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เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง แนวทำงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสำรน้ ำหรื อยำทำง
หลอดเลือดดำ

เสนอโดย
นำงสำวน้ ำฝน สมบูรณ์กุล
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร(ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 474)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ รวมเป็ นระยะเวลา 7 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน(Acute coronary syndrome) หมายถึงกลุ่มอาการโรคหัวใจ
ขาดเลือดที่เกิดขึ้นเฉี ยบพลัน จากภาวะอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ประกอบด้วยอาการที่สาคัญคือ
เจ็บแน่นหน้าอกรุ นแรงเฉี ยบพลัน หรื อเจ็บขณะพักนานเกินกว่า 20 นาที หรื อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่ ง
เกิดขึ้นใหม่ หรื อรุ นแรงขึ้นกว่าเดิม (สุ รพันธ์ สุ ทธิสุข, 2557)
สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยง
ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจแข็งตัว
หรื อมีไขมันไปสะสมหรื อเกาะผนังของหลอดเลือด ทาให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง หากหลอดเลือดแดง
ตีบแคบมาจนอุดตันทาให้เลือดไม่สามารถไหลผ่านไปเลี้ยงหัวใจได้เกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายได้ ซึ่ งมี
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ 2 ปั จจัยหลักๆ ดังนี้ ปั จจัยเสี่ ยงที่ ควบคุมได้ ได้แก่ การสู บบุหรี่ ภาวะไขมันในเลือดสู ง
ภาวะไขมันในเลือดสู ง ความดันโลหิ ตสู ง ขาดการออกกาลังกาย น้ าหนักเกินมาตรฐาน และปัจจัยอื่นๆ เช่น
ความเครี ยด ความโกรธ บุคลิกภาพ type A และการดื่มสุ รา เป็ นต้น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศและอายุ
ประวัติในครอบครัว ( ปรี ชา เอื้อโรจนอังกูร, 2553)
พยาธิสรี รภาพ
ภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจขาดเลื อดเฉี ย บพลัน เกิ ดจากความผิด ปกติ ของผนัง หลอดเลื อดโคโรนารี
(coronary artery) มีการสะสมของไขมัน LDL โดยมีการสร้างสารเคมีที่มีฤทธิ์ ดึง monocyte เข้าไปในผนัง
หลอดเลือดจนกลายเป็ น macrophage กินไขมันและพัฒนากลายเป็ น foam cell หรื อ lipid laded macrophage
แทรกตัวอยูใ่ นเยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นใน ซึ่งการสะสมของ foam cell เปลี่ยนเป็ น plaque ที่ผนังหลอดเลือด
แดง เมื่อหลอดเลือดแดงเกิดการอักเสบจนแข็งและหนาตัวขึ้น เรี ยกว่า atherosclerosis ทาให้หลอดเลือดตีบ
แคบ หลอดเลือดที่มีการตีบแคบร้อยละ 70 ขึ้นไป ทาให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก หากมีการแตกของก้อน
ไขมันที่อยู่ผนังหลอดเลือดแดงอย่างเฉี ยบพลัน จะกระตุน้ ให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดจนทาให้เกิดหลอด
เลือดอุดตันอย่างเฉี ยบพลัน เรี ยกว่า acute coronary syndrome (ACS) ส่ งผลให้ปริ มาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่
เพียงพอ เกิด low cardiac output เกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction : MI) หากปล่อย
ให้กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเป็ นระยะเวลานาน จนเซลล์กล้ามเนื้ อหัวใจขาดออกซิ เจนไม่สามารถกลับคืนสู่
สภาพเดิ ม ได้ จะเกิ ดภาวะกล้ามเนื้ อ หั วใจตายเฉี ย บพลัน และน าไปสู่ ภ าวะแทรกซ้อนต่ างๆ หรื อท าให้
เสี ยชีวิตในที่สุด (อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, 2558)
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อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เจ็บหน้าอกแบบคงที่ (Stable Angina) เป็ นอาการเจ็บหน้าอกเมื่อมีการออกแรงมากๆ เช่น เดินขึ้น
สะพานลอย วิ่ง หรื อเจ็บหน้าอกเมื่อมีอาการโกรธ เครี ยด อาการจะทุเลาลงถ้าหยุดพักจากการออกแรงใน
กิ จกรรมนั้น ๆ หรื อคลายจากอารมณ์ โกรธ เครี ยด จะมี อาการประมาณ 3 – 5 นาที และไม่เกิ น 20 นาที
ลักษณะการเจ็บหน้าอก จะเจ็บแน่น ๆ เหมือนมีของหนักมาทับ อาจเจ็บร้าวไปที่ขากรรไกรหรื อแขนซ้าย
2. เจ็บ หน้าอกเฉี ยบพลัน หรื อไม่คงที่ (Unstable Angina) เป็ นอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่สัมพันธ์กับ
การออกแรง เจ็บได้ในขณะพัก เจ็บนานเกิน 20 นาที (สุรพันธ์ สิ ทธิสุข, 2557)
การวินิจฉัยโรค
1. ซักประวัติ โดยซักประวัติเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอก
2. ตรวจร่ างกาย เพื่อประเมินหัวใจและปอด
3. ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ troponin T, troponin I, myoglobin, CPK และ CK-MB
4. การตรวจพิ เศษทางห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ ส าคัญ ได้แ ก่ EKG, Echocardiogram, angiography หรื อ
Catheterization Lab เป็ นต้น (สุรพันธ์ สิ ทธิสุข, 2557)
การรักษา
วัตถุประสงค์ในการรักษาผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คือ ทาให้หลอดเลือดที่อุดตันกลับมา
มีการไหลเวียนเลือดให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาเซลล์กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดให้ฟ้ื นกลับมาทางานได้ โดยใช้แนวทาง
เวชปฏิบตั ิในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทยฉบับปี พ.ศ.2563 ตามความรุ นแรงของ
โรคได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)
1. ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิ ด ST segment ยก (STEMI) การรักษาเบื้องต้น คือ
ลดอาการเจ็บ หน้าอก และบรรเทาอาการวิตกกังวลของผูป้ ่ วย ให้ออกซิ เจนในรายที่ มีค่าความอิ่ มตัวของ
ออกซิ เจนน้อยกว่าร้อยละ 90 รี บให้การรักษาโดยการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจอย่างรวดเร็ ว โดยการสวนหัวใจ
และขยายหลอดเลือดหัวใจ เรี ยกว่า primary PCI หรื อให้ยาละลายลิ่มเลือด
2. ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิ ด ST segment ไม่ยก (NSTEMI) การรักษาเริ่ มจาก
การซัก ประวัติ และตรวจร่ างกาย ผูป้ ่ วยทุ ก รายที่ มี เจ็บ หน้าอก หรื อ อาการเหนื่ อย ควรได้รับ การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และแปลผลอย่างเร่ งด่วนภายใน 10 นาที ตั้งแต่ผปู ้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาล เมื่ออาการเข้าได้กบั
NSTEMI พิจารณาเริ่ มให้การรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิ ด (dual antiplatelet therapy: DAPT) ที่นิยม
ใช้คือ aspirin และ clopidogrel
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การรักษามี 3 วิธี ดังนี้
1. การรักษาด้วยยา การให้ยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic therapy) ในผูป้ ่ วย STEMI หรื อ New left
bundle branch block (LBBB) ที่ เกิ ด อาการภายใน 12 ชั่ว โมง ยาที่ ใ ช้ ใ นกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ Streptokinase (SK)
tissue-type plasminogen activator (t-PA) Tenectaplase (TNK) ยาต้านเกล็ดเลื อด (antiplatelet agents) ส่ วน
ใหญ่จะใช้ยาร่ วมกันทั้งสองชนิ ด (dual antiplatelet therapy: DAPT) ได้แก่ platelet cyclooxygenase inhibitor
ยาที่ ส าคัญ ในกลุ่ ม นี้ คื อ aspirin อี ก กลุ่ ม คื อ thienopyridine groups มี 2 ตัว ที่ ส าคัญ คื อ Ticlopidine และ
Clopidogrel ใช้ ใ นกรณี ที่ ผู ้ป่ วยไม่ ส ามารถใช้ aspirin ได้ หรื อ ใช้ร่ ว มกับ aspirin ได้ กลุ่ ม antithrombin
heparin มี 2 ชนิ ด คื อ Unfractionated heparin และ low molecular weight heparin โดยฉี ด ใต้ผิ ว หนั ง วัน ละ
2 ครั้ง ยาที่นิยมใช้ คือ enoxaparin (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)
2. การขยายหลอดเลื อดหัวใจด้วยสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) เป็ นการ
เปิ ดทางเดินของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจ ด้วยการใส่ สายสวนหัวใจผ่านทางผิวหนังเข้าทางเดิน
หลอดเลือด เพื่อขยายหลอดเลื อดที่ ตีบ อาจต้องมีวิธีการเพื่อคงสภาพทางเดิ นของหลอดเลือดให้กว้างขึ้น
หรื อค้ ายันไม่ให้ทางเดิ นหลอดเลื อดหดกลับมาปิ ดใหม่ เช่น ขดลวด (stent) หรื อ บอลลูนหัวใจ (balloon)
(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)
3. การผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass grafting surgery : CABG surgery)
เป็ นการผ่าตัดทาทางเบี่ยงจากหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) ผ่านบริ เวณที่อุดตันไปยังหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้
เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจ การรักษาด้วยวิธีน้ ี ใช้เมื่อรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด และขยายหลอดเลือดด้วย
บอลลูนไม่ได้ผล มีการอุ ดตันอย่างเฉี ยบพลันของหลอดเลือดหัวใจ ในขณะสวนหัวใจ และทาการขยาย
หลอดเลือดด้วยบอลลูนไม่ได้ หรื อมีการตีบตันอย่างรุ นแรง (ปรี ชา เอื้อโรจนอังกูร, 2553)
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดควรให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทางด้านร่ างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญาณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการรักษา หลังการรักษาผูป้ ่ วยไม่กลับมา
เป็ นซ้ า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับบ้าน (ประวิทย์ ตันประเสริ ฐ, 2553; ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2555)
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย ซักประวัติ เพื่อค้นหาหลักฐานการเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดตั้งแต่
ระยะเวลาการเกิ ด ขณะเกิ ดผูป้ ่ วยท ากิ จกรรมอะไร มี อาการนานเพี ยงใด หาสาเหตุ ชัก น าและการทุ เลา
ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก มีเจ็บร้าวไปตาแหน่งใดบ้าง ระดับความเจ็บปวด
2. ติ ดตามสั ญ ญาณชี พ และ EKG monitor เพื่ อเฝ้ าระวังการเกิ ด cardiac arrest เช่ น หั วใจเต้น ผิ ด
จังหวะ ความดันโลหิ ตต่า สังเกตอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซี ดเขียว ปั สสาวะออกน้อย ระดับความรู ้สึกตัว
เปลี่ยน เตรี ยมรถ emergency และเครื่ อง Defibrillator ให้พร้อมใช้งาน
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3. ตรวจวัดค่ าความอิ่ ม ตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ ว ถ้าน้อยกว่าร้ อยละ 90 ให้ออกซิ เจน เพื่ อรัก ษา
ระดับความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ วให้มากกว่าร้อยละ 95 เนื่ องจากหากร่ างกายมีภาวะ hypoxemia จะ
ทาให้เกิด vasospasm และ myocardial injury มากขึ้น
4. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการแปลผล พร้อมกับการรายงานแพทย์
5. เจาะเลื อ ดส่ ง ตรวจ cardiac marker, electrolyte และการตรวจอื่ น ๆที่ จ าเป็ นพร้ อ มทั้ง การเปิ ด
เส้นเลือดดาเพื่อเตรี ยมสาหรับให้ยาหรื อสารน้ า
6. เฝ้ าระวัง การเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจ กรณี ที่ ตรวจพบการเกิ ด ST elevate หรื อเกิ ด
LBBB ใหม่ เตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อส่ งไปทา PCI กรณี ที่สถานพยาบาลไม่มีความพร้อม ให้ refer โดยใช้เวลาไม่
ควรเกิน 120 นาที
7.ดูแลให้ยาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาปรับ
การทางานของหัวใจและการหมุนเวียนเลือด ยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ยาขับปั ส สาวะเพื่ อลด
การคัง่ ของเลือดในปอดและร่ างกาย ทาให้หวั ใจทางานได้ดีข้ นึ และสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
8. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนแบบสมบูรณ์ (absolute bed rest) อย่างเพียงพอใน 24 ชัว่ โมงแรกที่มีอาการ
เจ็บหน้าอก จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน เพื่อลดการทางานของหัวใจ
9. ส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยขับถ่ายอุจจาระให้เป็ นปกติ ไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ ให้ประทานอาหารที่มีกากใย
เช่น ผักลวกหรื อต้ม มะละกอ เป็ นต้น ให้ยาระบายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ vasalva maneuver
10. ดูแลให้ได้รับยา สารน้ า หรื อสารอาหารตามความเหมาะสมของโรค บันทึกปริ มาณน้ าเข้า ออก
จากร่ างกาย เพื่อดูความสมดุลของสารน้ าในร่ างกาย และประเมินการทางานของไต
11. ส่ งเสริ มสัมพันธภาพผูป้ ่ วย ครอบครัวผูป้ ่ วย และพยาบาล พู ดคุยเพื่อลดความวิตกกังวล เปิ ด
โอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้มีโอกาสพูดคุยให้กาลังใจกันระบายความรู ้สึก ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูล
ที่ตรงตามความต้องการ และลดความกลัว สอบถามเกี่ยวกับความเชื่อที่จะทาให้สบายใจ เช่น ตักบาตร
12. การให้ ข ้อ มู ล แก่ ผู ้ป่ วยและญาติ เพื่ อ ให้ ผู ป้ ่ วยมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในการปฏิ บ ัติ ตัว ฟื้ นฟู
สมรรถภาพของหัวใจ
13. ให้คาแนะนาก่ อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน โดยให้ควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่ ทาให้เกิดโรคหลอดเลื อดหัวใจ
ดังนี้ รักษาน้ าหนักตัวให้เหมาะสมเลื อกรับ ประทานอาหารที่ ไขมันต่ า หลี กเลี่ ยงอาหารประเภทผัด ทอด
อาหารมัน อาหารเค็ม งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงผูท้ ี่สูบบุหรี่ งดดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงความเครี ยด
และการมีเพศสัมพันธ์ สามารถมีได้หลังจากกลับบ้านได้ 2-4 สัปดาห์
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14. แนะนาการออกกาลังกายที่เหมาะสม ออกกาลังกายหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 1-2 ชัว่ โมง
อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก สวมรองเท้าให้พอดีกบั เท้า พกยาอมใต้ลิ้นติดตัวไว้ทุกครั้ง การออกกาลังกาย
ที่เหมาะสม ได้แก่ การเดิน รามวยจีน เต้นรา
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน เป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญ และเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิต
จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2559 โรคหัวใจขาดเลือดเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิต
อันดับ 1 มีผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ 9.2 ล้าน ในประเทศไทย เสี ยชีวิตเป็ นอันดับที่ 4โดยสถิติการเสี ยชีวิตร้อยละ
31.8 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, 2561) หน่วยงานอายุรกรรมหญิง
สามัญ 20/14 โรงพยาบาลกลาง ปี พ.ศ.2560-2562 มี ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาด
เลื อ ดเป็ นจ านวน 118, 144 และ 146 ราย ตามล าดับ ซึ่ งแนวโน้ ม สู ง ขึ้ น (หน่ ว ยเวชระเบี ย นและสถิ ติ
โรงพยาบาลกลาง, 2563) โดยผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษามีผปู ้ ่ วยที่มีอาการและอาการแสดง ระดับความรุ นแรง
ของโรคแตกต่ างกัน รายที่ มี ภ าวะวิก ฤติ จาเป็ นต้อ งให้ ก ารรัก ษาที่ รวดเร็ ว การรั ก ษาผูป้ ่ วยแต่ล ะรายจึ ง
แตกต่างกันออกไป พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการประเมินผูป้ ่ วย ซักประวัติ การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
หรื อเป็ นผูป้ ระสานงานกรณี ที่ตอ้ งส่ งตัวเพื่อสวนหัวใจอย่างเร่ งด่วน จึงต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องโรค
และแนวทางการรักษา เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน จาก
ตาราเอกสารวิชาการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาเฉพาะราย นาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย
2. เลือกกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 67 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย
1 วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเป็ นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั
และอดีต รวมทั้งประวัติการเจ็บป่ วยของครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมให้ครอบคลุมทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผล
การปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จาหน่าย
กลับบ้าน พร้อมทั้งให้คาแนะนา และความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลและผลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
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7. สรุ ปกรณี ศึกษาเฉพาะรายจัดทาเป็ นเอกสารวิชาการทบทวนความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน
เนื้อหา ตัวอักษร และรู ปแบบทั้งก่อน-หลังพิมพ์ นาเสนอตามลาดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 67 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ โสด อาชีพ ค้าขาย เลขที่
ภายนอก 21734/62 เลขที่ภายใน 10709/62 ประวัติโรคประจาตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง รักษาโดยการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีประวัติการแพ้ยาหรื อแพ้อาหาร เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง
20/14 โรงพยาบาลกลาง วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 22.00 นาฬิกา ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย
1 วัน ก่ อ นมาโรงพยาบาล แพทย์วินิ จฉัย เป็ นภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน (Acute Coronary
Syndrome) ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ตัว ดี มี อ าการเจ็ บ หน้าอก กระสั บ กระส่ าย นอนราบไม่ ไ ด้ ขาบวม สั ญ ญาณชี พ
อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 135/93 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วร้อยละ 92
เยี่ยมครั้ งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 22.00 นาฬิ กา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มี อาการเจ็บแน่ นหน้าอก
หายใจหอบเหนื่อย กระสับกระส่าย สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร
108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 135/93 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนปลายนิ้ วร้ อยละ 92 ผลตรวจคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจ พบ T wave inversion ที่ ตาแหน่ ง V1-V3 แพทย์
วินิจฉัยว่าเป็ น ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบ troponin T 937
CK MB 46 NT pro BNP มากกว่า 9,000 ผลการตรวจรังสี ทรวงอก พบ pulmonary congestion ให้การรักษา
ด้วยยา Plavix 75 มิลลิกรัม 4 เม็ด aspirin 300 มิลลิกรัม เคี้ยว 1 เม็ด enoxaparin 0.4 มิลลิลิตรฉี ดใต้ผิวหนัง
ทุก 12 ชัว่ โมง Lasix 40 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดา และให้รับประทานยาต่อเนื่องเป็ น aspirin 81 มิลลิกรัม
1 เม็ด รับ ประทานหลังอาหารเช้า Ticagrelor 90 มิ ล ลิ ก รัม 1 เม็ด รั บประทานหลังอาหารเช้า omeprazole
20 มิ ล ลิ ก รั ม 1 เม็ ด รั บ ประทานก่ อ นอาหารเช้ า Lasix 40 มิ ล ลิ ก รั ม 1 เม็ ด รั บ ประทานหลัง อาหารเช้ า
Atorvastatin 40 มิลลิกรัม 1 เม็ด รับประทานก่อนนอน และให้ออกซิ เจน mask with bag 10 ลิตรต่อนาที ใส่
สายสวนปัสสาวะ บันทึกน้ าเข้า ออกจากร่ างกาย ผูป้ ่ วยและญาติรับทราบข้อมูลการรักษา รับรู ้ความเจ็บป่ วย
และให้ความร่ วมมือในการรักษา
เยี่ยมครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว นอนพักอยู่บนเตียง อาการ
เจ็บแน่ นหน้าอกทุเลาลง ยังมีอาการเหนื่ อยเมื่อทากิจกรรม นอนราบไม่ได้ ลักษณะการหายใจดีข้ ึนสามารถ
ลดออกซิ เจนจาก oxygen mask with bag 10 ลิตรต่อนาที เป็ น oxygen canula 3 ลิตรต่อนาทีได้ สัญญาณชีพ
อุ ณ หภู มิ 36.9 องศาเซลเซี ย ส ชี พ จร 96 ครั้ งต่ อ นาที อัต ราการหายใจ 22 ครั้ งต่ อ นาที ความดัน โลหิ ต
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122/90 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ วขณะหายใจอากาศปกติ 94 เปอร์ เซ็นต์ ได้รับ
การรั ก ษาด้ ว ยยา Lasix 40 มิ ล ลิ ก รั ม ทางหลอดเลื อ ดด า ปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางโรคหั ว ใจ ตรวจ
Echocardiogram พบ LVEF ร้อยละ 30 ให้การรักษาด้วยยา dobutamine (2:1) ทางหลอดเลือดดา 5 มิลลิลิตร
ต่อชัว่ โมง และให้การรักษาด้วยยา Isordil ขนาด 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด รั บประทานก่อนอาหารเช้า กลางวัน
และเย็น Ativan ขนาด 1 มิ ล ลิ ก รั ม 1 เม็ ด รั บ ประทานก่ อ นนอน Senokot ขนาด 7.5 มิ ล ลิ ก รั ม 2 เม็ ด
รับประทานก่อนนอน หลังได้รับการรักษาผูป้ ่ วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก อาการหอบเหนื่อยลดลง ไม่มีอาการ
เลือดออก หรื อจุดจ้ าเลือดตามส่วนต่างๆ ของร่ างกาย จากการบันทึกน้ าเข้าออกจากร่ างกายพบว่า สารน้ าและน้ าที่
รั บ เข้า 1070 มิ ล ลิ ลิ ต ร ปั ส สาวะออก 800 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ งตรวจเอกเรย์ป อดผลการตรวจไม่ พ บ pulmonary
congestion แนะน าผู ้ป่ วยให้ จ ากั ด น้ าดื่ ม น้ อ ยกว่ า 1000 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ วัน ให้ ข้อ มู ล การปฏิ บัติ ตัว การ
รับประทานอาหาร ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาเป็ นอย่างดี แพทย์วางแผนการรักษาส่งตัวผูป้ ่ วยทาการ
สวนหัวใจต่อเป็ นผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะในการรักษาแบบไม่เร่ งด่วน
เยี่ยมครั้ งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิ กา ผูป้ ่ วยรู ้ สึ กตัว นอนพักอยู่บนเตียง ไม่มี
อาการเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีอาการเหนื่อยหอบเมื่อ นอนราบได้ ลักษณะการหายใจดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิ
36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 128/84 มิลลิเมตร
ปรอท ความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ วขณะหายใจอากาศปกติ 97 เปอร์เซ็นต์ จึงหยุดให้ออกซิเจน ยังคง
ได้รับยา dobutamine (2:1) ทางหลอดเลือดดา 5 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง และให้การรักษาด้วยยารับประทานเดิม
แพทย์วางแผนให้ยา enoxaparin 5 วัน หลังได้รับการรักษาผูป้ ่ วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่ อยหอบ
ลดลง ไม่มีอาการเลือดออก หรื อจุดจ้ าเลือดตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย จากการบันทึกน้ าเข้าออกจากร่ างกาย
พบว่าสารน้ าและน้ าที่รับเข้า 820 มิลลิลิตร ปัสสาวะออก 1000 มิลลิลิตร
เยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว นอนพักอยูบ่ นเตียง ไม่มีอาการ
เจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ นอนราบได้ ลักษณะการหายใจดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.7 องศา
เซลเซี ยส ชี พจร 90 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ งต่อนาที ความดันโลหิ ต 120/85 มิลลิเมตรปรอท
ความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ วขณะหายใจอากาศปกติ 98 เปอร์เซ็นต์ แพทย์วางแผนให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน
ได้หลังยา enoxaparin ครบ และวางแผนการรักษาส่งผูป้ ่ วยไปสวนหัวใจ โดยผูป้ ่ วยและญาติมีความประสงค์
ไปรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้เขียนใบสรุ ปอาการและผลการรักษาเบื้องต้นเพื่อให้ผปู ้ ่ วย
ได้ไปรักษาต่อเนื่อง ระหว่างรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแลพบปัญหาทางการพยาบาลรวม 7 ปัญหา ดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
เป้าหมายของการพยาบาล อาการเจ็บหน้าอกทุเลาลง
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญาณชีพ เพื่อเฝ้าระวังภาวะ cardiac shock เช่น ความดันลดลง ชีพจรเบา
เร็ว ระดับความรู ้สึกตัวลดลง ประเมินอาการเจ็บหน้าอก พร้อมทั้งบันทึก ลักษณะ ระยะเวลา และระดับความ
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รุ น แรง ของอาการเจ็ บ แน่ น หน้ า อก ตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ ติ ด เครื่ อ ง EKG monitor เพื่ อ สั ง เกตการ
เปลี่ ยนแปลงของคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ ดูแลให้ออกซิ เจน ดูแลให้ยาเพื่อลดอาการเจ็บหน้าอก การจัดท่านอน
ศีรษะสู ง ช่วยทาความสะอาดร่ างกาย ดูแลจัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะแก่การพักผ่อน จัดเตียงให้ผปู ้ ่ วยอยูเ่ ตียงที่
สังเกตเห็นได้ง่ายและสงบ
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 2 ปริ มาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง เนื่องจากประสิ ทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจลดลง
เป้าหมายของการพยาบาล ปริ มาตรเลือดที่ออกจากหัวใจเพียงพอต่อการไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของหัวใจ
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินระดับความรู ้สึกตัว สัญญาณชีพ อาการเจ็บแน่นหน้าอก ตาแหน่งการเจ็บร้าว
ระยะเวลา ระดับความเจ็บปวด ประเมินลักษณะผิวหนัง เพื่อดูความชื้น ความเย็น ความซี ด บันทึกน้ าเข้าและ
ออกจากร่ า งกาย ติ ด ตามคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ ดู แ ลให้ อ อกซิ เจน ช่ ว ยเหลื อ ในการท ากิ จ กรรมต่ างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดท่านอนศีรษะสู ง ทาความสะอาด ดูแลให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย และติดตามอาการไม่
พึงประสงค์ของยา จากัดน้ าดื่ม เพื่อป้องกันภาวะน้ าเกิน ประเมินการขับถ่าย ให้ยาระบาย อาหารมีกากใย
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา
ปั ญ หาที่ 3 เสี่ ย งต่ อภาวะพร่ อ งออกซิ เจน เนื่ องจากการแลกเปลี่ ย นก๊ าซในปอดไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจลดลง
เป้าหมายของการพยาบาล ไม่เกิดภาวะพร่ องออกซิเจน
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญาณชี พ ลักษณะการหายใจ เพื่อประเมิน ภาวะพร่ องออกซิ เจน สังเกต
ลักษณะผิวหนัง เช่น ซี ด ริ มฝี ปากเขียวคล้ า และ capillary refilled และวัดความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
ดูแลให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอ จากัดการทากิจกรรม เพื่อลดการใช้ออกซิเจนและลดการทางานของหัวใจลง
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 4 เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เป้าหมายของการพยาบาลไม่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญาณชี พ และติดเครื่ อง EKG monitor เฝ้าระวังอาการและอาการแสดง
ก่อนเกิ ดภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิ ตต่า เหงื่อออก ตัวเย็น
ปัสสาวะออกน้อย ระดับความรู ้สึกตัวลดลง ประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอก บันทึก ลักษณะ ระยะเวลา และ
ระดับความรุ นแรง ดูแลให้ออกซิเจน เตรี ยมยา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สาคัญในการช่วยชีวิตให้พร้อม เพื่อให้
การช่วยเหลือผูป้ ่ วยอย่างทันท่วงทีกรณีเกิด cardiac arrest
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 5 อาจเกิดภาวะเลือดออก เนื่องจากการได้รับยาต้านเกล็ดเลือด และยาต้านการแข็งตัวของเลือด
เป้าหมายของการพยาบาล ไม่เกิดภาวะเลือดออก
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กิจกรรมการพยาบาล ประเมินภาวะเลือดออก จุดจ้ าเลือด ก้อนเลือดใต้ช้ นั ผิวหนังตาแหน่งที่ฉีด enoxaparin
สังเกตอุจจาระเป็ นสี ดา หรื อเป็ นเลือด ประเมินระดับความรู ้สึกตัว อาการปวดศีรษะรุ นแรง อาเจียนพุ่ง แขน
ขาอ่อนแรง จากภาวะเลือดออกที่สมอง สังเกตอาการปัสสาวะเป็ นเลือด แนะนาให้ใช้แปรงสี ฟันที่ขนแปรง
อ่อนนุ่ม ระวังเลือดออกตามไรฟัน และติดตามค่าการแข็งตัวของเลือด
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย และแผนการรักษา
เป้าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยและญาติคลายความกังวล เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโรคและแผนการรักษา
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความวิตกกังวล สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติ ด้วยท่าทีสุภาพ อ่อนโยน
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วย และญาติเข้าเยีย่ มในเวลาที่เหมาะสม ไม่รบกวนการพักผ่อนของผูป้ ่ วย อธิบายให้ผปู ้ ่ วย
และญาติ เข้าใจถึ งภาวะเจ็บ ป่ วย แผนการรั ก ษาพยาบาล พยาธิ ส ภาพ อาการของโรค และการปฏิ บัติตัว
เปิ ดโอกาสให้ซักถามถึงอาการ หรื อข้อสงสัย ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา โดยให้
ทวนกลับ ให้ขอ้ มูลในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยและญาติไม่เข้าใจเพิม่ เติม ดูแลให้รับประทานยานอนหลับ
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา
ปัญหาที่ 7 พร่ องความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน
เป้าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล ปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดเฉี ยบพลัน และการรักษา ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล แนวทางการรักษา ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั การรับประทานยาตามแพทย์สงั่ อย่างต่อเนื่อง ให้ขอ้ มูลเรื่ องสิ ทธิการรักษา
การประเมินผล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการเยีย่ มครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา
จากการติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วย 4 ครั้ งพบว่า ผูป้ ่ วยรู ้สึ ก ตัวดี ไม่มี อาการเจ็บแน่ นหน้าอก ไม่มี อาการ
หอบเหนื่ อย ฟั งเสี ยงปอดไม่พบเสี ยงผิดปกติ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซี ยส ชี พจร 90 ครั้ งต่อนาที
อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 120/85 มิลลิเมตรปรอท แพทย์อนุ ญาตให้ ผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ให้คาแนะนาก่อนกลับบ้านในเรื่ อง การรับประทานยา การปฏิบตั ิตวั การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
และขั้นตอนในการไปติดต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อรักษาต่อเนื่อง
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาการพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล พบปั ญ หาทางการพยาบาลทั้ง หมด 7 ปั ญ หา ผูป้ ่ วยได้รับ การรั ก ษาพยาบาลอย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม ครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ตามปั ญหาการพยาบาลที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบตั ิตวั ได้
ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ทุกปั ญหาจึงได้รับการแก้ไขหมดไป แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และส่ งไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 7 วัน
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวน้ าฝน สมบูรณ์กุล
เพื่อประกอบการประเมิน เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล (ตาแหน่งเลขที่ รพก. 474)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อง แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสารน้ าหรื อยาทางหลอดเลือดดา
หลักการและเหตุผล
การให้ส ารน้ าหรื อยาทางหลอดเลื อดดาเป็ นหัตถการที่ ส าคัญ และมี ความจาเป็ นในการ
รักษาผูป้ ่ วย ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการดังกล่าวได้ เช่น ภาวะน้ า
เกินจากการได้รับ สารน้ า ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน แพ้ยาหรื อสารน้ าที่ ได้รับ ภาวะติ ดเชื้ อในกระแส
เลื อ ด มี สิ่ งแปลกปลอมเข้าสู่ ร ะบบไหลเวี ย นเลื อ ด ภาวะหลอดเลื อ ดดาอัก เสบ ปั ญ หาดังกล่ าว
ก่อให้เกิดความความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานทั้งกายและจิตใจของผูป้ ่ วย ส่ งผลกระทบต่อโรงพยาบาล
ทาให้ผปู ้ ่ วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มภาระงานมากขึ้น เสี่ ยง
ต่อการร้องเรี ยน โดยปัญหาที่พบได้บ่อย และเป็ นปั ญหาสาคัญ คือ ภาวะหลอดเลือดดาอักเสบ จาก
รายงานอุบ ัติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด หลอดเลื อ ดด าอัก เสบชมรมพยาบาลผูใ้ ห้ ส ารน้ าทางหลอดเลื อ ดด า
(Infusion Nursing Society: INS) ปี 2559 พบมากถึงร้อยละ 67 (วิมลวัลย์ วโรฬาร, 2560) จากสถิติ
โรงพยาบาลกลาง พบอัตราการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบปี 2560-2562 ร้อยละ 10.32, 7.81 และ 7.43
ตามลาดับ สาหรับ หน่วยงานอายุรกรรมหญิง (20/14) พบอัตราการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบที่สูง
และไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ของโรงพยาบาล คือน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยพบอัตรา
การเกิดหลอดเลือดดาอักเสบในปี 2560-2562 ร้อยละ 22.05, 11.13 และ 8.81 ตามลาดับ ผูศ้ ึกษาได้
ตระหนักถึงปั ญหาและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย จึงได้วิเคราะห์ปั ญหา และสาเหตุในหน่ วยงาน
พบว่า บุ ค ลากรยัง ขาดความรู ้ ในด้านทัก ษะการประเมิ น ระดับ ของหลอดเลื อ ดด าอัก เสบ และ
มาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยที่ ได้รับ สารน้ าทางหลอดเลื อดดา รวมถึงการเกิ ดหลอดเลื อดดาอักเสบมี
หลายปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ เพื่อเป็ นไปตามเป้ าหมายในด้าน Safety
culture การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ผูศ้ ึกษาจึงมีแนวคิดพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วย
ที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดดาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วย ลดอุบตั ิการณ์การเกิดหลอด
เลือดดาอักเสบ และเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสารน้ าหรื อยาทางหลอดเลือดดา
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยได้รับสารน้ าและยาตรงตามแผนการรักษา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาความรู ้ทางวิชาการจากหนังสื อ ตารา บทความในการประชุมวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานทางการพยาบาล และจากการศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอื่น
2. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน หาแนวทางแก้ไข นาเสนอแนวทางการแก้ไข
เพื่อขอความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงาน และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการจัดทาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสารน้ าและยาทาง
หลอดเลือดดา
4. นาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และนาไปใช้ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม
5. ติดตามและประเมินผลการใช้แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสาร
น้ าและยาทางหลอดเลือดดา เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
การให้สารน้ าหรื อยาทางหลอดเลือดดา คือ การรักษาโดยให้สารน้ าหรื อยาด้วยวิธีการสอด
ใส่ เข็มเข้าไปในหลอดเลือดดาโดยตรง เพื่อให้สารน้ าหรื อยาเข้าสู่ ร่างกายอย่างต่อเนื่ อง โดยชนิดของ
สารน้ าแบ่งตามความเข้มข้นได้เป็ น 3 ชนิด (กันยา นภาพงษ์, 2561) ดังนี้
1. Isotonic solution ความเข้มข้นของสารน้ าจะเท่ากับน้ านอกเซลล์ มีค่าออสโมลาริ ต้ ี 275295 mosm/L เมื่อให้ทางหลอดเลือดดาจะไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ าเข้าหรื ออกจากเซลล์ ใช้รักษาผูท้ ี่มี
การเสี ยน้ าออกนอกเซลล์ ตัวอย่างของ Isotonic solution ได้แก่ 0.9%N SS, Lactated Ringer solution
2. Hypertonic solution สารละลายมี ค่ าออสโมลาริ ต้ ี ม ากกว่า 295 mosm/L มี ผ ลท าให้ น้ า
นอกเซลล์เข้ามาอยู่ใน Intravascular compartment โดยจะให้ในผูป้ ่ วยที่มีการสู ญเสี ยโซเดียมจานวน
มาก ตัวอย่างสารละลาย ได้แก่ 5%DNSS , 10%DNSS เป็ นต้น
2. Hypotonic solution เป็ นสารละลายที่มีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ครึ่ งหนึ่ งของ
สารละลาย Isotonic solution มีค่าออสโมลาริ ต้ ีน้อยกว่าในเลือด(น้อยกว่า 275 mosm/L ) ทาให้เกิด
การคลื่อนที่ของน้ าเข้าสู่ เซลล์ มีผลทาให้บวม เซลล์แตกง่าย ตัวอย่างสารละลาย ได้แก่ 0.45%NSS
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ดังนั้นการให้สารน้ าหรื อยาทางหลอดเลื อดดา ที่มี ความเข้มข้นหลากหลายชนิ ด เกิดการ
เคลื่ อ นที่ ข องน้ าเข้ า หรื ออกจากเซลล์ ก่ อ ให้ เกิ ด การระคายเคื อ งของหลอดเลื อ ด และเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ คือ หลอดเลือดดาอักเสบ
หลอดเลือดดาอักเสบ เป็ นการอักเสบของหลอดเลือดดา ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการปวด บวม แดง
ร้อน หลอดเลือดเป็ นลาแข็ง (ชมรมเครื อข่ายพยาบาลผูใ้ ห้สารน้ าทางหลอดเลือดดา, 2561)
ปัจจัยการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ เกิดจาก 3 ปัจจัย (นุชจารี จังวนิชา, 2562) ดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Mechanical phlebitis) การยึดตรึ ง ส่ งผลต่อการเกิดหลอดเลือด
ดาอักเสบ ได้แก่ ชนิ ดหรื อขนาดของสายสวนหลอดเลือด ตาแหน่ งการแทงสายสวนหลอดเลื อด
ชนิดวัสดุที่ปิด สายสวนหลอดเลือดดา การพยาบาลกรณี พบการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ คือ เปลี่ยน
ตาแหน่งให้สารน้ าหรื อยา ใช้ catheter ขนาดที่เหมาะสมกับหลอดเลือด ควรเลือกขนาดเล็ก ผลิตจาก
วัสดุ polyurethane เพื่อลดการระคายเคืองต่อหลอดเลือด หลีกเลี่ยงตาแหน่งข้อ หรื อตาแหน่งที่มีการ
เคลื่อนไหวน้อยที่สุด
2. ปั จจัยด้านเคมี (Chemical phlebitis) ได้แก่ การให้ส ารน้ าหรื อยาที่ มี ค วามเข้ม ข้น สู ง มี
ความเป็ น กรด ด่างสู ง หรื อสารน้ าหรื อยาที่มีค่าออสโมลาริ ต้ ีสูง การป้ องกันการเกิดหลอดเลือดดา
อักเสบจากปัจจัยด้านนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ยากเนื่ องจากผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต่อการใช้ยา ดังนั้นจึงต้องมี
การตรวจสอบการให้ยาอย่างระมัดระวัง ยาบางชนิ ดอาจต้องสังเกตการณ์ เกิดหลอดเลือดดาอย่าง
ใกล้ชิด ไม่ให้ยาในอัตราที่เร็ วเกินไป หากยาที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการทาลายหลอดเลือดควรเลือกให้
ทางหลอดเลือดดาส่วนกลาง
3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ (Infective phlebitis) ได้แก่ การปนเปื้ อนเชื้อของสายสวนหลอด
เลือดดา หรื อทาความสะอาดตาแหน่งการแทงสายสวนหลอดเลือดดาไม่ดี ส่ งผลให้เกิดการอักเสบ
ติดเชื้อปัจจัยด้านนี้ สามารถป้องกันการเกิดได้เริ่ มจากการล้างมือทุกครั้ง ก่อนแทงเข็ม หรื อให้สารน้ า
และยาทางหลอดเลือดดา ตรวจสอบวันหมดอายุของตาแหน่งที่แทงเข็ม เปลี่ยนชุดให้สารน้ าและยา
ตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น ชุดให้ยาเปลี่ยนทุก 24 ชัว่ โมง ชุดให้สารน้ าเปลี่ยนทุก 96 ชัว่ โมง
หลอดเลือดดาอักเสบแบ่งระดับความรุ นแรง (ชมรมเครื อข่ายพยาบาลผูใ้ ห้สารน้ าทางหลอด
เลือดดา, 2561) ดังนี้
เกรด 0 ไม่มีอาการแสดง
เกรด 1 แดงรอบรอยเข็ม มีอาการหรื อไม่มีก็ได้
เกรด 2 ปวดและแดงรอบรอยเข็ม บวมหรื อไม่บวมก็ได้
เกรด 3 ปวดรอบรอยเข็ม ร่ วมกับแดง มีรอยแดงเป็ นทาง คลาได้หลอดเลือดแข็ง
เกรด 4 ปวดรอบรอยเข็ม ร่ วมกับแดง คลาได้หลอดเลือดแข็งยาวมากกว่า 1 นิ้ว และมีหนอง

4

การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับสารน้ าหรื อยาทางหลอดเลือดดา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเกิด
ความปลอดภัย และไม่ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากการได้ รั บ สารน้ าหรื อ ยาทางหลอดเลื อ ดด า
การพยาบาลที่สาคัญมีดงั นี้ (ชมรมเครื อข่ายพยาบาลผูใ้ ห้สารน้ าทางหลอดเลือดดา, 2561)
1. ให้ขอ้ มูล ความรู ้ แก่ผปู ้ ่ วย ญาติ หรื อผูด้ ูแล เกี่ยวกับการให้สารน้ าหรื อยา ตรวจสอบชื่อ
นามสกุลของผูป้ ่ วยให้ตรงตามแผนการรักษา
2. พิจารณาวัตถุประสงค์การให้สารน้ าหรื อยา เพื่อเลือกขนาดสายสวนหลอดเลือดดาที่เหมาะสม
3. การเลื อกตาแหน่ งในการให้ ส ารน้ าหรื อยา โดยหลอดเลื อดดาที่ ใช้ ได้แก่ Metacarpal
veins, Cephalic vein และ Basilic vein เป็ นต้น
4. ล้างมือแบบ Hygienic hand washing หรื อ alcohol gel และสวมถุงมือก่อนการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดดาทุกครั้ง
5. การเตรี ยมผิวหนัง โดยออกแรงเช็ด ขัด และถู ( scrub with friction) 15 วินาทีดว้ ย 70 %
alcohol หรื อ 0.5 % chlorhexidine in alcohol แล้วปล่อยให้แห้ง โดยยึดหลัก aseptic technique
6. ปิ ดด้วยวัสดุใสสามารถสังเกตอาการบวม แดง ได้ชดั เจน
7. การสังเกตอาการหลังให้สารน้ าหรื อยา และบันทึก ชนิด ปริ มาณ ตาแหน่ง เวลาที่ให้สาร
น้ า ระดับ หลอดเลื อ ดด าอัก เสบ อาการของผูป้ ่ วยที่ สั ง เกตพบตั้ง แต่ เริ่ ม แทงเข็ ม ทุ ก 2 ชั่ว โมง
จนกระทัง่ หลังเอาเข็มออกต่อไปอี ก 48 ชั่วโมง กรณี ยาที่มีความเสี่ ยงสู งในการเกิดหลอดเลือดดา
อักเสบให้เฝ้าระวังทุก 1 ชัว่ โมง
8. ปรั บ อัตราและควบคุ ม การไหลของสารน้ าตามแผนการรั ก ษา โดยมี ใบระบุ ชื่ อผูป้ ่ วย
ชนิดของสารน้ า อัตราการไหล เวลาที่เริ่ มให้สารน้ าและเวลาสารน้ าหมด
9. เปลี่ย นตาแหน่ งการแทงเข็มทุก 96 ชั่วโมง หรื อเมื่ อพบการเกิ ดหลอดเลื อดดาอัก เสบ
ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป กรณี ที่ไม่มีการให้สารน้ าหรื อยา ให้เอาเข็มออกทันที
10. การบริ หารยาที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบตามแนวทางการให้ สารน้ า
หรื อยาของโรงพยาบาล
11. กรณี ผูป้ ่ วยหาหลอดเลือดส่ วนปลายแทงเข็มไม่ได้ หรื อมีการแทงเข็มมากกว่า 2 ครั้ง
ให้ปรึ กษาพยาบาลที่มีความชานาญในการแทง ถ้ายังไม่ได้ให้รายงานแพทย์พิจารณาทา central line
12. เฝ้าระวังไม่ให้สายของชุดให้สารน้ าหัก พับ งอ แนะนาผูป้ ่ วยหากต้องลุกเดินจากเตียง
ให้ยกสารน้ าสู งกว่าตาแหน่ งของการให้สารน้ า และระวังเปี ยกน้ าตาแหน่ งที่ มีการแทงเข็ม เพราะ
อาจทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เกิดการอักเสบได้
13. บันทึกรายละเอียดการให้สารน้ าหรื อยา ในบันทึกทางการพยาบาล
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