ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมา
1. ชื อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกสันหลังเคลือนทีได้รับการผ่าตัดเพือลดการกดทับไขสันหลัง
2. ระยะเวลาทีดําเนินการ 8 วัน (ตังแต่วนั ที 28 สิ งหาคม 2561 – 4 กันยายน 2561)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใช้ ในการดําเนินการ
โรคกระดูกสันหลังเคลือน คือ โรคทีเกิดจากการเลือนของกระดูกสันหลังปล้องหนึงบนกระดูกสันหลัง
อีกปล้องหนึ ง ทําให้โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบลงเกิดการกดเบียดรากประสาท สาเหตุของการเลือนของ
กระดูกสันหลังมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุทีพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยวัยกลางคนหรื อสู งอายุ คือ การเสื อมสภาพของ
กระดู ก สั น หลัง (degenerative spondylolisthesis) และการแตกร้ า วของส่ ว นที เรี ย กว่า pars interarticularis
(isthmic spondylolisthesis) (ต่อพงษ์ บุญมาประเสริ ฐ, 2557)
พยาธิสภาพ
เกิดจากพยาธิสภาพทีมีความเสื อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อต่อฟาเซท ทําให้เกิด
ภาวะความไม่มนคงของข้
ั
อต่อกระดูกสันหลังจนเกิดการเลือนของกระดู กสันหลังปล้องหนึ งบนกระดูกสันหลัง
อีกปล้องหนึ ง มักทําให้เกิดอาการปวดหลังและปวดร้าวลงในวัยกลางคนและวัยสู งอายุ ระดับ L4-L5 พบได้
บ่อยทีสุด (ต่อพงษ์ บุญมาประเสริ ฐ, 2557)
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยส่ ว นใหญ่ ม าพบแพทย์ด ้ว ยอาการปวดหลัง บริ เวณเอว อาการปวดจะเป็ นมากขึนในขณะ
เปลียนอิริยาบถ เช่น ลุกจากทีนอน ยืน หรื อ เดิน การก้มเงยจะปวดมากขึน แต่ถา้ นังพักอาการปวดจะลดลง และ
ต่อมาจะมีอาการปวดร้าวตามแนวรากประสาท ร่ วมกับปวดร้าวลงขา (ก่อกู้ เชียงทอง, 2550)
การวินิจฉัยโรค
1. การซักประวัติ เพือต้องการทราบอายุ เพศ เชือชาติ พืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ประวัติทางครอบครัวของผูป้ ่ วย ประวัติการใช้ยาในอดีต ชนิ ดและอุปนิ สัยในการทํางาน การวิเคราะห์อาการปวด
จะต้องดูวา่ เป็ นแบบเรื อรัง หรื อเฉี ยบพลัน มี ความสัม พัน ธ์ก ับโรค หรื ออุบตั ิ เหตุ เช่น ความรุ นแรงของโรค
ลักษณะการปวด ตําแหน่งทีปวด ระยะเวลา รวมทังอาการปวดเพิมเมือเดิน หรื อยืนนาน ๆ
2. การตรวจร่ างกาย
2.1 ถ้าให้ผปู ้ ่ วยยืนในท่าก้มตัวไปข้างหน้า การคลําพบ Stepping บริ เวณ LS-junction โดยไม่มีประวัติ
อุบตั ิเหตุนาํ มาก่อน (ต่อพงษ์ บุญมาประเสริ ฐ, 2557)
2.2 Range of motion การเคลือนไหวของกระดูกสันหลังในผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั มี limit extension
เมือให้ผปู้ ่ วยแอ่นเอว อาการปวดจะเกิดขึนอีก
2.3 การตรวจระบบประสาท อาจพบอาการรากประสาทถูกกดทับ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ
3. การตรวจพิเศษ เป็ นการตรวจเพือยืนยันคําวินิจฉัยจากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การตรวจภาพ
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รั ง สี ข องกระดู ก สั น หลังส่ วนเอว ได้แ ก่ ภาพถ่ า ยเอ็ ก ซเรย์ (plain x-ray) คอมพิว เตอร์ แ ม่ เหล็ก (magnetic
resonance imaging : MRI) คอมพิวเตอร์ เอกซเรย์ (computer tomography scan : CT scan) การฉี ดสี เอกซเรย์
(myelogram) และการสแกนกระดูก (bone scan) เป็ นต้น (ต่อพงษ์ บุญมาประเสริ ฐ, 2557)
การรักษา
1. การรักษาด้วยวิธีประคับประคอง
1.1 การให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติให้เข้าใจถึงการดําเนิ นของโรค อาการปวด และสิ งผิดปกติที
ตรวจพบจากการตรวจร่ างกาย ภาพถ่ายรังสี เพือลดความวิตกกังวลรวมถึงการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันและ
เสริ มสภาพความแข็งแรงของหลังส่ วนบันเอว
1.2 การทํากายภาพบําบัด เพือยืดและเพิมความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนือหลังส่วนล่าง
1.3 การใส่ เครื องพยุงหลัง กรณี ทีมีอาการปวดมาก อาจใช้เครื องพยุงหลัง เช่น L-S support หรื อ
corset วันละ 2-3 ชัวโมง ติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน (ก่อกู้ เชียงทอง, 2550)
1.4 การให้ยาในกลุ่ม ต่ าง ๆ เพื อลดความเจ็ บ ปวด ได้แ ก่ ยาลดการอัก เสบที ไม่ ใช่ส เตี ย รอยด์
(NSAIDS), ยาคลายกล้ามเนือ, ยาแก้ปวด
1.5 การฉี ดคอร์ ติโคสเตียรอยด์ทีผสมกับยาชาเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลัง (epidural steroid
injection) หรื อใกล้กบั บริ เวณทีมีอาการปวด
2. การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
สาเหตุของการผ่าตัดส่ วนใหญ่ของโรคนี คือ การกดทับรากประสาท การรักษาคือ ผ่าตัดเอาพยาธิ สภาพ
ทีกดทับรากประสาทออก (decompression) โดยเทคนิ คทีนิยมใช้คือ lumbar laminectomy และเมือโรคนี ทําให้
เกิดภาวะความไม่มนคงของข้
ั
อต่อกระดูกสันหลัง การผ่าตัดคือ การเชือมข้อต่อกระดูกสันหลัง (lumbar spinal
fusion) ไม่วา่ จะใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง (spinal instrumentation) ร่ วมด้วย หรื อไม่ก็ตาม (ต่อพงษ์ บุญมา
ประเสริ ฐ, 2557)
การพยาบาล แบ่งเป็ นการพยาบาลระยะก่อนและหลังการผ่าตัด ดังนี
การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด
1. ประเมินและตรวจร่ างกายอย่างละเอียด ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และ
ถ่ายภาพรังสี หลัง
2. การเตรี ยมร่ างกาย ได้แก่ งดนําและอาหารหลังเทียงคืน ดูแลความสะอาดของร่ างกาย ให้สารนํา
ทางหลอดเลือดดํา ตรวจสอบป้ ายข้อมือ ของมีค่าและเครื องประดับ ตรวจสอบฟันปลอม
3. ให้ผปู ้ ่ วยและญาติเซ็นเอกสารยินยอมรับการรักษา และเอกสารยินยอมการผ่าตัด
4. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตําแหน่งของแผลผ่าตัด และอุปกรณ์ทีติดตัวมากับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ห้ามผูป้ ่ วย
ดึงสายต่าง ๆ ออก
5. ดูแลให้พกั ผ่อนให้เพียงพอ
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การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด
1. ตรวจและบัน ทึ ก สั ญ ญาณชี พ (vital signs) บัน ทึ ก สารนําเข้า-ออกในร่ างกาย (intake-output)
ปริ มาณเลือดจากสายระบาย (drain) สารคัดหลังจากแผลผ่าตัด และประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
2. ประเมิน อาการปวด จากการสอบถามโดยใช้ตารางประเมิ นอาการปวดเป็ นตัวเลข (pain score)
หรื อประเมินจากสี หน้า เช่น หน้านิวคิวขมวด หลับตาแน่น กระสับกระส่าย
3. ประเมินการรัวซึมของนําไขสันหลังจากแผลผ่าตัด พร้อมสังเกตอาการปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว คลืนไส้
อาเจียน ทีแสดงถึงภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเปลียนแปลง
4. ดูแลสายระบายเลือดให้มีประสิ ทธิ ภาพ สายไม่หัก พับ หรื องอ หรื อเลือนหลุด บันทึ กจํานวน และ
สังเกตลักษณะ สี จํานวนเลือดทีออกมา
5. ดูแลความสะอาดทัวไป เฝ้าระวังการติดเชือ ขณะคาสายสวนปัสสาวะ วางถุงรองรับปั สสาวะให้
ตํากว่าระดับเอวของผูป้ ่ วย ไม่ให้สายหัก พับ หรื องอ และแนะนําให้ทาํ ความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ทุกครังหลัง
การขับถ่าย ดูแลทําความสะอาดแผลผ่าตัดโดยใช้หลักปราศจากเชือ (aseptic technique)
6. กระตุน้ ให้ผูป้ ่ วย พลิกตะแคงตัวแบบพลิ กไปทังตัว (log-rolling) เพือป้ องกันการเกิดอันตรายต่อ
ไขสันหลัง และให้ผูป้ ่ วยลุ กจากเตี ยงอย่างถูกวิธี หัดเดิ นโดยใส่ อุปกรณ์ พยุงหลัง (lumbar support) และใช้
เครื องพยุงเดิน 4 ขา (walker)
7. กระตุน้ ให้ออกกําลังกายกล้ามเนื อและข้อต่าง ๆ เช่น ankle pumps ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เช่น การเกิดลิมเลือดอุดตันทีหลอดเลือดดําส่ วนลึก (DVT) เนื องจากผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดหลังจะถูกจํากัด
การเคลือนไหวมากกว่าผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดประเภทอืน
เภสัชวิทยา
ยาทีใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยรายนี (ปราณี ทูไ้ พเราะ, 2550)
1. Cefazolin เป็ นยาปฏิชีวนะใช้สําหรับป้ องกันการติดเชือจากการผ่าตัด เป็ นยากลุ่มเซฟาโลสปอริ นส์
(cephalosporins) ผลข้างเคียง มี ผืนคัน แน่นหน้าอก ปากบวม เป็ นต้น การพยาบาล คือ ระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วย
แพ้ยากลุ่มเพนิ ซิลลิ น สังเกตอาการปวด บวม แดงบริ เวณทีฉี ดยา เพือป้ องกัน การเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ
(phlebitis)
2. Ketolac เป็ นยากลุ่ม NSAIDs ใช้บรรเทาอาการปวดตังแต่ระดับปานกลางไปจนถึ งระดับรุ นแรง
ผลข้างเคียง หายใจลําบาก แน่นหน้าอก มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็ นต้น การพยาบาล คือ ควรรับประทาน
ยาหลังอาหารทันที หรื อใช้ยาในขนาดตําทีสุดและในระยะเวลาทีสันทีสุ ดไม่เกิน 5 วัน
3. Morphine เป็ นยาระงับปวดกลุ่ม opioid มีฤทธิ ระงับปวดแบบเฉี ยบพลันและเรื อรัง ผลข้างเคียง
หายใจช้า หัวใจหยุดเต้น ความดันโลหิ ตลดลง ซึม คลืนไส้ อาเจียน ท้องผูก เป็ นต้น การพยาบาล คือ ติดตาม
อัตราการหายใจ ความดันโลหิ ต
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4. สรุปสาระสํ าคัญของเรื องและขันตอนการดําเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสําคัญของเรื อง
โรคกระดูกสันหลังเคลือนเป็ นโรคทีพบได้บ่อยในวัยกลางคน และวัยสู งอายุ ซึ งมีแนวโน้มเพิมมากขึน
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มทีเสื อมตามอายุ ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และมีความวิตกกังวล
เป็ นอย่างมาก ซึ งโรคนี อาจส่ งผลทําให้เกิดความพิการและทุพลภาพแก่ ผูป้ ่ วยได้ ทําให้คุณภาพชี วิตลดลง
ส่ งผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึงเป็ นภาระอย่างมาก
สําหรับผูป้ ่ วยและญาติ
จากสถิติผปู ้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยทีปฏิบตั ิงาน พบผูป้ ่ วยโรคกระดูกสันหลังเคลือน (ปี พ.ศ. 2560 มีจาํ นวน
ผูป้ ่ วย 9 ราย ปี พ.ศ. 2561 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 12 ราย ปี พ.ศ. 2562 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 14 ราย) (งานสถิติโรงพยาบาล
ตากสิ น, 2560-2562) ผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเคลือน มักพบปั ญหาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด และการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยกลับไปดําเนิ นชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างช้า ผูข้ อเข้ารั บ
การประเมินได้เห็นความสําคัญทีจะจัดการและดูแลภาวะเจ็บป่ วย เพือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
และการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด เพือใช้เป็ นแนวทางนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานทางการพยาบาล ทีสอดคล้องในการ
แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เพือให้ผูป้ ่ วยปลอดภัย และสามารถปฏิ บตั ิ ตวั เมือกลับไปอยู่ที
บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตทีดี
4.2 ขันตอนการดําเนิ นงาน
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าเรื องกระดูกสันหลังเคลือน จากตําราต่าง ๆ เพือนํามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยครอบคลุมทังทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
4.2.2 เลื อกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลังร้าวลงขา
ข้างซ้าย 1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มาพบแพทย์ได้รับการรักษาโดยการทํากายภาพบําบัดแต่อาการปวดไม่ดีขึน
แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยการตรวจคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลังเคลือนระดับเอวข้อที
3 และข้อที 4 ร่ วมกับมีโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบระดับเอวข้อที 3 ข้อที 4 และข้อที 5 รับไว้รักษาตัวทีหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกหญิง วันที 28 สิ งหาคม 2561 เวลา 14.27น. HN 32/52 AN 13493/61
4.2.3 ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม และประวัติทีเกียวข้องกับอาการ
เจ็บ ป่ วยปั จจุบ นั ประวัติก ารเจ็บ ป่ วยในอดี ต รวมทังประวัติค รอบครั ว วินิ จฉัยการพยาบาลเพื อวางแผน
ในการพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาเพือให้ความช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
วางแผนการพยาบาลตามความสําคัญของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาล และให้
การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมิ นผลทางการพยาบาล เพือนํามาปรับการพยาบาลให้
สามารถดูแลจนปัญหาได้รับการแก้ไข วางแผนการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
4.2.4 สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะราย นําข้อมูลมาสรุ ป จัดทําเป็ นเอกสารวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง
นําเสนอตามลําดับ
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5. ผู้ร่วมดําเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทังหมดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี
ผูป้ ่ วยหญิ งไทยอายุ 70 ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชี พแม่บ ้าน เชื อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุท ธ
สิ ทธิ การรักษาประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า เลขทีภายนอก 32/52 เลขทีภายใน 13493/61 มาด้วยอาการปวดหลัง
ร้าวลงไปทีขาข้างซ้าย 1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มาพบแพทย์รักษาโดยการทํากายภาพบําบัดแต่อาการปวดไม่ดี
ขึน แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยการตรวจคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลังเคลือนระดับเอว
ข้อที 3 และข้อที 4 (spondylolisthesis L3-L4) ร่ วมกับมีโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบระดับเอวข้อที 3 ข้อที 4
และข้อที 5 (spinal stenosis L3-L5) แพทย์จึงนัดมาทําการผ่าตัดเพือลดการกดทับ ไขสั นหลัง โดยวิธี ตดั เอา
แผ่นกระดูกลามิ นาในกระดูกสันหลังออกทังหมด และเชือมข้อกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที 3 ข้อที 4 และ
ข้อ ที 5 (decompression laminectomy + fusion L3-L5) เข้ารั บ การรั ก ษาที หอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมกระดู ก หญิ ง
วันที 28 สิ งหาคม 2561 เวลา 14.27 นาฬิกา แรกรับผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี เดินได้เอง แต่มีอาการปวดหลังและชาขา
ข้างซ้ายเวลาเดิน สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 82 ครังต่อนาที อัตราการหายใจ 18
ครั งต่อนาที ความดันโลหิ ต 147/70 มิล ลิเมตรปรอท นําหนัก 71 กิ โลกรัม ส่ วนสู ง 150 เซนติเมตร มี โรค
ประจําตัวคือ โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคไขมันในเลือดสู งประมาณ 5 ปี รักษาทีโรงพยาบาลตากสิ น โดย
การรับประทานยา Losartan 50 มิลลิกรัม หลังอาหารเช้า และSimvastatin 10 มิลลิกรัม หลังอาหารเย็นอย่าง
ต่อเนื อง แพทย์ส่งตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และถ่ายภาพรังสี ทรวงอก อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ
โลหิ ตวิทยา เม็ดเลือดขาว 9,500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ 4,500-10,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร)
ฮีโมโกลบิน 12.8 กรัมต่อเดซิ ลิตร (ค่าปกติ 12-16 กรัมต่อเดซิ ลิตร) ฮีมาโตคริ ต 39.7 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าปกติ 3648 เปอร์เซ็นต์) เกล็ดเลือด 307,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ 150,000-400,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร) ค่าอิเลคโตรไลท์ในร่ างกาย โซเดียม 137.8 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 136-145 มิลลิโมลต่อลิ ตร)
โพแทสเซี ยม 4.20 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 3.5-5.1 มิลลิโมลต่อลิตร) คลอไรด์ 105 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ
100-110 มิลลิโมลต่อลิตร) ไบคาร์ บอเนต 26 มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ 22-32 มิลลิโมลต่อลิตร) ตรวจการ
ทํางานของไต Blood Urea Nitrogen 14 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร (ค่าปกติ 8-18 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร) Creatinine
0.72 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร (ค่าปกติ 0.5-1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร) แพทย์มีคาํ สังเตรี ยมผ่าตัด decompression
laminectomy + fusion L3-L5 วัน ที 29 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิ ก า แนะนําให้ผูป้ ่ วยทําความสะอาด
ร่ างกาย งดนํางดอาหารหลังเทียงคืน ในระหว่างการดูแลพบปั ญหาที 1 ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเนื องจากการ
เจ็บป่ วยและพร่ องความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด การพยาบาล สร้างสัมพันธภาพกับ
ผูป้ ่ วย ประเมินความรู ้ผูป้ ่ วยและญาติเกียวกับความรู ้เรื องโรค การผ่าตัด การปฏิ บ ัติตวั ก่ อนและหลังผ่าตัด
เซนต์ใบยินยอมผ่าตัด อธิ บายให้ค าํ แนะนํากับ ผูป้ ่ วยและญาติเกียวกับพยาธิ สภาพของโรค การให้ยาระงับ
ความรู้สึกชนิ ดทัวร่ างกาย อธิ บายขันตอนการผ่าตัด การมีแผลบริ เวณหลัง อุปกรณ์ ทีจะติดตัวผูป้ ่ วยมาหลัง
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ผ่าตัด เช่น สายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ สายให้สารนําทางหลอดเลือดดํา การปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดโดย
พลิกตะแคงตัวแบบพลิกไปทังตัว และการฟื นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัด ความเสี ยงและภาวะแทรกซ้อนทีอาจ
เกิดขึน เช่น ภาวะช็อคจากการการเสี ยเลือด การติดเชือที แผลผ่าตัด พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติ
ซักถามข้อสงสัย ประเมินผลหลังให้คาํ แนะนํา ผูป้ ่ วยสี หน้าคลายความวิตกกังวล เข้าใจเกียวกับโรค การผ่าตัด
สามารถบอกวิธีการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง
วัน ที 29 สิ งหาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิ ก า ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ตัวดี ให้ ส ารนํา 5%D/N/2 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร
อัตราการหยด 80 มิลลิลิตรต่อชัวโมง เวลา 07.00 นาฬิกา ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยา Omeprazole 20 มิลลิกรัม 1
เม็ด และยา Plasil 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ตามคําสังแพทย์ เตรี ยมยา Cefazolin 4 กรัม และอุปกรณ์สวนปั สสาวะ
เพือใช้ขณะผ่าตัด ตรวจสอบป้ ายข้อมือ ชือ-สกุล ให้ตรงกับผูป้ ่ วย แนะนําให้ถอดฟั นปลอม และเครื องประดับ
ต่าง ๆ ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 70 ครังต่อนาที อัตราการหายใจ 20
ครังต่อนาที ความดันโลหิ ต 130/68 มิลลิเมตรปรอท ส่ งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัดเวลา 08.40 นาฬิกา ผูป้ ่ วยเข้ารั บ
การผ่าตัดเวลา 10.35 นาฬิกา ขณะผ่าตัดผูป้ ่ วยได้ยาระงับความรู ้สึกชนิ ดทัวร่ างกาย (general anesthesia) ใช้
เวลาในการผ่าตัดตังแต่ 10.35 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา รวมระยะเวลาในการผ่าตัด 5 ชัวโมง 25 นาที ขณะผ่าตัด
ผูป้ ่ วยเสี ยเลือด 150 มิ ลลิลิตร ย้ายไปสังเกตอาการห้องพักฟื นเวลา 16.24 นาฬิ กา และย้ายกลับถึ งหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมกระดูกหญิงเวลา 17.45 นาฬิกา แรกรับหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย
36.9 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 58 ครังต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครังต่อนาที ความดันโลหิ ต 108/52 มิลลิเมตร
ปรอท มีแผลผ่าตัดบริ เวณหลัง แผลปิ ดด้วยก๊อซปิ ดทับด้วย fixumull มี สายระบายเลือดจากแผลผ่าตัด 1 สาย
ต่อกับขวดระบายเลือดแบบสุ ญญากาศปริ มาณเลือด 20 มิลลิลิตร ลักษณะสี แดงเข้ม ใส่ สายสวนปั สสาวะปริ มาณ
ปัสสาวะ 50 มิลลิลิตร สี เหลืองใส ไม่มีตะกอน ได้รับสารนํา Acetar 1,000 มิลลิลิตร อัตราการหยด 120 มิลลิลิตร
ต่อชัวโมง ผูป้ ่ วยปวดแผลผ่าตัดคะแนนความความปวด (pain score) 7 คะแนน ให้ยา Morphine 2 มิลลิกรัม
ฉี ดทางหลอดเลือดดํา สังเกตอาการข้างเคียงของยา ได้แก่ กดการหายใจ ซึม คลืนไส้ อาเจียน ความดันโลหิ ตตํา
เป็ นต้น และKetorolac 30 มิลลิกรัม ฉี ดทางหลอดเลือดดํา สังเกตอาการข้างเคียงของยา ได้แก่ หายใจลําบาก
แน่ นหน้าอก มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็ นต้น ประเมินผลหลังได้รับยา อาการปวดลดลง pain score 4
คะแนน ไม่พบภาวะกดการหายใจ ให้ยาปฏิ ชีวนะ Cefazolin 1 กรั ม ฉี ดทางหลอดเลือดดํา สังเกตอาการข้างเคี ยง
ของยา ได้แก่ ผืนคัน แน่ นหน้าอก เป็ นต้น ประเมินผลหลังได้รับยา ไม่พบมีผืนคัน ปัญหาที 2 มี โอกาสเกิด
ภาวะช็อคจากการเสี ยเลื อด การพยาบาล จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ 8 ชัวโมง วัดสัญญาณชี พหลังผ่าตัดทุก 15
นาที จํานวน 4 ครัง ทุก 30 นาที จํานวน 2 ครัง ทุก 1 ชัวโมง จํานวน 4 ครัง และต่อไปทุก 4 ชัวโมง จนสัญญาณชีพ
คงที ให้ออกซิเจนครอบจมูกและปากปริ มาณ 10 ลิตรต่อนาที บันทึกสี และปริ มาณเลือดจากขวดระบายเลือด
ทีเพิมขึน ถ้าเพิมมากกว่าหรื อเท่ากับ 200 มิลลิลิตรใน 1 ชัวโมง ต้องรี บรายงานแพทย์ทนั ที ยกไม้กนเตี
ั ยงขึน
หลังให้การพยาบาลทุกครัง ประเมินผล สัญญาณชีพคงที ออกซิ เจนในเลือดทีปลายนิ ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณ
เลือดจากขวดระบายเลือด 230 มิลลิลิตรต่อ 8 ชัวโมง ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและไม่เกิดภาวะช็อค
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จากการเสี ยเลือด ปัญหาที 3 ปวดแผลผ่าตัด ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดมีการเคลือนไหวร่ างกายลดลง เนืองจากร่ างกาย
มีบาดแผลจากการผ่าตัด การพยาบาล ประเมินจากการแสดงออกทางสี หน้า และคะแนนความปวด ประคบเย็น
ทีแผลทุก 4 ชัวโมง ครังละ 20 นาที พร้อมทังเฝ้าระวังการไหม้ของผิวหนังจากความเย็น ให้ยาลดปวด Morphine
2 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัวโมง และKetorolac 30 มิลลิกรัม ทุก 8 ชัวโมง ฉี ดทางหลอดเลื อดดํา ให้การพยาบาลอย่าง
นุ่มนวลและจัดสิ งแวดล้อมให้เงียบสงบ ประเมินผลหลังได้รับยา 30 นาที ผูป้ ่ วยอาการปวดลดลง pain score
4 คะแนน นอนพักผ่อนได้ สี หน้ายิมแย้ม ไม่พบผลข้างเคียงจากยาแก้ปวด บริ เวณทีประคบเย็นไม่มีการไหม้
ของผิวหนัง
วันที 30 สิ งหาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิ กา ผูป้ ่ วยรู ้สึ กตัวดี สัญญาณชี พ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศา
เซลเซี ยส ชี พ จร 74 ครั งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั งต่อนาที ความดันโลหิ ต 137/68 มิล ลิเมตรปรอท
ผูป้ ่ วยปวดแผลผ่ าตัด หน้านิ วคิ วขมวด pain score 7 คะแนน ให้ย าลดปวด Morphine 2 มิ ลลิ ก รั ม ฉี ด ทาง
หลอดเลือดดํา ทุก 6 ชัวโมง ให้ยา Paracetamol 500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ทุก 6 ชัวโมง ประคบเย็นที
แผลทุก 4 ชัวโมง จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าทีสุขสบาย ลดการเคลือนไหวบริ เวณทีปวด ประเมินผลหลังได้รับยา
อาการปวดลดลง pain score 4 คะแนน นอนพักผ่อนได้ มีความสุ ขสบายขึน ไม่พบภาวะกดการหายใจ บริ เวณ
ทีประคบเย็นไม่มีการไหม้ของผิวหนัง ปริ มาณปัสสาวะ 250 มิลลิลิตรต่อ 8 ชัวโมง ลักษณะสี เหลืองใส ปริ มาณ
เลือดในขวดระบายเลือด ขวดที 1 มีปริ มาณ 350 มิลลิลิตร เปลียนขวดที 2 มีปริ มาณ 220 มิลลิลิตร รายงานให้
แพทย์ทราบ แพทย์สังให้เลือด 2 ถุง ชนิ ด Packed red cells gr O No.10061Q25048 จํานวน 254 มิ ลลิ ลิตร และ
Packed red cells gr O No.10061Q25134 จํานวน 196 มิ ลลิ ลิ ตร เฝ้ าระวังอาการแพ้เลื อด ได้แก่ ไข้ หนาวสั น
หายใจลําบาก ผืนผิวหนัง เป็ นต้น จากการประเมิ นผลขณะให้เลือดและหลังได้รับเลือดผูป้ ่ วยไม่มีไข้ หนาวสัน
หรื อผืนคัน ติดตามความเข้มข้นของเลือดหลังเลือดหมด 4 ชัวโมงได้ 33.5 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที 4 เสี ยงต่อการ
ติดเชือ การพยาบาล วัดสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัวโมง ประเมินสภาพแผล สังเกตสิ งคัดหลังออกมาจากแผล แขวน
ขวดระบายเลือดให้ตาํ ไม่ให้สายระบายเลือดหักหรื องอ ใส่ สายสวนปั สสาวะ วางถุงรองรับปั สสาวะให้ตากว่
ํ า
ระดับเอวของผูป้ ่ วย ไม่ให้สายหักหรื องอ ดูแลความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ ให้ยาปฏิชีวนะ Cefazolin 1 กรัม
ทุก 6 ชัวโมง ฉี ดทางหลอดเลื อดดํา สังเกตอาการข้างเคียงของยา ได้แก่ ผืนคัน แน่ นหน้าอก เป็ นต้น และ
ประเมินหลอดเลือดดําผิวหนังบริ เวณทีได้รับยา ประเมินผล ผูป้ ่ วยไม่มีไข้ แผลไม่มีเลือดซึ ม ลักษณะของสาร
คัดหลังทีขวดระบายเป็ นสี แดงเข้ม ปัสสาวะสี เหลืองใส ไม่มีตะกอน บริ เวณทีให้ยาไม่พบผิวหนังมีอาการ
บวม แดง ร้ อน หรื อการเกิ ด หลอดเลื อดดําอัก เสบ (phlebitis) ปั ญ หาที 5 เสี ยงต่อภาวะลิ มเลื อดอุ ดตัน ใน
หลอดเลือดดําส่ วนลึก (Deep vein thrombosis หรื อ DVT) การพยาบาล แนะนําให้ผูป้ ่ วยบริ หารกล้ามเนื อ
ข้อเท้าโดยการกระดกข้อเท้าขึนลงบ่อย ๆ สังเกตอาการผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและการทํางานของ
เส้นประสาทพีโรเนี ยล ด้วยการตรวจปลายเท้าทุก 4 ชัวโมง ดูสีผิว การเคลือนไหว อุณหภูมิ ความรู ้สึ กลด
น้อยลง และคลําชีพจรทีหลังเท้าทุก 4 ชัวโมง ถ้าพบอาการผิดปกติ ต้องรี บรายงานแพทย์ ประเมินผล ขาทัง 2
ข้างไม่บวม กระดกปลายเท้าขึนลงได้ คลําชีพจรทีหลังเท้าได้ปกติ ไม่มีเท้าชาหรื อเขียว ไม่พบภาวะ DVT
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วันที 31 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ลุกนังบนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย
36.5 องศาเซลเซี ยส ชีพจร 64 ครังต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครังต่อนาที ความดันโลหิ ต 159/72 มิลลิเมตร
ปรอท แพทย์ได้ถอดสายสวนปั สสาวะออก และหยุดการให้สารนําทางหลอดเลือดดํา แต่ยงั ไม่ถอดสายระบาย
เลือดเนื องจากยังมี ปริ มาณเลื อดออกอยู่เป็ นขวดที 3 ปริ มาณเลือด 300 มิ ลลิลิ ตร และให้เปลี ยนเป็ นขวดที 4
ติดตามความเข้มข้นของเลือดได้ 36.4 เปอร์ เซ็ นต์ หลังถอดสายสวนปั สสาวะ แนะนําให้ดืมนํามาก ๆ ทําความ
สะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ทุกครังหลังขับถ่าย ประเมินผลหลังถอดสายสวนปั สสาวะ 6-8 ชัวโมง ผูป้ ่ วยปั สสาวะ
ได้เอง ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ผูป้ ่ วยปวดแผลผ่าตัด pain score 6 คะแนน เนื องจากผูป้ ่ วยขยับตัวมากขึน ประคบ
เย็นทีแผลทุก 4 ชัวโมง ให้ยา Paracetamol 500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ทุก 6 ชัวโมง จัดสิ งแวดล้อมให้
เงียบสงบ ประเมิ นอาการปวดหลังได้รับยา อาการปวดลดลง pain score 3 คะแนน มีสีหน้ายิมแย้ม สามารถ
ขยับตัวทํากิจกรรมได้ แพทย์ส่งปรึ กษากายภาพบําบัดเพือฝึ กยืนและลงนําหนัก ปัญหาที 6 มีโอกาสเกิดนําใน
ไขสันหลังรัว เนื องจากการผ่าตัดทีกระดูกสันหลังมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อเยือหุ้มไขสันหลัง การพยาบาล
ประเมินอาการปวดศีรษะ หู อือ ตาพร่ ามัว นําไขสันหลังรัวออกมาจากแผลผ่าตัด บันทึ กสี และปริ มาณของ
สารคัดหลังจากสายระบายเลือดทีมีสีจางลงและเพิมจํานวนมากขึน ประเมินผล ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวดศีรษะ
หรื อหูอือ ไม่มีตาพร่ ามัว ไม่มีสารคัดหลังออกมาจากแผล เลือดจากสายระบายมีจาํ นวนเพิมขึนแต่มีสีแดงเข้ม
ไม่พบนําในไขสันหลังรัว ปัญหาที 7 พร่ องความรู ้เกียวกับฟื นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัดไขสันหลัง การพยาบาล
ประเมินความรู ้ผปู ้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั และบริ หารร่ างกายหลังผ่าตัด อธิบายและสอนผูป้ ่ วยในการพลิกตะแคง
ตัวแบบพลิกไปทังตัว (log-rolling) การบริ หารกล้ามเนื อต้นขาโดยนอนราบเกร็ งกล้ามเนื อเข่า และกดเข่าลง
บนทีนอนให้มากทีสุ ด กระดกข้อเท้าขึน นับ 1-10 จึงปล่อยกล้ามเนื อคลายตัว การลุกจากเตียงอย่างถูกวิธีโดย
พลิกตัวนอนตะแคง งอเข่าและสะโพกเล็กน้อย ใช้มือทังสองข้างยันตัวให้ลุกขึน พร้อมกับค่อย ๆ ยกขาทัง
สองห้อยลงข้างเตียง จากนันยันตัวลุกขึน นังตัวตรงแล้วยืนขึน การใส่ อุปกรณ์พยุงหลัง (lumbar support) และ
ใช้เครื องพยุงเดิน 4 ขา (walker) ประเมินผลหลังให้คาํ แนะนํา ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
วันที 2 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี นังทํากิจกรรมบนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ
ร่ างกาย 36 องศาเซลเซี ยส ชี พ จร 70 ครั งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั งต่อนาที ความดัน โลหิ ต 113/56
มิ ลลิเมตรปรอท แพทย์ได้ถอดสายระบายเลื อดออก และเปิ ดทําความสะอาดแผล หยุดการให้ยาปฏิ ชีวนะ
ปัญหาที 8 พร่ องความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั เมือกลับไปอยูบ่ า้ น การพยาบาล ประเมินความรู ้ผปู ้ ่ วยใน
การปฏิบตั ิตวั อธิ บายและแนะนําผูป้ ่ วยดูแลแผลให้สะอาด อย่าให้แผลเปี ยกนํา จนกว่าจะตัดไหม ให้ผปู ้ ่ วย
รับประทานยาอย่างต่อเนืองตามแพทย์สัง แนะนํารับประทานอาหารทีมีโปรตีนสูง เช่น เนือสัตว์ไม่ติดมัน ไข่
ธัญพืช วิตามินซี สูง เช่น ส้ม แอปเปิ ล เพือช่วยในการหายของแผล และแคลเซี ยมสู ง เช่น ปลาเล็กปลาน้อย นม
ถัวเหลือง เพือบํารุ งกระดูก มาตรวจตามนัด หากมีอาการผิดปกติควรมาตรวจก่อนนัด การใช้อุปกรณ์พยุงหลัง
ในการทํากิจวัตรประจําวัน ตลอดจนแนะนําให้ผปู ้ ่ วยหลีกเลียงการยกของหนัก คือ ยกของได้ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
การก้มเก็บของโดยการย่อเข่าแทนการก้มหลัง ไม่นงหลั
ั งโค้งงอ ประเมินผล ผูป้ ่ วยเข้าใจและจะนําไปปฏิบตั ิ
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แพทย์อนุ ญาตให้ ผูป้ ่ วยกลับ บ้านได้ในวัน ที 4 กัน ยายน 2561 และนัด มาตรวจเพือติ ดตามอาการ วัน ที 11
กันยายน 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ทีห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ตึกสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
7. ผลสําเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาด้วยอาการปวดหลัง ร้าวลงไปที ขาข้างซ้าย 1 ปี ก่ อนมาโรงพยาบาล
แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยการตรวจคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลังเคลือนระดับเอวข้อที
3 และข้อที 4 ร่ วมกับมีโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบระดับเอวข้อที 3 ข้อที 4 และข้อที 5 แพทย์จึงนัดมาทําการ
ผ่าตัดเพือลดการกดทับไขสันหลัง เข้าพักรักษาตัวระหว่างวันที 28 สิ งหาคม 2561 ถึง 4 กันยายน 2561 เป็ น
เวลา 8 วัน พบว่ามีปัญหาทางการพยาบาล 8 ปั ญหา ได้แก่ ปั ญหาที 1 ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวล เนื องจากการ
เจ็บป่ วยและพร่ องความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด ปั ญหาที 2 มีโอกาสเกิดภาวะช็อคจาก
การเสี ยเลือด ปัญหาที 3 ปวดแผลผ่าตัด ปัญหาที 4 เสี ยงต่อการติดเชือทีแผลผ่าตัด ปัญหาที 5 เสี ยงต่อภาวะลิม
เลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่ วนลึ ก (Deep vein thrombosis) ปัญหาที 6 มีโอกาสเกิดนําในไขสันหลังรัว ปัญหาที
7 พร่ องความรู้เกียวกับฟื นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัดไขสันหลัง ปัญหาที 8 พร่ องความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ตัวเมือกลับไปอยู่บา้ น ปัญหาทุกปัญหาได้รับการแก้ไขและให้คาํ แนะนําจนผูป้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจ ปฏิบตั ิ
ตัวได้อย่างถู กต้อง สามารถทํากิ จวัตรประจําวันได้ดว้ ยตัวเอง ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ การ
ดูแลผูป้ ่ วยเมือกลับบ้าน แพทย์อนุ ญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านในวันที 4 กันยายน 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา นัดมา
ตรวจเพือติดตามอาการ วันที 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ทีห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ตึกสมเด็จพระ
เจ้าตากสิ นมหาราช
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เพือเป็ นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยกระดูกสันหลังเคลือนทีได้รับการผ่าตัดเพือลด
การกดทับไขสันหลังให้มีประสิทธิภาพมากขึน เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
9. ความยุ่งยาก ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1. ผูป้ ่ วยฟื นฟูสภาพร่ างกายได้ค่อนข้างช้า เนืองจากเป็ นสูงอายุ พร่ องความรู ้ และการรับรู ้ชา้ ต้องพูด
ซํา ๆ หลาย ๆ ครัง
2. ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวล เนื องจากมีสายระบายเลือดทีแผลผ่าตัด ทําให้เคลือนไหวไม่สะดวกและ
กลัวสายเลือนหลุด ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยและญาติ หากผูป้ ่ วยขยับพลิ กตะแคงตัวให้แจ้งพยาบาลเพือให้การ
ช่วยเหลือทุกครัง ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
10. ข้ อเสนอแนะ
จัดทําสื อการสอนการปฏิ บ ตั ิ ตวั และการฟื นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัดกระดู กสั นหลังที เข้าใจง่าย
เพือให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึน
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน
ของ นางนฤมล ปราสัยงาม
เพือประกอบการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตําแหน่งเลขที รพบ. 23) ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุ งเทพมหานคร สํานักการแพทย์
เรื อง ผ้าคลุมสําหรับการตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ
หลักการและเหตุผล
จากการปฏิบตั ิงานในห้องอุบตั ิเหตุ–ฉุ กเฉิ น ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุ งเทพมหานคร
สํานักการแพทย์ มี ผูป้ ่ วยเข้ามารั บ บริ การทุ กกลุ่ ม โรคทังอาการที รุ น แรงและไม่รุน แรง ทังนี มี ผูป้ ่ วยโรค
กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด ผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีต้องการตรวจสุ ขภาพมีความจําเป็ นทีจะต้องตรวจคลืนไฟฟ้ า
หัวใจ ซึงเป็ นขันตอนหนึงในการวินิจฉัยโรค การตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจเป็ นเครื องมือการตรวจหัวใจ มีประโยชน์
ในการคัด กรองความผิด ปกติ หัวใจเบื องต้น การตรวจนี ไม่ก่ อให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ ผูเ้ ข้ารั บ การตรวจ และ
ค่าใช้จ่ายไม่ สูง ขณะตรวจผูเ้ ข้ารั บ การตรวจจะอยู่ในท่ านอนหงายบนเตี ยงทีจัดเตรี ยมไว้ เจ้าหน้าที จะนํา
ขัวไฟฟ้ามาติดตามตําแหน่ งต่าง ๆ เช่ น ทีข้อมือ ข้อเท้า และหน้าอก หลังจากนันเครื องจะประมวลผลเป็ น
กราฟคลืนหัวใจ เมือเสร็จสิ นการตรวจ เจ้าหน้าทีจะนําขัวไฟฟ้าออกโดยเวลาทีใช้ในการตรวจประมาณ 5-10
นาที แต่พืนทีภายในห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ น เป็ นพืนทีโล่ง ไม่มีม่านกันเตียง ไม่มีห้องสําหรับตรวจทีปิ ดมิดชิด
ผูม้ ารับ บริ ก ารต้องเปิ ดเผยร่ างกายท่อนบน เนื องจากการตรวจคลื นไฟฟ้ าหัวใจต้องติดขัวไฟฟ้ าที บริ เวณ
หน้าอก ทําให้ผมู ้ ารั บบริ การมีความเขินอาย จึ งได้คิดทําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจมาใช้ในห้อง
อุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน เพือป้องกันการละเมิดสิ ทธิของผูป้ ่ วยกรณี การเปิ ดเผยร่ างกายเกินความจําเป็ น
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
1. เพือลดการร้องเรี ยนการเปิ ดเผยร่ างกายของผูป้ ่ วยในขณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ
2. เพือให้ผปู้ ่ วยพึงพอใจในการใช้ผา้ คลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมในการปฏิ บตั ิงาน เพือเพิมคุณค่าของวิชาชีพ ซึ งเป็ นองค์กรแห่ งการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยการพัฒนางานอย่างต่ อเนื อง (CQI : Continuous Quality Improvement) เพือสร้าง
คุณค่าต่อผูร้ ั บบริ การ ซึ งหลักในการพัฒนางานอย่างต่อเนื อง ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA คิดค้นโดย
วอล์ท เตอร์ ซิ วฮาร์ท (Walter Shewhart ) เป็ นแนวคิดทีเน้นให้การดําเนิ นงานอย่างมี ระบบ โดยมี เป้ าหมาย
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย
P = Plan คือ ขันตอนการวางแผนก่ อนเริ มปฏิบตั ิงานจริ ง กําหนดลําดับความสําคัญของงานและ
ครอบคลุมถึงการกําหนดเป้ าหมาย ตังวัตถุประสงค์ทีชัดเจนทีต้องลงมือปฏิบตั ิ ปรับปรุ งเปลียนแปลง หรื อ
พัฒนาสิ งใหม่ ๆ
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D = Do คือ ขันตอนการปฏิบตั ิตามขันตอนในแผนงานทีได้กาํ หนดไว้อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ต่อเนื องเพือผลลัพธ์ทีดีทีสุ ด โดยในขันตอนนี ควรศึกษาถึงวิธีการทีเหมาะสมทีสุ ดสําหรับการทํางานนัน ๆ ด้วย
เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพและผลลัพธ์ทีดีทีสุด รวมถึงเก็บข้อมูลทีสําคัญหรื อข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพือประโยชน์
ในการทํางานขันตอนต่อไป
C = Check คือ ขันตอนการตรวจสอบผลการดําเนิ นงานในแต่ละขันตอนของแผนงานว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึนบ้าง จําเป็ นต้องมีการเปลียนแปลงแผนงานในขันตอนใด การตรวจสอบการทํางานควรมีการจด
บันทึกในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เพือให้ง่ายในการ
ปรับปรุ งและแก้ไขในการทํางานครังต่อไป
A = Act คือ ขันตอนการปรับปรุ งแก้ไขส่ วนทีมีปัญหา โดยขันตอนนีเป็ นการนําเอาผลลัพธ์ทีได้จาก
ขันตอนการตรวจสอบมาวิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดทีเกิดขึนมาประเมิน เพือพัฒนาแผน
และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน และยอมรับ แนวทางการปฏิ บตั ิ ตามแผนงานทีได้ผลสําเร็ จ เพือ
นําไปใช้ในการทํางานต่อไป
ขันตอนการดําเนิ นงาน
1. นําเสนอปั ญหาทีพบในทีประชุมของหน่วยงานเพือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปั ญหา และ
รวบรวมข้อเสนอของทีประชุม
2. เสนอต่อหัวหน้าห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ น เพือจัดทําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ
3. ออกแบบผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ และจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย
จัดหาผ้าสี เหลี ยมขนาด 20 x 23 นิ ว จํานวน 1 ผืน เพือให้สามารถคลุ มร่ างกายส่ วนบนของผูร้ ั บบริ การได้
อย่างเหมาะสม
4. จัดทําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจตามรู ปแบบทีกําหนดไว้ โดยนําผ้าสี เหลียมขนาด 20 x
23 นิว มาตัดโค้งตามตําแหน่งบริ เวณทีจะติดขัวไฟฟ้า จากนันตัดผ้าส่วนบนมาประกอบกับผ้าส่ วนล่าง เพือให้
สามารถเปิ ด-ปิ ด ได้ขณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ จากนันเย็บขอบของผ้าทังส่วนบนและส่วนล่างติดกัน
5. นําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจไปปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญเพือปรับปรุ งแก้ไข
6. นําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจมาทดลองใช้งานทีห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น เพือประเมินระดับ
ความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ
7. ประเมินผลการใช้ผา้ คลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ เพือใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รับ
1. ลดการเขินอายของผูป้ ่ วยในขณะตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ
2. ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจและพิทกั ษ์สิทธิของผูป้ ่ วย
3. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนําผ้าคลุมสําหรับตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจไปใช้ในหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ

