ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัดโรคกระเพำะอำหำรทะลุโดยวิธีกำรผ่ำตัดเปิ ด
หน้ำท้องและเย็บปิ ดรู
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง สื่ อประกอบกำรสอน รู ้หรื อไม่ ทำอย่ำงไร ห่ำงไกลโรคแทรกซ้อน

เสนอโดย
นำงสำวศรี สวรรค์ อำนำจมัน่ คง
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 736)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดโรคกระเพาะอาหารทะลุโดยวิธีการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและเย็บปิ ดรู
2.ระยะเวลาที่ดาเนินการ 14 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
โรคกระเพาะอาหารทะลุ คือ การที่แผลที่เกิดขึ้นในเยื่อบุทางเดินอาหารส่ วนที่สัมผัสน้ าย่อยของกระเพาะ
อาหารมีการลึกขึ้นเรื่ อยๆจนทะลุผา่ นชั้นเยื่อบุและชั้นกล้ามเนื้อโดยขนาดของรู ทะลุจะมีได้ต้ งั แต่ 3 มิลลิเมตร
จนถึง 1 เซนติเมตรหรื อมากกว่า เมื่อกระเพาะอาหารทะลุ น้ าย่อยและเศษอาหารจะรั่วออกสู่ ช่องท้องทาให้เกิด
ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือด ตามมาได้ (กาญจนา ร้อยนาคและชดช้อย วัฒนะ, 2559)
สาเหตุ (ขจี พงศธรวิบูลย์, 2559)
1. การเสี ยสมดุลระหว่างปัจจัยที่ทาให้เกิดการหลัง่ กรดทาให้เกิดการหลัง่ กรดมากผิดปกติ
2. การติดเชื้อแบคทีเรี ยเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร
3. กรรมพันธุ์
4. ภาวะเครี ยด
5. การรับประทานยาบางชนิด เช่น แอสไพริ น และยากลุ่มสเตียรอยด์
ชนิดของโรคกระเพาะอาหารทะลุ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. ชนิดเฉียบพลัน คือ ระยะเวลาที่มีอาการน้อยกว่า 3 เดือน ไม่มีอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหาร
มาก่อน และบริ เวณรู ทะลุไม่พบรอยแผลเป็ น
2. ชนิดเรื้ อรัง คือ มีอาการโรคแผลในกระเพาะอาหารเกิน 3 เดือน หรื อพบว่า มีรอยแผลเป็ นบริ เวณรู ทะลุ
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยมักจะมีอาการหน้าซีด เหงื่อออก หายใจเร็ วตื้น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องเสี ยดแน่นบริ เวณใต้ลิ้นปี่
มาใต้ชายโครงขวา เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลันรุ นแรง และปวดมากขึ้นหากมีการหายใจเข้าหรื อออกแรงๆ เมื่อตรวจ
ร่ างกายมักจะพบว่า มีหวั ใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตต่า ฟังเสี ยงบริ เวณหน้าท้องไม่พบเสี ยงการเคลื่อนไหวของ
ลาไส้ หรื อพบน้อยมาก บริ เวณใต้ลิ้นปี่ มักพบกดเจ็บ กดปล่อยแล้วเจ็บ ส่วนผลการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกและ
ช่องท้อง จะพบว่า มีอากาศอยู่ในบริ เวณช่องท้องใต้กระบังลม (กาญจนา ร้อยนาคและชดช้อย วัฒนะ, 2559)
การวินิจฉัย
1. การซักประวัติ สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะทะลุที่พบบ่อย เช่น รับประทานอาหารรสจัด รับประทาน
อาหารไม่เป็ นเวลา ดื่มชา กาแฟ การใช้ยาแก้ปวด ยาสเตียรอยด์ หรื อยาที่เพิ่มโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ประวัติการดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็ นต้น ซักถามอาการที่สาคัญ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน หรื ออาการปวดท้องแบบ
เฉี ยบพลันรุ นแรงก่อนมาโรงพยาบาล
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2. การตรวจร่ างกาย ตรวจบริ เวณท้องว่ามีกดเจ็บ กดปล่อยแล้วเจ็บ และอาการท้องแข็งบริ เวณลิ้นปี่ หรื อ
ใช้เครื่ องช่วยฟังบริ เวณหน้าท้อง ไม่ได้ยินเสี ยงการเคลื่อนไหวของลาไส้ หรื อได้ยนิ น้อยลง
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่สาคัญ คือ การตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดและฮีโมโกลบิน
มักพบว่าต่าหากเป็ นชนิ ดเรื้ อรัง และพบเม็ดเลือดขาว สู งหรื อต่ากว่าปกติ หากมีการแตกทะลุและมีน้ าย่อยรั่วเข้า
ช่องท้องมาเป็ นเวลานาน นอกจากนี้ การตรวจซีรัมอะไมเลส อาจพบได้ว่ามีค่าสูงกว่าปกติถึง 2-3 เท่า
4. การตรวจโดยใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เช่น การถ่ายภาพรังสี ทรวงอกและช่องท้อง การตรวจบริ เวณช่อง
ท้องโดยการใช้คลื่นเสี ยงความถี่สูง มักพบอากาศรั่วอยูใ่ นบริ เวณช่องท้อง ในกรณีไม่พบอากาศในช่องท้องอาจ
ให้ผปู ้ ่ วยตรวจภาพรังสี ภายหลังกลืนแป้งแบเรี่ ยม จะพบว่ามีสารทึบรังสี รั่วเข้าทางช่องท้อง หรื อใช้การตรวจ
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน ซึ่งมีความแม่นยาสูงสุ ดสาหรับการวินิจฉัยโรคนี้ (ขจี พงศธรวิบูลย์, 2559)
การรักษา
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 วิธี
1. การรักษาโดยการไม่ผา่ ตัด (non-operative treatment) โดยปกติแล้วการรักษาด้วยวิธีน้ ี มกั ไม่เป็ นที่นิยม
แต่จะใช้ในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถทนต่อการผ่าตัดได้ หรื อผูป้ ่ วยที่มีภาวะเยือ่ บุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ ในกรณีที่
ได้รับการรักษาทางยา แล้วมีอาการดีข้ ึนโดยจะมีการใส่ สายระบายที่ใส่ ผา่ นทางจมูกลงสู่ กระเพาะอาหาร เพื่อ
ระบายน้ าย่อย ออกมาให้ได้มากที่สุด แต่ถา้ อาการผูป้ ่ วยไม่ดีข้ นึ ภายใน 12 ชัว่ โมง อาจจะต้องพิจารณารักษา
โดยการผ่าตัด
2. การรักษาโดยการผ่าตัด (operative treatment) ควรเลือกใช้ในกรณี ต่อไปนี้
2.1 เป็ นแผลทะลุ แล้วเคยรักษาด้วยการเย็บปิ ดรู มาก่อน
2.2 เป็ นแผลทะลุบริ เวณลาไส้เล็กดูโอดีนลั ร่ วมกับมีการตีบของหูรูดไพโลลิก
2.3 มีแผลทะลุร่วมกับภาวะเลือดออก
2.4 มีแผลบริ เวณลาไส้เล็กดูโอดีนลั และกระเพาะอาหาร และมีอนั หนึ่งอันใดแตกทะลุ
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคกระเพาะอาหารทะลุแบ่งออกเป็ น
1. การพยาบาลด้านร่ างกาย (ครรชิต ปิ ยะเวชวิรัตน์, ดุสิต สถาวร และ สหดล ปุญญถาวร, 2560)
1.1 ซักประวัติหรื อสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอดจนสังเกตอาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยให้ชดั เจน
1.2 ประเมินระดับความเจ็บปวด สังเกตลักษณะ อาการการปวดท้อง และการเคลื่อนไหวของลาไส้
1.3 ในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดระยะแรก ให้สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด โดยตรวจดูสัญญาณชีพทุก
15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง จนกว่าสัญญาณชีพจะคงที่จากนั้นวัดสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง
1.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์และสารละลายต่างๆให้พร้อมใช้ หากผูป้ ่ วยมีภาวะช็อก
1.5 ดูแลให้ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษา บันทึกปริ มาณของปัสสาวะทุก 1 ชัว่ โมง
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ถ้าพบปัสสาวะออกน้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง หรื อน้อยกว่าที่กาหนด รายงานให้แพทย์ทราบทันที
1.6 สังเกตบันทึกปริ มาณน้ าเข้าน้ าออกจากร่ างกายทุก 8 ชัว่ โมงเพื่อดูความสมดุลของสารน้ าในร่ างกาย
1.7 ดูแลให้ได้รับสารอาหาร น้ า อิเลคโตรไลต์ เลือดและส่ วนประกอบของเลือดตามแผนการรักษา
1.8 ประเมินสภาพแผลผ่าตัดเพื่อสังเกตว่ามีเลือดออกหรื อมีสารเหลวซึมจากแผลผ่าตัดหรื อไม่สังเกต
ลักษณะ สี ปริ มาณของสารเหลวที่ออกจากสายระบายต่างๆ ดูแลสายระบายให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
1.9 ทาความสะอาดแผลผ่าตัดและบริ เวณรอบสายระบายวันละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อพบมีสารคัดหลัง่ ซึมชุ่มผ้า
ปิ ดแผล โดยใช้หลักปราศจากเชื้อ
1.10 ดูแลให้นอนท่าศีรษะสูง 30-45 องศา เพื่อลดความเจ็บปวดจากการดึงรั้งของแผลผ่าตัด และ
ช่วยเหลือพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่ โมงเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
1.11 ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆตามแผนการรักษา สังเกตอาการผิดปกติและภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆที่อาจเกิดจากการแพ้ยา
1.12 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้แก่ complete blood count (CBC), Fasting Blood Sugar
(FBS) , Blood Urea Nitrogen (BUN), creatinine (Cr), Electrolyte, Liver Function Test (LFT) Coagulogram
1.13 ดูแลให้ได้รับอาหารและน้ าตามแผนการรักษา เมื่อระบบย่อยอาหารมีการเคลื่อนไหวแบบบีบรู ดแล้ว
โดยแนะนาให้รับประทานอาหารครั้งละน้อย แต่บ่อยครั้ง และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้
1.14 กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยออกกาลังกายบนเตียง โดยเฉพาะการออกกาลังขาเพื่อส่งเสริ มการไหลเวียนของ
หลอดเลือดดาส่วนปลาย หลังผูป้ ่ วยถอดท่อช่วยหายใจแล้วกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยลุกเดินจากเตียงโดยเร็ วเพื่อป้องกัน
ภาวะท้องอืด
1.15 แนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องขณะอยูท่ ี่โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
หลังการผ่าตัด และอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนกาหนด ให้แก่ผปู ้ ่ วยและแจ้งให้ญาติรับทราบด้วย
เพื่อที่จะให้การดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
2. การพยาบาลด้านจิตใจ
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ระบายความรู ้สึก และซักถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโรค และ
แผนการรักษา แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าหลังการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและเย็บปิ ดรู ผูป้ ่ วยอาจจะมีสายน้ าเกลือ สาย
ระบายใส่ผา่ นทางจมูกลงสู่กระเพาะอาหาร คาสายสวนปัสสาวะ หรื ออาจใส่ท่อหลอดลมคอต่อเครื่ องช่วยหายใจ
อธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงเหตุผลและความจาเป็ นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจและให้ความร่ วมมือ สร้างเสริ มกาลังใจ
ให้ญาติได้มีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย (กาญจนา ร้อยนาคและชดช้อย วัฒนะ, 2559)
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ให้ความรู ้ผปู ้ ่ วยและญาติ เรื่ องการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะการรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา รับประทานตามยาที่แพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
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เช่น ยาแอสไพริ น ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา
กาแฟ น้ าอัดลม เพราะอาจกระตุน้ ให้มีการหลัง่ กรดมากขึ้น (กาญจนา ร้อยนาคและชดช้อย วัฒนะ, 2559)
เภสัชวิทยา (นิศามณี สัตยาบันและคณะ, 2558)
1. Meropenam เป็ นยาปฏิชีวนะกลุ่ม Carbapenam ใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่มี beta-lactam ring อยูใ่ น
โครงสร้างทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เพื่อออกฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างผนังเซลล์ ใช้สาหรับรักษาและป้องกันการ
ติดเชื้อหลังผ่าตัด การพยาบาล คือ สังเกตอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หรื อผื่นแดงตามร่ างกาย เป็ นต้น
2. Lasix เป็ นยาขับปัสสาวะ ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการดูดกลับของโซเดียมและคลอไรด์ การพยาบาล เฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงของยา เช่น ปวดศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ปากแห้ง คอแห้ง เป็ นต้น
3. Norepinephrine เป็ นยากระตุน้ ความดันโลหิ ต มีโครงสร้างคล้ายกันกับฮอร์โมนอะดรี นาลีนซึ่งมีฤทธิ์
ทาให้หลอดเลือดหดรัดตัวและเพิ่มความดันโลหิ ตได้ การพยาบาล เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา เช่น ความดัน
โลหิ ตสูง ปลายมือปลายเท้าเขียว เนื้ อเยือ่ ตาย เป็ นต้น
4. Losec เป็ นยารักษาโรคกระเพาะอาหารกลุ่ม Proton Pump Inhibitors ใช้รักษาโรคที่มีกรดในกระเพาะ
อาหารมากเกินไป การพยาบาล เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย เป็ นต้น
5. 7.5% NaHCO3 เป็ นสารละลายมีฤทธิ์เป็ นด่าง มีส่วนประกอบคือโซเดียมและไบคาร์บอเนต เมื่อเข้าสู่
ร่ างกายจะทาหน้าที่เพิ่มความเป็ นด่างในร่ างกาย การพยาบาล เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา เช่น หัวใจเต้นผิด
จังหวะ ปวดท้อง ท้องอืด กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ชักเกร็ ง เป็ นต้น
6. 20%Albumin เป็ นโปรตีนที่พบได้ในเลือด ใช้รักษาภาวะโปรตีนในเลือดต่า หรื อสูญเสี ยเลือดจากการ
ผ่าตัด การพยาบาล สังเกตอาการแพ้ยา เช่น ไข้ หนาวสั่น มีผื่นขึ้นตามร่ างกาย เป็ นต้น
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
โรคกระเพาะอาหารทะลุ เป็ นภาวะฉุกเฉิ นที่พบบ่อยและอาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตราย
เช่น ภาวะเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่าการเกิดกระเพาะอาหารทะลุเป็ นภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยที่มีแผลในระบบทางเดินอาหาร
ที่พบมากเป็ นอันดับสอง รองจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร โดยพบประมาณร้อยละ 6-7 ของผูป้ ่ วย โดย
ตาแหน่งที่พบการทะลุของแผลมากที่สุดคือ ลาไส้เล็กดูโอดีนมั ร้อยละ 60 กระเพาะอาหารส่วนปลายร้อยละ 20
และกระเพาะอาหารส่วนต้นร้อยละ 20 และจากสถิติหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลกลางโรคทางเดินอาหาร
ส่วนบนผิดปกติพบว่า มีผปู ้ ่ วยที่มาด้วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่ได้รับการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและเย็บปิ ดรู เข้า
รับบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็ นร้อยละ 4, 11 และ 14 ตามลาดับ (หน่วยเวชระเบียนและ
สถิติ โรงพยาบาลกลาง, 2561) ถึงแม้สถิติค่อนข้างน้อย แต่พบว่ามีการดาเนินโรคเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ ว
หลังผ่าตัดหากมีการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้องมักทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา ดังนั้นเพื่อให้การรักษาผูป้ ่ วย
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผูป้ ่ วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ ว จึงได้จดั ทากรณี ศึกษาผูป้ ่ วยนี้
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ขั้นตอนดาเนินการ
1. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ ศึกษาหาความรู ้ทางวิชาการ และกรอบแนวคิดทางการพยาบาลจากตารา วารสาร
ที่เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทากรณีศึกษา
2. เลือกกรณีศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 73 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 1 ครั้ง
และไม่ถ่ายปัสสาวะ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า ผูป้ ่ วยเป็ นโรคกระเพาะอาหารทะลุ จึงรับไว้พกั
รักษาตัวและหลังผ่าตัดรับเข้าสังเกตอาการที่หอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม รวมอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ นเวลา 14 วัน จน
อาการทุเลาแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
3. ประเมินแบบแผนสุขภาพของผูป้ ่ วยแบบองค์รวม ซักประวัติการเจ็บป่ วยทั้งปัจจุบนั และอดีต วิเคราะห์
และวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาของผูป้ ่ วยและแผนการ
รักษาตามลาดับความสาคัญ เพื่อแก้ไขความผิดปกติ และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้ และประเมินผลการพยาบาลเพื่อนามาใช้
ในการวางแผนการพยาบาลต่อไป เมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ด และประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ของผูป้ ่ วย ให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิตวั เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั ถูกต้องเมื่อกลับบ้าน
5. บันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล พร้อมกับผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นหลังให้การพยาบาลลงในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วย
6. สรุ ปผลกรณีศึกษา จัดทาเป็ นเอกสารทางวิชาการ นาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100
กรณีศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 73 ปี สถานภาพสมรส คู่ เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ สิ ทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภูมิลาเนาจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เลขที่ภายนอก 9283/56
เลขที่ภายใน 1386/60 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.45 นาฬิกา ศูนย์เอราวัณ
นาส่งด้วย 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ปวดท้องเสี ยดแน่นบริ เวณใต้ลิ้นปี่ ร้าวมาใต้ชายโครงขวาตลอดเวลา ปวดมาก
หลังรับประทานอาหาร มีคลื่นไส้ อาเจียน 1 ครั้ง และไม่ถ่ายปัสสาวะ จากการซักประวัติผปู ้ ่ วยพบว่า 5 วันก่อน
มาโรงพยาบาล มีอาการปวดหลังจึงซื้อยาแก้ปวดไม่ทราบชื่อ ลักษณะเป็ นเม็ดกลมสี ชมพู มารับประทานทุกวัน
หลังอาหาร 3 มื้อ แรกรับที่ห้องอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 100
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 109/62 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 98 เปอร์เซ็นต์ ปฏิเสธการสูบบุหรี่ หรื อดื่มแอลกอฮอล์ มีประวัติการแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลิน
ปฏิเสธการแพ้อาหาร ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต พบว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ไม่มีประวัติการรักษาเดิม
แพทย์ให้การรักษา NSS 500 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา ใน 15 นาที จากนั้นให้เป็ น NSS 1,000 มิลลิลิตร
หยดทางหลอดเลือดดา อัตราหยด 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ใส่สายสวนปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
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และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ complete blood count (CBC), Blood Urea Nitrogen, creatinine (BUN),
Electrolyte, Liver Function Test (LFT) พบความผิดปกติที่สาคัญ คือ มีเซลล์เม็ดเลือดขาว 3,200 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์มิลลิลิตร (ค่าปกติ 4,500-9,500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร) นิวโทรฟิ ล 86.4 เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ 40.570.2 เปอร์เซ็นต์) ลิมโฟไซด์ 11.3 เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ 20.3-47.3 เปอร์เซ็นต์) ไบคาร์บอเนต 10 มิลลิโมลต่อ
ลิตร (ค่าปกติ 22-32 มิลลิโมลต่อลิตร) BUN 49.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 8-18 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) Cr
3.83 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 0.5-1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) แพทย์วินิจฉัยเป็ นภาวะติดเชื้อ ร่ วมกับภาวะ
ไตวายเฉี ยบพลัน ส่ งผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย ชั้น 14 ต่อมาเวลา 15.10 นาฬิกา
ผูป้ ่ วยปวดท้องมากขึ้น ท้องกดเจ็บ หน้าท้องแข็งตึงคล้ายไม้กระดาน ระดับความปวดเท่ากับ 10 คะแนน แพทย์
ให้ตรวจชุดภาพถ่ายรังสีบริ เวณช่องท้อง พบมีอากาศอยูใ่ นบริ เวณช่องท้องใต้กระบังลมขณะถ่ายภาพรังสี ทรวงอก
แพทย์วินิจฉัยว่า เป็ นโรคกระเพาะอาหารทะลุ ให้ปรึ กษาศัลยแพทย์รับเป็ นเจ้าของไข้ ย้ายไปหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ชาย ชั้น 8 และกาหนดการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและเย็บปิ ดรู ส่งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัดเวลา 21.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยได้รับยา
ระงับความรู ้สึกทัว่ ไป ร่ วมกับการใส่ ท่อหลอดลมคอต่อกับเครื่ องช่วยหายใจ จากการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องพบว่า ผูป้ ่ วย
มีแผลทะลุบริ เวณกระเพาะอาหารส่วนปลาย แพทย์ทาการเย็บปิ ดรู โดยใช้เยือ่ บุช่องท้อง ในขณะการผ่าตัดผูป้ ่ วยเสี ย
เลือด 200 มิลลิลิตร มีความดันโลหิตต่า 80/50 มิลลิเมตรปรอท ได้รับยากระตุน้ ความดัน Norepinephrine 62
ไมโครกรัม ส่วนประกอบของเลือดชนิด Fresh Frozen Plasma (FFP) 219 มิลลิลิตร และ NSS 1,400 มิลลิลิตร
หยดทางหลอดเลือดดา ตรวจวัดสัญญาณชีพซ้ า ความดันโลหิต 117/61 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 98
ครั้งต่อนาที หลังผ่าตัดไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้จึงย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการต่อที่หอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม
การเยีย่ มครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22.30 นาฬิกา แรกรับที่หอผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว อุณหภูมิ 35.1
องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 82-103 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 14-22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
90/61-137/78 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ใส่ท่อหลอดลมคอต่อ
เครื่ องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริ มาตร แบบควบคุมการหายใจทั้งหมด (Volume Controlled Ventilation :
VCV) โดยตั้งค่าการทางานของเครื่ องช่วยหายใจตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้อตั ราการหายใจ 14 ครั้งต่อ
นาที ปริ มาตรแก๊สขณะหายใจเข้า 500 มิลลิลิตร ออกซิเจน 40 เปอร์เซ็นต์ พบผูป้ ่ วยหายใจไม่มีประสิ ทธิภาพใส่
เครื่ องช่วยหายใจ ให้การพยาบาลโดย ประเมินการหายใจ ดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ ประเมินสี กลิ่น ลักษณะ
ปริ มาณของเสมหะ ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลผูป้ ่ วยทุกครั้ง ผูป้ ่ วยหายใจดี ไม่มีหอบเหนื่อย อัตราการ
หายใจ 14-22 ครั้งต่อนาที เสมหะค่อนข้างเหนียว สี ขาวออกเหลือง ไอขับเสมหะเองได้เล็กน้อย แพทย์มีแผนการ
รักษา ให้ผปู ้ ่ วยงดน้ างดอาหารทางปากทุกชนิด ใส่สายระบายผ่านทางจมูกลงสู่กระเพาะอาหารต่อลงถุง มีน้ าย่อยสี
เหลืองเขียวปริ มาณเล็กน้อย ไม่มีเลือดปน มีแผลผ่าตัดบริ เวณกึ่งกลางหน้าท้องปิ ดด้วยก๊อซและแผ่นปิ ดแผล ไม่มี
เลือดหรื อสารคัดหลัง่ ซึมบริ เวณก๊อซ มีสายระบายของเหลวทางช่องท้อง มีสารคัดหลัง่ สี แดงจางปริ มาณน้อย ให้
NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา อัตราหยด 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง โดยให้ทางหลอดเลือดดาส่วนกลาง
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เฝ้าระวังการติดเชื้อบริ เวณที่คาสายสวนหลอดเลือดดา โดยวัดสัญญาณชีพ สังเกตการณ์อกั เสบ บวม แดง บริ เวณที่คา
สายสวน ประเมินทุกเวรและทุกครั้งที่มีการให้สารน้ า เปลี่ยนสายให้สารน้ าทุก 3 วัน กรณีให้ส่วนประกอบของเลือด
เปลี่ยนทุก 4 ชัว่ โมง ไม่พบการติดเชื้อของหลอดเลือดดาส่ วนกลาง ให้ส่วนประกอบของเลือดชนิด FFP 455
มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที ประเมินถุงรองรับของเหลวจากกระเพาะอาหาร
และแผลผ่าตัด ไม่พบเลือดออก สังเกตอาการแพ้เลือด เช่น มีไข้ หนาวสั่น ผื่นคัน ผูป้ ่ วยไม่มีอาการแพ้เลือด ให้
Losec 40 มิลลิกรัม ผสม NSS 100 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดาใน 1 ชัว่ โมง ให้ยาปฏิชีวนะ meropenam 1 กรัม
ผสม NSS 100 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดาทุก 12 ชัว่ โมง วันละ 2 ครั้ง สังเกตอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ ผื่นคัน
หรื อผื่นแดงบริ เวณร่ างกาย ผูป้ ่ วยไม่มีอาการแพ้ยา ผูป้ ่ วยคาสายสวนปัสสาวะไว้ ไม่มีปัสสาวะออก แพทย์ให้
lasix 80 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลผูป้ ่ วยทุกครั้ง ดูแลสายสวนปัสสาวะ
ให้เป็ นระบบปิ ด สายไม่ตกท้องช้าง แขวนถุงรองรับปัสสาวะให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร สังเกต
ลักษณะสี และปริ มาณของปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะความสมดุลของสารน้ าในร่ างกาย ทาความสะอาดบริ เวณ
อวัยวะสื บพันธุ์ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และทุกครั้งที่ขบั ถ่าย ต่อมาแพทย์ให้ส่งตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ CBC,
BUN, Cr, Electrolyte, Arterial Blood Gas (ABG) หลังต่อเครื่ องช่วยหายใจ 30 นาที ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
พบความผิดปกติ BUN 55.4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Cr 4.19 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร CO2 17 มิลลิโมลต่อลิตร
วิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง pH 7.324 (ค่าปกติ 7.34-7.44) pCO2 24.6 มิลลิเมตรปรอท (ค่าปกติ 35-45 มิลลิเมตร
ปรอท) pO2 117.1 มิลลิเมตรปรอท HCO3 15.3 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 22-26 มิลลิโมลต่อลิตร) วัดความดัน
ในหลอดเลือดดากลาง (Central Venous Pressure : CVP) ได้ 14 เซนติเมตรน้ า (ค่าปกติ 6-12 เซนติเมตรน้ า)
แพทย์ให้ lasix 1 กรัม หยดทางหลอดเลือดดาใน 24 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยมีภาวะไตวายเฉี ยบพลันเนื่องจากมีภาวะติดเชื้อ
ในช่องท้องก่อนได้รับการผ่าตัด ให้การพยาบาลโดย ประเมินภาวะน้ าเกินโดยฟังเสี ยงปอด ทุก 4-8 ชัว่ โมง สังเกต
การหายใจ เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ อาการบวมบริ เวณต่างๆของร่ างกาย บันทึกปริ มาณน้ าเข้า-ออก หลังจาก
ได้ยาขับปัสสาวะ ติดตามผลการตรวจ BUN Cr ทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ 7.5% NaHCO3 50 มิลลิลิตร ทางหลอด
เลือดดา สังเกตการหายใจ อัตราการหายใจ 14-20 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว 98-100
เปอร์เซ็นต์ เวลา 23.35 นาฬิกา ผูป้ ่ วยเริ่ มตื่น พยายามใช้มือดึงท่อหลอดลมคอและสายระบายใส่ผา่ นทางจมูกลงสู่
กระเพาะอาหาร จึงผูกมือทั้งสองข้างไว้ขา้ งเตียง ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าท้อง ใส่ท่อ
หลอดลมคอและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ให้การพยาบาลโดย อธิบายถึงความจาเป็ นในการผูกยึดให้ผปู ้ ่ วยและญาติ
รับทราบ ตรวจดูบริ เวณที่ผกู มัดไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ผูป้ ่ วยเข้าใจถึงความจาเป็ น สงบลง ถาม
ตอบพยักหน้าได้ ไม่เกิดแผลจากการผูกมัด สอบถามถึงอาการปวดแผล คะแนนความปวด 2 คะแนน รวม 24
ชัว่ โมง ปริ มาณน้ าเข้า 3,564 มิลลิลิตร ปริ มาณน้ าออก 2,605 มิลลิลิตร
การเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อุณหภูมิ 36.4-37.5 องศา
เซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 90-104 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 12-26 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
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90/50-131/84 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ปรับเครื่ องช่วยหายใจเป็ น
ชนิดผูป้ ่ วยหายใจเองทั้งหมด (Pressure Support Ventilation : PSV) กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยไออย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อ
ขับเสมหะในลาคอ ให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้า-ออกลึกๆผ่านท่อหลอดลมคอ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นหายใจเข้าลึกๆ
กลั้นหายใจไว้ 1–2 วินาที และไอออกมาแรงๆ ดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอเมื่อผูป้ ่ วยไอขับเสมหะออกมา ให้
ผูป้ ่ วยนอนศีรษะสูง 30-45 องศา เพื่อให้ปอดขยายตัวได้ดี ป้องกันภาวะปอดแฟบ ทาความสะอาดปากและฟัน
เวรละครั้ง เวลา 09.30 นาฬิกาทดลองให้ออกซิเจน T-piece 10 ลิตรต่อนาที ผูป้ ่ วยหายใจดี ไม่มีหอบเหนื่อย
อัตราการหายใจประมาณ 16-26 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ 100-130 ครั้งต่อนาที แพทย์ปรับเครื่ องช่วย
หายใจเป็ นแบบผสมระหว่างการช่วยหายใจของเครื่ องและการหายใจเองของผูป้ ่ วย (Synchronized Intermittent
Mandatory Ventilation : SIMV) ประเมินรู ปแบบการหายใจ ดูแลให้ผูป้ ่ วยหายใจให้สัมพันธ์กับการทางาน
ของเครื่ องช่วยหายใจ ผูป้ ่ วยมีอตั ราการหายใจ 16-22 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบ Albumin 2.4 กรัมต่อเดซิลิตร BUN 61.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Cr 4.56
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์ให้ 20%Albumin 50 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดา อัตราหยด 50 มิลลิลิตรต่อ
ชัว่ โมง ให้ lasix 1 กรัม หยดทางหลอดเลือดดา ใน 24 ชัว่ โมง วัดความดันในหลอดเลือดดากลางทุก 8 ชัว่ โมง
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ระหว่าง 6-14 เซนติเมตรน้ า เพื่อประเมินความสมดุลของน้ าภายในร่ างกาย ผูป้ ่ วยมีความดันใน
หลอดเลือดดาส่วนกลางอยู่ระหว่าง 10.5-12.5 เซนติเมตรน้ า ไม่มีอาการบวมตามร่ างกาย ผูป้ ่ วยมีแผลผ่าตัดเย็บ
ด้วย Re-tension บริ เวณหน้าท้องปิ ดด้วยก๊อซและแผ่นปิ ดแผล มีสายระบายของเหลวทางช่องท้อง (Jackson drain)
ผูป้ ่ วยมีโอกาสติดเชื้อจากแผลผ่าตัดเนื่ องจากแผลผ่าตัดเป็ นชนิดสะอาดกึ่งปนเปื้ อน ให้การพยาบาลโดย ทาความ
สะอาดแผลวันละ 1 ครั้ง ด้วย 0.9%NSSและ 70%Alcohol ปิ ดแผลด้วยก๊อซ แผลแห้งดี มีของเหลวสี แดงจางซึม
ติดผ้าก๊อซเล็กน้อย รอบแผลไม่มีอกั เสบ บวม แดง เวลา 23.00 นาฬิกา ความดันโลหิ ต 88/52 มิลลิเมตรปรอท
ความดันในหลอดเลือดดากลาง 12.5 เซนติเมตรน้ า แพทย์ให้ Norepinephrine (1:25) หยดทางหลอดเลือดดา เริ่ ม
ที่อตั ราหยด 10 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ปรับเพิ่มลดได้ครั้งละ 5 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ทุก 15 นาที โดยให้ Systolic blood
pressure มากกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท ประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที จนกว่าจะสามารถหยุดยากระตุน้ ความดัน
ได้ จากนั้นวัดสัญญาณชีพทุก 30 นาที ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยากระตุน้ ความดัน เช่น ความดัน
โลหิ ตสูง ปลายมือปลายเท้าเขียว หลอดเลือดดาส่วนปลายอักเสบ ผูป้ ่ วยไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา
กระตุน้ ความดัน ความดันโลหิต 100/60-156/87 มิลลิเมตรปรอท ปรับลดยา Norepinephrine (1:25) หยดทาง
หลอดเลือดดา เป็ นอัตราหยด 5 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง รวม 24 ชัว่ โมง ปริ มาณน้ าเข้า 3,532 มิลลิลิตร ปริ มาณน้ า
ออก 4,290 มิลลิลิตร
การเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ใส่ท่อหลอดลมคอต่อกับ
ออกซิเจน T- piece 10 ลิตรต่อนาที อุณหภูมิ 36.8-37.1 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 60-87 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 14-20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 111/68-149/75 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
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ปลายนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการใช้เทคนิคการประเมินลมรั่วพบผลเป็ นบวกจึงมีแผนการรักษาให้
ถอดท่อหลอดลมคอ อธิบายขั้นตอนให้ผปู ้ ่ วยทราบ จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ศีรษะสู ง 45 องศา วัดปริ มาตรอากาศขณะ
หายใจเข้าได้ 300-500 มิลลิลิตร ไอขับเสมหะเองได้ดี ถอดท่อหลอดลมคอได้ ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับ ออกซิเจนทาง
สายยางคู่เข้าจมูก 3 ลิตรต่อนาที หลังถอดท่อหลอดลมคอ 2 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อัตราการเต้นของหัวใจ 60-72
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 16-17 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 138/78-149/75 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้ว 100 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปรักษาต่อที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชายชั้น 8 ผูป้ ่ วยและญาติ
ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นเนื่องจากไม่เคยได้รับการผ่าตัด ให้การพยาบาล
โดย ให้ความรู ้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น แนะนารับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รับประทานยาตามคาสัง่ การรักษาให้ครบ ห้ามลดหรื อหยุดยาเอง แนะนาให้มาตรวจตามที่
แพทย์นดั หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง จุกแน่นท้อง อาเจียน ไม่ถ่ายปัสสาวะ แผลผ่าตัดอักเสบ บวม
แดง มีสารเหลวซึม หรื อมีกลิ่นเหม็น ให้รีบมาพบแพทย์ทนั ที จากการประเมิน สอบถามผูป้ ่ วยและญาติ
สามารถดูแลตนเองได้ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องตามคาแนะนา
การเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วย อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส อัตราการ
เต้นของหัวใจ 72-80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 16-20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 102/57-126/63 มิลลิเมตรปรอท
ผูป้ ่ วยสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง รับประทานอาหารได้ดี ไม่มีทอ้ งอืด ขับถ่ายได้ปกติ แผลผ่าตัดหลัง
ตัดไหมไม่พบว่ามีแผลแยกหรื อสารคัดหลัง่ ซึมจากแผล แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
และนัดตรวจติดตามการรักษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 14 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยกรณีศึกษาแพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคกระเพาะอาหารทะลุได้รับการผ่าตัดเปิ ดช่องท้องและเย็บปิ ดรู
หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ จึงรับมารักษาต่อที่หอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม ปัญหาสาคัญที่พบ
ในผูป้ ่ วยรายนี้มีท้ งั หมด 6 ปัญหา ดังนี้ ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยหายใจไม่มีประสิ ทธิภาพใส่ เครื่ องช่วยหายใจ ปัญหาที่ 2
ผูป้ ่ วยมีโอกาสติดเชื้อจากการใส่ท่อช่วยหายใจ การคาสายสวนปัสสาวะ การใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
และจากแผลผ่าตัดเนื่องจากแผลผ่าตัดเป็ นชนิดสะอาดกึ่งปนเปื้ อน ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยมีภาวะไตวายเฉียบพลันเนื่องจาก
มีภาวะติดเชื้อในช่องท้องก่อนได้รับการผ่าตัด ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตต่าเนื่องจากมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเดิม
ร่ วมกับการเสี ยเลือดจากการผ่าตัด ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีแผลผ่าตัด ใส่ท่อหลอดลมคอและอุปกรณ์
ช่วยเหลือต่างๆ ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ นเนื่องจาก
ไม่เคยได้รับการผ่าตัด ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น แผลผ่าตัดแห้งดี หลังตัด
ไหมไม่พบแผลแยกหรื อสารคัดหลัง่ ซึมจากแผล ผูป้ ่ วยสามารถรับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการท้องอืด ระบบ
ขับถ่ายปกติ ทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง มีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น สามารถ
ตอบคาถามเกี่ยวกับข้อแนะนาและการปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวศรีสวรรค์ อานาจมั่นคง
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 736) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์
เรื่ อง สื่ อประกอบการสอน รู ้หรื อไม่ ทาอย่างไร ห่างไกลโรคแทรกซ้อน
หลักการและเหตุผล
จากสถิติหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลกลาง พบว่า มีผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษาโรคกระเพาะอาหารทะลุ
ที่ได้รับการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและเย็บปิ ดรู เข้ารับบริ การ ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 1 ราย จากจานวนผูป้ ่ วยโรค
ทางเดินอาหารส่วนบนผิดปกติท้ งั หมด 26 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4 ปี พ.ศ. 2560 จานวน 3 ราย จากจานวนผูป้ ่ วย
ทั้งหมด 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11 ปี พ.ศ. 2561 จานวน 3 ราย จากจานวนผูป้ ่ วยทั้งหมด 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14
(หน่วยเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลกลาง, 2561) การรักษาที่สาคัญและพบได้บ่อย คือ การผ่าตัด และมัก
พบว่าหลังการผ่าตัดผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
ท้องอืด จุกเสี ยด ปวดแผล ติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัด รวมไปถึงการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปบ้าน เช่น การดูแลแผล
ผ่าตัด การรับประทานอาหารและยาต่างๆ ทาให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น หรื อมีการกลับเป็ นซ้ าของโรค มี
การสู ญเสี ยรายได้และค่าใช้จ่ายเพิม่ มากขึ้น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ภายในหนึ่งปี หลังได้รับการรักษา มีผปู ้ ่ วยที่
เกิดการกลับเป็ นซ้ าของโรคถึงร้อยละ 15 (กลุ่มวิจยั โรคกระเพาะอาหาร, 2559) ผูจ้ ดั ทาจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ อง
ของการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการผ่าตัด จึงเกิดแนวคิดเพื่อที่จะเผยแพร่ ความรู ้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าถึงได้ง่าย คือ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยนาคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้
ร่ วมกัน จึงได้จดั ทาโครงการนี้ ข้ นึ
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น มีความรู ้ ความเข้าใจ ปฏิบตั ิตวั ก่อน
และหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (พารุ ณี วงษ์ศรี , 2561) เป็ นแนวคิดที่สร้างขึ้น หรื อค้นพบจากความเป็ น
จริ งที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรยาย อธิบาย หรื อ กาหนดวิธีการพยาบาล และมีการ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างหลากหลาย โดยโอเร็มได้อธิบายมโนทัศน์ของการดูแล
ไว้วา่ “การดูแลตนเองเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรม ที่บุคคลริ เริ่ มและกระทาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการ
ดารงไว้ซ่ ึงชีวิต สุขภาพ และความเป็ นอยูอ่ นั ดี” การสร้างทฤษฎี ใช้พ้นื ฐานความเชื่อที่นามาอธิบายมโนทัศน์
หลักของทฤษฎี ได้แก่
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1.บุคคลเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง มีความสามารถและเต็มใจที่จะดูแลตนเอง
หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความปกครองของตนเอง
2. การดูแลตนเองเป็ นสิ่ งสาคัญ และเป็ นความจาเป็ นของบุคคลเพื่อดารงรักษาสุขภาพชีวิต การ
พัฒนาการ และความเป็ นปกติสุขของชีวิต
3. ผูป้ ่ วย คนชรา คนพิการ หรื อทารกต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบุคคลอื่นเพื่อที่จะสามารถ
กลับมารับผิดชอบดูแลตนเองได้ ตามความสามารถที่มีอยู่ขณะนั้น
4. การพยาบาลเป็ นการบริ การ ซึ่งกระทาโดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลที่มีความต้องการ
ที่จะมีสุขภาพดีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
การดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ่ วยโรคกระเพาะทะลุ ซึ่งเป็ นโรคที่มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยทั้งทางร่ างกาย จิตใจ
และอารมณ์ ทั้งยังเป็ นโรคที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง แต่โรคกระเพาะทะลุไม่ใช่โรคเรื้ อรังที่
ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งถ้าหากรู ้จกั ดูแลรักษาและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมจะสามารถรักษาโรคกระเพาะ
อาหารทะลุ ลดความเสี่ ยงในการกลับเป็ นซ้ า และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ จากที่กล่าวมาข้างต้น การดูแล
ตนเองเป็ นการปฏิบตั ิเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและปัญหาการเจ็บป่ วย มุ่งจัดการกับปัญหา
หรื อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่ างกายของตนเอง เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเองได้ ลดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ สามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้ นฟูสุขภาพ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างเป็ นปกติสุขและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตนเอง
ขั้นตอนการดาเนิ นงานและวิธีปฏิบตั ิงาน
1. รวบรวมข้อมูลและเลือกกรณีศึกษาโรคกระเพาะอาหารทะลุ
2. ขออนุญาตหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลกลาง เพื่อรวบรวมสถิติผปู ้ ่ วยโรคกระเพาะ
อาหารทะลุและใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินการ
3. ศึกษาปัญหา และหาความรู ้เกี่ยวกับการผ่าตัดโรคกระเพาะอาหารทะลุ การปฏิบตั ิตวั สาหรับ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด จากหนังสื อ ตารา และเอกสารทางการแพทย์ การพยาบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการให้ความรู ้เกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการผ่าตัดที่
ถูกต้อง
5. กาหนดเนื้อหาและรู ปแบบของเอกสารประกอบคาแนะนา รวมไปถึงแบบประเมิน เพื่อทาเป็ น QR
CODE โดยปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิในการจัดทา ซึ่งประกอบด้วย
5.1 ความรู ้เบื้องต้นของโรคกระเพาะอาหารทะลุ
5.2 สาเหตุที่ทาให้เกิดโรค
5.3 อาการและอาการแสดงของโรค
5.4 วิธีการรักษา
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