ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
จัดทำแบบประเมินสำรวจสมรรถนะแบบเฉพำะเจำะจง (specific competency)
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดของ
หอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 2 0/17 โรงพยำบำลกลำง

เสนอโดย
นำงสำวผกำมำศ วัฒนำบรรจงสุข
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 682)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 4 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2562)
3. ความรู้ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก (ectopic pregnancy) คือ กำรตั้งครรภ์ที่เกิดจำกไข่ทผี่ สมกับอสุจิแล้ว
เจริ ญเป็ นตัวอ่อนไปฝังตัวในตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจำกภำยในโพรงมดลูก เช่น กำรฝังตัวที่ท่อนำไข่เป็ น
ตำแหน่งที่พบมำกกว่ำร้อยละ90 (พรรณำรัตน์ ขุนทอง, 2561) ส่วนบริ เวณอื่นได้แก่ ปำกมดลูก รังไข่ แผล
ผ่ำตัดคลอด หรื อภำยในช่องท้อง พบร้อยละ 1-3 (รับพร สวัสดิสรรพ์, 2562) กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
เป็ นภำวะฉุกเฉินทำงสูตินรี เวชที่เป็ นสำเหตุกำรเสี ยชีวิตที่พบบ่อยที่สุดของกำรตั้งครรภ์ในไตรมำสแรก
เนื่องจำกกำรเสี ยเลือดจำกกำรแตกของกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก (ruptured ectopic pregnancy)
อุบตั ิกำรณ์พบประมำณร้อยละ 2 ของกำรตั้งครรภ์ (ธีระ ทองสง, 2559; พรรณำรัตน์ ขุนทอง, 2561)
กำรศึกษำนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษำอำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิกที่สำคัญ เพื่อมำประยุกต์ในกำรดูแล
ผูป้ ่ วยให้ได้รับกำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจะสำมำรถลดอัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน
และอัตรำกำรเสี ยชีวิตได้
สำเหตุ
ที่แท้จริ งของกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกยังไม่ทรำบแน่ชัด แต่อำจเกิดจำกปัจจัยขัดขวำงกำร
เคลื่อนที่ของไข่ท่ีถูกผสมแล้วเข้ำสู่ ภำยในโพรงมดลูกไม่ไ ด้ โดยปั จจัยส่ งเสริ มที่พบมำกที่สุดได้แก่
เคยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกมำก่อน รองลงมำคือ เคยผ่ำตัดที่ท่อนำไข่ ทำหมันโดยผูกท่อนำไข่ มีพยำธิสภำพ
ที่ท่อนำไข่ และใส่ห่วงอนำมัยคุมกำเนิด และยังพบในผูท้ ี่มีภำวะมีบุตรยำก ปำกมดลูกอักเสบ ประวัติปีก
มดลูกอักเสบ ประวัติผ่ำตัดในอุง้ เชิงกรำน มีเพศสัมพันธ์ก่อนอำยุ 18 ปี (ธี ระ ทองสง, 2559)
พยำธิสรี รภำพ
เกิดจำกไข่ที่ผสมกับอสุจิแล้วจะไปฝังตัวนอกโพรงมดลูก เช่น ท่อนำไข่ รังไข่ และปำกมดลูก
บริ เวณที่ไข่ไปฝังตัวมำกที่สุด คือแอมพูล่ำ (ampulla) เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (trophoblast) จะหยัง่ ลง
ไปในเนื้อเยื่อข้ำงเคียงและกล้ำมเนื้อท่อนำไข่ ซึ่งท่อนำไข่มีเลือดมำเลี้ยงมำก หลอดเลือดจึงขยำยตัวมำกขึ้น
โดยเฉพำะส่วนที่รกเกำะมีลกั ษณะบวมเป่ ง ส่วนตัวมดลูกจะขยำยตัวคล้ำยกำรตั้งครรภ์ปกติโดยเยื่อบุมดลูก
จะหนำขึ้นมีลกั ษณะคล้ำยฟองน้ ำและท่อนำไข่มกี ำรยืดบำงมำก อำจทำให้เกิดกำรแตกอย่ำงเฉียบพลัน หรื อ
เกิดกำรฝังทะลุเข้ำไปในช่องท้อง ถ้ำท่อนำไข่แตกจะเกิดกำรเสี ยเลือดปริ มำณมำก ร่ วมกับมีอำกำรปวด
บริ เวณท้องน้อยอย่ำงรุ นแรง และเฉี ยบพลัน เลือดที่ออกจะอยูบ่ ริ เวณช่องท้องปริ มำณมำกบริ เวณสะดือจึ ง
เขียวช้ ำเรี ยก Cullen’s sign ถ้ำได้รับกำรช่วยเหลือล่ำช้ำ ผูป้ ่ วยอำจช็อกและเสี ยชีวิตได้ (จริ ยำ ศรี สว่ำง, 2561;
ปริ ญญำ รำชกิจ, 2560)
อำกำรและอำกำรแสดง
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกอำกำรที่พบบ่อยมีดงั นี้ (ธี ระ ทองสง, 2559; จริ ยำ ศรี สว่ำง, 2561)
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1. ปวดท้อง เริ่ มแรกอำจปวดแบบตื้อๆ แล้วเปลี่ยนเป็ นปวดบิดเนื่องจำกไข่ฝังตัวในท่อนำไข่แล้ว
ขยำยตัวขึ้นจนดันท่อนำไข่โป่ งตึง โดยรู้สึกปวดข้ำงเดียวหรื อสองข้ำงหรื อปวดทัว่ ท้อง หำกท่อนำไข่แตกจะ
ปวดมำกขึ้น โดยเฉพำะส่วนล่ำงของช่องท้องซึ่งเกิดจำกเลือดที่ออกในช่องท้องไประคำยเคืองเยื่อบุช่องท้อง
2. ปวดร้ำวที่ไหล่ เนื่องจำกเลือดที่ออกในช่องท้องไประคำยเคืองที่กระบังลมหรื ออำจมีอำกำรแน่นท้อง
3. เลือดออกทำงช่องคลอดเป็ นสี ครี มหรื อสี น้ ำตำลเก่ำ โดยออกปริ มำณมำกหรื อเป็ นหยด
4. เกิดภำวะช็อก ซึ่งอำกำรที่เกิดขึ้นอำจไม่สัมพันธ์กบั ปริ มำณเลือดที่ออกให้เห็นทำงช่องคลอด
5. เจ็บปวดและเกร็งหน้ำท้องขณะตรวจทำงช่องคลอดและโยกบริ เวณปำกมดลูก
6.อำกำรเขียวช้ ำบริ เวณหน้ำท้องรอบสะดือคล้ำยจ้ ำเลือดเป็ นอำกำรแสดงถึงเลือดออกในช่องท้องจำก
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
กำรวินิจฉัยแยกโรค
จำกภำวะอื่นที่มอี ำกำรและอำกำรแสดงที่คล้ำยกันได้แก่ กำรแท้ง ไส้ติ่งอักเสบ ปี กมดลูกอักเสบ
กำรบิดของรังไข่หรื อกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินปัสสำวะ
1. กำรซักประวัติ ได้แก่ ประวัติประจำเดือนกำรมีเลือดออกทำงช่องคลอด อำกำรกดเจ็บบริ เวณ
ท้องน้อยอำกำรแน่นท้องหรื ออำกำรปวดร้ำวไปที่หัวไหล่หรื อต้นคอ
2. กำรตรวจร่ ำงกำย ได้แก่ กำรตรวจหน้ำท้อง และกำรตรวจภำยในช่องคลอด ซึ่งจะพบอำกำรปวด
ท้องน้อยอย่ำงเฉียบพลันร่ วมกับมีเลือดออกทำงช่องคลอด ต่อมำมีอำกำรหน้ำมืดและเป็ นลมกดเจ็บบริ เวณ
ท้องน้อย ตรวจครรภ์พบมดลูกโตขึ้น และถูกดันให้เยื้องไปข้ำงใดข้ำงหนึ่ง
3. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร ได้แก่ กำรตรวจกำรตั้งครรภ์จำกปัสสำวะ และกำรตรวจระดับ
ฮอร์โมน human Chorionic Gonadotropin (serum hCG) จำกเลือดเป็ นกำรตรวจเพื่อยืนยันกำรตั้งครรภ์ซ่ ึงค่ำ
ปกติ 1500-2000 mIU/ml และเพิ่มขึ้นตำมอำยุครรภ์ หำกระดับไม่เพิ่มขึ้นจะสันนิษฐำนว่ำอำจตั้งครรภ์นอก
โพรงมดลูกรำยที่มีกำรแตกของท่อนำไข่จะพบค่ำควำมเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงต่ำลง กำรเปลี่ยนแปลงอำจ
ต้องใช้เวลำในกำรติดตำมหลำยชัว่ โมง และอำจพบควำมเข้มข้นของเม็ดเลือดขำวมำกขึ้น
4. กำรตรวจพิเศษ ได้แก่ กำรตรวจด้วยคลื่นเสี ยงควำมถี่สูงทำงหน้ำท้องหรื อทำงช่องคลอด เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งตำมปกติควรเห็นถุงกำรตั้งครรภ์ในมดลูก หำกไม่พบอำจเป็ นกำรตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ
กำรรักษำ
หลักกำรรักษำกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกได้แก่ กำรวินิจฉัยให้ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และทำให้
กำรตั้งครรภ์สิ้นสุดลง เพื่อป้องกันกำรแตกของท่อนำไข่ (พรรณำรัตน์ ขุนทอง, 2561) ดังนี้
1. กำรรักษำด้วยยำ methotrexate (MTX) เหมำะกับผูท้ ี่ได้รับกำรวินิจฉัยกำรตั้งครรภ์นอกโพรง
มดลูกแต่ยงั ไม่มีกำรแตกและมีสัญญำณชีพคงที่ ยำนี้เป็ นยำเคมีบำบัด เป็ นกลุ่มที่มีผลข้ำงเคียงน้อย บริ หำรยำ
โดยฉีดเข้ำกล้ำมหรื อฉีดเข้ำตำแหน่งที่ตวั อ่อนฝังตัว
2. กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด โดยผ่ำตัดท่อนำไข่ขำ้ งที่มีกำรฝังตัวอ่อนออกเพื่อยับยั้งกำรตกเลือดด้วย
กำรดึงส่วนของตัวอ่อนออกจำกตำแหน่งที่ฝังตัว วิธีกำรผ่ำตัดมี 2 ชนิด ได้แก่ (1) กำรผ่ำตัดผ่ำนกล้อง
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(laparotomy) เป็ นกำรผ่ำตัดเอำก้อนกำรตั้งครรภ์ออกโดยเก็บท่อนำไข่ไว้ ทำในรำยที่ตอ้ งกำรมีบตุ รก้อนกำร
ตั้งครรภ์ มีขนำดเล็ก และท่อนำไข่ไม่มีกำรแตก (2) กำรผ่ำตัดเปิ ดหน้ำท้อง (explore laparotomy) เป็ นกำร
ผ่ำตัดในรำยที่ท่อนำไข่แตกแล้วมีเลือดออกปริ มำณมำกในช่องท้อง กำรตั้งครรภ์มีขนำดใหญ่ สัญญำณชีพไม่คงที่
3. กำรรักษำแบบประคับประคอง เหมำะกับรำยที่ไม่มอี ำกำรแสดงแต่สงสัยกำรตั้งครรภ์นอกโพรง
มดลูกเนื่องจำกระดับ serum hCG ไม่เพิ่มขึ้น แต่ผลตรวจด้วยคลื่นเสี ยงควำมถี่สูงพบว่ำตั้งครรภ์ กำรรักษำ
แบบนี้จะติดตำมระดับ serum hCG โดยพิจำรณำร่ วมกับอำกำรแสดงของผูป้ ่ วย และผลกำรตรวจคลื่นเสียงควำมถี่สูง
กำรพยำบำล
1. กำรพยำบำลก่อนผ่ำตัด
1.1 กำรเตรี ยมผ่ำตัดทำงด้ำนร่ ำงกำย โดยดูแลควำมสะอำดร่ ำงกำยผูป้ ่ วย เตรี ยมงดน้ ำงดอำหำร
ทำงปำกทุกชนิดดูแลให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำและยำตำมแผนกำรรักษำเตรี ยมผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร
และผลตรวจคลื่นเสี ยงควำมถี่สูง บันทึกสัญญำณชีพเพื่อเฝ้ำระวังภำวะช็อกจำกกำรเสี ยเลือดภำยในช่องท้อง
1.2 กำรเตรี ยมผ่ำตัดทำงด้ำนจิ ตสังคม ประเมินควำมกลัว และควำมวิตกกังวลต่อกำรผ่ำตัด
ของผูป้ ่ วยและญำติ หลังจำกนั้นอธิ บำยด้วยแนวทำงกำรสื่ อสำรแบบสองทำง (two-way communication)
คือมีกำรโต้ตอบซึ่ งกัน และกันระหว่ำงพยำบำลและผูป้ ่ วย รวมทั้งอธิ บำยโดยวำดภำพเกี่ยวกับพยำธิ สภำพ
กำรดำเนิ นของโรค แนวทำงกำรรักษำ และกำรพยำบำลเพื่อ ให้ผูป้ ่ วยและญำติเข้ำใจง่ำยขึ้นรวมทั้ง ให้
คำแนะนำกำรปฏิบตั ิตวั ภำยหลังผ่ำตัดเพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อน
2. กำรพยำบำลภำยหลังผ่ำตัด
2.1ด้ำนร่ ำงกำยเฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้อนภำยหลังผ่ำตัดโดยกำรประเมินสัญญำณชีพอย่ำงใกล้ชิด
พร้อมทั้งรำยงำนแพทย์ทนั ที เมื่อมีอำกำรผิดปกติ ส่ งเสริ มกำรหำยใจที่เพียงพอแก่ผูป้ ่ วย เพื่อให้ร่ำงกำยมี
กำรกำซำบออกซิ เจนส่ งเสริ มกำรไหลเวียนของเลือด ดูแลให้ได้รับสำรน้ ำทำงหลอดเลือ ดดำและยำตำม
แผนกำรรักษำ เฝ้ำระวังภำวะตกเลือด และกำรไม่สมดุลของสำรน้ ำและเกลือแร่ ในร่ ำงกำย ด้วยกำรติดตำม
ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร เช่น ควำมเข้มข้นของเลือด บันทึกสำรน้ ำเข้ำออกให้ยำแก้ปวดตำมแผนกำร
รักษำ ประเมินกำรติดเชื้อของแผลผ่ำตัดและควำมสุขสบำยทัว่ ไป ส่งเสริ มผูป้ ่ วยให้ช่วยเหลือตัวเองโดยกำร
เคลื่อนไหวบนเตียงเพื่อฟื้ นฟูร่ำงกำยภำยหลังผ่ำตัด และไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนอื่นตำมมำ (จริ ยำ ศรี สว่ำง, 2561)
2.2 ด้ำนจิตสังคม ประเมินสภำพจิตใจของผูป้ ่ วยและญำติ โดยสร้ำงสัมพันธภำพและเปิ ด
โอกำสให้ซกั ถำมข้อสงสัยต่ำงๆพร้อมทั้งตอบคำถำมอย่ำงเป็ นมิตรเพื่อคลำยควำมวิตกกังวลรวมทั้งให้ขอ้ มูล
ด้ำนอำกำรและแผนกำรรักษำแก่ผปู ้ ่ วยและญำติรับทรำบเป็ นระยะเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้น ก่อนกลับบ้ำน
ให้คำแนะนำกำรดูแลตนเองเกี่ยวกับกำรดูแลแผลผ่ำตัดและกำรตัดไหม กำรพักผ่อนกำรทำงำน กำรงดร่ วม
เพศ 4-6 สัปดำห์ภำยหลังผ่ำตัด กำรคุมกำเนิดประมำณ 2-4 เดือน และกำรมำตรวจตำมนัด
ควำมรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยำ (ปรำณี ทูไ้ พเรำะ, 2554)
1. Cefazolin เป็ นยำปฏิชีวนะใช้รักษำโรคติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินปัสสำวะ กำร
ติดเชื้อของผิวหนัง กำรพยำบำล แนะนำให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอำกำรแพ้ยำ เช่น ผื่นคัน หำยใจลำบำก หน้ำบวม
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อธิบำยอำกำรข้ำงเคียงของยำ เช่น อำกำรบวมแดง เจ็บปวดในบริ เวณที่ถูกฉีดยำ ท้องร่ วง คลื่นไส้อำเจียน
2. Morphine เป็ นยำระงับอำกำรปวดกำรพยำบำล สังเกตอำกำรข้ำงเคียงของยำ ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน
มึนงง ง่วงซึม วิงเวียน ตำพร่ ำ หัวใจเต้ำช้ำ เหงื่ออก คัน ควำมดันโลหิ ตลดลง ติดตำมสัญญำณชีพระหว่ำงให้ยำ
3. Paracetamol เป็ นยำบรรเทำอำกำรปวด ลดไข้ กำรพยำบำล อธิบำยถึงอำกำรแพ้ที่อำจเกิดขึ้น ได้แก่ ผื่น
ท้องเสี ย คลื่นไส้ ขนำดยำที่สูง ๆ สำมำถทำลำยตับได้ ติดตำมกำรทำงำนของตับ ไม่ควรรับประทำนยำนี้เกิน 10 วัน
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องขั้นตอนการดาเนินการ
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก เป็ นกำรตั้งครรภ์ที่เกิดจำกกำรฝังตัวของไข่ที่ถกู ผสมนอกโพรงมดลูก
อุบตั ิกำรณ์พบประมำณร้อยละ 0.5 – 0.75 หรื อประมำณ 1:125 ถึง 1:200 ของกำรตั้งครรภ์ท้งั หมด และเป็ น
สำเหตุกำรเสี ยชีวิตที่พบบ่อย กำรรักษำมีท้งั แบบผ่ำตัดและไม่ผ่ำตัด(นุชจริ นทร์ ทองโรจน์, 2563) จำกสถิติ
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดที่หอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 ในปี 2560-2562 มีจำนวน 20,
27 และ 24 รำยตำมลำดับ (เวชระเบียนและสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2560-2562) และในจำนวนนี้พบมี
ภำวะแทรกซ้อนจำนวน 5 รำย จำกเหตุผลดังกล่ำวผูจ้ ดั ทำจึงสนใจศึกษำเรื่ องกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอก
โพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยไม่มีภำวะแทรกซ้อนและสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้
อย่ำงปกติสุข
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. เลือกกรณีศึกษำ เรื่ อง กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัด
2. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร วิเครำะห์หำสำเหตุ พยำธิ สภำพ ปั จจัยส่ งเสริ ม กำรดูแล
รักษำผูป้ ่ วยที่มีภำวะตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก จำกตำรำ เอกสำรวิชำกำร อินเตอร์ เน็ต นำมำปรึ กษำแพทย์
ผูร้ ักษำเพื่อใช้เป็ นกรณีศึกษำ นำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำกรณีศึกษำ
3. ศึกษำผูป้ ่ วยภำวะตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก HN 29161/62 AN 4683/62 เป็ นหญิงไทย อำยุ 29 ปี
G3P2A0 อำกำรปวดใต้ลิ้นปี่ ร้ ำวไปใต้สะดื อ 1 วัน ก่อ นมำโรงพยำบำล ผลกำรตรวจปั สสำวะพบว่ำผูป้ ่ วย
ตั้งครรภ์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบท่อนำไข่ดำ้ นขวำแตก และพบถุงน้ ำรังไข่ดำ้ นซ้ำย วำงแผนเตรี ยม
ควำมพร้ อมผูป้ ่ วยและครอบครัว ได้รับคำอธิ บำยเกี่ ยวกับพยำธิ ส ภำพของโรค กำรรักษำด้วยกำรผ่ำ ตัด
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดขึ้น และกำรพยำบำลจนเข้ำใจ ผูป้ ่ วยและครอบครัวทรำบผลกำรวินิจฉัย และ
ยินยอมรักษำโดยกำรผ่ำตัดเปิ ดหน้ำท้องเพื่อตัดท่อนำไข่ และปี กมดลูกทั้งสองข้ำงออก ใช้เวลำในกำรผ่ำตัด
1 ชัว่ โมง 15 นำที พบเลือดในช่อง 200 ml เสี ยเลือดจำกกำรผ่ำตัด 50 ml หลังกำรผ่ำตัดให้กำรพยำบำลไม่พบ
ภำวะแทรกซ้อนใด ๆ รวมระยะเวลำกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล 4 วัน นัดติดตำมเรื่ องแผลหลังออกจำก
โรงพยำบำล 7 วัน และนัดติดตำมอำกำร 1 เดือน
4. สรุ ปกรณี ศึกษำจัดทำเป็ นเอกสำรวิชำกำร ทบทวนควำมถูกต้อ งเหมำะสมของผลงำน เนื้ อ หำ
ตัวอักษร รู ปแบบ และนำเสนอตำมลำดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ ไม่มี
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6. ส่ วนของงานที่ผ้เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมด ร้อยละ 100
กรณี ศึกษำ ผูป้ ่ วยหญิงไทย HN 29161/62 AN 4683/62 อำยุ 29 ปี สถำนภำพสมรส G3P2A0 อำกำร
สำคัญที่นำมำโรงพยำบำล 1 วันก่อนมำโรงพยำบำลมีอำกำรปวดใต้ลิ้นปี่ ร้ำวไปใต้สะดือ ไม่มีเลือดออกทำง
ช่องคลอด ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธกำรแพ้ยำหรื ออำหำร ประจำเดือนวันแรกครั้งสุดท้ำยวันที่ 11 ตุลำคม
พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมำสม่ำเสมอ อุณหภูมิกำย 37.3 องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 90 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 24 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 123/75 mmHg ผลกำรตรวจปัสสำวะพบว่ำตั้งครรภ์ ผลตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้องด้ำนบนและด้ำนล่ำงพบท่อนำไข่ด้ำนขวำแตกและพบถุงน้ ำรังไข่ดำ้ นซ้ำย
แพทย์วินิจฉัยเป็ นตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก และยินยอมรับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดเปิ ดหน้ำท้องเพื่อ ตัดท่อ
นำไข่ และปี กมดลูกทั้งสองข้ำงออก (exploratory laparotomy with bilateral salpingectomy) จึงรับไว้ ที่หอ
ผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 วันที่ 29 พฤษจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 20.00 น.
แรกรับไว้ที่หอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดีมำโดยรถนอนได้รับ Acetar 1,000 ml หยด
เข้ำทำงหลอดเลือดดำ อัตรำ 120 ml/hr บริ เวณแขนด้ำนซ้ำยบริ เวณที่แทงเข็มไม่มีบวม ไม่ปวด มีอำกำรปวด
ท้องน้อยคะแนนควำมเจ็บปวด (pain score) เท่ำกับ 8 เต็ม 10 น้ ำหนักตัว 75 กิโลกรัม ส่วนสูง 165 เซนติเมตร
สัญญำณชีพ อุณหภูมิกำย 37.7 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 94 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20
ครั้งต่อ นำที ควำมดันโลหิ ต 128/81 mmHg ผลตรวจโลหิ ต วิท ยำแรกรั บพบ WBC 16.69 cell/ul (ค่ำปกติ
5000-10000 cell/ul )hemoglobin 12.3gm/dl (ค่ ำ ปกติ 1 2-16 gm/dl ) hematocrit 36.7 (ค่ ำ ปกติ 3 5-45 %)
platelet 298000cell/ul (ค่ำปกติ 150,000-400,000 cell/ul) จำกผลตรวจพบผูป้ ่ วยมีภำวะติดเชื้อในร่ ำงกำย ผล
ตรวจแอนตี้บอดี้เชื้อเอชไอวีให้ผลลบ ผลตรวจภำยในช่องคลอดพบปำกมดลูกปิ ด เตรี ยมควำมพร้อมผูป้ ่ วย
ก่อนกำรผ่ำตัด โดยกำรเตรี ยมผิวหนังบริ เวณผ่ำตัด ใบเซ็นยินยอมกำรผ่ำตัด งดน้ ำงดอำหำร จองเลือดไว้ 2 ยูนิต
ใส่สำยสวนปั สสำวะ ตรวจของมีค่ำ เตรี ยมยำปฏิชีวนะ 2 gm ส่งผูป้ ่ วยไปผ่ำตัดเวลำ 21.30 น. ผ่ำตัดเปิ ดหน้ำท้อง
เพื่อตัดท่อนำไข่ และปี กมดลูกทั้งสองข้ำงออกเวลำ 22.15 น. ใช้กำรระงับควำมรู้สึกทัว่ ไป กำรผ่ำตัดสิ้นสุด
เวลำ 23.30 น.ใช้เวลำในกำรผ่ำตัด 1 ชั่วโมง 15 นำที ขณะผ่ำตัดได้รับสำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ ได้แก่ Acetar
1,500 ml พบเลือดในช่องท้อง 200 ml เสี ยเลือดจำกกำรผ่ำตัด 50 ml ปั สสำวะ 150 ml สัญญำณชีพระหว่ำง
ผ่ำตัด อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 103 ครั้งต่อ นำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อ นำที ควำมดันโลหิ ต 134/86
mmHg ควำมอิ่ ม ตัว ของออกซิ เ จนปลำยนิ้ ว 99 เปอร์ เ ซ็ น ต์ หลัง กำรผ่ ำ ตัด ผู ้ป่ วยรู้ สึ ก ตัว ดี หำยใจเองได้ดี
สัญญำณชีพหลังผ่ำตัด อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 78 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 18 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิ ต
117/68 mmHg ควำมอิ่มตัวของออกซิเจนปลำยนิ้ว 97 เปอร์เซ็นต์
วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รับผูป้ ่ วยจำกห้องผ่ำตัดเวลำ 0.13 น. โดยรถนอนแรกรับผูป้ ่ วย หำยใจ
ได้เอง ง่วงซึมเล็กน้อย ปลุกตื่นง่ำย พูดคุยโต้ตอบได้ไม่สับสน สัญญำณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.8
องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของชีพจร 87 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต
115/60 mmHg ควำมอิม่ ตัวของออกซิเจนปลำยนิ้ว 97 เปอร์เซ็นต์ ได้รับ 5%D/N/2 1,000 ml หยดเข้ำทำง
หลอดเลือดดำอัตรำ 120 ml/hr บริ เวณแขนด้ำนซ้ำยบริ เวณที่แทงเข็มไม่มีบวม แผลผ่ำตัดหน้ำท้องเป็ น
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แนวดิ่งใต้สะดือปิ ดผ้ำก๊อซไม่มีเลือดซึม ผูป้ ่ วยคำสำยสวนปัสสำวะ ปัสสำวะในถุงเหลืองใส จำนวน 300 ml
ผูป้ ่ วยมีอำกำรปวดแผลคะแนนควำมเจ็บปวดอยูร่ ะดับ 6 ให้ยำมอร์ฟีน 3 mg ผสมใน NSS 3 ml ฉีดเข้ำทำง
หลอดเลือดดำช้ำ ๆ เวลำ 3.00น. และ 6.00 น. หลังได้รับยำไม่พบผลข้ำงเคียงของยำ
วันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 16.00 นำฬิกำ หลังกำรผ่ำตัดวันที่ 1 ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดีนอนอยูบ่ นเตียง
ยังมีอำกำรอ่อนเพลีย ผ่ำตัดหน้ำท้องเป็ นแนวดิ่งใต้สะดือปิ ดผ้ำก๊อซไม่มีเลือดซึม อุณหภูมิกำย 36 องศำ
เซลเซียส อัตรำกำรเต้นของชีพจร 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิตที่ 104 /63
mmHg ผูป้ ่ วยหลังถอดสำยสวนปัสสำวะ สำมำรถปัสสำวะได้เองไม่มีอำกำรแสบขัดเวลำ 16.30 น. ผูป้ ่ วยมี
อำกำรท้องอืดให้ยำแอร์เอ็กซ์(Air-X) 80 mg รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอำหำร ตำมแผนกำร
รักษำของแพทย์
วันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 8.00 น.หลังกำรผ่ำตัดวันที่ 2 ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดีนงั่ อยูข่ ำ้ งเตียงทำกิจวัตร
ประจำวันได้เอง แผลผ่ำตัดหน้ำท้องเป็ นแนวดิ่งใต้สะดือปิ ดผ้ำก๊อซไม่มีเลือดซึม อุณหภูมิกำย 37.7 องศำ
เซลเซียส อัตรำกำรเต้นของชีพจร 94 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 127 /77
mmHg คะแนนควำมเจ็บปวดอยูร่ ะดับ 1 แพทย์ตรวจเยี่ยมอำกำรพบผูป้ ่ วยมีอำกำรไข้ให้ ดูแลเช็ดตัวลดไข้
และให้ยำพำรำเซตำมอล ขนำด 500 mg รับประทำน 1 เม็ด หลังได้รับยำ อุณหภูมิร่ำงกำย 37 องศำเซลเซียส
วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 8.00 น. หลังกำรผ่ำตัดวันที่ 3 ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี ลุกเดินได้ สี หน้ำสดใส
อุณหภูมิกำย 37.2 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 84 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที
ควำมดันโลหิต 119/77 mmHg แพทย์ตรวจเยี่ยมอำกำร เปิ ดแผลผ่ำตัดแผลแห้ง ไม่มีแผลแยก ไม่มีสำรคัดหลัง่ ซึม
ดูแลทำควำมแผลผ่ำตัดติด ปลำสเตอร์ ก ัน น้ ำ แพทย์อ นุ ญ ำตให้ก ลับ บ้ำ น รวมระยะเวลำเข้ำรักษำตัว
ในโรงพยำบำล 5 วัน นัดตรวจติดตำมแผลผ่ำตัด 7 วัน คือวันที่ 9 ธันวำคมพ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 น. และนัด
ตรวจเพื่อประเมินภำวะสุ ขภำพ วันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08:00 น. ที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกนรี เวชกรรม
ผูป้ ่ วยกลับบ้ำน เวลำ 10.45 น. ในระหว่ำงอยูใ่ นควำมดูแลพบว่ำปัญหำกำรพยำบำล ดังนี้
ปัญหำที่ 1 ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภำวะช็อกเนื่องจำกเสี ยเลือดหลังผ่ำตัด และพบเลือดในช่องท้อง 200 ml
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะช๊อก
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. วัดสัญญำณชีพทุก15นำที 4 ครั้ง ทุก 30 นำที 2 ครั้ง และทุก 1 ชัว่ โมงจนคงที่เพื่อประเมินภำวะช็อก
2. วัดควำมเข้มข้นของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงปลำยนิ้ว เพื่อประเมินภำวะขำดออกซิเจน
3. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนรำบดูแลทำงเดินหำยใจให้โล่งเพื่อให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ
เพื่อป้องกันภำวะช็อก
4. สังเกตเลือดบริ เวณผ้ำก๊อสที่ปิดแผลผ่ำตัด และอำกำรหน้ำมืด ใจสั่น เหงื่ออก ตัวเย็น ซีด เพื่อ
ประเมินภำวะช็อกจำกเสี ยเลือดหลังผ่ำตัด
5. ดูแลให้สำรน้ ำ 5%D/N/2 1,000 ml หยดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ อัตรำกำรไหล 120 ml/hr เพือ่ เพิม่
ปริ มำณกำรไหลเวียนของเลือดป้องกันภำวะช็อก
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6. บันทึกและสังเกตลักษณะจำนวนของปัสสำวะทีอ่ อกทุก 1 ชัว่ โมง เพื่อประเมินกำรไหลเวียนของ
เลือดที่ไปเลี้ยงไต
7. ตวงและบันทึกปริ มำณน้ ำเข้ำและออกจำกร่ ำงกำยเพื่อประเมินควำมสมดุลของปริ มำณน้ ำในร่ ำงกำย
กำรประเมินผล ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมด ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 เวลำ 8.00 น.สัญญำณชีพ
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 80 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 18 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 113/66 mmHg
ควำมอิ่มตัวของออกซิเจนปลำยนิ้ว 100 เปอร์ เซ็นต์ แผลไม่มีเลือดซึม ได้รับสำรน้ ำ 1,000 ml ปั สสำวะออก
800 ml ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะช๊อก
ปัญหำที่ 2 ผูป้ ่ วยปวดแผลผ่ำตัดระดับรุ นแรงเนื่องจำกมีกำรฉีกขำดของเนื้อเยื่อจำกกำรผ่ำตัดทำงหน้ำท้อง
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยปวดแผลผ่ำตัดลดลง สำมำถพักผ่อนหลังได้ยำ 1- 2 ชั่วโมง ไม่มผี ลข้ำงเคียง
จำกกำรได้รับยำบรรเทำอำกำรปวด
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. ซักถำมระดับควำมรุ นแรงของควำมปวดโดยใช้มำตรำวัดควำมปวดเป็ นตัวเลข และกำรสังเกต
อำกำรเพื่อประเมินอำกำรปวดแผล
2. ดูแลให้ยำมอร์ฟีน 3 มิลลิกรัมผสม NSS 3 ml ฉี ดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ ช้ำๆ ตำมแผนกำรรักษำ
ของแพทย์ พร้อมทั้งสังเกตอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน เพื่อประเมินผลข้ำงเคียงของยำ
3. วัดสัญญำณชีพ ภำยหลังได้รับยำมอร์ฟีน 3 มิลลิกรัมผสมใน NSS 3 ml ฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
ช้ำ ๆ 15 นำที เพื่อประเมินผลข้ำงเคียงของยำ
4. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้พกั ผ่อนภำยหลังได้ยำ
กำรประเมินผล ภำยหลังได้รับยำมอร์ฟีน 3 มิลลิกรัมผสมใน NSS 3 ml ฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำช้ำ ๆ เวลำ
3.00 นำฬิกำ ผูป้ ่ วยสำมำรถพักผ่อนได้ 2-3 ชัว่ โมง ประเมินคะแนนควำมเจ็บปวดอยูร่ ะดับ 1 ผูป้ ่ วยไม่มี
ผลข้ำงเคียงจำกกำรได้รับยำแก้ปวด วัดสัญญำณชีพ อุณหภูมิกำย 37.0 องศำเซลเซียส อัตรำกำรเต้นของหัวใจ
82 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิต 127/77 mmHg ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขให้
หมดในวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562
ปัญหำที่ 3 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรได้รับยำระงับควำมรู้สึกจำกกำรผ่ำตัด
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรได้รับยำระงับควำมรู้สึก
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. สังเกตระดับควำมรู้สึกตัวเพื่อประเมินควำมรู้สึกตัวของผูป้ ่ วย
2. วัดสัญญำณชีพ ออกซิเจนปลำยนิ้ว และสังเกตอำกำร หำยใจตื้น หอบเหนื่อย ปลำยมือปลำยเท้ำ
เขียว เพื่อประเมินภำวะขำดออกซิเจน
3. ห่มผ้ำให้ควำมอบอุ่นร่ ำงกำยเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยได้ดีข้ นึ
4. แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องภำวะแทรกซ้อนภำยหลังได้รับยำระงับควำมรู้สึก แนะนำให้ผปู ้ ่ วย
เคลื่อนไหวร่ ำงกำยเพื่อป้องกันภำวะลำไส้ติดกัน และป้องกันปอดอักเสบจำกกำรดมยำสลบ แนะนำกำรไอ
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กำรจำมให้ใช้มือกดแผลเพื่อป้องกันอำกำรปวดแผลผ่ำตัด
5. ดูแลให้ยำแอร์เอ็กซ์ ขนำด 80 mg รับประทำน 1 เม็ดหลังอำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น พร้อมทั้งอธิบำย
ให้ผปู ้ ่ วยทรำบว่ำต้องเคี้ยวก่อนกลืน และเป็ นยำบรรเทำอำกำรท้องอืด
ประเมินผล ผูป้ ่ วยมีอำกำรท้องอืดในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 แพทย์ให้ยำแอร์เอ็กซ์ (Air-X) 80 mg
รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอำหำร ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์ อำกำรท้องอืดทุเลำลง
ปัญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขให้หมดในวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562
ปัญหำที่ 4 ผูป้ ่ วยมีกำรติดเชื้อในร่ ำงกำยเนื่องจำกกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก ผลกำรตรวจพบ WBC 16.69 cell/ul
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. วัดสัญญำณชีพทุก 4 ชัว่ โมงเพื่อติดตำมภำวะติดเชื้อ
2. สังเกตอำกำร ปวด บวม แดง ร้อน ของแผลผ่ำตัด เพื่อประเมินกำรติดเชื้อ
3. เตรี ยมยำปฏิชีวนะ 2 กรัมให้ผปู ้ ่ วยไปห้องผ่ำตัด
4. ให้คำแนะนำผูป้ ่ วยในกำรดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัด
5. ดูแลสำยสวนปัสสำวะให้ต่ำกว่ำระดับเอวของผูป้ ่ วย ถุงทิ้งปั สสำวะสูงกว่ำพื้น สำยสวนปัสสำวะ
ไม่ตกท้องช้อง ทิง้ ปัสสำวะในถุงทุกเวร สังเกตลักษณะปัสสำวะในถุงเหลืองใส ไม่มีตะกอน เพื่อป้องกันกำร
ติดเชื้อในระบบทำงเดินปัสสำวะ และสังเกตอำกำรแสดงกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินปัสสำวะ
6. สังเกตอำกำร ปวด บวม แดง บริ เวณที่แทงเข็มให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ เพื่อประเมินกำรติด
เชื้อบริ เวณที่ให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ
7. แนะนำวิธีกำรหำยใจอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยให้ผปู ้ ่ วยหำยใจเข้ำ - ออก ลึก ๆ เพื่อป้องกันภำวะ
ปอดแฟบและปอดบวม ทำให้ปอดขยำยดี แนะนำวิธีกำรไอ จำม ให้ใช้มือผยุงบำดแผลเพื่อป้องกันอำกำร
ปวดแผล และแผลแยก
8. เปิ ดแผลผ่ำตัด และทำควำมสะอำดบำดแผลปิ ดแผลด้วยปลำสเตอร์กนั น้ ำก่อนกลับบ้ำน เพื่อ
ประเมินกำรติดเชื้อบริ เวณแผลผ่ำตัด
9. แนะนำกำรดูแลแผลที่บำ้ นโดยระมัดระวังไม่ให้แผลเปี ยกน้ ำ ถ้ำแผลเปี ยกน้ ำให้ทำแผลใหม่ทนั ที
10. ติดตำมผลกำรตรวจเลือดทำงโลหิตวิทยำ เพื่อประเมินกำรติดเชื้อในร่ ำงกำย
กำรประเมินผล บริ เวณที่แทงเข็มให้สำรน้ ำไม่พบอำกำรปวด บวม แดง ร้อน ตลอดระยะเวลำทีม่ ีกำรคำเข็ม
สำหรับให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ ปัสสำวะในถุงทิ้งปัสสำวะเหลืองใสไม่พบตะกอนหลังถอดสำยสวน
ปัสสำวะผูป้ ่ วยสำมำรถปัสสำวะได้เอง ไม่มีอำกำรปัสสำวะแสบขัด แผลผ่ำตัดผูป้ ่ วยแห้งดี ไม่มีอำกำรปวด
บวม แดง ร้อน สัญญำณชีพปกติ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.2 องศำเซลเซี ยส อัตรำกำรเต้นของชีพจร 84 ครั้งต่อนำที
อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ควำมดันโลหิตที่ 119/70 mmHg ไม่มีแผนกำรรักษำให้ตรวจเลือดหำค่ำโลหิต
วิทยำ ปั ญหำนี้ได้รับกำรแก้ไขหมดไปในวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562
ปัญหำที่ 5 ผูป้ ่ วยวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั หลังกำรผ่ำตัดเนื่องจำกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิ
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ตัวหลังกำรผ่ำตัด
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยคลำยควำมวิตกกังวล
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. สร้ำงสัมพันธภำพ เปิ ดโอกำสให้ผปู ้ ่ วยแสดงควำมรู้สึก
2. สอนกำรหำยใจที่ถูก ให้หำยใจเข้ำออกลึกๆ เพื่อป้องกันภำวะปลอดแฟบและปอดบวม ทำให้
ปลอดขยำยตัวเต็มที
3. แนะนำให้ลุกจำกเตียงเพื่อกระตุน้ กำรเคลื่อนไหวของลำไส้ ป้องกำรภำวะลำไส้ติดกัน และ
ป้องกันภำวะท้องอืดหลังกำรผ่ำตัด
4. ป้องกันไม่ให้แผลเปี ยกน้ ำเพื่อป้องกันกำรนำเชื้อโรคเข้ำสู่แผลได้
5. สอนกำรไอและจำมทีถ่ ูกวิธี ใช้มือประคองแผลทุกครั้งเพื่อป้องกันกำรปวดแผลและป้องกันแผลแยก
กำรประเมินผล ผูป้ ่ วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตวั หลังผ่ำตัด สำมำรถตอบคำถำมได้ถูกต้อง ปัญหำนี้
ได้รับกำรแก้ไขให้หมดในวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562
ปัญหำที่ 6 ผูป้ ่ วยพร่ องควำมรู้กำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำน
เป้ำหมำยของกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยตอบทำถำมกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำนได้ถูกต้อง
กิจกรรมกำรพยำบำล
1. ประเมินควำมรู้ และควำมพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้ำน
2. ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง เช่น ไม่ให้ยกของหนัก ไม่ให้แผลเปี ยกน้ ำ
3. แนะนำกำรรับประทำนยำ ผลข้ำงเขียงของยำที่ได้รับ ได้แก่ พำรำเซตตำมอลขนำด 500 mg
รับประทำนครั้งละ 1 เม็ดทุก 6 ชัว่ โมงหรื อเมื่อมีอำกำรไข้หรื อปวดแผล ยำแอร์เอ็กซ์ขนำด 80 mg รับประทำน
ครั้งละ 1 เม็ด หลังอำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็นแนะนำเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน เพื่อขับลมในกระเพำะอำหำรและ
ลดอำกำรท้องอืด
4. แนะนำกำรดูแลแผลผ่ำตัดระมัดระวังไม่ให้แผลเปี ยกน้ ำ ถ้ำแผลเปี ยกน้ ำให้ทำแผลทันที
5. แนะนำงดกำรมีเพศสัมพันธ์ 6 สัปดำห์หลังผ่ำตัดเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ
6. แนะนำกำรคุมกำเนิดจนกระทัง่ ถึงวันนัดตรวจติดตำม
7. แนะนำกำรมำตรวจตำมนัด คือ วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 น. และวันที่ 23 ธันวำคม
พ.ศ. 2562 เวลำ 08:00 น. ที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกนรี เวชกรรม
8. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้ำนวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562 เวลำ 10.45 นำฬิกำ
กำรประเมินผล หลังให้ควำมรู้เรื่ องกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำน ผูป้ ่ วยสำมำรถตอบคำถำมเรื่ องกำรดูแลแผล
ผ่ำตัด กำรมำตรวจตำมนัด กำรรับประทำนยำ อำกำรผิดปกติที่ตอ้ งพบแพทย์ได้ถูกต้อง ปัญหำนี้ได้รับกำร
แก้ไขในวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2562
7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกำรศึกษำผูป้ ่ วยมำโรงพยำบำลด้วยอำกำรปวดท้อง 1 วันก่อนมำโรงพยำบำล ตรวจปัสสำวะพบ
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวผกามาศ วัฒนาบรรจงสุ ข
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่รพก. 682) สังกัด ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนัก
กำรแพทย์
เรื่ อง จัดทำแบบประเมินสำรวจสมรรถนะพยำบำลแบบเจำะจง (specific competency) เรื่ อ ง กำรพยำบำล
ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 โรงพยำบำลกลำง
หลักการและเหตุผล
กำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกเป็ นภำวะฉุ กเฉิ นที่เร่ งด่วนเนื่องจำกอำจทำให้ผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตจำกภำวะ
ช็อ กได้ ซึ่ งภำวะช็อ กนี้ จำกสถิติเป็ นอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ ยงลำดับที่ 2 ของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรมที่ย งั ต้อ ง
ติดตำม จะเห็นได้ว่ำกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกเป็ นภำวะที่ตอ้ งได้รับกำรวินิจฉัยอย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ ว
เพื่อป้องกันภำวะช็อก พยำบำลมีหน้ำที่สำคัญในกำรช่วยแพทย์รวบรวมข้อมูลจำกผูป้ ่ วยเพื่อใช้ในกำรวินิจฉัย
และกำรรักษำได้ถูกต้อง ผูป้ ่ วยที่มีภำวะนี้มกั เป็ นปัญหำเร่ งด่วนทั้งร่ ำงกำยและจิตใจ ไม่มีกำรเตรี ยมตัวเตรี ยม
ใจมำก่อน ทำให้ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมคำดหวังสู งในบริ กำรที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้น
ควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนต้องมีควำมเฉพำะเจำะจงจึงเป็ นสิ่ งสำคัญ ประกอบกับยังไม่มี
แบบประเมินสมรรถนะกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่เป็ นแนวทำงเดี ยวกัน กำรมีแบบ
ประเมินนี้ เพื่อพัฒนำสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพให้มีควำมรู้ที่ทนั สมัย มีทกั ษะด้ำนกำรพยำบำลผูป้ ่ วย
ตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถให้กำรดูแลผูป้ ่ วยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
จำกสถิติผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 โรงพยำบำลกลำงใน
ปี งบประมำณ 2560-2562 พบผูป้ ่ วยจำนวน 20, 27 และ 24 รำยตำมลำดับ (เวชระเบียนและสถิติโรงพยำบำล
กลำง, 2560-2562) พบผูป้ ่ วยเกิดภำวะช็อกจำกกำรสูญเสี ยเลือดจำนวนทั้งหมด 5 รำย หำกไม่ได้รับกำรรักษำ
อย่ำงทันท่วงทีผปู ้ ่ วยอำจมีภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเสี ยชีวิต ดังนั้นพยำบำลผูใ้ ห้กำรดูแลผูป้ ่ วยจึงต้องมี
สมรรถนะที่จะให้กำรดูแลผูป้ ่ วยเพื่อลดอุบตั ิกำรณ์ ผปู ้ ่ วยตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดภำวะช็อกจำกกำรสูญเสี ยเลือด
ผูศ้ ึกษำจึงสนใจที่จะจัดทำแบบประเมินสำรวจสมรรถนะพยำบำลแบบเจำะจง (specific competency) เรื่ อง
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 โรงพยำบำลกลำง
วัตถุประสงค์และหรื อเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินสมรรถนะของพยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
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เป้าหมาย
หอผูป้ ่ วยมีแบบประเมินสมรรถนะพยำบำลหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 ด้ำนกำรพยำบำลผูป้ ่ วย
ตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
สมรรถนะเป็ นควำมรู้ หรื อ ทักษะที่ จำเป็ นในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเฉพำะเจำะจงโดยเฉพำะ
วิชำชี พพยำบำลสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติงำนได้อ ย่ำ ง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อบรรลุตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ (สุ พตั รำ แจ่มตระกูล, เพชรสุ นีย์ ทั้งเจริ ญ
กุ ล , และกุ ล วดี อภิ ช ำตบุ ต ร, 2563) สมรรถนะหลัก (core competency) เป็ นสมรรถนะส ำหรั บ ทุ ก คน
ในองค์กร ส่วนสมรรถนะวิชำชีพ (professional competency) เป็ นสมรรถนะของแต่ละวิชำชีพซึ่งใช้กำหนด
สมรรถนะหรื อคุณลักษณะของบุคคลในวิชำชีพ นั้น สมรรถนะแบบเฉพำะเจำะจง (specific competency)
เป็ นสมรรถนะเฉพำะทำงวิชำชีพที่ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ นหน่วยงำนซึ่งพยำบำลในหอผูป้ ่ วย
สมรรถนะแบบเฉพำะเจำะจง (specific competency) ด้ำนกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรง
มดลูกนี้ เป็ นเครื่ องมือในกำรพยำบำลผูป้ ่ วยให้ได้รับกำรดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งใช้
แนวคิดสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพของมำเรี ยลลี่และคณะ โดยมีแนวทำงหลักๆ คือ (1) กำหนดเกณฑ์ที่ใช้วดั
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำน (2) แสวงหำผู ้ใ ห้ ก ำรสนับ สนุ น (3) พัฒ นำและด ำเนิ น กำรวำงแผนกำร
ติดต่อสื่ อสำรและกำรศึกษำสมรรถนะ (4) วำงแผนดำเนินงำน (5) ระบุสมรรถนะและสร้ำงกรอบสมรรถนะ
(จำรี ศรี กุลศิริปัญโญ, 2558; สุ พตั รำ แจ่มตระกูล, เพชรสุ นีย์ ทั้งเจริ ญกุล, และกุลวดี อภิชำตบุตร, 2563)
สมรรถนะแบบเฉพำะเจำะจงจึงมีควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรจึงมีแนวคิดจัดทำแบบประเมินสำรวจ
สมรรถนะแบบเฉพำะเจำะจง (specific competency) เรื่ อ งกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่
ได้รับกำรผ่ำตัดของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 โรงพยำบำลกลำงโดยมีข้นั ตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชุมบุคคลำกรในหน่วยงำนเพื่อค้นหำปัญหำ
2. ขออนุญำตหัวหน้ำหน่วยงำนในกำรจัดทำ
3. ค้นคว้ำศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกจำกเอกสำร ตำรำวิชำกำร เว็บไซต์ต่ำง ๆ
4. กำหนดคำนิยำมของสมรรถนะที่ตอ้ งกำรหรื อคำดหวังให้เกิดขึ้น
5. กำหนดรำยละเอียดพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนซึ่ ง
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลควำมรู้ทำงวิชำกำร แนวทำงปฏิบตั ิ มำตรฐำนวิชำชีพในกำรพยำบำลผูป้ ่ วย
ตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก โดยกรอบแนวคิดกระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย (patient care process) ซึ่ งมีรำยละเอียด
ดังนี้
5.1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริ กำร ได้แก่ กำรบริ หำรจัดกำรและกำหนดควำมเสี่ ยง กำรรับส่งเวรกับ
แผนกผูป้ ่ วยนอกหรื อแผนกฉุกเฉิน
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5.2 กำรประเมินผูป้ ่ วย ได้แก่ กำรซักประวัติ ประเมินอำกำรและอำกำรแสดงและสัญญำณชี พ
ด้วยแบบประเมิน early warning sign แบบประเมินควำมเจ็บปวด (pain score) และประเมินด้ำนจิตใจ
5.3 กำรตรวจเพื่อประกอบกำรวินิจฉัย ได้แก่ กำรเตรี ยมตรวจภำยในช่องคลอด กำรตรวจคลื่น
เสี ยงควำมถี่สูง และกำรแปลผลทำงห้องปฏิบตั ิกำร
5.4 กำรวินิจฉัยกำรพยำบำล ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ เพื่อ ตั้งข้อ
วินิจฉัยกำรพยำบำล
5.5 กำรวำงแผนกำรพยำบำล ได้แ ก่ ควำมสำมำรถจัด ล ำดับ วิ นิ จ ฉั ย กำรพยำบำล ก ำหนด
วัตถุประสงค์กำรพยำบำล และปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรพยำบำลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกมดลูกได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม
5.6 กำรดูแลผูป้ ่ วย ได้แก่ ควำมสำมำรถกำหนดเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์กำรพยำบำลและน ำมำ
ประเมินผลได้ ควำมสำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำได้ และควำมสำมำรถวำงแผนกำรพยำบำลได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
5.7 กำรประเมินซ้ ำ ได้แก่ ควำมสำมำรถประเมินแผลผ่ำตัดที่ผิดปกติได้ ควำมสำมำรถประเมิน
สัญญำณชีพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อผิดปกติโดยใช้ early warning sign
5.8 กำรวำงแผนจ ำหน่ ำ ย ได้แ ก่ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มผู ้ป่วยและญำติก่อ นจ ำหน่ ำยทั้งด้ำน
ร่ ำงกำย จิ ตใจ และสังคม กำรให้ควำมรู้ และวำงแผนกำรจำหน่ ำยผูป้ ่ วยไว้ล่วงหน้ำ กำรประสำนงำนกับ
อนำมัยชุมชนและกำรเสริ มแรงเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมัน่ ใจที่จะดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบ่ ำ้ น
5.9 กำรจำหน่ำย ได้แก่ กำรส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงำนอำชีวเวช
ศำสตร์ ได้อย่ำงครบถ้วน และถูกต้อง กำรให้คำแนะนำเรื่ องกำรดูแลแผลผ่ำตัด กำรรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ กำรรับประทำนยำตำมแผนกำรรักษำ กำรงดกำรมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลำ 6 สัปดำห์หลังผ่ำตัด
กำรมำตรวจตำมนัด อำกำรผิดปกติที่ควรมำพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น ไข้สูง ปวดท้องมำก แผลอักเสบบวม
แดงหรื อมีเลือดออกทำงช่องคลอด
6. สร้ำงแบบฟอร์มในกำรประเมินอย่ำงเหมำะสมโดยจัดทำเป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมและทักษะใน
กำรปฏิบตั ิ โดยมีกำรกำหนดเกณฑ์ เช่น ผ่ำน ไม่ผ่ำน
7. กำหนดเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนนที่บอกถึงระดับสมรรถนะ
8. นำเสนอผูเ้ ชี่ยวชำญตรวจสอบเนื้อหำ
9. กำหนดผูร้ ับผิดชอบทำหน้ำที่ประเมิน
10. น ำข้อ มู ล จำกกำรประเมิ น สมรรถนะพยำบำล เรื่ อ ง สมรรถนะพยำบำลแบบเฉพำะเจำะจง
(specific competency) หญิงตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกของพยำบำลหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 มำพัฒนำ
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