ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 6 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ความรู้ ทางวิชาการ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน (Acute Coronary Syndrome: ACS) คือ ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
อย่างรุ นแรงและเฉี ยบพลันจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี อุดตัน หรื อภาวะอื่นที่ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจต้องการ
พลังงานหรื อเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น เช่น ติดเชื้ อ หัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ โลหิ ตจาง แบ่งตามลักษณะอาการทางคลินิก
เป็ น 3 กลุ่ม คือ (ปรี ชา เอื้อโรจนอังกูร, 2559; ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2553)
1. กลุ่มอาการเจ็บหน้าอกเฉี ยบพลันที่คลื่นไฟฟ้ าหัวใจไม่มีการยกของ ST segment แต่อาจมี ST segment
ต่าลง (ST depression) หรื อมีคลื่น T กลับหัว (T wave inversion) และค่าเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจ (cardiac
enzyme) ไม่เพิม่ ขึ้น (Unstable Angina: UA)
2. กลุ่มอาการเจ็บหน้าอกเฉี ยบพลันที่คลื่นไฟฟ้ าหัวใจไม่มีการยกของ ST segment แต่อาจมี ST segment
ต่าลง หรื อมีคลื่น T กลับหัว และค่าเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจเพิ่มขึ้น แสดงถึงกล้ามเนื้ อหัวใจตายบางส่ วน
(Non-ST Elevation Myocardial Infarction: NSTEMI)
3. กลุ่มอาการกล้ามเนื้ อหัวใจตายที่ คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจพบ ST segment ยกสู งขึ้นร่ วมกับค่าเอ็นไซม์ของ
กล้ามเนื้อหัวใจเพิม่ ขึ้น (ST Elevation Myocardial Infarction: STEMI)
สาเหตุ
ส่ วนใหญ่เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง ซึ่ งมีปัจจัย
เสี่ ยงหลายประการ ดังนี้ อายุ เพศ กรรมพันธุ์ ไขมันในเลือดสู ง การสู บบุหรี่ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
ภาวะอ้วน ขาดการออกกาลังกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ดวงกมล วัตราดุลย์
และปัทมา พีระพันธุ์, 2558)
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน อาจมาโรงพยาบาลด้วยอาการและอาการแสดง ดังนี้
(ดวงกมล วัตราดุลย์ และปัทมา พีระพันธุ์, 2558; ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2559)
1. เจ็บหน้าอก พบอาการแน่นๆเหมือนมีอะไรมากดทับ หรื อจุกแน่นที่ตรงกลางหน้าอก ส่ วนใหญ่
มีอาการปวดร้าวไปบริ เวณแขนซ้ายด้านใน คอ ขากรรไกร หลัง หรื อแขนขวา โดยมีอาการนาน 2-3 นาที แต่
ไม่เกิน 20 นาที หากมากกว่า 20 นาทีกล้ามเนื้อหัวใจจะตาย
2. อาการอื่นๆ ได้แก่ หายใจลาบาก ความดันโลหิ ตต่า ไข้ คลื่นไส้ และอาเจียน
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พยาธิสรีรภาพ
กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเกิ ดจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี อุดตันจากการแตกของคราบไขมันร่ วมกับ
ลิ่มเลือดอุดตัน ทาให้ขาดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจ เซลล์กล้ามเนื้ อหัวใจขาดออกซิ เจน
จึงเกิดการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิ เจน (anaerobes metabolism) เกิดกรดแลคติก (lactic acid) คัง่ ซึ่ งระคายเคืองต่อระบบ
ประสาท ทาให้มีอาการเจ็บหน้าอก (ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2559) อี กทั้งพบการรั่ วของไอออน (ion leakage) ของเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจ ทาให้การนาไฟฟ้าผิดปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลง และมีการปล่อยเอ็นไซม์กล้ามเนื้ อหัวใจ
ในกระแสเลือด (ณรงค์กร ชัยวงศ์ และปณวัตร สันประโคน, 2562) เมื่อกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจ
สู ญเสี ยหน้าที่ไม่สามารถสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงร่ างกายหรื อรับเลือดกลับเข้าสู่ หวั ใจได้ตามปกติ ทาให้ปริ มาณเลือด
ที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง และความดันในหลอดเลือดปอดสู งขึ้น เกิดอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ บวม
น้ าคัง่ ในปอด และหัวใจโต ซึ่งแสดงถึงภาวะหัวใจล้มเหลว (อัจฉริ ยา พ่วงแก้ว, 2559)
การวินิจฉัยโรค
1. การวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อหากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน โดยพบลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย
2 ใน 3 ลักษณะ คือ (ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2559)
1.1 การซักประวัติ โดยซักประวัติอาการเจ็บหน้าอกให้ครอบคลุม ลักษณะอาการ ตาแหน่ง ความรุ นแรง
ระยะเวลา ปัจจัยกระตุน้ และปัจจัยที่ทาให้อาการบรรเทา
1.2 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ควรทาภายใน 10 นาที เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่ งจะพบลักษณะ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ได้แก่ ST segment ยกสู งขึ้น ST segment ลดต่าลง หรื อคลื่น T กลับหัว
1.3 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ตรวจหาค่าเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจ เพื่อบ่งชี้ วา่ เซลล์กล้ามเนื้ อ
หัวใจถูกทาลายหรื อตาย ได้แก่ Troponin และ CKMB
2. การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจหัวใจด้วยคลื่ นเสี ยงความถี่ สูง (Echocardiography) เพื่อ
ประเมินความรุ นแรง และภาวะแทรกซ้อนจากกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน การสวนและฉี ดสี หลอดเลือด
หัวใจ (Coronary Angiography) เพื่อตรวจหารอยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรื อตัน นิ ยมทาควบคู่กบั การถ่างขยาย
หลอดเลือดด้วยบอลลูน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
การรักษา
การรักษามีเป้ าหมายเพื่อจากัดให้กล้ามเนื้ อหัวใจตายน้อยที่สุด และป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ดังนี้
(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557; ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2553)
1. การให้ยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic therapy) ได้แก่ streptokinase, tissue plasminogen activator
(t-PA) เป็ นต้น พิจารณาให้ในผูป้ ่ วยที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 12 ชัว่ โมง ในสถานพยาบาลที่ไม่สามารถ
ขยายหลอดเลือดหัวใจฉุ กเฉิ นได้ หรื อขาดอายุรแพทย์โรคหัวใจ และเสี ยเวลาในการส่ งต่อนานกว่า 90 นาที
2. การให้ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) 2 ชนิดร่ วมกัน คือ aspirin ร่ วมกับ clopidogrel และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (anticoagulant) ในรู ปแบบการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง (Low molecular weight heparin: LMWH) ได้แก่ enoxaparin

3

และการให้ทางหลอดเลือดดา ได้แก่ heparin เพื่อป้ องกันปั จจัยการแข็งตัวของเลือดมาเกาะกลุ่มกับเกล็ดเลือด รวมทั้ง
ยาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก ได้แก่ ยากลุ่ม nitrates และ morphine
3. การถ่างขยายหลอดเลือดฉุ กเฉิ น (Primary Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ได้แก่ การขยาย
หลอดเลือดด้วยบอลลูน (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty: PTCA) หรื อใส่ ขดลวด (stent)
4. การผ่าตัดทางเบี่ยงให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG) ทาในรายที่การรักษา
อื่นๆไม่ได้ผล หรื อไม่สามารถขยายหลอดเลือดได้
ภาวะแทรกซ้ อน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันมีดงั นี้ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะช็อกจากหัวใจ
ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเยือ่ หุ ม้ หัวใจอักเสบ และภาวะหัวใจห้องล่างแตก (ดวงกมล วัตราดุลย์
และปัทมา พีระพันธุ์, 2558; ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2553)
ในที่น้ ี จะขอกล่าวถึ งภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลันอย่างละเอียดเฉพาะภาวะ
หัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้มากถึงร้อยละ 80 (ดวงกมล วัตราดุลย์ และปั ทมา พีระพันธุ์, 2558) เป็ นกลุ่ม
อาการที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการทางานของหัวใจ อาจเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหรื อการทาหน้าที่
ของหัวใจ มีผลทาให้ไม่สามารถสู บฉี ดเลื อดไปเลี้ ยงร่ างกายหรื อรับเลื อดกลับเข้าสู่ หัวใจได้ตามปกติ (สมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย, 2557) โดยมีอาการและ
อาการแสดง ดังนี้ เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ไอ บวม อ่อนล้า คลื่นไส้ อาเจียน และหลอดเลือดดาบริ เวณคอโป่ งพอง
ซึ่ งวินิ จฉัยโรคได้ด้วยการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิ บ ัติ การ โดยการตรวจเลื อดที่ มี
ความจาเพาะต่อภาวะหัวใจล้มเหลว คือ B-type natriuretic peptide (BNP) และ N-terminal pro BNP (NT-pro BNP) การตรวจ
ภาพรังสี ทรวงอก เพื่อประเมินขนาดหัวใจ และการคัง่ ของน้ าหรื อเลือดในปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ เพื่อแสดงถึง
ความผิดปกติที่ทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (อัจฉริ ยา พ่วงแก้ว, 2559) สาหรับการรักษา ประกอบด้วย การรักษา
ด้วยยา ได้แก่ กลุ่มยาขับปั สสาวะ (diuretic) ยากลุ่มยับยั้งฤทธิ์ ของแองจิโอเทนซิ น (angiotensin coverting enzyme
inhibitor: ACEI) ยากลุ่ มเบต้าบล็อกเกอร์ (beta blockers) เป็ นต้น การให้ออกซิ เจน เพื่อแก้ไขภาวะหายใจลาบาก
ออกซิ เจนในเลือดต่า และการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplantation) (เพ็ญจันทร์ เสรี ววิ ฒั นา, 2553)
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวถือเป็ นภาวะวิกฤต
ที่ตอ้ งให้การรักษาพยาบาลอย่างเร่ งด่วนครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ และการป้ องกันการเกิดโรค
ซ้ า ดังนี้ (ชวนพิศ ทานอง, 2556; ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์, 2559; เพ็ญจันทร์ เสรี ววิ ฒั นา, 2553; Opell, 2015)
1. ประเมินระดับความรู ้สึกตัว อาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย และบันทึกสัญญาณชีพทุก 1-4 ชัว่ โมง
2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด เมื่อแรกรับผูป้ ่ วยภายใน 10 นาที และเมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอก
3. ดูแลให้ได้รับออกซิ เจน โดยให้ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้วมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 95
4. ดูแลให้ได้รับยาขยายหลอดเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาลดภาระงาน
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ของหัวใจตามแผนการรักษา โดยติดตามอาการแพ้ยา และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับยา
5. จัดท่านอนศีรษะสู ง 30-60 องศา เพื่อลดปริ มาณเลือดไหลกลับสู่ หวั ใจ และการแลกเปลี่ยนออกซิ เจนดีข้ ึน
6. จากัดปริ มาณน้ าที่ผปู ้ ่ วยได้รับในแต่ละวัน เพื่อป้ องกันการคัง่ ของน้ าที่ปอด และบวม บันทึกปริ มาณ
ปัสสาวะทุก 8 ชัว่ โมง และติดตามอาการหอบเหนื่อย เสี ยงการหายใจ บวม และชัง่ น้ าหนักตัววันละครั้ง
7. ดูแลให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายครั้งละน้อยๆ จากัดเกลือโซเดียม 2 กรัมต่อวัน หลีกเลี่ยง
อาหารไขมันสู ง และอาหารสาเร็ จรู ป เพื่อไม่ให้หวั ใจทางานหนัก รวมทั้งสอนผูป้ ่ วยและญาติอ่านฉลากโภชนาการ
8. จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบสงบ รวบรวมกิจกรรมการพยาบาลไว้ในคราวเดียว ช่วยเหลือ และวางแผน
กาหนดกิจกรรม เพื่อลดความต้องการใช้ออกซิเจน และส่ งเสริ มการพักผ่อน
9. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านเพื่อป้ องกันการเกิดโรคซ้ าในเรื่ อง การควบคุมน้ าหนัก
การรับประทานอาหารและจากัดน้ า การเลิกบุหรี่ การควบคุ มโรคประจาตัว เทคนิ คการผ่อนคลาย การจัดสิ่ งแวดล้อม
การทากิจกรรม การออกกาลังกาย การมีเพศสัมพันธ์ การจัดการอาการที่ผดิ ปกติ และแหล่งบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ น
10. ดูแลด้านจิตใจ ประเมินระดับความวิตกกังวล วิธีการเผชิ ญกับความเจ็บป่ วย ความต้องการทางด้าน
จิตวิญญาณ และการทาพิธีทางศาสนา สร้างสัมพันธภาพ เปิ ดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัย ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรค
แผนการรักษา และการปฏิบตั ิตวั ให้ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย และอานวยความสะดวกในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา หรื อลัทธิ ความเชื่อ เช่น ไหว้พระ ถวายสังฆทาน ละหมาด เป็ นต้น
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เป็ นการสู ญเสี ยกล้ามเนื้ อหัวใจจาก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทาให้สมรรถภาพในการทางานของหัวใจลดลง จากสถิติการเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลกลางมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2559-2561
พบผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจานวน 70, 92 และ115 ราย ตามลาดับ
(หน่วยเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลกลาง, 2562) ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ยอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย
นอนราบไม่ได้ และ บวม ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST ยกขึ้นหรื อลดต่าลง ค่าเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจสู งขึ้น
เป็ นภาวะวิกฤตของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาให้สูญเสี ยความสามารถในการทากิจกรรม ค่าใช้จ่าย คุณภาพชี วิต
อาจร้ายแรงถึงทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวิตได้ ดังนั้น ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการดูแลรักษา ติดตามอาการ โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อจากัดให้กล้ามเนื้ อหัวใจตายน้อยที่สุด ควบคุมอาการเจ็บหน้าอก ป้ องกันภาวะพร่ องออกซิ เจน ปริ มาณเลือดออกจาก
หัวใจเพียงพอต่อร่ างกาย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพ และป้ องกันการกลับเป็ นซ้ า พยาบาล
จึงมีบทบาทสาคัญในการดูแลผูป้ ่ วยให้ผา่ นพ้นภาวะวิกฤต และดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ พยาบาลจะต้องมีความรู ้
ทักษะ และความชานาญในการประเมินอาการ ให้การพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และสามารถดารงชีวติ ได้ตามปกติ ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาเรื่ องนี้เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจากตารา
งานวิจยั และเอกสารวิชาการทางอินเทอร์ เน็ต นามาปรึ กษาแพทย์ผูร้ ัก ษาเพื่อให้เป็ นกรณี ศึกษาเฉพาะราย
นาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
2. เลือกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 57 ปี เลขที่ภายนอก 4015/60 เลขที่ภายใน 934/61 มาโรงพยาบาล
ด้วยอาการสาคัญหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ นโรคกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั
และอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผล
การปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จาหน่ายกลับบ้าน
พร้อมทั้งให้คาแนะนา และความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาล และผลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
7. สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทาเป็ นเอกสารวิชาการ ทบทวนความถูกต้อง เหมาะสมของผลงาน เนื้ อหา
ตัวอักษร และรู ปแบบทั้งก่อน-หลังพิมพ์ นาเสนอตามลาดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ศึกษา : ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 57 ปี น้ าหนัก 58 กิ โลกรัม ส่ วนสู ง 172 เซนติเมตร สัญชาติไทย
สถานภาพสมรสคู่ นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชี พ ค้าขาย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 20 มกราคม
2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ด้วยอาการสาคัญหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจสัญญาณชีพ
แรกรับไว้ในความดูแล อุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 105 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 28 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ต 118/74 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้วขณะไม่ใส่ ออกซิ เจนcannula 90
เปอร์ เซ็นต์ และค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้วขณะใส่ ออกซิ เจนcannula 97 เปอร์ เซ็นต์ ตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจพบ ภาวะหัวใจเต้นเร็ ว ST ลดต่า ที่บริ เวณ V5 และ V6 ภาพถ่ายรังสี ทรวงอกพบ การคัง่ ของน้ าหรื อเลือดในปอด
และหัวใจโต ผลการตรวจเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจพบ ระดับTroponin T 82.71 นาโนกรัมต่อลิตร CKMB 13
ยูนิตต่อลิตร ติดตามผลเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจซ้ าเวลา 18.40 นาฬิกาพบ ระดับTroponin T 157.30 นาโนกรัม
ต่อลิตร CKMB 14 ยูนิตต่อลิตร ได้รับออกซิ เจนcannula 3 ลิตรต่อนาที ยา aspirin 300 มิลลิกรัม 1 เม็ด Plavix 75
มิลลิกรัม 4 เม็ด รับประทานทันที Lasix 40 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดาทันที enoxaparin 0.6 มิลลิลิตร เข้าทาง
ชั้นใต้ผวิ หนังทุก 12 ชัว่ โมง และจากัดน้ าดื่มให้นอ้ ยกว่า 800 มิลลิลิตรต่อวัน
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วันที่ 21 มกราคม 2561 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ท่าทางอ่อนเพลีย นอนราบไม่ได้ หอบเหนื่ อยขณะทากิจกรรม
ฟั งปอดพบเสี ยงกรอบแกรบบริ เวณปอดด้านล่างทั้ง 2 ข้าง ขาบวมกดบุ๋ม 1 บวก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.7
องศาเซลเซี ยส ชี พจร 94 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 90/60 มิลลิเมตรปรอท
และค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว 99 เปอร์ เซ็นต์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ภาวะหัวใจเต้นปกติ ST ลดต่า
ที่บริ เวณ V5 และ V6 ได้รับออกซิ เจนcannula 3 ลิตรต่อนาที ยาขับปั สสาวะชนิดรับประทาน ยา enoxaparin 0.6
มิลลิลิตร เข้าทางชั้นใต้ผวิ หนังทุก 12 ชัว่ โมง และสอนบริ หารการหายใจ และข้อต่อ
วันที่ 22 มกราคม 2561 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย สี หน้าสดชื่ น นอนราบได้เป็ นช่วงๆ
หอบเหนื่ อยขณะทากิ จกรรม ปั สสาวะออกน้อย 500 มิลลิ ลิตรต่อวัน ฟั งปอดพบเสี ยงกรอบแกรบเล็กน้อย
บริ เวณปอดด้านล่างทั้ง 2 ข้าง ไม่พบขาบวม สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 110/70 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว
99 เปอร์เซ็นต์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ภาวะหัวใจเต้นปกติ ST ลดต่า ที่บริ เวณ V5 และ V6 ได้รับออกซิ เจนcannula
3 ลิตรต่อนาที ยา enoxaparin 0.6 มิลลิลิตร เข้าทางชั้นใต้ผวิ หนังทุก 12 ชัว่ โมง ระยะเวลา 5 วัน ส่ งปรึ กษาอายุรแพทย์
โรคหัวใจ ส่ งตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง ให้คาแนะนาการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง และการสวน
และฉีดสี หลอดเลือดหัวใจ
วันที่ 24 มกราคม 2561 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สี หน้าสดชื่ น ไม่มีอาการหอบเหนื่ อย ฟั งปอด
พบเสี ยงการหายใจปกติ ปัสสาวะออกดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 76 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 94/63 มิลลิ เมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ ว 98 เปอร์ เซ็นต์
คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจพบ ภาวะหัวใจเต้นปกติ ST ที่บริ เวณ V5 และ V6 ไม่ลดต่ าหรื อสู งขึ้ น แพทย์หยุดให้ออกซิ เจน
cannula ผลตรวจเคมีคลินิกพบ โซเดียม 143 มิลลิโมลต่อลิตร โพแทสเซี ยม 3.2 มิลลิโมลต่อลิตร คลอไรด์ 103 มิลลิโมล
ต่อลิตร คาร์ บอนไดออกไซด์ 26 มิลลิโมลต่อลิตร และแมกนีเซี ยม 2 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร ให้โพแทสเซี ยมทดแทนชนิด
รับประทาน
วันที่ 25 มกราคม 2561 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่ วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย และภาวะ
เลือดออก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.2 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 92 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
100/70 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ ว 99 เปอร์ เซ็นต์ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 6 วัน นัดติดตามการรักษากับแพทย์อายุรกรรม 2 สัปดาห์ วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561 และอายุรแพทย์โรคหัวใจ 2 เดือน วันที่ 8 มีนาคม 2561 ในระหว่างที่อยูใ่ นความดูแล พบปั ญหา
ทางการพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากปริ มาณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
จุดประสงค์ การพยาบาล ปลอดภัยจากภาวะหัวใจล้มเหลว
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอาการเจ็บหน้าอก ระดับความรู ้ สึกตัว วัดสัญญาณชี พ และค่าความอิ่ มตัวของ
ออกซิ เจนปลายนิ้วทุก 1-4 ชัว่ โมง ให้ออกซิ เจนcannula 3 ลิตรต่อนาที จัดท่านอนศีรษะสู ง 30 องศา จัดสภาพแวดล้อม
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ให้เงียบสงบ รวบรวมกิจกรรมการพยาบาลในคราวเดียว แนะนาให้หลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายอุจจาระ ดูแลให้รับประทาน
ยาต้านเกล็ดเลือด ยาระบาย และให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าทางชั้นใต้ผิวหนังทุก 12 ชัว่ โมง ระยะเวลา 5 วัน
ปรึ กษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ แนะนาการปฏิบตั ิตวั สาหรับตรวจหัวใจด้วยคลื่ นเสี ยงความถี่ สูง โดยรับประทาน
อาหารได้ปกติ ไม่มีการใช้ยา ระยะเวลาตรวจ 20-40 นาที ติดตามสัญญาณชี พ คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ อาการแพ้ยา และ
ผลข้างเคียงของยา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 22.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 2 ผูป้ ่ วยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่ องเนื่ องจากปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงและมี
ภาวะน้ าเกิน
จุดประสงค์ การพยาบาล การแลกเปลี่ยนก๊าซมีประสิ ทธิ ภาพ เนื้อเยือ่ ร่ างกายได้รับออกซิ เจนเพียงพอ และไม่มี
ภาวะน้ าเกิน
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอัตรา จังหวะการหายใจ ฟังปอด และสังเกตการไอมีเสมหะเป็ นฟองชมพู บวม
หายใจลาบากเมื่อนอนราบ วัดสัญญาณชีพ และค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้วทุก 1-4 ชัว่ โมง ให้ออกซิ เจน
cannula 3 ลิ ตรต่อนาที จัดท่านอนศีรษะสู ง 30 องศา ช่ วยเหลื อกิ จกรรม ดู แลให้ยาขับปั สสาวะชนิ ดฉี ด และ
รับประทานตามแผนการรักษา จัดให้รับประทานอาหารอ่อนโซเดียมต่า ไม่ให้เติมเกลือ น้ าปลา ซี อิ๊วเพิ่มในอาหาร
จากัดน้ าดื่มน้อยกว่า 800 มิลลิลิตรต่อวัน บันทึกปริ มาณน้ าเข้าและออกทุก 8 ชัว่ โมง สอนและกระตุน้ การฝึ กหายใจ
ติดตามสัญญาณชี พ ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว ระดับความรู ้สึกตัว คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อาการแพ้ยา และ
ผลข้างเคียงของยา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 22.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
จุดประสงค์ การพยาบาล ไม่เกิดภาวะเลือดออกง่าย หยุดยาก
กิจกรรมการพยาบาล สอบถามประวัติการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ให้ยา enoxaparin
0.6 มิลลิลิตร เข้าทางชั้นใต้ผวิ หนังบริ เวณหน้าท้องทุก 12 ชัว่ โมง บันทึกตาแหน่งการฉี ดยา ลักษณะ ตาแหน่ง
ของจ้ าเลือดหรื อก้อนเลือด ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล ติดป้ ายสัญลักษณ์เฝ้าระวังพลัดตกหกล้ม ประเมิน
ระดับความรู ้สึกตัว สัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง แนะนาให้สังเกตภาวะเลือดออก ติดตามภาวะเลือดออก และผลตรวจ
โลหิตวิทยา
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 22.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยมีความทนต่อการทากิจกรรมลดลงเนื่องจากประสิ ทธิ ภาพในการทางานของหัวใจลดลง
จุดประสงค์ การพยาบาล มีความทนต่อการทากิจกรรมมากขึ้น ผูป้ ่ วยสามารถทากิจกรรมได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่มีอาการเหนื่อย และเจ็บหน้าอก
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอกก่อนทากิจกรรม ให้ออกซิ เจนcannula 3 ลิตรต่อนาที
ขณะทากิจกรรม วางแผนการทากิจกรรมร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติ ได้แก่ ลุกนัง่ บนเตียง บริ หารการหายใจ และข้อต่อ
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โดยสู ดลมหายใจเข้าลึกๆ และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ หมุนข้อเท้า กามือ งอและเหยียดแขนขา เดินรอบเตียง
และทากิ จวัตรประจาวันด้วยตนเอง ประเมิน และติดตามสัญญาณชีพหลังทากิจกรรมเปรี ยบเทียบขณะพัก
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสังเกตอาการอ่อนเพลีย หอบเหนื่อย และเจ็บหน้าอก
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการดาเนิ นโรคและแผนการรักษาเนื่ องจากการกลับเข้ามารักษา
ซ้ าด้วยอาการเดิม
จุดประสงค์ การพยาบาล ผูป้ ่ วยและญาติคลายความวิตกกังวล และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นโรค
และแผนการรักษา
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินระดับความวิตกกังวล สังเกตอาการวิตกกังวล สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและ
ญาติด้วยท่าทางเป็ นมิตร บอกผูป้ ่ วยทุกครั้งที่ ให้การพยาบาล จัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบ เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ่ วยและญาติระบายความรู ้สึก สอบถามข้อสงสัย โดยรับฟั งอย่างตั้งใจ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ขณะ
อยูโ่ รงพยาบาล การดาเนินโรค แผนการรักษา การเตรี ยมตัวสวนและฉีดสี หลอดเลือดหัวใจด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย และทบทวนข้อมูลเป็ นระยะๆ หรื อให้ญาติจดบันทึกข้อมูล สนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่ วมในการรับฟั ง
ข้อมูล ดูแล และตัดสิ นใจในการรักษาร่ วมกับผูป้ ่ วย
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยเกิดภาวะโพแทสเซี ยมในเลือดต่าเนื่องจากได้รับยาขับปั สสาวะ
จุดประสงค์ การพยาบาล มีความสมดุลของระดับโพแทสเซียมในเลือด
กิจกรรมการพยาบาล ประเมิน สังเกตอาการภาวะโพแทสเซี ยมในเลือดต่า เช่น กล้ามเนื้ อแขน ขาอ่อนแรง
หายใจตื้น อาเจียน ให้ Elixer Kcl 30 มิลลิลิตร โดยผสมกับน้ าหวานเพื่อให้รับประทานได้ง่าย และสังเกต
อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ คลื่ นไส้ อาเจียน ผื่นแดง และอาการโพแทสเซี ยมในเลื อดสู งหลังให้ยา ได้แก่
สับสน ความดันโลหิ ตต่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ แนะนาให้รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซี ยมสู ง เช่น กล้วย
ส้ม องุ่น ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง บันทึกปริ มาณน้ าเข้าและออก และติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 22.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 7 ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
จุดประสงค์ การพยาบาล ผูป้ ่ วยมีความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั ความพร้อมในการรับฟัง ระดับการศึกษา
การดาเนินชีวติ อุปสรรคในการปฏิบตั ิตวั และความช่วยเหลือของครอบครัว ให้ความรู ้ คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั
เรื่ อง การรับประทานยา การรับประทานอาหารและน้ า การทากิจกรรม การออกกาลังกาย การมีเพศสัมพันธ์
การควบคุมน้ าหนัก การจัดการความเครี ยด การสังเกตและจัดการอาการที่ผิดปกติ แหล่งบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ น
การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 และการมาตรวจตามนัด เปิ ดโอกาสให้สอบถามข้อมูล หรื อ
ข้อสงสัย และตอบคาถามด้วยความเต็มใจ
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การประเมินผล ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา
หลังจากการติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วย ปั ญหาทั้ง 7 ข้อ ได้รับการแก้ไขหมดไป รวมอยู่โรงพยาบาลนาน
6 วัน สภาพผูป้ ่ วยก่อนพ้นการดูแล ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย
และภาวะเลือดออก สัญญาณชี พอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คลื่นไฟฟ้ าหัวใจพบ ภาวะหัวใจเต้นปกติ ST ที่บริ เวณ V5
และ V6 ไม่ลดต่าหรื อสู งขึ้น แพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้าน ให้คาแนะนาก่อนกลับบ้านเรื่ อง การรับประทานยา
การรั บประทานอาหารและน้ า การทากิ จกรรม การออกกาลังกาย การมีเพศสัมพันธ์ การควบคุ มน้ าหนัก
การจัดการความเครี ยด การสังเกตและจัดการอาการที่ผิดปกติ แหล่งบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ น การให้คาปรึ กษา
ทางโทรศัพท์ เบอร์ โทรฉุ กเฉิ น 1669 และการมาตรวจตามนัด ซึ่ งนัดติดตามการรักษา 2 สัปดาห์ โดยแพทย์
อายุรกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และอายุรแพทย์โรคหัวใจ 2 เดือน วันที่ 8 มีนาคม 2561
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ขณะเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล พบปั ญหาทางการพยาบาลทั้งหมด 7 ปั ญหา ดูแลให้ได้รับการรักษาพยาบาลตาม
แผนการรักษาของแพทย์ และปั ญหาทางการพยาบาล พร้ อมทั้งให้ความรู ้ คาแนะนาในการปฏิ บตั ิ ตวั แก่
ผูป้ ่ วยและญาติ ผูป้ ่ วยและญาติ ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่ อย ทากิ จวัตร
ประจาวันได้ ตอบคาถามการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรค การสวนและฉี ดสี หลอดเลือดหัวใจได้ถูกต้อง ทุกปั ญหา
ได้รับการแก้ไขหมดไป นัดติดตามการรักษากับแพทย์อายุรกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และอายุรแพทย์
โรคหัวใจ วันที่ 8 มีนาคม 2561
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะทางการพยาบาล และสามารถนิเทศทางการพยาบาลแก่บุคลากรใน
การดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้
8.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 ผูป้ ่ วยสู งอายุ หลงลื มง่าย มีประวัติการเจ็บป่ วยด้วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน แต่
ปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง และข้อมูลในการปฏิบตั ิตวั มีจานวนมาก ต้องสอน และทาความเข้าใจในข้อมูลการปฏิบตั ิตวั
ที่ถูกต้องหลายครั้ง
9.2 หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายสามัญ 20/11 ไม่มีแผนการดู แลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด
เฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวอลิษษา วิริยะโชติ
เพื่อประกอบการประเมิน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้ำนกำรพยำบำล (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 714)
สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง แบบคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
หลักการและเหตุผล
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นปั ญหำสำธำรณสุ ขทัว่ โลกรวมถึ งประเทศไทย จำกรำยงำนกำรเสี ยชีวิต
ขององค์กำรอนำมัยโลกปี พ.ศ. 2559 พบโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นสำเหตุกำรเสี ยชี วิต ลำดับที่ 3 ของโลก
(World Health Organization, 2018) ผูป้ ่ วยจำเป็ นที่จะต้องได้รับกำรรักษำเพื่อควบคุมภำวะโรคกำเริ บ ลดอัตรำ
กำรเสี ยชี วิต ซึ่ งนอกจำกกำรรักษำด้วยยำแล้ว ในปั จจุบนั กำรดู แลภำวะโภชนำกำรเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดู แล
รักษำโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยร้อยละ 30-60 ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั้งมีภำวะทุพโภชนำกำร (Hancu, 2019)
ซึ่ งปั จจัยส่ งเสริ มภำวะทุพโภชนำกำร ได้แก่ ควำมต้องกำรพลังงำนที่มำกขึ้นจำกกำรใช้แรงในกำรหำยใจและ
เผำผลำญสำรอำหำรในร่ ำงกำย กำรบริ โภคอำหำรที่ลดลง ระดับสำรสื่ อกำรอักเสบและฮอร์ โมนผิดปกติ และผลของยำ
รักษำ เช่น ปำกแห้ง เจ็บคอ รับรสชำติอำหำรผิดปกติ เป็ นต้น ซึ่งภำวะทุพโภชนำกำรจะส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วย
เช่น ภูมิตำ้ นทำนต่ำ ติดเชื้ อง่ำย กล้ำมเนื้ อหำยใจและร่ ำงกำยอ่อนแรง เกิดภำวะโรคกำเริ บ ต้องเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล สู ญเสี ยค่ำใช้จ่ำย คุณภำพชี วิตลดลง และอำจเสี ยชีวิตได้ (ปริ ย พรรณเชษฐ์, 2559) ดังนั้น กำรประเมิน
ภำวะโภชนำกำรของผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งจะช่ วยคัดกรองภำวะทุ พโภชนำกำร และส่ งเสริ มโภชนบ ำบัดที่
เหมำะสมให้แก่ผปู ้ ่ วย ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรป้ องกันภำวะโรคกำเริ บ ลดกำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ลดอัตรำ
กำรเสี ยชีวติ ฟื้ นฟูสภำพร่ ำงกำย และส่ งเสริ มกำรมีคุณภำพชีวติ ที่ดี
จำกกำรทบทวนสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยในด้ำนอำยุรกรรม โรงพยำบำลกลำงปี พ.ศ.
2559-2561 พบผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีภำวะทุพโภชนำกำรจำนวน 15, 20 และ32 รำย จำกจำนวนผูป้ ่ วย
ทั้งหมด 295, 268 และ406 รำย คิดเป็ นร้อยละ 5.08, 7.46 และ7.88 ตำมลำดับ (หน่วยเวชระเบียนและสถิติ
โรงพยำบำลกลำง, 2562) จำกสถิติพบว่ำ ผูป้ ่ วยมีแนวโน้มของภำวะทุพโภชนำกำรเพิ่มขึ้น และจำกกำรทบทวน
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรประเมินภำวะโภชนำกำรในกลุ่มงำนอำยุกรรมพบว่ำ ไม่มีแบบคัดกรองและประเมินภำวะ
ทุพโภชนำกำรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ใช้ค่ำดัชนี มวลกำยในกำรคัดกรองภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นกำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรที่ไม่ครอบคลุ มปั ญหำทำงโภชนำกำรของผูป้ ่ วย
และมีขอ้ จำกัดในผูป้ ่ วยที่ไม่สำมำรถชัง่ น้ ำหนักได้ ผูศ้ ึกษำตระหนักถึงปั ญหำดังกล่ำว จึงมีแนวคิดจัดทำแบบคัดกรอง
และประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรพยำบำลใช้เป็ นแนวทำงใน
กำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยได้รับกำรคัดกรองและประเมิน
ภำวะทุพโภชนำกำรอย่ำงถูกต้อง และได้รับโภชนบำบัดที่เหมำะสม หำยจำกกำรเจ็บป่ วย และคงไว้ซ่ ึงคุณภำพชีวติ ที่ดี
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วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้รับโภชนบำบัดที่เหมำะสม ลดกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่คุกคำม
ต่อชีวติ
เป้ำหมำย
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้รับกำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรอย่ำงถูกต้อง
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หมำยถึง โรคที่มีลกั ษณะกำรอุดกั้นของทำงเดินหำยใจที่ไม่สำมำรถกลับมำ
เป็ นปกติได้ เกิดจำกกำรตอบสนองต่ออนุ ภำคหรื อก๊ำซที่เป็ นอันตรำย ทำให้เกิดกำรอักเสบเรื้ อรัง และมีกำรอุดกั้น
ของทำงเดินหำยใจอย่ำงถำวร (GOLD, 2020) ซึ่ งกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วย
ทั้งด้ำนร่ ำงกำย ได้แก่ กำรหำยใจล้มเหลว กล้ำมเนื้ อลี บ นอนไม่หลับ และภำวะทุ พโภชนำกำร ด้ำนจิ ตใจ
ได้แก่ ภำวะวิตกกังวล และภำวะซึ มเศร้ ำ ซึ่ งผลกระทบดังกล่ำวจะทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีควำมรุ นแรง
เพิ่มมำกขึ้น (ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 2559) ในที่น้ ีจะขอกล่ำวถึงภำวะทุพโภชนำกำร
ภำวะทุพโภชนำกำร เป็ นภำวะของอำหำรที่ ได้รับไม่สมดุ ลกับควำมต้องกำรพลังงำน และ
สำรอำหำรที่ ใช้ไป เป็ นกระบวนกำรต่ อเนื่ องและเพิ่ มควำมรุ นแรงมำกขึ้ นเรื่ อยๆ เนื่ องด้วยอำหำรจะช่ วย
เสริ มสร้ ำงร่ ำงกำยให้เจริ ญเติ บโต ซ่ อมแซมส่ วนที่ สึกหรอ ควบคุ มกำรทำงำนของร่ ำงกำยให้เป็ นปกติ และ
ต้ำนทำนโรคต่ำงๆ ซึ่ งกำรจัดกำรภำวะทุพโภชนำกำรที่ดี (พรรณวดี พุธวัฒนะ และนพวรรณ เปี ยซื่ อ, 2560)
พยำบำลจะมีบทบำทสำคัญในกำรค้นหำผูป้ ่ วยที่มีควำมเสี่ ยงหรื อมีภำวะทุพโภชนำกำร เพื่อเฝ้ำระวัง และให้
กำรพยำบำลอย่ำงรวดเร็ ว โดยกำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรตั้งแต่แรกรับ ดูแลให้ได้รับอำหำรที่
เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ ำงกำย และเหมำะสมกับโรค
กำรคัดกรองภำวะโภชนำกำร (Nutrition screening) หมำยถึง กระบวนกำรเพื่อกำรจำแนกผูป้ ่ วยที่
มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดภำวะทุพโภชนำกำร ซึ่ งควรเป็ นวิธีที่สะดวก ทำได้ง่ำย ไม่สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย ไม่เสี ยเวลำ
มีดชั นีที่ใช้คดั กรองไม่มำก มีควำมแม่นตรงน่ำเชื่ อถือที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง (วิบูลย์ ตระกูลฮุน และบุชชำ
พรำหมณสุ ทธิ์ , 2557)
กำรประเมินภำวะโภชนำกำร (Nutrition assessment) หมำยถึง กำรตรวจประเมินเชิ งลึก หรื อมี
ควำมละเอียดมำกขึ้น ทั้งที่เป็ นนำมธรรม (subjective) เช่น ประวัติโรคภัยไข้เจ็บ ประวัติโภชนำกำร และส่ วนที่
เป็ นรู ปธรรม (objective) ได้แก่ กำรตรวจร่ ำงกำย กำรตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิกำร และวิธีอื่นๆ ผลโดยรวมจำก
ข้อมูลที่ได้จะนำมำสรุ ปผล เพื่อกำรวินิจฉัยที่ถูกต้องมำกขึ้นและใช้ในกำรกำหนด หรื อวำงแผนกำรดูแลรักษำ
ด้ำนโภชนำกำรให้แก่ผปู ้ ่ วย (วิบูลย์ ตระกูลฮุน และบุชชำ พรำหมณสุ ทธิ์ , 2557)
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ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผูศ้ ึกษำมีแนวคิดในกำรจัดทำแบบคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรใน
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยใช้เกณฑ์กำรคัดกรอง SPENT Nutrition Screening Tool ของสมำคมผูใ้ ห้อำหำร
ทำงหลอดเลือดดำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย (วิบูลย์ ตระกูลฮุน และบุชชำ พรำหมณสุ ทธิ์ , 2557) มีดชั นี
ในกำรคัดกรองน้อย มีควำมแม่นตรงน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้ในกำรคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีควำมเสี่ ยงต่อภำวะทุพโภชนำกำร
และใช้แบบประเมิน Nutrition Alert Form (NAF) (Komimdr., Tangsermwong. &Janepanish., 2013) ในกำรประเมิน
ระดับควำมเสี่ ยงของภำวะทุพโภชนำกำร ซึ่ งเป็ นแบบประเมินที่โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำย
ด้ำนสุ ขภำพให้กำรยอมรับว่ำ เป็ นแบบประเมินมำตรฐำนในกำรประเมินภำวะโภชนำกำรในประเทศไทย
(กวีศกั ดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, 2559) มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่ องมือ และกระจำยกำรประเมินครอบคลุมโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (Komimdr., Tangsermwong. &Janepanish., 2013)
ดังนั้น กำรดูแลภำวะโภชนำกำรที่ดี พยำบำลควรมีบทบำทสำคัญในกำรคัดกรองผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับ
หรื อภำยใน 24-48 ชัว่ โมงหลังรับผูป้ ่ วยไว้ในควำมดูแล เพื่อค้นหำผูป้ ่ วยที่มีควำมเสี่ ยง และประเมินระดับ
ควำมเสี่ ยงของภำวะทุพโภชนำกำร (วิบูลย์ ตระกูลฮุน และบุชชำ พรำหมณสุ ทธิ์ , 2557) เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
ในกำรสื่ อสำรกับแพทย์ และทีมสุ ขภำพให้มีกำรดูแลโภชนบำบัดที่เหมำะสม ซึ่ งแบบคัดกรองและประเมิน
ภำวะโภชนำกำรที่ครอบคลุมและเหมำะสมกับโรคจะช่วยคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีภำวะทุพโภชนำกำรได้ถูกต้อง แม่นยำ
ส่ งผลต่อกำรดู แลภำวะโภชนำกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภำพร่ ำงกำยแข็งแรง เพิ่มภูมิคุม้ กัน
ป้ องกันภำวะแทรกซ้อน ฟื้ นฟูสภำพร่ ำงกำยให้หำยจำกภำวะเจ็บป่ วยได้เร็ ว ลดระยะเวลำในกำรนอนโรงพยำบำล
และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ (บุชชำ พรำหมณสุ ทธิ์ , 2557)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมควำมรู ้ทำงวิชำกำรจำกตำรำ งำนวิจยั และปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับ
กำรคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
2. นำเสนอ เรื่ อง แบบคัดกรองและประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังแก่
หัวหน้ำหน่วยงำน และกลุ่มงำนอำยุรกรรม
3. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำน และกลุ่มงำนอำยุรกรรมเห็นชอบ จึงจัดทำแบบคัดกรองและประเมินภำวะ
ทุพโภชนำกำรในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรคัดกรองภำวะโภชนำกำร ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้
1. ประวัติน้ ำหนักที่ลดลงในช่วง 6 เดือน
2. ประวัติกำรรับประทำนอำหำร
3. ค่ำดัชนีมวลกำย
4. ควำมรุ นแรงของกำรเจ็บป่ วย (ภำวะวิกฤตหรื อกึ่งวิกฤต).
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