol/dl, Trop-T positive ปรึ กษา
อายุรแพทย์โรคหัวใจตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) พบ LVEF 25% วินิจฉัยว่าเป็ น
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน รักษาโดยให้ยาแอสไพริ น 300 มิลลิกรัม 1 เม็ด ยาพลาวิกซ์ 75 มิลลิกรัม
4 เม็ด ยาเคลกเซน 0.6 มิลลิกรัมฉี ดใต้ผวิ หนัง และย้ายมาโรงพยาบาลสิ รินธรตามสิ ทธิ์ รับไว้ในโรงพยาบาล
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม เวลา 13.20 น. ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัวดี ท่าทาง
อ่อนเพลีย สี หน้าไม่สุขสบาย เหนื่อยเล็กน้อย รับรู ้วนั เวลา สถานที่ สื่ อสารและทําตามสั่งได้ถูกต้อง อุณหภูมิ
35.8 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ 64 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
153/136 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้ว 100 เปอร์ เซ็นต์ ผูป้ ่ วย
ใส่ ท่อหลอดลมคอ ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ หายใจสัมพันธ์กบั เครื่ องดี ไม่มีภาวะพร่ องออกซิ เจน แพทย์ให้การ
รักษาด้วยยา Enoxaparin 0.6 มิลลิ กรัม เพื่อป้ องกันการอุดตันของหลอดเลือด ให้ยาขับปั สสาวะ Lasix 40
มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดํา ผล CBC : WBC 11.10 x 103 /ul, neutrophil 80.0%, lymphocyte 15.1%
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บหน้าอกลดลง pain scale 2 รู ้สึกเหนื่ อยเล็กน้อย
พักแล้วดี ข้ ึน ติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ พบ ST elevated V 2 -V 3 อุณหภูมิ 37.6 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้น
ของหัวใจ 72 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 92/48 มิลลิ เมตรปรอท ค่าความ
อิ่ ม ตัว ของออกซิ เจนในหลอดเลื อดแดงปลายนิ้ ว 100 เปอร์ เซ็ นต์ เสมหะขาวขุ่น ปริ ม าณนํ้า เข้า 1,550
มิลลิลิตร ปริ มาณนํ้าออก 1,000 มิลลิลิตร เริ่ มการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ผลอิเลคโตรไลต์ Sodium 137.7
mmol/L, Potassium 3.2 mmol/L, Chloride 98 mmol/L, CO 2 26.6 mmol/L ผล CBC : WBC 13.65 x 103 /ul,
neutrophil 80.5 %, lymphocyte 13.1 % ยังคงคาสายสวนปั สสาวะ สายให้อาหารผ่านรู จมูก
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัว สี หน้าสดชื่ นขึ้น ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ไม่มีอาการ
อ่อนเพลี ย ทําตามสั่งได้ อุ ณหภู มิ 36.8 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ 76 ครั้ งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 102/74 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในหลอดเลือด
แดงปลายนิ้ว 100 เปอร์ เซ็นต์ อายุรแพทย์โรคหัวใจทําหัตถการ Echocardiogram พบ LVEF 35% global wall
hypokinesia, mild MR, Trace TR, no pericardial effusion แนะนําเรื่ องการสวนหัวใจ ผูป้ ่ วยได้รับการถอด
ท่อหลอดลมคอเวลา 13.00 น. ให้ออกซิ เจน 10 ลิตรต่อนาที ผ่านหน้ากาก ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะพร่ องออกซิ เจน
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว สี หน้าสดชื่ น ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ไอขับเสมหะออก
ได้ ทํากิจวัตรประจําวันได้ ถอดสายให้อาหารออก รับประทานอาหารได้ดี อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซี ยส
อัตราการเต้นของหัวใจ 74 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 106/56 มิลลิเมตร
ปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ให้ออกซิ เจน 3 ลิตรต่อนาที
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ทางท่อจมูก ไม่มีภาวะพร่ องออกซิ เจน อายุรแพทย์โรคหัวใจตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วย วางแผนการไปสวนหลอด
เลื อดหัวใจหลังจากได้ยาละลายลิ่ มเลื อดครบ 5 วัน ผูป้ ่ วยยังใส่ สายสวนปั สสาวะ ปริ มาณนํ้าเข้า 1,300
มิลลิลิตร ปริ มาณนํ้าออก 2,100 มิลลิลิตร แพทย์ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายได้
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย ผูป้ ่ วยแสดงสี หน้าสดชื่ น ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอกหรื ออ่อนเพลี ย ไม่ตอ้ งสู ดดมออกซิ เจน ไม่มีภาวะพร่ องออกซิ เจน อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซี ยส
อัตราการเต้นของหัวใจ 82 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 128/77 มิลลิเมตรปรอท
ค่ า ความอิ่ ม ตัว ของออกซิ เจนในหลอดเลื อดแดงปลายนิ้ ว 99 เปอร์ เ ซ็ นต์ ทํา กิ จวัตรประจํา วันได้เอง
ผูป้ ่ วยได้รับการถอดสายสวนปั ส สาวะ สามารถปั ส สาวะเองได้ เน้นยํ้า ให้ผูป้ ่ วยไปสวนหัวใจตามนัด
การรั บ ประทานยาละลายลิ่ ม เลื อ ด การปฏิ บ ัติ ต นเมื่ อ กลับ บ้า น แพทย์อ นุ ญ าตให้ ก ลับ บ้า นได้ใ นวัน นี้
รวมระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา 5 วัน และนัดติดตามผลการรักษาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 08.00 น. ที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม ระหว่างที่อยูใ่ นความดูแลพบปั ญหา ดังนี้
ปัญหาที่ 1 การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่ อง เนื่องจากการทํางานของปอดมีประสิ ทธิ ภาพลดลงจากภาวะปอดบวมนํ้า
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซดีข้ ึน
กิจกรรมการพยาบาล ให้ออกซิ เจนทางท่อหลอดลมคอผ่านเครื่ องช่ วยหายใจชนิ ดควบคุ มปริ มาตรและความดัน
ด้วยโหมดที่เครื่ องช่วยหายใจทดแทนทั้งหมด ฟั งปอดประเมินการหายใจ ประเมินภาวะพร่ องออกซิ เจน ติดตาม
ค่าความเข้มข้นของออกซิ เจนในเลือด ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ติดตามการทํางานเครื่ องช่วยหายใจ
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 2 ผูป้ ่ วยมีภาวะเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยหายหรื อทุเลาจากอาการเจ็บหน้าอก
กิจกรรมการพยาบาล จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนพักอย่างเต็มที่(absolute bed rest) เฝ้าระวังและบันทึกลักษณะของการ
เจ็บ หน้า อก ตรวจสอบการทํา งานของเครื่ องช่ วยหายใจให้มีประสิ ท ธิ ภาพ เฝ้ าระวัง ติดตามสัญญาณชี พ
ติดตามการทํางานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประเมินระดับความเข้มข้นของ
ออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงอย่างต่อเนื่ อง ช่วยเหลือในการทํากิจกรรมต่างๆ สังเกตอาการเลือดออกผิดปกติ
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อจากการใส่ ท่อหลอดลมคอ
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดการติดเชื้อจากการใส่ ท่อหลอดลมคอ
กิ จ กรรมการพยาบาล ล้า งมื อ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ น-หลั ง ให้ ก ารพยาบาล ดู ด เสมหะด้ ว ยเทคนิ ค ปลอดเชื้ อ
ให้ยาปฏิชีวนะ Bionam 500 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดําทุก 6 ชัว่ โมง ติดตามสัญญาณชี พ และผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อ จัดสิ่ งแวดล้อมให้สงบ ลดการกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดเลือดออกจากภาวะแทรกซ้อนของยาละลายลิ่มเลือด
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังเลือดออกจากยาละลายลิ่มเลือด
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินระดับความรู ้สึกตัวเพื่อเฝ้ าระวังภาวะเลื อดออกในสมอง สังเกตอาการและ
เฝ้าระวังภาวะเลือดออกผิดปกติจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด ให้ยา Losec 40 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าทางหลอดเลือด
ดํา เพื่อป้ องกันภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการตามการรักษา
เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยชีวติ และรถฉุ กเฉิ นให้พร้อมใช้
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปั สสาวะ
เป้ าหมายทางการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปั สสาวะ
กิจกรรมการพยาบาล ล้างมื อแบบ hygienic hand washing ก่อนและหลังสัมผัสสายสวนปั สสาวะ วัดอุณหภูมิ
ร่ างกายทุก 4 ชัว่ โมง สังเกตสี และลักษณะของปัสสาวะ ตรวจสอบสายสวนให้เป็ นระบบปิ ดตลอดเวลา จัดสายสวน
ปัสสาวะไม่ให้ตกท้องช้าง ทําความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ดว้ ยนํ้าและสบู่เช้า-เย็น และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการได้รับสารอาหารและนํ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะการเจ็บป่ วย
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารอาหารและสารนํ้าอย่างเพียงพอ
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินภาวะการขาดสารนํ้าและอาหาร ตรวจดูชนิ ดและปริ มาณของอาหารให้ตรง
ตามการรั กษา ตรวจสอบสายยางให้อาหารให้อยู่ในตํา แหน่ ง ที่ ถู ก ต้อง ตรวจสอบอาหารที่ เหลื อค้า งใน
กระเพาะอาหารก่อนให้อาหารทุกครั้ง จัดให้ผูป้ ่ วยนอนศีรษะสู งอย่างน้อย 30-45 องศา เพื่อป้ องกันการสําลัก
อาหารเข้าสู่ ปอด บันทึกปริ มาณสารนํ้าเข้า-ออกร่ างกายทุก 8 ชม.
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 7 ผูป้ ่ วยและญาติวติ กกังวลเกี่ยวกับภาวะของโรคและแผนการรักษา
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติคลายความวิตกกังวล
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความวิตกกังวลพร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเพื่อคลายความสงสัย ให้ขอ้ มูล
แก่ผูป้ ่ วยและญาติถึ งอาการเจ็บป่ วยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แจ้งอาการของผูป้ ่ วยให้ญาติ ทราบเป็ นระยะๆ
ให้การดูแลด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร และพร้อมจะให้การช่วยเหลือตลอดเวลา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 8 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เนื่องจากมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า
เป้ าหมายการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กิจกรรมการพยาบาล ประเมิ นอาการและอาการแสดงของภาวะโพแทสเซี ยมตํ่า ได้แก่ กล้ามเนื้ ออ่อนแรง
สับสน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ประเมินสัญญาณชี พทุก 2 ชัว่ โมงเพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง ติดตาม

9

ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ดูแลให้ผูป้ ่ วยได้รับยา Elixer KCL
30 มิลลิลิตร ทางสายให้อาหารตามแผนการรักษา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ปัญหาที่ 9 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภาวะพร่ องออกซิ เจน เนื่องจากการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
เป้ าหมายทางการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เกิดภาวะพร่ องออกซิ เจน
กิจกรรมการพยาบาล แจ้งให้ผูป้ ่ วยทราบเรื่ องการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ หย่าเครื่ องช่วยหายใจโดยให้ผปู ้ ่ วย
หายใจเองร่ วมกับการให้ออกซิ เจนทาง T-piece 10 ลิตรต่อนาที นาน 30 นาที ประเมินความสามารถในการ
หายใจ เฝ้าระวังติดตามและประเมินสัญญาณชีพหลังหย่าเครื่ องช่วยหายใจทุก 30 นาที
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ปัญหาที่ 10 ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้เกี่ยวกับการสวนหัวใจ
เป้ าหมายทางการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสวนหัวใจ
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความรู ้ความเข้าใจ อธิ บายให้ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงวัตถุ ประสงค์ของการ
สวนหัวใจ การเตรี ยมตัวเพื่อสวนหัวใจ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถามข้อสงสัย
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ปัญหาที่ 11 ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
เป้ าหมายทางการพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
กิจกรรมการพยาบาล ให้คาํ แนะนําการปฏิ บตั ิ ตวั การใช้ยา การรั กษาโรคความดันโลหิ ตสู งอย่างต่อเนื่ อง
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกต้อง แนะนําช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก
หรื อเหตุฉุกเฉิ นทางโทรศัพท์หมายเลข 1646 และการประสานศูนย์สาธารณสุ ขส่ งต่อเยีย่ มบ้าน
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
7. ผลสํ าเร็จของงาน
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด พบปั ญหาทางการพยาบาล 11 ปั ญหา ให้การพยาบาล
อย่างต่อเนื่ อง ข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้รับการแก้ไข สภาพผูป้ ่ วยก่อนจําหน่าย ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัวดี มีความรู ้เรื่ อง
การปฏิ บตั ิตวั การเตรี ยมตัวเพื่อเข้ารับการสวนหัวใจ การมาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่ อง การสังเกตอาการ
ผิดปกติที่ตอ้ งรี บมาพบแพทย์ ซึ่ งผูป้ ่ วยสามารถตอบคําถาม และฝึ กปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. เป็ นแนวทางในการศึกษาเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดเฉี ยบพลัน
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวรัตติญา แซ่ ฮ่อง
เพือ่ ประกอบการประเมินเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ด้านการพยาบาล (ตําแหน่งเลขที่ รพส. 419)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิ รินธร สํานักการแพทย์
เรื่ อง แนวทางการพัฒนากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทําหัตถการ
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสิ รินธรเป็ นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสู งขนาด 243 เตียง โดยหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
อายุรกรรมของโรงพยาบาลสิ รินธร มีเตียงให้บริ การจํานวน 8 เตียง พบว่าในปี พ.ศ. 2557 , 2558 และ 2559
มีผูป้ ่ วยที่เข้ารั บการรั กษาในหออภิ บาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม จํานวน 345, 323 และ 536 ราย ตามลําดับ
(โรงพยาบาลสิ รินธร สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร, 2557-2559) ให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีภาวะวิกฤติดา้ น
อายุรกรรม ศัลยกรรม สู ตินรี เวชกรรม ที่มีความซับซ้อนของโรคร่ วมหลายอย่างรวมกัน เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่
ต้องได้รับการดู แลต่อเนื่ องด้วยเครื่ องมื อติ ดตามสัญญาณชี พที่ มีความละเอี ยดตลอดเวลา ผูป้ ่ วยมี อาการ
ค่อนข้างรุ นแรง มีภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกายพร้ อมๆ กัน เช่ น ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หัวใจและหลอดเลื อด ระบบทางเดิ นอาหาร ซึ่ ง จะต้องมี ก ารเฝ้ า ระวัง ติ ดตามอาการต่ า งๆ อย่า งใกล้ชิ ด
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยวิกฤติที่จาํ เป็ นต้องได้รับการทําหัตถการพิเศษ เช่น การใส่ central line, ICD, Arterial
line, Lumbar puncture เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการทําหัตถการที่เร่ งด่วน พยาบาลมีระยะเวลาในการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ค่อนข้างจํากัด ทําให้เกิดความสับสน ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับประเภทหัตถการ รวมทั้งมี
บุ ค ลากรใหม่ ที่ ย งั ขาดประสบการณ์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ แพทย์ใ นการทํา หัตถการและการเตรี ย มอุ ป กรณ์
เครื่ องมือพิเศษ
จากสถิ ติหออภิ บาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรมของโรงพยาบาลสิ รินธร มี สถิ ติผูป้ ่ วยที่ได้รับการทํา
หัตถการจํานวน 236, 319, 351 รายตามลําดับ (โรงพยาบาลสิ รินธร สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร,
2557-2559) ในสถานการณ์ ที่ เ ร่ ง ด่ ว น อาจทํา ให้ พ ยาบาลมี ค วามสั บ สน จัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง
เตรี ยมไม่ ครบ และเกิ ดความล่ า ช้าในการดู แลผูป้ ่ วย ดัง นั้นผูศ้ ึ กษาในฐานะเป็ นบุ คลากรของหออภิ บาล
ผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม จึงมีแนวคิดในการจัดทํากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับการทําหัตถการ อันนําไปสู่ การ
พัฒนาคุ ณภาพการบริ ก ารของหน่ วยงานในการดู แลผูป้ ่ วย ให้เป็ นระบบ มี มาตรฐาน เพิ่ม ความสะดวก
รวดเร็ วในการทําหัตถการ สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและง่ายต่อการนําไปใช้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดระยะเวลาในการเตรี ยมอุปกรณ์ในภาวะเร่ งด่วนใน 5 นาที
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบใช้อุปกรณ์ผดิ ชนิ ด
3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และถูกต้องสําหรับการทําหัตถการ
เป้ าหมาย
หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม มีกล่องสําหรับใส่ อุปกรณ์การทําหัตถการ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
1. ผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติ หมายถึง ภาวะที่ผปู ้ ่ วยกําลังประสบภาวะคุกคามต่อชีวิต และมีผลกระทบต่อ
การทําหน้าที่ของระบบต่างๆ ของร่ างกายทุกระบบ หรื อมีพยาธิ สภาพของโรคอย่างรุ นแรง มีการทําหน้าที่
ของอวัยวะบกพร่ องหรื อล้มเหลวระบบเดียวหรื อหลายระบบ มีความต้องการการช่วยเหลือที่เร่ งด่วน ทําให้มี
ความเสี่ ยงสู งต่อการเสี ยชีวติ และความพิการ (สุ จิตรา ลิ้มอํานวยลาภ และชวนพิศ ทํานอง, 2551)
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติ หมายถึง การดูบุคคลที่มีปัญหาต่อการถูกคุกคามต่อชีวติ โดยเน้น
การรักษา การดูแลประคับประคองทั้งร่ างกายและจิตใจ ร่ วมกับการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน หรื ออันตรายที่
จะเกิ ดแก่ ชี วิต ของผู ป้ ่ วย การพยาบาลผู ป้ ่ วยภาวะวิ ก ฤติ มี จุด มุ่ ง หมายที่ จะช่ ว ยเหลื อ ให้ ผูป้ ่ วยมี ชี วิต อยู่
และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น (ลดาวัลย์ ฤทธิ์ กล้า, 2558)
3. นวัตกรรม หมายถึ ง การทําสิ่ งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิ ต
กระบวนการ หรื อองค์ก ร ไม่ ว่า การเปลี่ ย นนั้น จะเกิ ด ขึ้ น จากการการพัฒนาต่ อ ยอด การเปลี่ ย นแปลง
การประยุกต์หรื อกระบวนการ และในหลายสาขาเชื่ อตรงกันว่าการที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่งจะเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั
จะต้องมีความใหม่อย่างเห็นได้ชดั และความใหม่น้ นั จะต้องเพิ่มมูลค่าสิ่ งต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเป้ าหมายของ
นวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลงในเชิ งบวก เพื่อทําให้สิ่งต่างๆ เกิ ดเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน นวัตกรรมก่อ
ให้ไ ด้ผลิ ต ผลเพิ่ ม ขึ้ น และเป็ นที่ ม าสํา คัญของความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและสั ง คมของชาติ (เศรษฐชัย
ชัยสนิ ท, 2553) นวัตกรรมมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ 1.) ความใหม่ (Newness) คือ เป็ นสิ่ งใหม่ที่ถูก
พัฒนาขึ้ น ซึ่ งอาจเป็ นตัวผลิ ตภัณฑ์ บริ ก าร หรื อกระบวนการ โดยจะเป็ นการปรั บปรุ งจากของเดิ ม หรื อ
พัฒนาขึ้นใหม่ ก็ได้ 2.) ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรื อการสร้างความสําเร็ จในเชิ ง
พาณิ ช ย์ กล่ า วคื อ นวัต กรรม จะต้อ งสามารถทํา ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ได้จ ากการพัฒ นาสิ่ ง ใหม่ น้ ัน ๆ
ซึ่ งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะวัดได้เป็ นตัวเงินโดยตรง หรื อไม่เป็ นตัวเงินโดยตรงก็ได้ 3.) การใช้ความรู ้
และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่ งที่จะเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั ต้องเกิดจากการใช้
ความรู ้ และความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นฐานของการพัฒนาให้เกิ ดซํ้า ใหม่ ไม่ใ ช่ เกิ ดจากการลอกเลี ยนแบบ
การทําซํ้า เป็ นต้น (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์, พักตร์ ผจง วัฒนสิ นธุ์, อัจฉรา จันทร์ ฉาย และประกอบ คุปรัตน์,
2553)
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4. แนวคิดการจัดการคุณภาพหรื อ TQM (Total Quality Management) ของ Dr. William Edwards
Deming, PhD. ค.ศ. 1950 ได้กล่าวถึงวงจร PDCA คือ วงจรการบริ หารงานคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
4.1 P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ได้กาํ หนด
4.2 D = Do คือการปฏิบตั ิตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็ นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง
4.3 C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนิ นงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นจําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
4.4 A = Action คือ การปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็ จเพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
จากแนวคิดดังกล่าวจึงนํามาพัฒนาคุณภาพงานในการจัดทํานวัตกรรมกล่องเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับ
ทําหัตถการ โดยนําวงจร PDCA มาใช้ เริ่ มต้นโดยการสํารวจปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งเป้ าหมายในการ
แก้ปัญหา วางแผนการแก้ไขปั ญหาที่พบ และทดลองปฏิบตั ิ นําผลการปฏิบตั ิที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุ ง
งานที่กระทําอยู่ พร้ อมทั้งกําหนดเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการเตรี ยมอุปกรณ์ทาํ หัตถการ และสร้างความพึงพอใจแก่พยาบาล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแนวคิดการจัดทํากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทําหัตถการประจําหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
อายุรกรรม ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
2. วางแผนและออกแบบการจัดทํากล่องอุปกรณ์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูล ความรู ้ และอุปกรณ์
ในการทําหัตถการแต่ละประเภท โดยจัดแยกอุปกรณ์ให้มีขนาดเหมาะสม สําหรับหัตถการแต่ละชนิด
3. จัดทํากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทําหัตถการแต่ละประเภท โดยใช้แถบสี เป็ นตัวกํากับ
4. จัดทําใบรายการตรวจสอบอุปกรณ์สาํ หรับทําหัตถการแต่ละประเภท
5. นําอุ ปกรณ์ ตามจํา นวนในใบรายการตรวจสอบอุ ป กรณ์ จัดใส่ ก ล่ องเครื่ องมื อประจํา กล่ อง
โดยใช้ ภ าพประกอบพร้ อ มทั้ง ระบุ จ ํา นวน เพื่ อ สะดวกต่ อ การตรวจสอบรายการอุ ป กรณ์ ใ นกล่ อ ง
และสามารถนํามาเติมให้พร้อมใช้สาํ หรับการทําหัตถการในครั้งต่อไป
6. นําเสนอการใช้กล่องอุปกรณ์สาํ หรับการทําหัตถการในที่ประชุมหน่วยงานเพื่อนําไปใช้
7. นํากล่องเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับการทําหัตถการไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเวลา
3 เดือน
8. นําข้อมู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ ประเมิ นผลการใช้งาน และแก้ไข ปรับ ปรุ ง กล่ องเตรี ยมอุ ปกรณ์
สําหรับทําหัตถการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป
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