ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลว
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง ลิ้นหัวใจรู ้ทนั ซ่ อมได้

เสนอโดย
นำงสำวชลนิชำ สกุลรัตน์
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 728)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลว
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 10 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 14 ธันวำคม 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภำวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure : CHF) หมำยถึง ภำวะควำมผิดปกติของกำรทำงำน
ของหัวใจ ที่ไม่สำมำรถสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงเนื้ อเยื่อ และอวัยวะต่ำงๆ ของร่ ำงกำยได้อย่ำงเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร แม้ในขณะพัก รวมถึงไม่สำมำรถรับเลือดกลับเข้ำสู่หวั ใจได้ตำมปกติ
พยำธิ สรี รภำพ ภำวะหัวใจล้มเหลวเป็ นกลุ่มอำกำรที่มีสำเหตุจำกควำมผิดปกติของระบบหัวใจและ
หลอดเลื อด อำจเป็ นที่ ระดับ โครงสร้ ำ งหรื อกำรท ำงำนที่ ผิ ด ปกติ ข องโครงสร้ ำ ง เช่ น กล้ำ มเนื้ อหั ว ใจ
ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ ้มหัวใจ ระบบหลอดเลือดทั้งที่หล่อเลี้ยงร่ ำงกำยและปอด ทำให้เกิดอำกำรและอำกำรแสดงที่
บ่งบอกถึงควำมผิดปกติ เช่น หำยใจไม่สะดวก เหนื่ อยง่ำย แขนขำบวม เส้นเลือดที่คอโป่ งพอง และภำวะ
น้ ำท่วมปอด ภำวะหัวใจล้มเหลวมักค่อย ๆ สะสมอำกำร ทำให้ผปู ้ ่ วยมีอำกำรน้อย ๆ ค่อนข้ำงคงที่เป็ นระยะ
เวลำนำนในช่วงที่เป็ นผูป้ ่ วยนอก เมื่อติดตำมอำกำรต่อไป ผูป้ ่ วยจะมีอำกำรทรุ ดลงเป็ นระยะ เรี ยกว่ำเป็ น
ภำวะหัวใจล้มเหลวเฉี ยบพลัน ซึ่ งเป็ นช่วงที่ตอ้ งดูแลใกล้ชิด ควำมรุ นแรงของอำกำรนั้นอำจไม่สัมพันธ์กบั
ระดับควำมผิดปกติของโครงสร้ำงหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง แต่ข้ ึนกับปั จจัยกระตุน้ ในขณะที่ผปู ้ ่ วยมี
อำกำรทรุ ดลงด้วยภำวะหัวใจล้ม เหลว ไม่เพียงส่ งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลื อด แต่ยงั ส่ งผลถึงกำร
ทำงำนของระบบอื่น ๆ (สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2562)
สำเหตุ
1.โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease)
1.1 เกิดแผลเป็ นตำมหลังกล้ำมเนื้อหัวใจตำย (previous myocardial infarction - scar)
1.2 กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดชัว่ ครำว (stunned หรื อ hibernating myocardium)
1.3 ควำมผิดปกติของหลอดเลือดฝอย (microvascular myocardial dysfunction)
1.4 หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome)
2.ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยรวม (cardiovascular abnormality)
2.1 กล้ำมเนื้อหัวใจผิดปกติเนื่องจำกควำมดันโลหิ ตสู ง (hypertensive heart disease)
2.2 ลิ้นหัวใจตีบหรื อรั่วรุ นแรง
2.3 กล้ำมเนื้ อหัวใจผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เช่น กล้ำมเนื้ อหัวใจหนำ (hypertrophic
cardiomyopathy), โรคกล้ำมเนื้อหัวใจเสื่ อม (dilated cardiomyopathy)
2.4 กล้ำมเนื้อหัวใจผิดปกติเนื่องจำกหัวใจเต้นเร็ว (tachycardia-induced cardiomyopathy)
2.5 หัวใจพิกำรแต่กำเนิด (congenital heart disease)
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อำกำรและอำกำรแสดงที่บ่งชี้ภำวะหัวใจล้มเหลว
1. อำกำรหอบเหนื่อยหำยใจลำบำก (dyspnea)
2. หอบเหนื่อยหำยใจไม่สะดวกเมื่อนอนรำบ (orthopnea)
3. หอบเหนื่อยเป็ นพัก ๆ ช่วงกลำงคืน ต้องตื่นขึ้นมำนัง่ หำยใจหลังจำกนอนหลับไปแล้ว
(paroxysmal nocturnal dyspnea: PND)
4.อำกำรบวม (edema) อำกำรบวมในผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลวเกิดจำกกำรมีน้ ำเกินในระบบไหลเวียน
เลือด ซึ่งเกิดจำกกำรคัง่ ของน้ ำ และเกลือโซเดียม มักพบเท้ำบวมกดบุ๋ม ปัสสำวะออกน้อย
5. อำกำรเหนื่อยล้ำ (fatigue) เกิดจำกกำรที่เลือดไปเลี้ยงที่กล้ำมเนื้ อส่ วนปลำยไม่เพียงพอเนื่ องจำก
ปริ มำณเลือดที่ออกจำกหัวใจในหนึ่งนำทีลดน้อยลง มักเกิดในขณะออกกำลังกำย
6. อำกำรใจสั่น (arrhythmia) เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงของจังหวะกำรเต้นของหัวใจของผูป้ ่ วย ภำวะหัวใจ
ล้มเหลว มักพบชีพจรเร็วซึ่งเป็ นกำรทำงำนตอบสนองของอะดีเนอร์จิก (adrenergic receptor) ลดลง
7. อำกำรไอ (cough) เป็ นอำกำรที่พบบ่อยในผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลวเรื้ อรัง เนื่ องจำกมีกำรคัง่ ของเลือด
ภำยในหลอดเลือดปอด
8. อำกำรท้องโต (ascites) เป็ นอำกำรที่เกิดจำกกำรมีน้ ำซึมจำกหลอดเลือดดำ และขังอยูใ่ นช่องท้อง
กำรวินิจฉัย
1. กำรซักประวัติเกี่ ยวกับโรคหัวใจและประวัติอำกำรได้แก่ อำกำรเหนื่ อย อ่อนเพลี ย เหนื่ อยล้ำ
ปวดศีรษะ สับสน ไอแห้งๆ จุกใต้ชำยโครงขวำ เบื่ออำหำร อำกำรบวม
2. ตรวจร่ ำงกำยวัดสัญญำณชีพ ตรวจท้อง ตรวจปอด หัวใจ ระบบประสำท
3. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร เช่น CBC, UA, Electrolyte, BUN, Cr, NT - proBNP
4. กำรตรวจพิเศษ เช่น กำรถ่ำยภำพรังสี ทรวงอก (chest x-ray) กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (electrocardiography)
กำรตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนควำมถี่สูง (echocardiography)
กำรรักษำ
1. กำรรักษำด้วยยำ มีวตั ถุประสงค์เพื่อชะลอกำรดำเนิ นโรค ฟื้ นฟูสมรรถภำพทำงกำย (functional
capacity) ของผูป้ ่ วย เพิ่มคุณภำพชี วิต ลดกำรเข้ำรั บกำรรั กษำในโรงพยำบำล ลดอัตรำกำรเสี ยชี วิต เป็ น
เป้ ำ หมำยสู ง สุ ด ยำที่ ใ ช้น กำรรั ก ษำภำวะหัว ใจล้ ม เหลว ได้แ ก่ ยำกลุ่ ม angiotensin-converting enzyme
inhibitor (ACEI), ยำกลุ่ ม angiotensin-receptor blocker (ARB), ยำกลุ่ ม beta-blocker, ยำกลุ่ ม mineralocorticoid
receptor antagonist (MRA), ยำกลุ่ม angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI), Ivabradine, ยำขับปัสสำวะ
2. รักษำด้วยกำรใช้เครื่ องกระตุน้ หัวใจอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้ำหัวใจเพื่อช่ วยใน
กำรบีบตัว (cardiac resynchronization therapy: CRT) หรื ออุปกรณ์อื่นตำมข้อบ่งชี้ เพื่อลดภำระกำรทำงำน
ของหัวใจ และเพิม่ กำรบีบตัวของหัวใจ
3. กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด ได้แก่ กำรผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยจะทำกำรผ่ำตัดเมื่อ
พบว่ำภำวะหัวใจล้มเหลวเกิดจำกหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยกำรต่อเพิ่มหลอดเลือดใหม่กบั หลอดเลือดหัวใจ
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ทำให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ำมเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น กำรผ่ำตัดเปลี่ยนหัวใจ โดยจะทำกำรผ่ำตัดเมื่อหัวใจมีกำรทำลำย
จนไม่สำมำรถกลับคืนมำได้ หรื อไม่ตอบสนองต่อกำรรั กษำหรื อกำรบำบัด อื่น ๆ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำระดับ
ควำมรุ นแรงของภำวะหัวใจล้มเหลวอยูใ่ นระยะสุดท้ำย
4. กำรรักษำด้วยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรเกิดภำวะหัวใจ
ล้มเหลวในผูท้ ี่มีกำวะเสี่ ยง และป้ องกันกำรกำเริ บของโรค ซึ่ งผูป้ ่ วยจะได้รับควำมรู ้ และคำแนะนำในกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต (สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2562)
กำรพยำบำล
พยำบำลมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลว ที่มีสำเหตุจำกโรคลิ้นหัวใจรั่ว ตั้งแต่
ระยะเริ่ ม ต้น ที่ ท ำให้ ผูป้ ่ วยต้องมำโรงพยำบำล เพื่ อให้ไ ด้รับ กำรวินิ จ ฉัย และกำรรั ก ษำอย่ำงทัน ท่ ว งที
นอกจำกนี้ ยงั มีบทบำทสำคัญในกำรดูแลให้ผปู ้ ่ วยคุณภำพชี วิตที่ดี ป้ องกันกำรกลับเป็ นซ้ ำ รวมทั้งกำรดูแล
สภำพจิตใจของผูป้ ่ วย ครอบครัว โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. กำรพยำบำลเพื่อช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำรกระตุน้ หัวใจมำกเกินไปเนื่ องจำกหัวใจทำงำนไม่มี
ประสิ ทธิภำพ และกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซที่ปอดลดลง ได้แก่ กำรพยำบำลให้ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ
ต่อร่ ำงกำย กำรดูแลช่วยเหลือในกิจกรรมต่ำงๆ และจำกัดกิจกรรมของผูป้ ่ วย เพื่อลดกำรทำงำนหนักของ
หัวใจ ดูแลควำมสุ ขสบำยให้ผปู ้ ่ วยได้พกั ผ่อนจัดสิ่ งแวดล้อม ให้เงียบสงบและผ่อนคลำย
2. กำรพยำบำลให้ผูป้ ่ วยได้รับยำควบคุมภำวะน้ ำเกินตำมแผนกำรรักษำ โดยประเมินสัญญำณชีพ
บันทึกจำนวนสำรน้ ำที่เข้ำออกร่ ำงกำยเพื่อประเมินควำมสมดุลของน้ ำในร่ ำงกำย บันทึกทำงกำรพยำบำล
อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังได้รับยำ และเฝ้ำระวังอำกำรข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำภำยหลังได้รับยำ และรำยงำนแพทย์
เพื่อหำแนวทำงในกำรรักษำที่เหมำะสมกับผูป้ ่ วย
3. กำรส่ งเสริ มกำรดูแลตนเอง (promote self-care) โดยให้คำแนะนำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ ยง เป็ นกำรรักษำแบบประคับประคอง เพื่อลดกำรทำงำนของหัวใจที่ชะลอควำมเสื่ อมของ
โรค ไม่ให้รุนแรงขึ้น โดยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยรู ้จกั กำรจัดกำรตนเอง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภำพที่เหมำะสม
ควบคุ ม อำกำรของโรค ชะลอควำมก้ำวหน้ำของโรค ผูป้ ่ วยสำมำรถปฏิบัติตนในกำรควบคุมโรคอย่ำง
เหมำะสม ดังนี้
3.1 กำรควบคุมภำวะโภชนำกำรและกำรปรับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร รับประทำน
อำหำรไขมัน และคลอเรสเตอรอลต่ำ เพิ่มกำรรับประทำนผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสู ง ปรุ งอำหำรด้วยวิธีน่ ึ ง
ต้ม อบ หลีกเลี่ยงอำหำรประเภททอด ผัด กำรจำกัดกำรบริ โภคเกลือ เกลือเป็ นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอำกำร
กำเริ บของภำวะหัวใจล้มเหลว ให้บริ โภคเกลือน้อยกว่ำ 2 กรัมต่อวัน (ประมำณครึ่ งช้อนชำ) หลีกเลี่ยงอำหำร
ที่ มี รสเค็ม ของดอง อำหำรกระป๋ อง และไม่เติ มเกลื อ น้ ำ ปลำหรื อซี อิ๊วเพิ่ ม จำกอำหำรที่ ป รุ ง เสร็ จ แล้ว
หลีกเลี่ยงหรื องดดื่มสุ รำ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กำรดื่มกำแฟในปริ มำณมำก รวมถึงสำรเสพติด ซึ่งเป็ น
ปัจจัยกระตุน้ ให้เกิดอำกำรกำเริ บ
3.2 กำรจำกัดปริ มำณน้ ำดื่ม กำรมีปริ มำณน้ ำในระบบไหลเวียนปริ มำณมำกส่งผลให้หวั ใจ
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ทำงำนมำกขึ้น ควรให้ประมำณ 1,500 มิลลิลิตรต่อวัน เพื่อป้องกันภำวะน้ ำเกินในร่ ำงกำย
3.3 ส่ ง เสริ ม กิ จวัต รประจ ำวัน และกำรออกก ำลังกำยที่ เ หมำะกับ ผูป้ ่ วยที่ มี ภำวะหัว ใจ
ล้มเหลว ไม่ควรเป็ นกีฬำที่ตอ้ งออกแรงหนักมำกเกินไป
3.4 กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรมีเพศสัมพันธ์แก่ผปู ้ ่ วย และคู่สมรส
4. ให้คำแนะนำและข้อปฏิบตั ิสำหรับผูป้ ่ วยที่มีแนวทำงกำรรักษำด้วยกำรเปลี่ยนลิน้ หัวใจ โดยให้ควำมรู ้
แก่ผปู ้ ่ วยและญำติ ในเรื่ องกำรเตรี ยมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรรักษำ และกำรดูแลตัวเองหลังได้รับกำรรักษำ
กำรสังเกตอำกำรผิดปกติ กำรออกกำลังกำย กำรเลือกรับประทำนอำหำร กำรพักผ่อน และกำรมำตรวจตำมนัด
5. กำรพยำบำลเพื่อดูแลด้ำนจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้กำรพยำบำลอย่ำงใกล้ชิดให้กำลังใจ
พูดคุยถึงปัญหำและให้ผูป้ ่ วยระบำยควำมรู ้สึกต่ำง ๆ เสริ มสร้ำงพลังอำนำจในกำรมีชีวิตต่อ ให้กบั ผูป้ ่ วย
รั บ ฟั ง ให้ค วำมช่ วยเหลื อด้วยควำมเต็มใจ และส่ งเสริ มให้ครอบครั วเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรดู แลผูป้ ่ วย
(เกรี ยงไกร เฮงรัศมี, 2560)
ควำมรู ้ทำงเภสัชวิทยำ
Lasix เป็ นยำขับปัสสำวะ ที่ช่วยขับน้ ำที่เกินออกจำกร่ ำงกำยอย่ำงรวดเร็ วจึงมีประโยชน์ มำกในกำร
รักษำภำวะหัวใจล้มเหลว ออกฤทธิ์ ยับยั้งกำรดดู ซึมกลับของโซเดียมคลอไรด์ทำให้โซเดียมคลอไรด์ถูกขับ
ออกมำในปั สสำวะเพิ่มขึ้น กำรพยำบำลเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ ปำกแห้ง กระหำยน้ ำมำกขึ้น
หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ำมเนื้ ออ่อนแรงหรื อเป็ นตะคริ ว ติดตำมระดับโพแทสเซี ยม โซเดียม และกำรทำงำน
ของไต
spironolactone เป็ นยำขับปั สสำวะ กลุ่ม Potassium-Sparing Diuretics ช่วยป้ องกันร่ ำงกำยดู ดซึ ม
โซเดียมมำกเกินไป และคงระดับโพแทสเซียมไม่ให้ต่ำจนเกินไป กำรพยำบำลเผ้ำระวังระดับโพแทสเซี ยม
ในร่ ำงกำยสูง เช่น หัวใจเต้นช้ำกว่ำปกติ ชีพจรเต้นอ่อนหรื อรู ้สึกชำ ระดับโซเดียมในร่ ำงกำยต่ำ เช่น สับสน
พูดไม่ชดั อ่อนเพลียเสี ยกำรทรงตัว ชัก เป็ นลม หำยใจตื้น อำกำรเกลือแร่ ในร่ ำงกำยขำดสมดุล เช่น ปำกแห้ง
กระหำยน้ ำ ง่ วงซึ ม ไม่ มี แรง กระสับกระส่ ำย สับสน คลื่ นไส้ อำเจี ย น ปั ส สำวะมำกขึ้ น ตะคริ ว หรื อ
อ่อนเพลีย หัวใจเต้นแรง
Bisoprolol เป็ นยำกลุ่ม beta blocker ใช้ในผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลวที่ มีอำกำรคงที่ โดยเริ่ มใช้จำก
ขนำดยำต่ำ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจน สำมำรถลดอัตรำตำยได้ กำรพยำบำลติดตำมภำวะควำมดันโลหิ ตต่ ำ
(hypotension) หัวใจเต้นช้ำ (bradycardia)
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
ภำวะหัวใจล้มเหลวเป็ นสำเหตุกำรตำยที่สำคัญของประชำกรทัว่ โลก อัตรำกำรตำยของผูป้ ่ วยภำวะหัวใจ
ล้มเหลวยังคงสู ง และมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น จำกสถิ ติของสมำคมโรคหัวใจแห่ งสหรั ฐอเมริ กำพบว่ำประชำกร
เจ็บป่ วยด้วยภำวะหัวใจล้มเหลวมีอำยุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 5.7 ล้ำนคน และคำดว่ำจะเพิ่มเป็ น 8 ล้ำนคน
ในปี ค.ศ.2030 โดยมีอตั รำกำรตำยอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (American Heart Association,
2021) สำหรับในประเทศไทยแม้ว่ำจะยังไม่มีรำยงำนอุบตั ิกำรณ์ของภำวะหัวใจล้มเหลวที่เฉพำะ แต่เนื่ องจำก
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ปั จจัยที่สำคัญที่นำมำสู่ ภำวะหัวใจล้มเหลวนั่นคือกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจ และเนื่ องจำกโรคที่ เกี่ ยวข้องกับ
หัวใจและหลอดเลือด เมื่อเข้ำสู่ ระยะสุ ดท้ำยจะทำให้เกิดภำวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นเมื่ออุบตั ิกำรณ์กำรเจ็บป่ วย
ด้วยโรคหัวใจสู งขึ้น จึงส่ งผลต่ออุบตั ิกำรณ์กำรเกิดภำวะหัวใจลัมเหลวสู งขึ้นตำมไปด้วยเช่นกัน ในประเทศไทย
อัตรำกำรตำยจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อประชำกร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2557 - 2562 เท่ำกับ 27.8, 29.9, 31.9,
31.8, 31.7 และ 31.3 (กองยุทธศำสตร์ และแผนงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธณสุ ข, 2562) โรงพยำบำลกลำง มี
ผูป้ ่ วยที่เข้ำรับกำรรักษำด้วยภำวะหัวใจล้มเหลว แผนกผูป้ ่ วยนอกระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 - 2563 จำนวน 377, 475,
588, 564 และ 528 คน ตำมลำดับ และมีผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 - 2563
จำนวน 342, 369, 462, 444 และ 427 คน ตำมลำดับ (งำนเวชสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2559 - 2563) จำกอุบตั ิกำรณ์
ดังกล่ำว ผูจ้ ดั ทำจึงเล็งเห็นควำมสำคัญ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลว ได้รับกำรประเมินอำกำร กำรเฝ้ำระวัง
กำรดูแลในภำวะฉุ กเฉิ น รวมถึงกำรส่ งเสริ มกำรดูแลตนเองในด้ำนกำรรับประทำนยำ กำรออกกำลังกำย กำร
จัดกำรควำมเครี ยดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสำมำรถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุ ข และลดกำรเกิดภำวะหัวใจล้มเหลว
ผูศ้ ึกษำเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ โดยเฉพำะกำรเฝ้ำระวังภำวะหัวใจล้มเหลวจำกภำวะลิ้นหัวใจ
รั่ว รวมทั้งให้ผูป้ ่ วยตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรรักษำของแพทย์ เช่น กำรเปลี่ยนลิ้น
หัวใจกำรรับประทำนยำ เพื่อลดกำรกลับเป็ นซ้ ำ และเพิ่มคุณภำพชีวิตของผูป้ ่ วยในระยะยำว
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1. เลือกกรณีศึกษำ เรื่ อง ภำวะหัวใจล้มเหลว
2. ศึกษำค้นคว้ำเรื่ องภำวะหัวใจล้มเหลว จำกแนวทำงเวชปฏิบตั ิเพื่อกำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำ
ผูป้ ่ วยภำวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพยำบำลอย่ำงมีประสิ ทธิภำพโดยครอบคลุม
ทั้งด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ
3. เลือกกรณีศึกษำ ผูป้ ่ วยหญิงไทย อำยุ 42 ปี มำโรงพยำบำลด้วยอำกำรหำยใจหอบเหนื่อย นอนรำบ
ไม่ได้ แพทย์ระบุว่ำผูป้ ่ วยมีภำวะหัวใจล้มเหลว ซึ่ งเกิดจำกโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (mitral regurgitation) ส่ งผลให้
หัวใจไม่สำมำรถสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงเนื้ อเยื่อ และอวัยวะต่ำงๆ ของร่ ำงกำยได้อย่ำงเพียงพอทำให้เกิดอำกำร
ดังกล่ำว ขณะรักษำตัว ผูป้ ่ วยมีอำกำรหอบเหนื่ อยเป็ นระยะ หลังจำกแพทย์ให้กำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมภำวะ
หัวใจล้มเหลว ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรหอบเหนื่ อย และได้วำงแผนส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรั กษำโรงพยำบำลวชิ รพยำบำล
หลังจำกที่ได้กลับบ้ำน เพื่อเปลี่ ยนลิ้นหัวใจ รวมระยะเวลำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล 5 วัน
4. สรุ ปกรณีศึกษำ จัดทำเป็ นเอกสำรวิชำกำรนำเสนอตำมลำดับควำมสำคัญ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผู้ดาเนินการทั้งหมดร้ อยละ 100
กรณี ศึกษำผูป้ ่ วยหญิงไทย อำยุ 42 ปี HN 13916/62 AN 15139/62 เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย นับถือ
ศำสนำพุทธ ภูมิลำเนำกรุ งเทพมหำนคร สถำนภำพสมรสคู่ จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ประกอบอำชีพ
รับจ้ำง สิ ทธิ ประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำโรงพยำบำลกลำง มีโรคประจำตัวได้แก่ ควำมดันโลหิ ตสู ง 5 ปี รับยำ
ต่อเนื่ อง สม่ำเสมอที่โรงพยำบำลกลำง ไม่มีประวัติแพ้ยำ แพ้อำหำร ปฏิเสธกำรดื่มสุ รำ สู บบุหรี่ และยำ
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เสพติ ด ทุ ก ชนิ ด มี ป ระวัติ ไ ด้รั บ กำรตรวจหั ว ใจด้ ว ยคลื่ น เสี ย งสะท้อ นควำมถี่ สู ง (echocardiogram)
ที่โรงพยำบำลกลำง วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 พบ หัวใจเต้นอยู่ในระดับปกติ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 64
ครั้ งต่ อนำที ประสิ ท ธิ ภำพกำรบี บตัวของหัวใจห้องล่ำงซ้ำย (left ventricular ejection fraction) เป็ นปกติ
เท่ำกับ 58% พบลิ้นหัวใจไมตรัลที่ก้ นั ระหว่ำงหัวใจห้องบนซ้ำย และล่ำงซ้ำยรั่วรุ นแรง (severe mitral valve
regurgitation) ทำงโรงพยำบำลกลำง ส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรัก ษำต่อ ที่ โ รงพยำบำลวชิ ร พยำบำล แบบผูป้ ่ วย
นอก เพื่อรั ก ษำภำวะลิ้ น หัวใจรั่ ว เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิก ำยน 2562 ได้รับกำรรัก ษำด้วยยำ bisoprolol ¼
เม็ด รับ ประทำนหลัง อำหำรเช้ำ เย็น แพทย์ว ำงแผนกำรรั ก ษำด้ว ยกำรผ่ำ ตัด ลิ ้ น หัว ใจ เมื่อวันที่ 10
ธันวำคม 2562 เวลำ 5.00 นำฬิกำ เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลวชิรพยำบำล ด้วยอำกำรหำยใจหอบเหนื่อย
แน่ นหน้ำอก นอนรำบไม่ไ ด้ 1 วัน แรกรั บที่ แผนกอุบ ัติเหตุและฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรู ้ ตวั ดี ทำตำมคำสั่ ง ได้
(gasglow coma score E4V5M6) แขนขำทั้งสองข้ำงกำลังปกติ ต้ำนทำนผูต้ รวจได้ (motor power grade V)
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 74 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 87/63 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิร่ำงกำย 37.2 องศำ
เซลเซียส ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ 12 lead ลักษณะคลื่นไฟฟ้ำหัวใจปกติ (normal sinus rhythm) อัตรำกำรเต้น
ของหัวใจ 70 ครั้งต่อนำที ระดับ ควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงเท่ำกับ 89 เปอร์ เซ็นต์ขณะหำยใจ
อำกำศปกติ (room air) หำยใจหอบเหนื่อย อัตรำกำรหำยใจ 30 ครั้งต่อนำที จึงให้หน้ำกำกออกซิเจนพร้อมถุง
ลม (oxygen mask with bag) 10 ลิตรต่อนำที เอกซเรย์ทรวงอก ผลพบ หัวใจโต และมีน้ ำคัง่ ในปอด ผูป้ ่ วยได้รับ
กำรวินิจฉัย มีภำวะหัวใจล้มเหลว ให้ยำ Lasix 20 มิลลิกรัม ฉี ดทำงหลอดเลือดดำ หลังได้รับยำผูป้ ่ วยปัสสำวะออก
เอง 300 มิลลิลิตร โรงพยำบำล วชิ รพยำบำล ขอส่ งตัวผูป้ ่ วยมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลกลำง ตำมสิ ทธิ
ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ เนื่องจำกรักษำภำวะหัวใจล้มเหลว และให้ส่งผูป้ ่ วยกลับไปรับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด
ลิ้นหัวใจที่โรงพยำบำลวชิ ระอีกครั้ง เมื่อภำวะหัวใจล้มเหลวทุเลำลง ผูป้ ่ วยมำถึงแผนกอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
โรงพยำบำลกลำง เวลำ 12.15 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยรู ้ตวั ดี ทำตำมคำสั่งได้ (glasgow coma score E4V5M6) แขนขำ
ทั้งสองข้ำงกำลังปกติ ต้ำนแรงผูต้ รวจได้ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.6 องศำเซลเซียส ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ 12 lead
ลักษณะคลื่นไฟฟ้ำหัวใจปกติ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 74 ครั้งต่อนำที ผูป้ ่ วยหำยใจหอบเหนื่ อย อัตรำกำร
หำยใจ 26 - 28 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงเท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะให้หน้ำกำก
ออกซิเจนพร้อมถุงลม 10 ลิตรต่อนำที ให้ยำ Lasix 40 มิลลิกรัม ฉี ดทำงหลอดเลือดดำ ควำมดันโลหิ ต 95/58
มิลลิเมตรปรอท ผลชันสู ตรโรค Trop T ผล 12 ng/L (ค่ำปกติ 0 - 14), CK-MB ผล 22 U/L (ค่ำปกติ 0 - 25),
Na ผล 136 mmol/L (ค่ำปกติ 136 -145), K ผล 3.8 mmol/L (ค่ำปกติ 3.4 -4.5), Cl ผล 98 mmol/L (ค่ำปกติ
98-107), HCO3 ผล 20 mmol/L (ค่ำปกติ 22 - 29), BUN 20 mg/dl (ค่ำปกติ 6 - 20), Cr ผล 0.85 mg/dl (ค่ำ
ปกติ 0.51 – 0.95) จำกนั้นส่ งผูป้ ่ วยเข้ำรับกำรรักษำที่แผนกผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ เวลำ 13.20 นำฬิกำ ตลอด
ระยะเวลำที่ผปู ้ ่ วยอยู่โรงพยำบำล ได้ให้กำรดูแล และติดตำมเยี่ยมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยพบปัญหำและให้กำร
พยำบำลดังนี้
(1) กำรแลกเปลี่ยนออกซิ เจนลดลง เนื่ องจำกมีน้ ำคัง่ ในถุงลมปอด จำกภำวะหัวใจล้มเหลว วันที่ 10
ธันวำคม 2562 เวลำ 13.20 นำฬิกำ แรกรับผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี นอนอยู่บนเตียงผูป้ ่ วยอ่อนเพลีย สี หน้ำอิดโรย
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นอนรำบไม่ได้ สี ผิวซีด ริ มฝี ปำกซีด เล็บมือเล็บเท้ำซีด มีอำกำรเหนื่อย อัตรำกำรหำยใจ 30-32 ครั้งต่อนำที
วัดระดับควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในกระแสเลือดเท่ำกับ 89 เปอร์ เซ็นต์ขณะหำยใจอำกำศปกติ (room air)
และควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงปลำยนิ้วเท่ำกับ 99 เปอร์เซ็นต์ ขณะให้หน้ำกำกออกซิเจนพร้อม
ถุ ง ลม 10 ลิ ต รต่ อ นำที วัด ควำมดัน โลหิ ต 107/58 มิ ล ลิ เ มตรปรอท อุ ณ หภู มิ ร่ ำ งกำย 36.6 องศำ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ 12 lead ลักษณะคลื่นไฟฟ้ำหัวใจปกติ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 70 ครั้ งต่อนำที เอกซเรย์
ทรวงอกจำกโรงพยำบำลวชิ รพยำบำล ผลพบน้ ำคัง่ ในถุงลมปอดทั้ง 2 ข้ำง ประเมิน และเฝ้ำระวังบันทึก
สัญญำณชีพ (EKG monitoring) ฟังเสี ยงปอด ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงทำงปลำยนิ้ว ประเมิน
สภำวะทำงสมอง เพื่อค้นหำอำกำรที่สมองได้รับออกซิเจนลดลง ระดับควำมรู ้สึกตัวลดลง กระสับกระส่ ำย
ประเมินกำรไหลเวียนของหลอดเลือดส่ วนปลำย อุณหภูมิผิวหนัง คลำชีพจร และสี ของปลำยมือปลำยเท้ำ
ให้ควำมอบอุ่น (keep warm) ปลำยมือปลำยเท้ำ เพื่อให้หลอดเลือดส่ วนปลำยขยำยตัวเลือดไปเลี้ยงได้มำก
ขึ้น ดูแลให้หน้ำกำกออกซิเจนพร้อมถุงลม 10 ลิตรต่อนำที เพื่อให้ร่ำงกำยได้รับออกซิเจนอย่ำงเพียงพอ เพิ่ม
ระดับออกซิ เจนในเลือดไปเลี้ยงกล้ำมเนื้ อหัวใจ และลดกำรทำงำนของหัวใจ จัดให้นอนในท่ำศีรษะสูง 30 45 องศำ (semi Fowler’s position) เพื่อให้ปอดขยำยตัวได้เต็มที่ เพิ่มพื้นที่กำรแลกเปลี่ยนออกซิเจน ดูแลให้
ผูป้ ่ วยได้พกั ผ่อนในท่ำที่สุขสบำย งดกิจกรรมต่ำงๆ จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบสงบ เพื่อลดควำมต้องกำรใช้
ออกซิเจนของร่ ำงกำย ทำให้หัวใจทำงำนลดลง ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยได้พกั ผ่อนเพื่อเพิ่มปริ มำตรของออกซิ เจน
ไปยังกล้ำมเนื้ อหัวใจ หลังจำกนั้นผูป้ ่ วยมีอำกำรหอบเหนื่ อยดีข้ ึน จึงดูแลให้ออกซิเจนเข้ำทำงสำยยำงคู่ทำง
จมูก 3 ลิตรต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงปลำยนิ้วเท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อผูป้ ่ วย
ไม่มีอำกำรเหนื่ อย ปลำยมือเท้ำอุ่น อัตรำกำรหำยใจ 20 -22 ครั้งต่อนำที ขณะหำยใจอำกำศปกติ วัดควำม
อิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงปลำยนิ้วเท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์ ดูแลผูป้ ่ วยหย่ำออกซิเจนทำงสำยยำงคู่เข้ำ
จมูก อุณหภูมิร่ำงกำย 36.1 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 72 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต 120/79
มิลลิเมตรปรอท
(2) มีภำวะน้ ำเกิน เนื่องจำกผูป้ ่ วยมีลิ้นหัวใจรั่ว ผูป้ ่ วยมีอำกำรเหนื่ อย นอนรำบไม่ได้ ฟังเสี ยงปอดมี
เสี ย ง crepitation บริ เ วณชำยปอดทั้ง สองข้ำ ง อำกำรบวมกดบุ๋ ม บริ เ วณหน้ำ แข้ง กดบุ๋ ม ที่ ผิ ว หนัง ลึ ก 2
วัดควำมดันโลหิ ต 107/58 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิร่ำงกำย 36.6 องศำ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 70 ครั้งต่อ
นำที หลังจำกได้ยำขับปัสสำวะฉี ดทำงหลอดเลือดดำ ที่แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ นโรงพยำบำลกลำง ผูป้ ่ วย
ปัสสำวะออกเอง 1,000 มิลลิลิตร เอกซเรย์ทรวงอกซ้ ำ วันที่ 11 ธันวำคม 2562 พบ หัวใจโตและน้ ำคัง่ ในถุง
ลมปอด ดูแลให้ยำ Lasix 40 มิลลิกรัม ½ เม็ดรับประทำนหลังอำหำรเช้ำ ยำ spironolactone 25 มิลลิกรัม ½
เม็ด รับประทำนหลังอำหำรเช้ำ ประเมินและเฝ้ำระวังบันทึกสัญญำณชีพ ระดับควำมรู ้สึกตัว ค่ำควำมอิ่มตัว
ของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงทำงปลำยนิ้ว ประเมินกำรนอนรำบ ฟังเสี ยงปอด ประเมินอำกำรบวมกดบุ๋ม
(pitting edema) บริ เวณหลังเท้ำหรื อหน้ำแข้ง บันทึกจำนวนสำรน้ ำที่เข้ำออกร่ ำงกำยเพื่อประเมินควำมสมดุล
ของน้ ำในร่ ำงกำย ทุก 8ชัว่ โมง ชัง่ น้ ำหนักทุกวันในเวลำเดิมคือ หลังตื่นนอนตอนเช้ำ เพื่อตรวจสอบควำม
สมดุลของน้ ำเข้ำ และออกจำกร่ ำงกำย จำกัดน้ ำดื่มตำมแผนกำรรักษำ และมีกำรจัดแบ่งน้ ำดื่มให้เหมำะสม
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กับมื้ออำหำรและยำที่รับประทำน เพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะน้ ำเกิน ดูแลให้ยำขับปัสสำวะ เพื่อลดกำรคัง่ ของ
น้ ำในร่ ำงกำย และลดกำรคัง่ ของเลือดในปอด ช่วยทำให้หัวใจทำหน้ำที่ได้ดีข้ นึ เฝ้ำระวังอำกำรข้ำงเคียงจำก
ยำ เช่น ปำกแห้ง กระหำยน้ ำมำกขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ำมเนื้ ออ่อนแรงหรื อเป็ นตะคริ ว และเฝ้ำระวัง
ระดับโพแทสเซี ยมในร่ ำงกำยสู ง เช่น หัวใจเต้นช้ำกว่ำปกติ ชีพจรเต้นอ่อนหรื อรู ้สึกชำ ระดับโซเดียมใน
ร่ ำงกำยต่ำ เช่น สับสน พูดไม่ชดั อ่อนเพลียเสี ยกำรทรงตัว ชัก เป็ นลม หำยใจตื้น อำกำรเกลือแร่ ในร่ ำงกำย
ขำดสมดุล เช่น ปำกแห้ง กระหำยน้ ำ ง่วงซึม ไม่มีแรง กระสับกระส่ำย สับสน คลื่นไส้ อำเจียน ปัสสำวะมำก
ขึ้น ตะคริ ว หรื ออ่อนเพลีย จำกัดและควบคุมเกลือโซเดียมในอำหำร และเครื่ องดื่ม เพื่อลดกำรรับโซเดียมเข้ำ
ในร่ ำงกำย ทำให้ภำวะบวมและน้ ำเกินลดลง วันที่ 13 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยนัง่ อยู่บนเตียง
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีสีหน้ำแจ่มใส พูดคุยได้ไม่สับสน ไม่มีอำกำรหอบเหนื่ อย นอนรำบได้ หำยใจใช้อำกำศ
ปกติ อัตรำกำรหำยใจ 18- 20 ครั้ งต่อนำที วัดควำมอิ่ มตัวของออกซิ เจนในเลื อดแดงปลำยนิ้ วเท่ำกับ 100
เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิร่ำ งกำย 37 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 60 ครั้ งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
106/75 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ผลเอกซเรย์ท รวงอกวัน นี้ ไม่ พ บภำวะปอดบวมคั่ง ของสำรน้ ำ (pulmonary
congestion) ปริ มำณน้ ำเข้ำร่ ำงกำยประมำณ 800 - 900 มิลลิลิตรต่อวัน ปริ มำณน้ ำออกจำกร่ ำงกำย 1,900 2,200 มิลลิลิตร ไม่พบอำกำรบวมกดบุ๋มบริ เวณหน้ำแข้ง ไม่พบอำกำรข้ำงเคียงจำกยำ Na ผล 138 mmol/L
(ค่ำปกติ 136 -145), K ผล 3.6 mmol/L (ค่ำปกติ 3.4 - 4.5), Cl ผล 101 mmol/L (ค่ำปกติ 98-107), HCO3 ผล
23 mmol/L (ค่ ำ ปกติ 22 - 29), BUN 16.6 mg/dl (ค่ำปกติ 6 – 20), Cr ผล 0.78 mg/dl (ค่ำปกติ 0.51 – 0.95)
ไม่พบภำวะไม่สมดุลของเกลือแร่ ในร่ ำงกำย
(3) ควำมทนต่อกิจกรรมลดลง เนื่องจำกผูป้ ่ วยหอบเหนื่อยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ผูป้ ่ วยมีสีหน้ำ
อิดโรย พูดตอบคำถำมได้ส้ นั ๆ เนื่องจำกมีอำกำรเหนื่อย อัตรำกำรหำยใจ 30 - 32 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดแดงปลำยนิ้วเท่ำกับ 99 เปอร์เซ็นต์ ขณะให้หน้ำกำกออกซิเจนพร้อมถุงลม 10 ลิตรต่อ
นำที วัดควำมดันโลหิ ต 107/58 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิร่ำงกำย 36.6 องศำ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 70 ครั้ง
ต่อนำที ประเมิน และเฝ้ำระวังบันทึกสัญญำณชีพ ค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงทำงปลำยนิ้ว ให้
กำรดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันที่ทำไม่ได้ จัดให้มีกิจกรรมในช่วงเวลำที่ร่ำงกำยมีกำรใช้ออกซิ เจนไม่
มำก เข่ น หลี ก เลี่ ย งกำรมี กิจกรรมหลังมื้ ออำหำร เพื่ อให้ร่ำ งกำยได้นำออกซิ เจนไปใช้ได้อย่ำ งเพียงพอ
หลังจำกได้รับกำรดูแล ผูป้ ่ วยนัง่ อยู่บนเตียงผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีสีหน้ำแจ่มใส พูดคุยได้ไม่สับสน อัตรำกำร
หำยใจ 18 - 20 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงปลำยนิ้ วเท่ำกับ 99 เปอร์เซ็นต์หำยใจ
ใช้อำกำศปกติ อุณหภูมิร่ำงกำย 37 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 60 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
106/75 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยสำมำรถแปรงฟั น อำบน้ ำ รับประทำนอำหำรบนเตียงได้ ไม่มีอำกำรเหนื่ อย
สำมำรถลุกยืนข้ำงเตียงได้ อัตรำกำรหำยใจ 18 - 20 ครั้งต่อนำที
(4) มีภำวะวิตกกังวลเนื่องจำกมีกำรเจ็บป่ วยที่รุนแรงมีผลต่อชีวิต ขณะพูดคุยสอบถำมอำกำร ผูป้ ่ วยมีสี
หน้ำวิตกกังวล คิ้วขมวด ถำมถึงอำกำรของตนเองว่ำ ต้องทำอย่ำงไรบ้ำงถึงจะหำย เพรำะตนเองอยำกอยู่ดูแล
สำมีและลูกไปนำน ๆ พูดคุยประเมินสภำพ กำรรับรู ้ของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับโรค และควำมเจ็บป่ วยกำลังเผชิญอยู่
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เปิ ดโอกำสให้สอบถำม และระบำยควำมรู ้สึกให้กำลังใจผูป้ ่ วย และเน้นให้ผปู ้ ่ วยตระหนักถึงควำมสำคัญในกำร
รั กษำ กำรรั บประทำนยำตำมแพทย์สั่ งอย่ ำงต่ อเนื่ อง กำรรั บประทำนอำหำรและกำรออกก ำลังกำยอย่ ำง
เหมำะสม ดู แลตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ป้ องกันกำรกลับเป็ นซ้ ำ ระหว่ำงกำรรอเปลี่ ยนลิ้นหัวใจ ให้ขอ้ มูลกับ
ครอบครัวของผูป้ ่ วยถึงควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดอันตรำยถึงชีวิต และอธิบำยถึงควำมสำคัญของบุคคลในครอบครัว
ที่มีส่วนช่วยในกำรดูแลผูป้ ่ วย ช่วยให้ผปู ้ ่ วยคลำยควำมวิตกกังวลลง พร้อมรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์
(5) มีภำวะพร่ องควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคประจำตัว ได้แก่โรคควำมดันโลหิ ตสู ง และ
โรคลิ้นหัวใจรั่ว สอบถำมประเมินควำมรู ้เบื้องต้น พบว่ำผูป้ ่ วยพร่ องควำมรู ้ในกำรดูแลตนเอง แนะนำให้
ควำมรู ้เรื่ องโรคควำมดันโลหิ ตสู ง และโรคลิ้นหัวใจรั่ ว กำรปฏิบตั ิตวั แก่ผูป้ ่ วยและญำติ แบบชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ประเมินผลหลังให้ข้อมูล
พบว่ำผูป้ ่ วยมีควำมรู ้และเข้ำใจมำกขึ้น
วันที่ 14 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยนัง่ อยูบ่ นเตียง สำมำรถทำกิจกรรมบนเตียงได้ ไม่มี
เหนื่อยหอบ อัตรำกำรหำยใจ 18 - 20 ครั้งต่อนำที วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงปลำยนิ้ว เท่ำกับ
100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.7 องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 74 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
110/69 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ผูป้ ่ วยได้รั บ กำรแก้ไ ขปั ญ หำครบทุ ก ข้อ วิ นิ จ ฉัย ทำงกำรพยำบำล พยำบำลให้
คำแนะนำก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้ำนโดยกำรควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่ทำให้เกิดภำวะหัวใจล้มเหลว กำรรับประทำน
อำหำรเฉพำะโรค กำรออกกำลังกำย กำรรับประทำนยำตำมแพทย์สั่ง กำรมำตรวจตำมแพทย์นดั เพื่อติดตำมกำร
รักษำและกำรดำเนินของโรค และอำกำรผิดปกติที่ตอ้ งมำก่อนวันนัด อธิบำยขึ้นตอนกำรนำใบส่ งตัวไปยื่นที่
โรงพยำบำลวชิรพยำบำล ดูแลติดต่อประสำนงำนพร้อมส่ งเอกสำรให้กบั ศูนย์สิทธิ์ เพื่อดำเนินกำรออกสิ ทธิ์
ให้ผปู ้ ่ วยไปรักษำต่อโรงพยำบำลวชิรพยำบำล หลังจำกออกจำกโรงพยำบำล และจำหน่ำยโดยแพทย์อนุญำต
เวลำ 15.00 นำฬิกำ
7. ผลสาเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อำยุ 42 ปี มำโรงพยำบำลด้วยอำกำรหำยใจหอบเหนื่อย แน่นหน้ำอก นอนรำบไม่ได้
จำกกำรตรวจวินิจฉัยของแพทย์ระบุวำ่ ผูป้ ่ วยมีภำวะหัวใจล้มเหลว ได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลตั้งแต่วนั ที่
10 ธันวำคม 2562 ผูป้ ่ วยได้รับกำรดูแลรักษำจนอำกำรทุเลำลง และได้รับคำแนะนำในกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อ
ป้องกันภำวะหัวใจล้มเหลว ผูป้ ่ วยและญำติเข้ำใจดี และจะส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลวชิรพยำบำล
จำหน่ำยโดยแพทย์อนุญำตในวันที่ 14 ธันวำคม 2562 รวมระยะเวลำที่อยู่โรงพยำบำล 5 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เพื่อพัฒนำตนเองในกำรพยำบำลดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะหัวใจล้มเหลวจำกลิ้นหัวใจรั่ว
2. เพิ่มคุณภำพกำรให้บริ กำรทำงกำรพยำบำล
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ผูป้ ่ วยรำยนี้ทรำบว่ำตนเองมีโรคลิ้นหัวใจรั่วเดิม แต่ไม่ปฏิบตั ิตนตำมคำแนะนำ มีพฤติกรรมกำรบริ โภคไม่
เหมำะสม จึงส่งผลให้มีภำวะแทรกซ้อนและอำกำรที่รุนแรงขึ้น
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10. ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้ควำมรู ้กบั ผูป้ ่ วยเกี่ยวกับเรื่ องโรค ยำ อำหำร กำรออกกำลังกำย วำงแผนให้คำแนะนำอย่ำง
ครอบคลุม เพื่อแนวทำงกำรส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วย และญำติมีควำมรู ้และพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม
2. จัดทำเอกสำรควำมรู ้เรื่ อง ภำวะหัวใจล้มเหลว กำรดูแลตนเอง ก่อนและหลังผ่ำตัดในผูป้ ่ วยที่มี
ภำวะลิ้นหัวใจรั่ว
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร และได้ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นไปตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำร

ลงชื่อ
(นำงสำวชลนิชำ สกุลรัตน์)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
........../........../..........
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำงสำยฝน ภู่พิทยำ)
(นำยเพชรพงษ์ กำจรกิจกำร)
(ตำแหน่ง) หัวหน้ำพยำบำล ฝ่ ำยกำรพยำบำล
(ตำแหน่ง) ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลกลำง
กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง
.........../........../..........
.........../........../..........
หมำยเหตุ: ผูบ้ งั คับบัญชำเหนื อขึ้นไป 1ระดับในระหว่ำงวันที่ 10 ธันวำคม 2562 – 14 ธันวำคม 2562 คือ
นำงประพิมพรรณ เกรี ยงวัฒนศิริ ปัจจุบนั เกษียณอำยุรำชกำร
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวชลนิชา สกุลรัตน์
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 728) ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง ลิน้ หัวใจรู ้ทนั ซ่อมได้
หลักการและเหตุผล
ลิ้นหัวใจไมตรัล (mitral valve) เป็ นลิ้นหัวใจที่เกิดพยำธิสภำพได้บ่อยที่สุดในชนิ ดของลิน้ หัวใจ แต่
เมื่อลิ้นหัวใจที่รั่วรุ นแรง (severe mitral regurgitation) จะทำให้มีเลือดบำงส่ วนเดินทำงย้อนกลับไปสู่ ห้อง
หัวใจ ทำให้เลือดที่ควรจะออกไปสู่ หลอดเลือดแดงใหญ่กลับไหลย้อนไปสู่ หัวใจบำงส่ วน ลิ้นหัวใจที่รั่วจะ
ทำให้เกิดปริ มำณเลือดสะสมย้อนกลับสู่ ตน้ ทำงของระบบไหลเวียน นำไปสู่ ควำมดันเลือดที่สูงขึ้น ย้อนกลับ
ไปจำกจุดรั่วในระบบไหลเวียน จะทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับไปสู่ เนื้ อปอด ของเหลวในเลือดถูกดันกลับไป
คงค้ำงอยูใ่ นเนื้อปอดแทน รวมถึงทำให้เลือดที่เดินทำงไปเลี้ยงอวัยวะต่ำงๆ เหลือน้อยลง เพรำะมีบำงส่ วนรั่ว
กลับไปต้นทำงของระบบไหลเวีย น ทำให้เลือดที่ไ หลออกจำกหัวใจในหนึ่ งนำทีล ดลง นำไปสู่ กำรเกิ ด
ภำวะแทรกซ้อ นที่ ส ำคัญ คื อ ภำวะหัว ใจล้ม เหลว และอำจน ำไปสู่ ก ำรเสี ย ชี วิ ต กำรรั ก ษำเพื่ อ ป้ อ งกัน
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น ถ้ำเป็ นเพียงเล็กน้อยหรื อปำนกลำง รักษำด้วยยำ แพทย์นดั ติดตำมอำกำรเป็ น
ระยะๆ ถ้ำมีลิ้นหัวใจรั่วรุ นแรง แพทย์จึงจะแนะนำกำรผ่ำตัดซ่ อมแซม หรื อผ่ำตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เพื่อเพิ่ม
คุณภำพชีวิตให้กบั ผูป้ ่ วยในระยะยำว (ธีรวุฒิ จันทรวรรณ, 2559)
ดังนั้นผูศ้ ึกษำจึงมีแนวคิดที่จดั ทำโครงกำรลิ้นหัวใจรู ้ทนั ซ่ อมได้ เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง สำมำรถนำควำมรู ้เกี่ยวกับโรค กำรดูแลตนเอง ไปปรับใช้ ในกำรดำเนิ นชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพ และไม่กลับมำนอนโรงพยำบำลซ้ ำ
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง ครบถ้วนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้ในกำรดูแลตนเองเรื่ องโรคลิ้นหัวใจรั่ว
3.เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับพยำบำลในกำรดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
4. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลให้มีประสิ ทธิภำพ
5. เพิ่มควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริ กำรของผูป้ ่ วย
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ทฤษฎีกำรพยำบำลของโอเร็ ม (Orem ’s theory) เป็ นทฤษฎีที่สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
และเป็ นแนวทำงในกำรสร้ ำงองค์ควำมรู ้พฒ
ั นำควำมสำมำรถในกำรดู แลตนเองของผูป้ ่ วยให้ดีข้ ึนได้ ซึ่ ง
เป้ ำหมำยกำรพยำบำลคือช่วยให้บุคคลตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรดูแลตนเองในระดับที่เพียงพอและ
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ต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง ทฤษฎีกำรพยำบำลโดยทัว่ ไปของโอเร็ มประกอบด้วย
3 ทฤษฎีหลักที่มีควำมสัมพันธ์กนั คือทฤษฎีกำรดูแลตนเอง ซึ่ งอธิ บำยถึงควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
และควำมต้องกำรในกำรดู แลตนเองทั้งหมดของบุคคล ทฤษฎี ควำมพร่ องในกำรดู แลตนเอง ซึ่ งกล่ำวถึง
ควำมไม่สมดุลของควำมสำมำรถของบุ คคล และควำมต้องกำรในกำรดูแลตนเองทั้งหมด เมื่อบุคคลมีควำม
ต้องกำรมำกกว่ำควำมสำมำรถที่จะกระทำได้ จะอยู่ในภำวะที่ตอ้ งกำรกำรพยำบำล และทฤษฎีระบบกำร
พยำบำลซึ่งเป็ นทฤษฎีที่อธิบำยถึงกำรช่วยเหลือปฏิบตั ิกิจกรรมแทนบุคคล และช่วยให้บุคคลสำมำรถดูแตน
เองได้อย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอ ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหัวใจล้มเหลวมีปัญหำที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
ชีวิตของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยจำเป็ นต้องดูแลตัวเองอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันกำรกลับเป็ นซ้ ำ และภำวะแทรกซ้อน
ต่ำง ๆ เมื่อกลับไปบ้ำน ให้ควำมรู ้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั ที่เหมำะสมเพื่อลดภำวะแทรกซ้อนและกำรกลับมำรักษำ
ซ้ ำ ในโรงพยำบำล โดยเน้นกำรดู แลตนเอง และและส่ ง เสริ ม ควำมสำมำรถกำรดู แลตนเองในกำรปรั บ
พฤติ กรรมให้ถูกต้อง และเหมำะสม ดังนั้นบทบำทของพยำบำลที่ สำคัญในกำรดู แลผูป้ ่ วยที่ มีภำวะหัวใจ
ล้มเหลวคือ กำรส่ งเสริ มควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง ซึ่ งนอกจำกกำรให้ควำมรู ้ กำรให้คำแนะนำ กำร
เป็ นที่ปรึ กษำ และให้กำลังใจเมื่อผูป้ ่ วยเกิดปัญหำเป็ นผูป้ ระสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงบุคลำกรทีมสุขภำพกับ
ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหัวใจล้มเหลว เพื่อส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรรักษำ และดูแลตนเองของผูป้ ่ วยอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ เพื่อรักษำไว้ซ่ ึงภำวะสุขภำพ ควำมผำสุ กและคุณภำพชีวิตที่ดีของผูป้ ่ วย (พำรุ ณีวงษ์ศรี และทีปทัศน์
ชินตำปัญญำกุล, 2561)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ประชุมพยำบำลแผนกผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจในกำรจัดทำวิดีทศั น์สำหรับผูป้ ่ วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว
และแนวทำงกำรรักษำ
2. นำเสนอหัวหน้ำหอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ เพื่อจัดทำวิดีทศั น์สำหรับ ผูป้ ่ วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว และ
แนวทำงกำรรักษำ
3. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว จำกหนังสื อ เอกสำร บทควำม
และงำนวิจยั ทำงอินเตอร์ เน็ต ในหัวข้อประกอบด้วยเนื้ อหำควำมรู ้เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่ว กำรดูแลตนเอง
กำรออกกำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร กำรควบคุมปั จจัยเสี่ ยง กิจวัตรประจำวันที่สำมำรถทำได้ และ
แนวทำงกำรรรักษำ
4. จัดทำเป็ นวีดีทศั น์ สำหรับผูป้ ่ วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว และแนวทำงกำรรักษำ ชื่อโครงกำรลิ้นหัวใจ
รู ้ทนั ซ่อมได้
5. กำรนำเสนอวิดี ท ัศ น์ ส ำหรั บผูป้ ่ วยโรคลิ้ น หั วใจรั่ ว ชื่ อโครงกำรลิ้ น หัว ใจรู ้ ท ันซ่ อมได้ ให้
ผูเ้ ชี่ยวชำญตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ
6. นำวิดีทศั น์ชื่อโครงกำรลิ้นหัวใจรู ้ทนั ซ่ อมได้ ทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยโรคลิ้นหัวใจรั่วในหอผูป้ ่ วยหนัก
โรคหัวใจ และให้ผปู ้ ่ วยทำแบบทดสอบวัดควำมรู ้หลังดูวีดีทศั น์
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7. นำผลที่ได้จำกกำรทดลองใช้ วิดีทศั น์ ชื่อโครงกำรลิ้นหัวใจ รู ้ทนั ซ่อมได้ มำประเมินผล วิเครำะห์
แก้ไขและปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของเนื้ อหำเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้ำใจง่ำยสำมำรถปฏิบตั ิตำมได้
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูป้ ่ วยสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกโครงกำร ลิน้ หัวใจ รู ้ทนั ซ่อมได้ ไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิตอย่ำง
มีคุณภำพ และไม่กลับมำนอนโรงพยำบำลซ้ ำ
2. พยำบำลหอผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจมีแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีโรคลิ้นหัวใจรั่ว และพัฒนำสู่แนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปแบบเดียวกันภำยในองค์กร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผูป้ ่ วยมีควำมรู ้เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่ว กำรปฏิบตั ิตวั และแนวทำงกำรรักษำ มำกกว่ำ ร้อยละ 80
ลงชื่อ
(นำงสำวชลนิชำ สกุลรัตน์)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
........../........../.........
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