


 





 

ผลงานทีเป็นผลการดําเนินงานทีผ่านมา 

 

1.  ชือผลงาน การพยาบาลผูป่้วยกระดูกสันหลงัเคลือนทีไดรั้บการผา่ตดัเพอืลดการกดทบัไขสันหลงั 

2.  ระยะเวลาทีดําเนินการ 8 วนั (ตงัแต่วนัที 28 สิงหาคม 2561 – 4 กนัยายน 2561) 

3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใช้ในการดําเนินการ 

โรคกระดูกสันหลงัเคลือน คือ โรคทีเกิดจากการเลือนของกระดูกสันหลงัปลอ้งหนึงบนกระดูกสันหลงั

อีกปลอ้งหนึง ทาํให้โพรงกระดูกสันหลงัตีบแคบลงเกิดการกดเบียดรากประสาท สาเหตุของการเลือนของ

กระดูกสันหลงัมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุทีพบไดบ้่อยในผูป่้วยวยักลางคนหรือสูงอาย ุคือ การเสือมสภาพของ

กระดูกสันหลัง (degenerative spondylolisthesis) และการแตกร้าวของส่วนทีเรียกว่า pars interarticularis 

(isthmic spondylolisthesis) (ต่อพงษ ์บุญมาประเสริฐ, 2557) 

พยาธิสภาพ 

เกิดจากพยาธิสภาพทีมีความเสือมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลงัและขอ้ต่อฟาเซท ทาํให้เกิด

ภาวะความไม่มนัคงของขอ้ต่อกระดูกสันหลงัจนเกิดการเลือนของกระดูกสันหลงัปลอ้งหนึงบนกระดูกสันหลงั

อีกปลอ้งหนึง มกัทาํให้เกิดอาการปวดหลงัและปวดร้าวลงในวยักลางคนและวยัสูงอายุ ระดบั L4-L5 พบได้

บ่อยทีสุด (ต่อพงษ ์บุญมาประเสริฐ, 2557) 

อาการและอาการแสดง 

ผูป่้วยส่วนใหญ่มาพบแพทยด์้วยอาการปวดหลงับริเวณเอว อาการปวดจะเป็นมากขึนในขณะ

เปลียนอิริยาบถ เช่น ลุกจากทีนอน ยืน หรือ เดิน การกม้เงยจะปวดมากขึน แต่ถา้นงัพกัอาการปวดจะลดลง และ

ต่อมาจะมีอาการปวดร้าวตามแนวรากประสาท ร่วมกบัปวดร้าวลงขา (ก่อกู ้เชียงทอง, 2550)  

การวนิิจฉัยโรค 

1. การซกัประวติั เพือตอ้งการทราบอายุ เพศ เชือชาติ พืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

ประวติัทางครอบครัวของผูป่้วย ประวติัการใชย้าในอดีต ชนิดและอุปนิสัยในการทาํงาน การวิเคราะห์อาการปวด

จะตอ้งดูวา่เป็นแบบเรือรัง หรือเฉียบพลนั มีความสัมพนัธ์กับโรค หรืออุบตัิเหตุ เช่น ความรุนแรงของโรค 

ลกัษณะการปวด ตาํแหน่งทีปวด ระยะเวลา รวมทงัอาการปวดเพมิเมือเดิน หรือยืนนาน ๆ 

2. การตรวจร่างกาย  

    2.1  ถา้ให้ผูป่้วยยืนในท่ากม้ตวัไปขา้งหนา้ การคลาํพบ Stepping บริเวณ LS-junction โดยไม่มีประวติั

อุบติัเหตุนาํมาก่อน (ต่อพงษ ์บุญมาประเสริฐ, 2557)  

    2.2  Range of motion การเคลือนไหวของกระดูกสันหลงัในผูป่้วยส่วนใหญ่มกัมี limit extension 

เมือให้ผูป่้วยแอ่นเอว อาการปวดจะเกิดขึนอีก  

    2.3  การตรวจระบบประสาท อาจพบอาการรากประสาทถูกกดทบั อาการอ่อนแรงของกลา้มเนือ 

                3. การตรวจพิเศษ เป็นการตรวจเพือยืนยนัคาํวินิจฉัยจากการซักประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจภาพ 
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รังสีของกระดูกสันหลังส่วนเอว ได้แก่ ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ (plain x-ray) คอมพิวเตอร์แม่เหล็ก (magnetic 

resonance imaging : MRI) คอมพิวเตอร์เอกซเรย ์(computer tomography scan : CT scan) การฉีดสีเอกซเรย ์

(myelogram) และการสแกนกระดูก (bone scan) เป็นตน้ (ต่อพงษ ์บุญมาประเสริฐ, 2557) 

การรักษา 

1. การรักษาดว้ยวิธีประคบัประคอง  

    1.1  การให้ความรู้แก่ผูป่้วยและญาติให้เขา้ใจถึงการดาํเนินของโรค อาการปวด และสิงผิดปกติที

ตรวจพบจากการตรวจร่างกาย ภาพถ่ายรังสี เพือลดความวิตกกงัวลรวมถึงการปฏิบติัตวัในการป้องกันและ

เสริมสภาพความแขง็แรงของหลงัส่วนบนัเอว  

    1.2  การทาํกายภาพบาํบดั เพอืยดืและเพิมความแขง็แรงใหก้บักลา้มเนือหลงัส่วนล่าง 

    1.3  การใส่เครืองพยุงหลงั กรณีทีมีอาการปวดมาก อาจใชเ้ครืองพยุงหลงั เช่น L-S support หรือ 

corset วนัละ 2-3 ชวัโมง ติดต่อกนัเป็นเวลา 6 เดือน (ก่อกู ้ เชียงทอง, 2550)  

    1.4  การให้ยาในกลุ่มต่าง ๆ เพือลดความเจ็บปวด ได้แก่ ยาลดการอักเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด ์

(NSAIDS), ยาคลายกลา้มเนือ, ยาแกป้วด 

     1.5  การฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์ทีผสมกบัยาชาเขา้ไปในโพรงกระดูกสันหลงั (epidural steroid 

injection) หรือใกลก้บับริเวณทีมีอาการปวด  

2. การรักษาดว้ยวิธีผ่าตดั  

     สาเหตุของการผา่ตดัส่วนใหญ่ของโรคนีคือ การกดทบัรากประสาท การรักษาคือ ผา่ตดัเอาพยาธิสภาพ

ทีกดทบัรากประสาทออก (decompression) โดยเทคนิคทีนิยมใชค้ือ lumbar laminectomy และเมือโรคนีทาํให้

เกิดภาวะความไม่มนัคงของขอ้ต่อกระดูกสันหลงั การผ่าตดัคือ การเชือมขอ้ต่อกระดูกสันหลงั (lumbar spinal 

fusion) ไม่วา่จะใชโ้ลหะดามกระดูกสันหลงั (spinal instrumentation) ร่วมดว้ย หรือไม่ก็ตาม (ต่อพงษ ์บุญมา

ประเสริฐ, 2557) 

การพยาบาล แบ่งเป็นการพยาบาลระยะก่อนและหลงัการผ่าตดั ดงันี 

การพยาบาลระยะก่อนผา่ตดั 

1.  ประเมินและตรวจร่างกายอย่างละเอียด ตรวจทางห้องปฏิบติัการ การตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และ

ถ่ายภาพรังสีหลงั 

2.  การเตรียมร่างกาย ไดแ้ก่ งดนาํและอาหารหลงัเทียงคืน ดูแลความสะอาดของร่างกาย ให้สารนาํ

ทางหลอดเลือดดาํ ตรวจสอบป้ายขอ้มือ ของมีค่าและเครืองประดบั ตรวจสอบฟันปลอม  

3.  ใหผู้ป่้วยและญาติเซ็นเอกสารยนิยอมรับการรักษา และเอกสารยนิยอมการผา่ตดั 

4.  ใหข้อ้มูลเกียวกบัตาํแหน่งของแผลผ่าตดั และอุปกรณ์ทีติดตวัมากบัผูป่้วยหลงัผ่าตดั ห้ามผูป่้วย 

ดึงสายต่าง ๆ ออก 

5.  ดูแลใหพ้กัผ่อนใหเ้พียงพอ 
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การพยาบาลระยะหลงัผา่ตดั 

1.  ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ (vital signs) บันทึกสารนําเข้า-ออกในร่างกาย (intake-output) 

ปริมาณเลือดจากสายระบาย (drain) สารคดัหลงัจากแผลผ่าตดั และประเมินภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั  

2.  ประเมินอาการปวด จากการสอบถามโดยใช้ตารางประเมินอาการปวดเป็นตวัเลข (pain score) 

หรือประเมินจากสีหนา้ เช่น หนา้นิวควิขมวด หลบัตาแน่น กระสับกระส่าย 

3.  ประเมินการรัวซึมของนาํไขสันหลงัจากแผลผา่ตดั พร้อมสังเกตอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามวั คลืนไส ้

อาเจียน ทีแสดงถึงภาวะความดนัในกะโหลกศีรษะเปลียนแปลง 

4.  ดูแลสายระบายเลือดให้มีประสิทธิภาพ สายไม่หัก พบั หรืองอ หรือเลือนหลุด บนัทึกจาํนวน และ

สังเกตลกัษณะ สี จาํนวนเลือดทีออกมา 

 5.  ดูแลความสะอาดทวัไป เฝ้าระวงัการติดเชือ ขณะคาสายสวนปัสสาวะ วางถุงรองรับปัสสาวะให้

ตาํกว่าระดบัเอวของผูป่้วย ไม่ให้สายหัก พบั หรืองอ และแนะนาํให้ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์ทุกครังหลงั

การขบัถ่าย ดูแลทาํความสะอาดแผลผา่ตดัโดยใชห้ลกัปราศจากเชือ (aseptic technique)  

 6.  กระตุน้ให้ผูป่้วย พลิกตะแคงตวัแบบพลิกไปทงัตวั (log-rolling) เพือป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อ

ไขสันหลงั และให้ผูป่้วยลุกจากเตียงอย่างถูกวิธี หัดเดินโดยใส่อุปกรณ์พยุงหลงั (lumbar support) และใช้

เครืองพยุงเดิน 4 ขา (walker) 

 7.  กระตุน้ให้ออกกาํลงักายกลา้มเนือและขอ้ต่าง ๆ เช่น ankle pumps ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

เช่น การเกิดลิมเลือดอุดตนัทีหลอดเลือดดาํส่วนลึก (DVT) เนืองจากผูป่้วยทีไดรั้บการผ่าตดัหลงัจะถูกจาํกดั

การเคลือนไหวมากกว่าผูป่้วยหลงัผ่าตดัประเภทอนื 

 เภสัชวิทยา  

 ยาทีใชใ้นการรักษาผูป่้วยรายนี (ปราณี ทูไ้พเราะ, 2550) 

 1.  Cefazolin เป็นยาปฏิชีวนะใชส้ําหรับป้องกนัการติดเชือจากการผ่าตดั เป็นยากลุ่มเซฟาโลสปอรินส์ 

(cephalosporins) ผลขา้งเคียง มีผืนคนั แน่นหน้าอก ปากบวม เป็นตน้ การพยาบาล คือ ระวงัการใช้ยาในผูป่้วย

แพย้ากลุ่มเพนิซิลลิน สังเกตอาการปวด บวม แดงบริเวณทีฉีดยา เพือป้องกนัการเกิดหลอดเลือดดาํอกัเสบ 

(phlebitis)  

 2.  Ketolac เป็นยากลุ่ม NSAIDs ใชบ้รรเทาอาการปวดตงัแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดบัรุนแรง

ผลขา้งเคียง หายใจลาํบาก แน่นหนา้อก มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ การพยาบาล คือ ควรรับประทาน

ยาหลงัอาหารทนัที หรือใชย้าในขนาดตาํทีสุดและในระยะเวลาทีสันทีสุดไม่เกิน 5 วนั  

 3.  Morphine เป็นยาระงบัปวดกลุ่ม opioid มีฤทธิระงบัปวดแบบเฉียบพลนัและเรือรัง ผลขา้งเคียง 

หายใจชา้ หัวใจหยุดเตน้ ความดนัโลหิตลดลง ซึม คลืนไส้ อาเจียน ทอ้งผูก เป็นตน้ การพยาบาล คือ ติดตาม

อตัราการหายใจ ความดนัโลหิต  
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4.  สรุปสาระสําคัญของเรืองและขันตอนการดําเนินการ 

 4.1  สรุปสาระสาํคญัของเรือง 

 โรคกระดูกสันหลงัเคลือนเป็นโรคทีพบไดบ้่อยในวยักลางคน และวยัสูงอายุ ซึงมีแนวโนม้เพิมมากขึน 

สาเหตุส่วนใหญเ่กิดจากกลุ่มทีเสือมตามอาย ุทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บความเจ็บปวด ทุกขท์รมาน และมีความวิตกกงัวล 

เป็นอย่างมาก ซึงโรคนีอาจส่งผลทาํให้เกิดความพิการและทุพลภาพแก่ผูป่้วยได้ ทาํให้คุณภาพชีวิตลดลง

ส่งผลกระทบตอ่ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ซึงเป็นภาระอยา่งมาก 

สาํหรับผูป่้วยและญาติ  

 จากสถิติผูป่้วยในหอผูป่้วยทีปฏิบติังาน พบผูป่้วยโรคกระดูกสันหลงัเคลือน (ปี พ.ศ. 2560 มีจาํนวน

ผูป่้วย 9 ราย ปี พ.ศ. 2561 มีจาํนวนผูป่้วย 12 ราย ปี พ.ศ. 2562 มีจาํนวนผูป่้วย 14 ราย) (งานสถิติโรงพยาบาล

ตากสิน, 2560-2562) ผูป่้วยทีไดรั้บการผ่าตดักระดูกสันหลงัเคลือน มกัพบปัญหาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลงัผ่าตดั และการปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดั ส่งผลให้ผูป่้วยกลบัไปดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดค้่อนขา้งชา้ ผูข้อเขา้รับ

การประเมินไดเ้ห็นความสําคญัทีจะจดัการและดูแลภาวะเจ็บป่วย เพือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั 

และการปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดั เพือใชเ้ป็นแนวทางนาํไปสู่การปฏิบติังานทางการพยาบาล ทีสอดคลอ้งในการ

แกปั้ญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ผูป่้วยปลอดภยั และสามารถปฏิบติัตวัเมือกลบัไปอยู่ที

บา้นไดอ้ยา่งมีคุณภาพชีวิตทีดี 

 4.2  ขนัตอนการดาํเนินงาน 

         4.2.1  ศึกษาคน้ควา้เรืองกระดูกสันหลงัเคลือน จากตาํราต่าง ๆ เพือนํามาเป็นแนวทางในการ

วางแผนให้การพยาบาลผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทงัทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

         4.2.2  เลือกกรณีศึกษา ผูป่้วยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลงัร้าวลงขา

ขา้งซา้ย 1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มาพบแพทยไ์ดรั้บการรักษาโดยการทาํกายภาพบาํบดัแต่อาการปวดไม่ดีขึน 

แพทยวิ์นิจฉัยโรคดว้ยการตรวจคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลงัเคลือนระดบัเอวขอ้ที 

3 และขอ้ที 4 ร่วมกบัมีโพรงกระดูกสันหลงัตีบแคบระดบัเอวขอ้ที 3 ขอ้ที 4 และขอ้ที 5 รับไวรั้กษาตวัทีหอ

ผูป่้วยศลัยกรรมกระดูกหญิง วนัที 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.27น. HN 32/52 AN 13493/61 

         4.2.3  ประเมินสภาพร่างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม และประวติัทีเกียวขอ้งกบัอาการ

เจ็บป่วยปัจจุบนั ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต รวมทังประวติัครอบครัว วินิจฉัยการพยาบาลเพือวางแผน

ในการพยาบาลตามภาวะของโรค และจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาเพือให้ความช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

วางแผนการพยาบาลตามความสาํคญัของขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาล ปฏิบติักิจกรรมทางการพยาบาล และให ้

การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย ์ประเมินผลทางการพยาบาล เพือนาํมาปรับการพยาบาลให้

สามารถดูแลจนปัญหาไดรั้บการแกไ้ข วางแผนการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล  

         4.2.4  สรุปกรณีศึกษาเฉพาะราย นาํขอ้มูลมาสรุป จดัทาํเป็นเอกสารวิชาการ ตรวจสอบความถูกตอ้ง

นาํเสนอตามลาํดบั         
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5.  ผู้ร่วมดําเนินการ  

 “ไม่มี” 

6.  ส่วนของงานทีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผูด้าํเนินการทงัหมดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 ผูป่้วยหญิงไทยอายุ 70 ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพแม่บ้าน เชือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ 

สิทธิการรักษาประกนัสุขภาพถว้นหน้า เลขทีภายนอก 32/52 เลขทีภายใน 13493/61 มาดว้ยอาการปวดหลงั 

ร้าวลงไปทีขาขา้งซา้ย 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล มาพบแพทยรั์กษาโดยการทาํกายภาพบาํบดัแต่อาการปวดไม่ดี

ขึน แพทยว์ินิจฉัยโรคดว้ยการตรวจคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลงัเคลือนระดบัเอว

ขอ้ที 3 และขอ้ที 4 (spondylolisthesis L3-L4) ร่วมกบัมีโพรงกระดูกสันหลงัตีบแคบระดบัเอวขอ้ที 3 ขอ้ที 4 

และขอ้ที 5 (spinal stenosis L3-L5) แพทยจึ์งนัดมาทาํการผ่าตดัเพือลดการกดทบัไขสันหลงั โดยวิธีตดัเอา

แผ่นกระดูกลามินาในกระดูกสันหลงัออกทงัหมด และเชือมขอ้กระดูกสันหลงัระดบัเอวขอ้ที 3 ขอ้ที 4 และ

ข้อที 5 (decompression laminectomy + fusion L3-L5) เข้ารับการรักษาทีหอผูป่้วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 

วนัที 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.27 นาฬิกา แรกรับผูป่้วยรู้สึกตวัดี เดินไดเ้อง แต่มีอาการปวดหลงัและชาขา

ขา้งซา้ยเวลาเดิน สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 82 ครังต่อนาที อตัราการหายใจ 18 

ครังต่อนาที ความดันโลหิต 147/70 มิลลิเมตรปรอท นําหนัก 71 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร มีโรค

ประจาํตวัคือ โรคความดนัโลหิตสูง และโรคไขมนัในเลือดสูงประมาณ 5 ปี รักษาทีโรงพยาบาลตากสิน โดย

การรับประทานยา Losartan 50 มิลลิกรัม หลงัอาหารเช้า และSimvastatin 10 มิลลิกรัม หลงัอาหารเยน็อย่าง

ต่อเนือง แพทยส่์งตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และถ่ายภาพรังสีทรวงอก อยู่ในเกณฑป์กติ ส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

โลหิตวิทยา เมด็เลือดขาว 9,500 เซลลต์่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ 4,500-10,000 เซลลต่์อลูกบาศก์มิลลิเมตร) 

ฮีโมโกลบิน 12.8 กรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 12-16 กรัมต่อเดซิลิตร) ฮีมาโตคริต 39.7 เปอร์เซ็นต ์(ค่าปกติ 36-

48 เปอร์เซ็นต์) เกล็ดเลือด 307,000 เซลลต์่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ 150,000-400,000 เซลลต์่อลูกบาศก์

มิลลิเมตร) ค่าอิเลคโตรไลท์ในร่างกาย โซเดียม 137.8 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 136-145 มิลลิโมลต่อลิตร) 

โพแทสเซียม 4.20 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 3.5-5.1 มิลลิโมลต่อลิตร) คลอไรด์ 105 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 

100-110 มิลลิโมลต่อลิตร) ไบคาร์บอเนต 26 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 22-32 มิลลิโมลต่อลิตร) ตรวจการ

ทาํงานของไต Blood Urea Nitrogen 14 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 8-18 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) Creatinine 

0.72 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 0.5-1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) แพทยมี์คาํสังเตรียมผ่าตดั decompression 

laminectomy + fusion L3-L5 วนัที 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา แนะนําให้ผูป่้วยทาํความสะอาด

ร่างกาย งดนาํงดอาหารหลงัเทียงคืน ในระหว่างการดูแลพบปัญหาที 1 ผูป่้วยมีความวิตกกงัวลเนืองจากการ

เจ็บป่วยและพร่องความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดั การพยาบาล สร้างสัมพนัธภาพกบั

ผูป่้วย ประเมินความรู้ผูป่้วยและญาติเกียวกับความรู้เรืองโรค การผ่าตดั การปฏิบัติตวัก่อนและหลงัผ่าตดั 

เซนต์ใบยินยอมผ่าตดั อธิบายให้คาํแนะนํากบัผูป่้วยและญาติเกียวกับพยาธิสภาพของโรค การให้ยาระงบั

ความรู้สึกชนิดทวัร่างกาย อธิบายขนัตอนการผ่าตดั การมีแผลบริเวณหลงั อุปกรณ์ทีจะติดตวัผูป่้วยมาหลงั
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ผ่าตดั เช่น สายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ สายให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ การปฏิบตัิตวัหลงัผ่าตดัโดย

พลิกตะแคงตวัแบบพลิกไปทงัตวั และการฟืนฟูสภาพร่างกายหลงัผ่าตดั ความเสียงและภาวะแทรกซ้อนทีอาจ

เกิดขึน เช่น ภาวะช็อคจากการการเสียเลือด การติดเชือทีแผลผ่าตดั พร้อมทงัเปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติ

ซกัถามขอ้สงสัย ประเมินผลหลงัให้คาํแนะนาํ ผูป่้วยสีหน้าคลายความวิตกกงัวล เขา้ใจเกียวกบัโรค การผ่าตดั 

สามารถบอกวิธีการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 วนัที 29 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา ผูป่้วยรู้สึกตัวดี ให้สารนํา 5%D/N/2 1,000 มิลลิลิตร

อตัราการหยด 80 มิลลิลิตรต่อชวัโมง เวลา 07.00 นาฬิกา ให้ผูป่้วยรับประทานยา Omeprazole 20 มิลลิกรัม 1 

เม็ด และยา Plasil 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ตามคาํสังแพทย ์เตรียมยา Cefazolin 4 กรัม และอุปกรณ์สวนปัสสาวะ 

เพือใชข้ณะผา่ตดั ตรวจสอบป้ายขอ้มือ ชือ-สกุล ให้ตรงกบัผูป่้วย แนะนาํให้ถอดฟันปลอม และเครืองประดบั

ต่าง ๆ ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 

ครังต่อนาที ความดันโลหิต 130/68 มิลลิเมตรปรอท ส่งผูป่้วยไปห้องผ่าตดัเวลา 08.40 นาฬิกา ผูป่้วยเขา้รับ

การผ่าตดัเวลา 10.35 นาฬิกา ขณะผ่าตดัผูป่้วยไดย้าระงบัความรู้สึกชนิดทวัร่างกาย (general anesthesia) ใช้

เวลาในการผ่าตดัตงัแต่ 10.35 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา รวมระยะเวลาในการผ่าตดั 5 ชวัโมง 25 นาที ขณะผ่าตดั

ผูป่้วยเสียเลือด 150 มิลลิลิตร ยา้ยไปสังเกตอาการห้องพกัฟืนเวลา 16.24 นาฬิกา และยา้ยกลับถึงหอผูป่้วย

ศลัยกรรมกระดูกหญิงเวลา 17.45 นาฬิกา แรกรับหลงัผ่าตดั ผูป่้วยรู้สึกตวัดี วดัสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 

36.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 58 ครังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 ครังต่อนาที ความดนัโลหิต 108/52 มิลลิเมตร

ปรอท มีแผลผ่าตดับริเวณหลงั แผลปิดดว้ยก๊อซปิดทบัดว้ย fixumull มีสายระบายเลือดจากแผลผ่าตดั 1 สาย

ต่อกบัขวดระบายเลือดแบบสุญญากาศปริมาณเลือด 20 มิลลิลิตร ลกัษณะสีแดงเขม้ ใส่สายสวนปัสสาวะปริมาณ

ปัสสาวะ 50 มิลลิลิตร สีเหลืองใส ไม่มีตะกอน ไดรั้บสารนาํ Acetar 1,000 มิลลิลิตร อตัราการหยด 120 มิลลิลิตร

ต่อชวัโมง ผูป่้วยปวดแผลผ่าตดัคะแนนความความปวด (pain score) 7 คะแนน ให้ยา Morphine 2 มิลลิกรัม 

ฉีดทางหลอดเลือดดาํ สังเกตอาการขา้งเคียงของยา ไดแ้ก่ กดการหายใจ ซึม คลืนไส้ อาเจียน  ความดนัโลหิตตาํ 

เป็นตน้ และKetorolac 30 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดาํ สังเกตอาการขา้งเคียงของยา ไดแ้ก่ หายใจลาํบาก 

แน่นหนา้อก มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ ประเมินผลหลงัไดรั้บยา อาการปวดลดลง pain score 4 

คะแนน ไม่พบภาวะกดการหายใจ ให้ยาปฏิชีวนะ Cefazolin 1 กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดาํ สังเกตอาการขา้งเคียง

ของยา ได้แก่ ผืนคนั แน่นหน้าอก เป็นตน้ ประเมินผลหลงัได้รับยา ไม่พบมีผืนคนั ปัญหาที 2 มีโอกาสเกิด

ภาวะช็อคจากการเสียเลือด การพยาบาล จดัท่าให้ผูป่้วยนอนราบ 8 ชวัโมง วดัสัญญาณชีพหลงัผ่าตดัทุก 15 

นาที จาํนวน 4 ครัง ทุก 30 นาที จาํนวน 2 ครัง ทุก 1 ชวัโมง จาํนวน 4 ครัง และต่อไปทุก 4 ชวัโมง จนสัญญาณชีพ

คงที ให้ออกซิเจนครอบจมูกและปากปริมาณ 10 ลิตรต่อนาที บนัทึกสีและปริมาณเลือดจากขวดระบายเลือด

ทีเพิมขึน ถา้เพิมมากกว่าหรือเท่ากบั 200 มิลลิลิตรใน 1 ชวัโมง ตอ้งรีบรายงานแพทยท์นัที ยกไมก้นัเตียงขึน

หลงัให้การพยาบาลทุกครัง ประเมินผล สัญญาณชีพคงที ออกซิเจนในเลือดทีปลายนิว 99 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

เลือดจากขวดระบายเลือด 230 มิลลิลิตรต่อ 8 ชวัโมง ผูป่้วยไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัและไม่เกิดภาวะช็อค
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จากการเสียเลือด ปัญหาที 3 ปวดแผลผ่าตดั ผูป่้วยหลงัผ่าตดัมีการเคลือนไหวร่างกายลดลง เนืองจากร่างกาย

มีบาดแผลจากการผ่าตดั การพยาบาล ประเมินจากการแสดงออกทางสีหนา้ และคะแนนความปวด ประคบเยน็

ทีแผลทุก 4 ชวัโมง ครังละ 20 นาที พร้อมทงัเฝ้าระวงัการไหมข้องผิวหนงัจากความเยน็ ให้ยาลดปวด Morphine 

2 มิลลิกรัม ทุก 6 ชวัโมง และKetorolac 30 มิลลิกรัม ทุก 8 ชวัโมง ฉีดทางหลอดเลือดดาํ ให้การพยาบาลอย่าง

นุ่มนวลและจดัสิงแวดลอ้มให้เงียบสงบ ประเมินผลหลงัไดรั้บยา 30 นาที ผูป่้วยอาการปวดลดลง pain score 

4 คะแนน นอนพกัผ่อนได ้สีหนา้ยมิแยม้ ไม่พบผลขา้งเคียงจากยาแกป้วด บริเวณทีประคบเยน็ไม่มีการไหม้

ของผิวหนงั  

วนัที 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป่้วยรู้สึกตวัดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศา

เซลเซียส ชีพจร 74 ครังต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครังต่อนาที ความดันโลหิต 137/68 มิลลิเมตรปรอท 

ผูป่้วยปวดแผลผ่าตดั หน้านิวคิวขมวด pain score 7 คะแนน ให้ยาลดปวด Morphine 2 มิลลิกรัม ฉีดทาง

หลอดเลือดดาํ ทุก 6 ชวัโมง ให้ยา Paracetamol 500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ทุก 6 ชวัโมง ประคบเยน็ที

แผลทุก 4 ชวัโมง จดัใหผู้ป่้วยนอนในท่าทีสุขสบาย ลดการเคลือนไหวบริเวณทีปวด ประเมินผลหลงัไดรั้บยา 

อาการปวดลดลง pain score 4 คะแนน นอนพกัผ่อนได ้มีความสุขสบายขึน ไม่พบภาวะกดการหายใจ บริเวณ

ทีประคบเยน็ไม่มีการไหมข้องผิวหนงั ปริมาณปัสสาวะ 250 มิลลิลิตรต่อ 8 ชวัโมง ลกัษณะสีเหลืองใส ปริมาณ

เลือดในขวดระบายเลือด ขวดที 1 มีปริมาณ 350 มิลลิลิตร เปลียนขวดที 2 มีปริมาณ 220 มิลลิลิตร รายงานให้

แพทยท์ราบ แพทย์สังให้เลือด 2 ถุง ชนิด Packed red cells gr O No.10061Q25048 จาํนวน 254 มิลลิลิตร และ 

Packed red cells gr O No.10061Q25134 จํานวน 196 มิลลิลิตร เฝ้าระวงัอาการแพ้เลือด ได้แก่ ไข้ หนาวสัน 

หายใจลาํบาก ผืนผิวหนัง เป็นตน้ จากการประเมินผลขณะใหเ้ลือดและหลงัไดรั้บเลือดผูป่้วยไม่มีไข ้หนาวสัน 

หรือผืนคนั ติดตามความเขม้ขน้ของเลือดหลงัเลือดหมด 4 ชวัโมงได ้33.5 เปอร์เซ็นต ์ปัญหาที 4 เสียงต่อการ

ติดเชือ การพยาบาล วดัสัญญาณชีพ ทุก 4 ชวัโมง ประเมินสภาพแผล สังเกตสิงคดัหลงัออกมาจากแผล แขวน

ขวดระบายเลือดให้ตาํ ไม่ให้สายระบายเลือดหักหรืองอ ใส่สายสวนปัสสาวะ วางถุงรองรับปัสสาวะให้ตาํกว่า

ระดบัเอวของผูป่้วย ไม่ให้สายหักหรืองอ ดูแลความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์ ให้ยาปฏิชีวนะ Cefazolin 1 กรัม 

ทุก 6 ชวัโมง ฉีดทางหลอดเลือดดาํ สังเกตอาการขา้งเคียงของยา ได้แก่ ผืนคนั แน่นหน้าอก เป็นตน้ และ

ประเมินหลอดเลือดดาํผิวหนงับริเวณทีไดรั้บยา ประเมินผล ผูป่้วยไม่มีไข ้แผลไม่มีเลือดซึม ลกัษณะของสาร

คดัหลงัทีขวดระบายเป็นสีแดงเขม้ ปัสสาวะสีเหลืองใส ไม่มีตะกอน บริเวณทีให้ยาไม่พบผิวหนังมีอาการ

บวม แดง ร้อน หรือการเกิดหลอดเลือดดาํอักเสบ (phlebitis) ปัญหาที 5 เสียงต่อภาวะลิมเลือดอุดตันใน

หลอดเลือดดาํส่วนลึก  (Deep vein thrombosis หรือ DVT) การพยาบาล แนะนาํให้ผูป่้วยบริหารกลา้มเนือ

ขอ้เทา้โดยการกระดกขอ้เทา้ขึนลงบ่อย ๆ สังเกตอาการผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและการทาํงานของ

เส้นประสาทพีโรเนียล ด้วยการตรวจปลายเทา้ทุก 4 ชวัโมง ดูสีผิว การเคลือนไหว อุณหภูมิ ความรู้สึกลด

นอ้ยลง และคลาํชีพจรทีหลงัเทา้ทุก 4 ชวัโมง ถา้พบอาการผิดปกติ ตอ้งรีบรายงานแพทย ์ประเมินผล ขาทงั 2 

ขา้งไม่บวม กระดกปลายเทา้ขึนลงได ้คลาํชีพจรทีหลงัเทา้ไดป้กติ ไม่มีเทา้ชาหรือเขียว ไม่พบภาวะ DVT  
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วนัที 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูป่้วยรู้สึกตวัดี ลุกนงับนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 

36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 64 ครังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 ครังต่อนาที ความดนัโลหิต 159/72 มิลลิเมตร

ปรอท แพทยไ์ดถ้อดสายสวนปัสสาวะออก และหยุดการให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ แต่ยงัไม่ถอดสายระบาย

เลือดเนืองจากยงัมีปริมาณเลือดออกอยู่เป็นขวดที 3 ปริมาณเลือด 300 มิลลิลิตร และให้เปลียนเป็นขวดที 4 

ติดตามความเขม้ขน้ของเลือดได ้36.4 เปอร์เซ็นต ์หลงัถอดสายสวนปัสสาวะ แนะนําให้ดืมนํามาก ๆ ทาํความ

สะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์ทุกครังหลงัขบัถ่าย ประเมินผลหลงัถอดสายสวนปัสสาวะ 6-8 ชวัโมง ผูป่้วยปัสสาวะ

ไดเ้อง ไม่มีปัสสาวะแสบขดั ผูป่้วยปวดแผลผ่าตดั pain score 6 คะแนน เนืองจากผูป่้วยขยบัตวัมากขึน ประคบ

เยน็ทีแผลทุก 4 ชวัโมง ให้ยา Paracetamol 500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ทุก 6 ชวัโมง จดัสิงแวดลอ้มให้

เงียบสงบ ประเมินอาการปวดหลงัไดรั้บยา อาการปวดลดลง pain score 3 คะแนน มีสีหน้ายมิแยม้ สามารถ

ขยบัตวัทาํกิจกรรมได ้แพทยส่์งปรึกษากายภาพบาํบดัเพอืฝึกยืนและลงนาํหนกั ปัญหาที 6 มีโอกาสเกิดนาํใน

ไขสันหลงัรัว เนืองจากการผ่าตดัทีกระดูกสันหลงัมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อเยอืหุ้มไขสันหลงั การพยาบาล 

ประเมินอาการปวดศีรษะ หูอือ ตาพร่ามวั นาํไขสันหลงัรัวออกมาจากแผลผ่าตดั บันทึกสีและปริมาณของ

สารคดัหลงัจากสายระบายเลือดทีมีสีจางลงและเพิมจาํนวนมากขึน ประเมินผล ผูป่้วยไม่มีอาการปวดศีรษะ

หรือหูอือ ไม่มีตาพร่ามวั ไม่มีสารคดัหลงัออกมาจากแผล เลือดจากสายระบายมีจาํนวนเพิมขนึแต่มีสีแดงเขม้ 

ไม่พบนาํในไขสันหลงัรัว ปัญหาที 7 พร่องความรู้เกียวกบัฟืนฟูสภาพร่างกายหลงัผ่าตดัไขสันหลงั การพยาบาล 

ประเมินความรู้ผูป่้วยในการปฏิบตัิตวัและบริหารร่างกายหลงัผ่าตดั อธิบายและสอนผูป่้วยในการพลิกตะแคง

ตวัแบบพลิกไปทงัตวั (log-rolling) การบริหารกลา้มเนือตน้ขาโดยนอนราบเกร็งกลา้มเนือเข่า และกดเข่าลง

บนทีนอนให้มากทีสุด กระดกขอ้เทา้ขึน นบั 1-10 จึงปล่อยกลา้มเนือคลายตวั การลุกจากเตียงอย่างถูกวิธีโดย

พลิกตวันอนตะแคง งอเข่าและสะโพกเล็กน้อย ใช้มือทงัสองขา้งยนัตวัให้ลุกขึน พร้อมกบัค่อย ๆ ยกขาทงั

สองห้อยลงขา้งเตียง จากนันยนัตวัลุกขึน นงัตวัตรงแลว้ยืนขึน การใส่อุปกรณ์พยุงหลงั (lumbar support) และ

ใชเ้ครืองพยงุเดิน 4 ขา (walker) ประเมินผลหลงัใหค้าํแนะนาํ ผูป่้วยมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

วนัที 2 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ผูป่้วยรู้สึกตวัดี นงัทาํกิจกรรมบนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ

ร่างกาย 36 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 ครังต่อนาที ความดันโลหิต 113/56 

มิลลิเมตรปรอท แพทยไ์ด้ถอดสายระบายเลือดออก และเปิดทาํความสะอาดแผล หยุดการให้ยาปฏิชีวนะ 

ปัญหาที 8 พร่องความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตวัเมือกลบัไปอยูบ่า้น การพยาบาล ประเมินความรู้ผูป่้วยใน

การปฏิบติัตวั อธิบายและแนะนาํผูป่้วยดูแลแผลให้สะอาด อย่าให้แผลเปียกนาํ จนกว่าจะตดัไหม ให้ผูป่้วย

รับประทานยาอย่างต่อเนืองตามแพทยส์ัง แนะนาํรับประทานอาหารทีมีโปรตีนสูง เช่น เนือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข ่

ธญัพืช วิตามินซีสูง เช่น ส้ม แอปเปิล เพือช่วยในการหายของแผล และแคลเซียมสูง เช่น ปลาเล็กปลาน้อย นม

ถวัเหลือง เพือบาํรุงกระดูก มาตรวจตามนัด หากมีอาการผิดปกติควรมาตรวจก่อนนัด การใช้อุปกรณ์พยุงหลงั

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั ตลอดจนแนะนาํให้ผูป่้วยหลีกเลียงการยกของหนกั คือ ยกของไดไ้ม่เกิน 2 กิโลกรัม 

การกม้เก็บของโดยการย่อเข่าแทนการกม้หลงั ไม่นงัหลงัโคง้งอ ประเมินผล ผูป่้วยเขา้ใจและจะนาํไปปฏิบติั 
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แพทย์อนุญาตให้ผูป่้วยกลับบ้านได้ในวนัที 4 กันยายน 2561 และนัดมาตรวจเพือติดตามอาการ วนัที 11 

กนัยายน 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ทีห้องตรวจศลัยกรรมกระดูก ตึกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  

7. ผลสําเร็จของงาน 

ผูป่้วยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาด้วยอาการปวดหลัง ร้าวลงไปทีขาขา้งซ้าย 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล  

แพทยวิ์นิจฉัยโรคดว้ยการตรวจคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลงัเคลือนระดบัเอวขอ้ที 

3 และขอ้ที 4 ร่วมกบัมีโพรงกระดูกสันหลงัตีบแคบระดบัเอวขอ้ที 3 ขอ้ที 4 และขอ้ที 5 แพทยจึ์งนดัมาทาํการ

ผ่าตดัเพือลดการกดทบัไขสันหลงั เขา้พกัรักษาตวัระหว่างวนัที 28 สิงหาคม 2561 ถึง 4 กนัยายน 2561 เป็น

เวลา 8 วนั พบว่ามีปัญหาทางการพยาบาล 8 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาที 1 ผูป่้วยมีความวิตกกังวล เนืองจากการ

เจ็บป่วยและพร่องความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดั ปัญหาที 2 มีโอกาสเกิดภาวะช็อคจาก

การเสียเลือด ปัญหาที 3 ปวดแผลผา่ตดั ปัญหาที 4 เสียงต่อการติดเชือทีแผลผา่ตดั ปัญหาที 5 เสียงต่อภาวะลิม

เลือดอุดตนัในหลอดเลือดดาํส่วนลึก (Deep vein thrombosis) ปัญหาที 6 มีโอกาสเกิดนาํในไขสันหลงัรัว ปัญหาที 

7 พร่องความรู้เกียวกบัฟืนฟูสภาพร่างกายหลงัผา่ตดัไขสันหลงั ปัญหาที 8 พร่องความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั

ตวัเมือกลบัไปอยู่บา้น ปัญหาทุกปัญหาไดรั้บการแกไ้ขและให้คาํแนะนาํจนผูป่้วยมีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติั

ตวัไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตวัเอง ผูป่้วยและญาติมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการ

ดูแลผูป่้วยเมือกลบับา้น แพทยอ์นุญาตให้ผูป่้วยกลบับา้นในวนัที 4 กนัยายน 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา นัดมา

ตรวจเพือติดตามอาการ วนัที 11 กนัยายน 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ทีห้องตรวจศลัยกรรมกระดูก ตึกสมเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราช  

8.  การนําไปใช้ประโยชน์ 

 เพือเป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลผูป่้วยกระดูกสันหลงัเคลือนทีไดรั้บการผ่าตดัเพือลด

การกดทบัไขสันหลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและหน่วยงาน 

9.  ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 

 1.  ผูป่้วยฟืนฟูสภาพร่างกายไดค้่อนขา้งชา้ เนืองจากเป็นสูงอายุ พร่องความรู้ และการรับรู้ชา้ตอ้งพูด

ซาํ ๆ หลาย ๆ ครัง 

 2.  ผูป่้วยมีความวิตกกงัวล เนืองจากมีสายระบายเลือดทีแผลผ่าตดั ทาํให้เคลือนไหวไม่สะดวกและ

กลวัสายเลือนหลุด ให้คาํแนะนําผูป่้วยและญาติ หากผูป่้วยขยบัพลิกตะแคงตัวให้แจง้พยาบาลเพือให้การ

ช่วยเหลือทุกครัง ผูป่้วยคลายความวิตกกงัวล 

10.  ข้อเสนอแนะ 

 จดัทาํสือการสอนการปฏิบติัตวัและการฟืนฟูสภาพร่างกายหลงัผ่าตดักระดูกสันหลงัทีเข้าใจง่าย 

เพอืใหผู้ป่้วยเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนมากขนึ 
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพอืพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

ของ นางนฤมล  ปราสัยงาม 

 

เพือประกอบการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ (ดา้นการพยาบาล) 

(ตาํแหน่งเลขที รพบ. 23) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สาํนกัการแพทย ์

เรือง ผา้คลุมสําหรับการตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

หลกัการและเหตุผล 

 จากการปฏิบติังานในห้องอุบติัเหตุ–ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

สํานักการแพทย ์มีผูป่้วยเขา้มารับบริการทุกกลุ่มโรคทงัอาการทีรุนแรงและไม่รุนแรง ทงันีมีผูป่้วยโรค

กลา้มเนือหัวใจขาดเลือด ผูป่้วยและเจา้หน้าทีตอ้งการตรวจสุขภาพมีความจาํเป็นทีจะตอ้งตรวจคลืนไฟฟ้า

หัวใจ ซึงเป็นขนัตอนหนึงในการวินิจฉัยโรค  การตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจเป็นเครืองมือการตรวจหัวใจ มีประโยชน์

ในการคดักรองความผิดปกติหัวใจเบืองต้น การตรวจนีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผูเ้ข้ารับการตรวจ และ

ค่าใช้จ่ายไม่สูง ขณะตรวจผูเ้ขา้รับการตรวจจะอยู่ในท่านอนหงายบนเตียงทีจัดเตรียมไว ้เจ้าหน้าทีจะนํา

ขวัไฟฟ้ามาติดตามตาํแหน่งต่าง ๆ เช่น ทีขอ้มือ ขอ้เทา้ และหน้าอก หลงัจากนันเครืองจะประมวลผลเป็น

กราฟคลืนหัวใจ เมือเสร็จสินการตรวจ เจา้หนา้ทีจะนาํขวัไฟฟ้าออกโดยเวลาทีใชใ้นการตรวจประมาณ 5-10 

นาที แต่พืนทีภายในห้องอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นพืนทีโล่ง ไม่มีม่านกนัเตียง ไม่มีห้องสําหรับตรวจทีปิดมิดชิด 

ผูม้ารับบริการตอ้งเปิดเผยร่างกายท่อนบน เนืองจากการตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจต้องติดขวัไฟฟ้าทีบริเวณ

หน้าอก ทาํให้ผูม้ารับบริการมีความเขินอาย จึงได้คิดทาํผา้คลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจมาใช้ในห้อง

อุบติัเหต-ุฉุกเฉิน เพอืป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูป่้วยกรณีการเปิดเผยร่างกายเกินความจาํเป็น    

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

1.  เพอืลดการร้องเรียนการเปิดเผยร่างกายของผูป่้วยในขณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

2.  เพอืให้ผูป่้วยพึงพอใจในการใชผ้า้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ 

แนวคิดการสร้างนวตักรรมในการปฏิบตัิงาน เพือเพิมคุณค่าของวิชาชีพ ซึงเป็นองค์กรแห่งการ

แลกเปลียนเรียนรู้ โดยการพฒันางานอย่างต่อเนือง (CQI : Continuous Quality Improvement) เพือสร้าง 

คุณค่าต่อผูรั้บบริการ ซึงหลกัในการพฒันางานอย่างต่อเนือง ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA คิดคน้โดย 

วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart ) เป็นแนวคิดทีเน้นให้การดาํเนินงานอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมาย

ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง ประกอบดว้ย  

P = Plan คือ ขนัตอนการวางแผนก่อนเริมปฏิบตัิงานจริง กาํหนดลาํดับความสําคญัของงานและ

ครอบคลุมถึงการกาํหนดเป้าหมาย ตงัวตัถุประสงค์ทีชดัเจนทีตอ้งลงมือปฏิบติั ปรับปรุงเปลียนแปลง หรือ

พฒันาสิงใหม่ ๆ 
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D = Do คือ ขนัตอนการปฏิบติัตามขนัตอนในแผนงานทีไดก้าํหนดไวอ้ย่างเป็นระบบ และมีความ 

ต่อเนืองเพือผลลพัธ์ทีดีทีสุด โดยในขนัตอนนีควรศึกษาถึงวิธีการทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการทาํงานนนั ๆ ดว้ย 

เพอืให้เกิดประสิทธิภาพและผลลพัธ์ทีดีทีสุด รวมถึงเก็บขอ้มูลทีสาํคญัหรือขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ เพือประโยชน์

ในการทาํงานขนัตอนต่อไป  

C = Check คือ ขนัตอนการตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละขนัตอนของแผนงานว่ามีปัญหา

อะไรเกิดขึนบา้ง จาํเป็นตอ้งมีการเปลียนแปลงแผนงานในขนัตอนใด การตรวจสอบการทาํงานควรมีการจด

บนัทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทึกการตรวจ เอกสารการตรวจ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพือให้ง่ายในการ

ปรับปรุงและแกไ้ขในการทาํงานครังต่อไป 

A = Act คือ ขนัตอนการปรับปรุงแกไ้ขส่วนทีมีปัญหา โดยขนัตอนนีเป็นการนาํเอาผลลพัธ์ทีไดจ้าก

ขนัตอนการตรวจสอบมาวิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดทีเกิดขึนมาประเมิน เพือพฒันาแผน

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน และยอมรับแนวทางการปฏิบติัตามแผนงานทีไดผ้ลสําเร็จ เพือ

นาํไปใชใ้นการทาํงานต่อไป  

ขนัตอนการดาํเนินงาน  

1. นําเสนอปัญหาทีพบในทีประชุมของหน่วยงานเพือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา และ

รวบรวมขอ้เสนอของทีประชุม 

2. เสนอต่อหัวหน้าห้องอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เพือจดัทาํผา้คลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

3. ออกแบบผา้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และจดัหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน โดย

จดัหาผา้สีเหลียมขนาด 20 x 23 นิว จาํนวน 1 ผืน เพือให้สามารถคลุมร่างกายส่วนบนของผูรั้บบริการได้

อยา่งเหมาะสม 

4. จดัทาํผา้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจตามรูปแบบทีกาํหนดไว ้โดยนาํผา้สีเหลียมขนาด  20 x 

23 นิว มาตดัโคง้ตามตาํแหน่งบริเวณทีจะติดขวัไฟฟ้า จากนนัตดัผา้ส่วนบนมาประกอบกบัผา้ส่วนล่าง เพือให้

สามารถเปิด-ปิด ไดข้ณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ จากนนัเยบ็ขอบของผา้ทงัส่วนบนและส่วนล่างติดกนั   

5. นาํผา้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจไปปรึกษาผูเ้ชียวชาญเพือปรับปรุงแกไ้ข           

6. นาํผา้คลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจมาทดลองใช้งานทีห้องอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เพือประเมินระดับ

ความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 

7. ประเมินผลการใชผ้า้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ เพอืใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ลดการเขินอายของผูป่้วยในขณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

2. ผูป่้วยมีความพึงพอใจและพิทกัษสิ์ทธิของผูป่้วย 

3. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนาํผา้คลุมสาํหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจไปใชใ้นหน่วยงานได ้

อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 





 


