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Outcome of KPH UGIH Score in Kamphaeng Phet Hospital 
 
 

Sompeng  Chokchalermwong, M.D.* 
 
 
Abstract 
Objective : To compare the outcome of KPH UGIH Score applied to patient with upper gastrointestinal hemorrhage 

between the traditional process and the adjusted one 

Research Design : Interrupted time design research 

Method : The samples were the patients with upper gastrointestinal hemorrhage of Kamphaengphet Hospital. The 

study population were 1,292 UGIH patients who were treated prior to use of KPH UGIH Score ( FY 2013 - 2014 ) 

compared with 1,083 UGIH patients who were treated after the use of KPH UGIH Score ( FY 2015 - 2016 ).                 

The baseline data were sex, age, co-morbidity, laboratory findings. Clinical outcome data include 

Esophagogastroduodenoscopy procedures, re-bleeding and death. The descriptive statistic; number, percentage and 

standard deviation was calculated for baseline data while Chi-square or Fischer's exact test was used for 

comparison between two groups.  

Result : The study revealed no significantly different of baseline data between the two groups. The clinical outcome; 

Esophagogastroduodenoscopy procedures, re-bleeding and death after using KPH UGIH Score  were statistically 

different (p <0.05) compared to before using this score. 

Recommendation :  KPH UGIH  Score  help to classify the severity of UGIH patients resulting in appropriate time to 

Esophagogastroduodenoscopy, decreased re-bleeding and death. This should be implemented in general hospital 

with limited resource and man power. 

 

Key words :  KPH UGIH  Score, Upper gastrointestinal hemorrhage 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
*Medical Doctor, Professional Level, Department of Surgery, Kamphaeng Phet Hospital 
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ผลการใช้ KPH UGIH Score ในการรกัษาผูป่้วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 
 ในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  
 
 

สมเพง็  โชคเฉลมิวงศ,์ พ.บ.* 
 
 
บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค ์: เพอืศกึษาผลของการใชค้ะแนน KPH UGIH Score ในโรงพยาบาลกาํแพงเพชรในดา้นของการรกัษา  โดยการ
สอ่งกลอ้ง การทาํหตัถการทางกลอ้ง การผ่าตดั  ผลลพัธท์างคลนิิก  ไดแ้ก่  การเกดิภาวะเลอืดออกซาํ และการเสยีชวีติ 

การออกแบบวิจยั : การวจิยักงึทดลองแบบ 2 กลุ่มแยกตามช่วงเวลา(Interrupted time design) 
วิธีการดาํเนินการวิจยั : ตวัอย่างคอื  ผู้ป่วยทเีขา้รบัการรกัษาด้วยภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาล
กําแพงเพชร  แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มก่อนการใช ้KPH UGIH  Score ( ปีงบประมาณ 2556 - 2557 ) จํานวน 
1,292 ราย  เปรยีบเทยีบกบักลุ่มหลงัการใช ้KPH UGIH  Score ( ปีงบประมาณ 2558 – 2559 ) จาํนวน 1,083 ราย เกบ็ขอ้มลู
พนืฐาน  ได้แก่  เพศ  อายุ  อาการแสดง  โรคร่วม  ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  และขอ้มูลผลลพัธ์ทางคลินิก  ได้แก่     
การทาํหตัถการ  การเกดิภาวะเลอืดออกซาํ  และการเสยีชวีติ  วเิคราะหข์อ้มลูพนืฐานดว้ยสถติเิชงิพรรณาเป็น จํานวน รอ้ยละ 
สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน  เปรยีบเทยีบขอ้มลูความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม  ดว้ยสถติ ิChi-square หรอื Fischer’s exact test  
ผลการวิจยั : ขอ้มลูพนืฐานของผูป้ว่ยทงั 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ผลลพัธท์างคลนิิก พบว่า ภายหลงัการใช ้ KPH UGIH Score 

ผู้ป่วยได้รบัการส่องกล้องและการทําหตัถการทางกล้องมากขนึ  การเกิดภาวะเลือดออกซําและการเสยีชีวิตลดลงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  

ข้อเสนอแนะ : การใช ้ KPH UGIH  Score ในการประเมนิผูป้่วยเลอืดออกทางเดนิอาหารส่วนต้น  ช่วยใหผู้ป้่วยไดร้บัการ  
ส่องกล้อง  และการทําหตัถการทางกลอ้ง ลดการเกดิภาวะเลอืดออกซาํและการเสยีชวีติ  จงึเหมาะสมในนํามาวางระบบการ
ดแูลรกัษาผูป้ว่ยเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้โรงพยาบาลทวัไปทมีทีรพัยากร และบุคลากรจาํกดั 

 
คาํสาํคญั :  KPH UGIH  Score, ภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

 

 

  
 
*นายแพทยช์าํนาญการ กลุ่มงานศลัยกรรม  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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 ( Upper gastrointestinal hemorrhage  UGIH)   

 Ligament of Treitz            

      

 160  100,000   5-10   

Non-variceal bleeding  80-90     3  - 2  ,   

 7- 4     2:    (peptic ulcer)   

0-50  (duodenitis)  (erosive gastritis)  2 -3  

 (esophageal varice)  -   

(Mallory - Weiss syndrome)  -    (esophagitis) 

 (tumor)2  

                  

   (Proton pump inhibitor)    
 3         

          

 (Esophagogastroduodenoscopy  EGD)     (diagnosis) 

  (therapeutic)  - 4   

    

          

         24 

  UGIH  7. %    

    

        

         

   Blatchford   Rockall 7    Blatchford score 
  sensitivity  - % 

 specificity  3% ,      Rockall score       

    ,  

   4   2  

 . . 2 4, 2 , 2  

 2 , 4  , 4   3   (  4.43), 3   (  4.24), 32      

(  3.2 )      

   

             

   heater probe, hemoclip, rubber band, 

adrenaline injection     

  

      

    2 7    KPH UGIH  Score   7         

Systolic   Hemoglobin,  BUN,  Cirrhosis   Hepatic failure  3    

   4     -      4 -    
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ส่องกลอ้งตงัแต่ 24-96 ชวัโมง และกลุ่มรุนแรง  คะแนน>16 คะแนน จะไดร้บัการส่องกลอ้งแบบฉุกเฉินภายใน 24 ชวัโมง 
การศกึษาทผี่านมา  พบว่า KPH UGIH  Score ม ีsentitivity  เทยีบเท่าแต่ม ีspecificity มากกว่า  Blatchford score และมี
ความถูกต้องแม่นยําดกีว่า  Rockall score ในทุกขอ้13,14   จงึไดนํ้า KPH UGIH  Score มาใชใ้นโรงพยาบาลกําแพงเพชร  
ตงัแต่นนัมา  
 การศกึษานีมวีตัถุประสงค์  เพอืศกึษาผลของการใชค้ะแนน KPH UGIH  Score ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร         
ในด้านของการรกัษาโดยการส่องกล้อง  การทําหตัถการทางกล้อง  การผ่าตัด  ผลลพัธ์ทางคลนิิก  ได้แก่  การเกิดภาวะ
เลอืดออกซาํ และการเสยีชวีติ เพอืนํามาเป็นแนวทางการรกัษาผูป้ว่ย UGIH ต่อไป 

 
ประชากรและวิธีการศึกษา 

 การวจิยันีเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มูลผู้ป่วยทมีภีาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารส่วนต้น ทเีข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลกําแพงเพชรระหว่างเดอืนตุลาคม 2555 ถึงเดอืนกนัยายน 2559  จาํนวน 2,375 ราย  รบัการรกัษาจํานวน     
2,646 ครงั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แยกตามช่วงเวลาในรูปแบบ Interrupted time design  ไดแ้ก่  ผูป้่วยทเีขา้รบัการรกัษาดว้ยภาวะ
เลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ก่อนการใช ้KPH UGIH  Score (ปีงบประมาณ 2556-2557) จํานวน 1,292 ราย รบัการรกัษา
จํานวน 1,385 ครงั เปรยีบเทยีบกบัหลงัการใช ้KPH UGIH  Score (ปีงบประมาณ 2558-2559)  จํานวน 1,083 ราย รบัการ
รกัษาจาํนวน 1,261 ครงั เกบ็ขอ้มลูผูป้ว่ยเป็น 2 สว่น คอื 

  สว่นท ี1  ขอ้มลูพนืฐาน ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  อาการแสดง โรคร่วม ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร Hemoglobin และ
BUN วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา เป็นจาํนวน  รอ้ยละ  สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

  ส่วนท ี2  ขอ้มูลผลลพัธ์ทางคลนิิค ไดแ้ก่ การทําหตัถการ การเกดิภาวะเลอืดออกซํา และการเสยีชวีติ วเิคราะห์
เปรยีบเทยีบขอ้มลูระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-square หรอื Fischer’s exact test  

  การคาํนวณขนาดศกึษาภายใตส้มมตฐิานว่า  หลงัการใช ้ KPH UGIH Score  ภาวะเลอืดออกซาํลดลงจาก  รอ้ยละ 
10 เหลอืรอ้ยละ 5  และอตัราการตายลดลงจากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 2.5 ต้องการระดบันัยสาํคญัท ี0.05 อํานาจทางสถติิ
เท่ากบั 0.80 ทดสอบสองทาง สดัส่วนผู้ป่วย UGIH สองกลุ่มเท่าๆกนั  คํานวณไดข้นาดตวัอย่าง  กลุ่มละ 474 ราย  และ      
984 ราย  ดงันนัการศกึษานีจงึใชข้อ้มลูผูป้ว่ย UGIH ก่อนและหลงัการใช ้KPH UGIH Score อย่างน้อยกลุ่มละ 984 ราย 

 

   การศกึษานไีดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนโรงพยาบาลกาํแพงเพชรแลว้  
 
ผลการศึกษา 

ผูป้่วยทเีขา้รบัการรกัษาดว้ยภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารส่วนต้นก่อนการใช ้KPH UGIH  Score (ปีงบประมาณ 
2556-2557) จํานวน 1,292 ราย และหลงัการใช ้KPH UGIH  Score (ปีงบประมาณ 2558-2559)  จํานวน 1,083 ราย ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (ประมาณรอ้ยละ 60) อายุเฉลยีใกลเ้คยีงกนัคอื 60 ปี  อาการสว่นใหญ่ทมีาพบแพทยไ์ดแ้ก่ อาเจยีนเป็นเลอืด 
สว่นมากมโีรคร่วมทางตบัและไต โดยขอ้มลูพนืฐานทงัสองกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนั ดงัตารางท ี1 
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ตารางที 1   ขอ้มลูพนืฐานของผูป้ว่ยทมีภีาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

 

ผลลพัธท์างคลนิิค  พบว่า  ภายหลงัการใช ้KPH UGIH  Score ประเมนิ  และรกัษาผูป้่วยภาวะเลอืดออกทางเดนิ
อาหารส่วนต้น  ผู้ป่วยได้รบัการส่องกลอ้ง  และการทําหตัถการทางกล้องมากขนึ ในขณะทกีารผ่าตดัมแีนวโน้มลดลงแต่ไม่
ต่างกนัทางสถติ ิการเกดิภาวะเลอืดออกซาํลดลงอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอื จากรอ้ยละ 9.8 เหลอืรอ้ยละ 4.9 ( p< 0.05) และ
การเสยีชวีติลดลงอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอืจากรอ้ยละ 4.2 เหลอืรอ้ยละ 2.5 ( p< 0.05) ดงัตารางท ี2 
 

ตารางที  2   ผลลพัธท์างคลนิิกในผูป้ว่ยทมีภีาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

 
          ข้อมลู 

ก่อนการใช้ 
KPH UGIH Score 

หลงัการใช้ 
KPH UGIH Score 

 

p-valve 
จาํนวน     ร้อยละ จาํนวน     ร้อยละ 

หตัถการ 
            EGD 

            EGD+Procedure 

            Surgery  

 

796        57.5 

170        12.3 

7          0.5 

 

806        63.9 

255        20.2 

4          0.3 

 

<0.001 

<0.001 

0.329 

ผลการรกัษา 
           Rebleeding 

           Dead 

 

136         9.8 

59          4.2 

 

62          4.9 

31          2.5 

 

<0.001 

0.007 

 
 

 
ข้อมลู 

ก่อนการใช้ 
KPH UGIH Score 

หลงัการใช้ 
KPH UGIH Score 

 
p-valve 

จาํนวน     ร้อยละ จาํนวน     ร้อยละ 
เพศ 
             ชาย 

             หญงิ 

 

          781        60.5 

          511        39.5 

 

          689        63.6 

          394        36.4 

 

0.121 

อาย ุ
             ปี (±SD) 

 

          60.6     (±15.5) 

 

          58.8      (±17.1) 

 

0.177 

อาการแสดง 
             Hematemesis 

             Coffee ground 

             Hematochezia 

 

          532       38.4 

           97         7.0 

           76         5.5 

 

          506         40.1 

           93           7.4 

           78           6.2 

 

0.194 

0.384 

0.247 

             Melena 

             Syncope 

โรคร่วม 
             Cirrhosis               

             Hepatic failure 
             Cardiac failure 

             Renal failure 

ผลเลือด (Mean,±SD) 
             Hemoglobin(g/dL) 

             BUN(mmol/L) 

          384       27.7 

           55         4.0                

  

          239       17.3 

           49         3.5   

           40         2.9  

         194        14.0 

 

         8.5      (±2.8)   

        35.3     (±26.4)   

          356         28.2 

           42           3.3 

  

          208        16.5    

           37          2.9   

           36          2.8          

         163         12.9 

 

          8.6       (±2.8)   

         35.1      (±25.1)             

0.403 

0.220 

 

0.319 

0.222 

0.425 

0.335 

 

0.149 

0.829 
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      0     

    0  17 

     

    Blatchford   Rockall    

    

 KPH UGIH  Score   
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 KPH UGIH  Score  

      

 KPH UGIH  Score    

   KPH UGIH  Score   

      

  Sara Monteiro 18   

Rangson Chaikitamnuaychok 19    

  

    KPH UGIH  Score 

          

 

 

 
 

  KPH UGIH  Score   

      

  

 
 1.  
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KPH UGIH  Score 
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Clinical with initial blood Lactate level to identify Sepsis in Emergency Department 
 
 

Pongsuree  Poowarattanawiwit, M.D., FTCEP.* 
Abstract 
Background : Clinical progression and various laboratory results are crucial to diagnose   sepsis in according to 

current standard guidelines. Unfortunately, some laboratory parameters are not practical in the emergency 

department from prolonged turnaround time. Therefor the prompt diagnosis of sepsis   is challenging.  

Objective : To study the role of initial clinical signs and blood lactate level that help to identify patients with sepsis in 

emergency department. 

Method : This prospective cohort study included all patients aged over 15 years old, qSOFA score ≥1, clinical 

presentation of infection and visited the emergency department, Kamphaeng Phet Hospital in February 2018. The 

vital signs, mental status, oxygen saturation and blood lactate level were recorded. The patients were completely 

observed until achieved the final diagnosis and divided into 2 groups. The study group was sepsis diagnosis while 

non-sepsis as control group. The continuous variables were analyzed by Student’s t-test; categorical data by exact 

probability test and multivariable logistic regression presented in odds ratio. 

Result : One hundred ninety-five patients were included with 49 sepsis patients (25%) and 146 non-sepsis (75%). 

The multivariable logistic regression showed the systolic blood pressure ≤100 mmHg (P = 0.009) and initial blood 

lactate level >2 mmol/L (P < 0.001) were significantly associated with sepsis. 

Clinical Parameters 
Sepsis Non-sepsis 

OR 95% CI P-value (N = 49) (N = 146) 
N % N % 

Systolic blood pressure ≤ 100 mmHg 22 44.9 40 27.4 2.67 (1.28-5.55) 0.009 

Blood lactate > 2 mmol/L 40 81.6 67 45.9 5.47 (2.41-12.41) <0.001 

Respiratory rate ≥ 24 /min 10 20.4 115 10.3 1.94 (0.74-5.08) 0.179 

Conclusion : In emergency department, patients with qSOFA ≥ 1, Blood lactate level > 2 mmol/L and systolic blood 

pressure ≤ 100 mmHg were indicated of sepsis.  A prompt diagnosis and management should be applied without 

delay. 
Keyword : Sepsis, qSOFA, Lactate, Systolic blood pressure, Emergency 

 
 

 

 

 
 

 

*Physician, Professional Level. Emergency Department, Kamphaeng Phet Hospital. 
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การใช้ลกัษณะทางคลินิกร่วมกบัระดบัแลคเตทในเลือดเริมต้น ทีบง่ชีถึงการติดเชือ 
ในกระแสเลือด ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน 

 
 

พงศส์รุยี ์ภูวรตันาววิธิ, พ.บ., ววฉท. * 
 

 

บทคดัย่อ 
บทนํา : แนวทางการวนิิจฉยัภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดทใีชใ้นปจัจุบนั ตอ้งอาศยัผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และตดิตามการ
เปลียนแปลงอาการของผู้ป่วย ทําให้ยากในการวินิจฉัยภาวะนีทีหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉินเนืองจากผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารบางค่าใชเ้วลานาน 

วตัถปุระสงค ์: เพอืศกึษาลกัษณะทางคลนิิก ร่วมกบัระดบัแลคเตทในเลอืดเรมิต้น ทชี่วยบ่งชถีงึการมภีาวะตดิเชอืในกระแส
เลอืด ในหน่วยงานผูป้ว่ยฉุกเฉิน 

วิธีการวิจยั : เป็นการวจิยัเชงิพยากรณ์ รูปแบบ prospective cohort design ในผูป้่วยทุกรายทมีอีายุมากกว่า 15 ปี มรีะดบั 
qSOFA ตงัแต่ 1 คะแนนขนึไป มลีกัษณะทางคลนิิกทอีาจเกดิจากภาวะติดเชอื เขา้มารกัษาในกลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2561 บนัทกึค่าสญัญาณชพี ระดบัการรูต้วั ระดบัค่าออกซเิจน และระดบัค่าแลค
เตทในเลอืด ตดิตามผูป้ว่ยจนถงึการสรุปวนิิจฉยัครงัสดุทา้ย แบ่งผูป้ว่ยเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทวีนิิจฉยัว่ามภีาวะตดิเชอืในกระแส
เลอืดเป็นกลุ่มศกึษา และกลุ่มทไีม่มภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดเป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบ วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตวัแปรต่อเนืองดว้ย 
Student’s t-test ตวัแปรแจงนบัดว้ย exact probability test และ multivariable logistic regression นําเสนอดว้ย odds ratio 

ผลการวิจยั : มผีูป้ว่ยทเีขา้ตามเกณฑจ์าํนวน 195 ราย เป็นผูท้มีภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด 49 ราย (รอ้ยละ 25) และผูท้ไีม่มี
ภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด 146 ราย (รอ้ยละ 75) เมอืนําลกัษณะบ่งชมีาพจิารณาพรอ้มกนัดว้ย logistic regression พบว่า
ลกัษณะทบี่งชภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด ไดแ้ก่  ค่าบนของความดนัโลหติ ≤100  mmHg (P = 0.009) และระดบัแลคเตทใน
เลอืดเรมิตน้ > 2 mmol/L (P < 0.001)  

ลกัษณะทางคลนิิก 

ตดิเชอื 

ในกระแสเลอืด 

ไม่ตดิเชอื 

ในกระแสเลอืด 
OR 95% CI P-value 

(N = 49) (N = 146) 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ค่าบนของความดนัโลหติ ≤ 100 mmHg 22 44.9 40 27.4 2.67 (1.28-5.55) 0.009 

แลคเตทในเลอืด > 2 mmol/L 40 81.6 67 45.9 5.47 (2.41-12.41) <0.001 

อตัราการหายใจ ≥ 24 /min 10 20.4 115 10.3 1.94 (0.74-5.08) 0.179 

สรปุผลการวิจยั : ในหน่วยงานทดีแูลผูป้่วยฉุกเฉิน หากพบผูป้่วยมรีะดบั qSOFA ตงัแต่ 1 คะแนนขนึไป มคี่าระดบัแลคเตท
ในเลอืดมากกว่า 2 mmol/L และมคี่าบนของความดนัโลหติน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 100 mmHg บ่งชวี่ามภีาวะตดิเชอืในกระแส
เลอืด จงึสมควรใหก้ารรกัษาภาวะนทีนัทเีพอืเป็นการลดการวนิิจฉยัและรกัษาล่าชา้ 
คาํสาํคญั : Sepsis, qSOFA, Lactate, Systolic blood pressure, Emergency  

 
* นายแพทยช์าํนาญการ  สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ  กลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉนิโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทนํา  
 ภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด (sepsis) ถอืว่าเป็นปญัหาสาํคญัอย่างยงิของทางสาธารณสุข เนืองจากมรีายงานของการ
เพมิจาํนวนผูป้ว่ยทมีากขนึ1,2 โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายุและมโีรคประจาํตวั3 จงึเป็นภยัคุกคามสาํคญัทมีโีอกาสทาํใหเ้สยีชวีติไดส้งู4-7  
 จากการใหค้าํจาํกดัความระดบันานาชาตอิย่างเป็นเอกฉันทค์รงัท ี3 ของการตดิเชอืในกระแสเลอืดและการตดิเชอืใน
กระแสเลอืดทมีภีาวะชอ็ค (Sepsis-3) ทสีมาคมการดูแลผู้ป่วยหนักแห่งยุโรป (European Society of Intensive Care 
Medicine) และสมาคมผูป้่วยวกิฤต (Society of Critical Care Medicine) ประกาศเมอืปี พ.ศ. 25588 กําหนดภาวะตดิเชอืใน
กระแสเลือดหมายถึง “การตอบสนองของร่างกายอย่างไม่เหมาะสมต่อการติดเชอื ส่งผลให้อวยัวะสําคญัทํางานบกพร่อง         
ซงึเป็นภยัคุกคามถงึชวีติ” อกีทงัยงัมกีารเปลยีนแปลงแนวทางการวนิิจฉัย โดยมกีารนํา SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment) มาใชใ้นการวนิิจฉัยแทน SIRS (Systemic Inflammatory Respond Syndrome) เพอืใหม้คีวามจําเพาะต่อการ
ตดิเชอืทมีากขนึ   
 แนวทางการวนิิจฉัยภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดเรมิจากการประเมนิค่าคะแนน qSOFA (Quick Sequential Organ 
Failure Assessment) ประกอบดว้ยอตัราการหายใจ (respiratory rate) ระดบัการรูต้วั (mental status) และค่าบนของความดนั
โลหติ (systolic blood pressure) หากมคี่าคะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบั 2 จะสามารถคาดการณ์ไดว้่าผูป้ว่ยรายนีน่าจะมภีาวะตดิ
เชอื จากนนัให้ทําการประเมนิค่าคะแนน SOFA ซงึประกอบดว้ย อตัราส่วนระดบัออกซเิจนในเลอืดแดงต่อความเขม็ขน้ของ
ออกซเิจนในอากาศ (PaO2/Fio2) แบบประเมนิการรูส้กึตวัของกลาสโกว ์(Glasgow Coma Scale) ระดบัความดนัเฉลยีของ
เลอืดแดง (mean arterial pressure) การใชย้ากระตุ้นความดนัโลหติ (vasopressors) ระดบัค่าครเีอตนิินในเลอืด (serum 
creatinine) ปรมิาณการออกของปสัสาวะ (urine output) ระดบัค่าบลิริูบนิ (bilirubin) และปรมิาณเกลด็เลอืด (platelet) หากมี
ค่าคะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบั 2 จงึจะสามารถวนิิจฉัยไดว้่าผูป้่วยรายนีมภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด หากผูป้่วยไดร้บัสารนํา
อย่างเพยีงพอแลว้พบว่า ผูป้่วยยงัต้องใชย้ากระตุ้นความดนัโลหติเพอืใหร้ะดบัความดนัเฉลยีของเลอืดแดงมค่ีามากกว่าหรอื
เท่ากบั 65 มลิลเิมตรปรอท และมคี่าระดบัแลคเตทในเลอืด (serum lactate) มากกว่า 2 มลิลโิมลต่อลติร จะถอืว่ามภีาวะตดิเชอื
ในกระแสเลอืดทมีภีาวะชอ็ก (septic shock)              
 ปญัหาหลกัอย่างหนึงในกระบวนการรกัษาผู้ป่วยติดเชอืในกระแสเลอืดของหน่วยงานทใีห้การดูแลผูป้่วยฉุกเฉินคอื
ความล่าชา้ในการวนิิจฉยั เนอืงจากแนวทางในการหาคา่ SOFA ตอ้งอาศยัผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เช่นระดบัปรมิาณเกลด็
เลือด บิลิรูบิน ครีเอตินิน และยงัต้องอาศยัการติดตามลกัษณะทางคลินิกของผู้ป่วย เช่น ปริมาณการออกของปสัสาวะ           
ซงึหน่วยงานทดีูแลผูป้่วยฉุกเฉินไม่สามารถทราบค่าเหล่านันไดอ้ย่างทนัทใีนขณะแรกรบัผูป้่วย สาํหรบักรณีผู้ป่วยตดิเชอืใน
กระแสเลอืดทมีภีาวะชอ็ก สามารถรถวนิิจฉัยไดโ้ดยใช้ค่าระดบัแลคเตทในเลอืดและระดบัความดนัโลหติภายหลงัจากทไีดใ้ช้
เวลาใหส้ารนําอย่างเต็มทแีล้ว จงึไม่สามารถวนิิจฉัยได้ภายในระยะเวลาอย่างรวดเรว็เช่นกนั ส่งผลใหอ้าจเกดิการรกัษาตาม
แนวทางทล่ีาชา้9,10      
 การวจิยันีมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาลกัษณะทางคลนิิก ร่วมกบัระดบัแลคเตทในเลอืดเรมิต้น ทชี่วยบ่งชถีงึการมภีาวะ
ตดิเชอืในกระแสเลอืด ไม่ใช่ค่าทไีดห้ลงัจากใหส้ารนําแลว้ตามหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉัย8 อนัเป็นขอ้มูลทสีามารถทราบไดง้่ายและ
รวดเรว็ ซงึจะนําไปสูก่ารรกัษาทอีย่างรวดเรว็และจะสง่ผลใหอ้ตัราการเสยีชวีติลดลง  
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยันีได้ผ่านการรบัรองโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน โรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็นการวจิยัเชงิ
พยากรณ์แบบติดตามกลุ่มผู้ป่วยทีศึกษา (prospective cohort design) ทเีข้ามารกัษาในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ระหว่างวนัท ี1 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561  
 เกณฑก์ารคดัเขา้  ไดแ้ก่ อายุมากกว่า 15 ปี มรีะดบั qSOFA ตงัแต่ 1 คะแนนขนึไป และมลีกัษณะทางคลนิิกทอีาจ
เกดิจากภาวะตดิเชอื จงึไม่รวมผูป้ว่ยทไีดร้บัอุบตัเิหตุ หรอืผูท้สีามารถวนิิจฉยัแต่แรกว่าการเจบ็ปว่ยนีเกดิจากโรคไม่ตดิเชอื 
 ขอ้มูลผูป้่วยในช่วงเวลาขณะแรกรบัถูกบนัทกึในแบบบนัทกึขอ้มูลทปีระกอบดว้ย 3 ส่วนคอื ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูล
ลกัษณะพนืฐานของผูป้ว่ย และขอ้มลูลกัษณะทางคลนิิก โดยมตีวัแปรทศีกึษา 7 อย่างดว้ยกนัคอื อตัราการหายใจ (respiratory 
rate) อตัราการเต้นหวัใจ (heart rate) ค่าบนของความดนัโลหติ (systolic blood pressure) ระดบัอุณหภูมริ่างกาย (body 
temperature) ระดบัการรูต้วั (Glasgow Coma Scale) ระดบัค่าออกซเิจน (oxygen saturation) และระดบัค่าแลคเตทในเลอืด 
(blood lactate) ผูป้่วยรายใดทไีม่ไดร้บัการตรวจหรอืไม่มกีารบนัทกึขอ้มูลตวัแปรอย่างครบถ้วน จะคดัออกจากการวเิคราะห ์
ผูป้่วยทผี่านเกณฑ์การคดัเขา้และมกีารบนัทกึขอ้มูลตวัแปรอย่างสมบูรณ์ จะถูกตดิตามจนถึงการสรุปวนิิจฉัยครงัสุดทา้ยโดย
แพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษา แลว้แบ่งผูป้่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทไีดร้บัการวนิิจฉัยว่ามภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดถอืเป็นกลุ่ม
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ศกึษาหลกั และกลุ่มทไีม่มภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด ถอืเป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบ  
จากผลการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มผูป้่วยตวัอย่างจํานวน 4 วนั เพอืหาจํานวนประชากรเป้าหมายทจีะนํามาศกึษา พบว่า

จะต้องใชข้นาดตวัอย่างอย่างน้อยจํานวน 100 คน  หรอืใชร้ะยะเวลาเกบ็ตวัอย่างประมาณ 15 วนั เพอืทจีะใหไ้ดค้่า Alpha = 
0.05 และ Power = 0.80 ในการวจิยันีไดเ้กบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างเป็นระยะเวลา 1 เดอืน เพอืใหไ้ดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างมากกว่า
เป้าหมายทกีําหนด ทําการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม สาํหรบัตวัแปรต่อเนืองใช้ Student’s t-test    
ตวัแปรแจงนบัใช ้exact probability test และวเิคราะหค์วามสามารถในการบ่งชขีองลกัษณะทศีกึษาดว้ย multivariable logistic 
regression นําเสนอดว้ย odds ratio โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถติ ิP-value < 0.05 

ผลการวิจยั  
 ผูป้ว่ยทผี่านเกณฑก์ารคดัเขา้มจีาํนวน 214 ราย คดัผูป้ว่ยทมีขีอ้มลูไม่สมบรูณ์ออกจาํนวน 19 ราย ไดผู้ป้ว่ยทตีดิตาม
จนถงึการสรุปวนิิจฉัยสุดทา้ยจํานวน 195 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทวีนิิจฉัยว่ามภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด จํานวน 49 ราย (25%) 
และกลุ่มทไีม่มภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด จาํนวน 146 ราย (75%) (แผนภาพท ี1)  
 ผูป้ว่ยทศีกึษามลีกัษณะพนืฐานระหว่าง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนัในดา้นเพศ อายุ และโรคร่วม (ตารางท ี1) เมอืพจิารณา
ทลีกัษณะทางคลนิิกของผูป้ว่ย พบว่า ตวัแปรทคี่าเฉลยีมคีวามแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม คอื ค่าบนของความดนัโลหติ (P = 

0.002) และระดบัค่าแลคเตทในเลอืด (P < 0.001) (ตารางท ี2) 

 เมอืนําลกัษณะทางคลนิิกทงั 7 ตวัแปรมาแบ่งแยกเป็นระดบัจะพบว่า ค่าบนของความดนัโลหติทมีคี่า ≤ 100 mmHg 

พบว่ามคีวามแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม (P = 0.033) และมคีวามแตกต่างกนัมากขนึเมอืมคี่า ≤ 90 mmHg (P < 0.001) 

สาํหรบัระดบัแลคเตทในเลอืดพบว่ามคีวามแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม เมอืมคี่า > 2 mmol/L (P < 0.001) สว่นอตัราการหายใจ 

อตัราการเตน้หวัใจ  ระดบัอุณหภูมริ่างกาย  ระดบัการรูต้วั  และระดบัค่าออกซเิจน  ลว้นไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม ( ตารางท ี3 ) 
 ตวัแปรลกัษณะทางคลนิิกทถีูกแบ่งแยกเป็นระดบัและมแีนวโน้มถงึความแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม ประกอบดว้ยค่า
บนของความดนัโลหติทมีคี่า ≤ 100 mmHg (P = 0.033) ระดบัแลคเตทในเลอืด > 2 mmol/L (P < 0.001) และอตัราการหายใจ 
≥ 24 /min (P = 0.084) เมอืนํามาวเิคราะหค์วามสามารถในการบ่งชดีว้ย multivariable logistic regression พบว่าม ี2 ตวัแปร
ทมีคีวามแตกต่างกนัทางสถติริะหว่าง 2 กลุ่มคอื ค่าบนของความดนัโลหติทมีคี่า ≤ 100 mmHg (P = 0.009) และระดบัแลคเตท
ในเลอืด > 2 mmol/L (P < 0.001) (ตารางท ี4) 
 

แผนภาพที 1 โครงสรา้งผลการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

ผูป้ว่ยทเีขา้มารกัษาในกลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉนิโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  
ระหวา่งวนัท ี1 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 

ผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้จาํนวน 214 ราย 
- มอีายุมากกว่า 15 ปี 

- มรีะดบั qSOFA ตงัแต่ 1 คะแนนขนึไป 

- มลีกัษณะทางคลนิิกทอีาจเกดิจากภาวะตดิเชอื 

ประเมนิลกัษณะทางคลนิิกและระดบัแลคเตทในเลอืด 

ถูกคดัออกเนืองจากมกีารประเมนิหรอืบนัทกึขอ้มลูลกัษณะทางคลนิิก
อย่างไมส่มบูรณ์จาํนวน 19 ราย 

ผูป้่วยทศีกึษาและตดิตามจนถงึการวนิิจฉยัครงัสุดทา้ยจาํนวน 195 ราย 

ผูท้ตีดิเชอืในกระเลอืดจาํนวน 49 ราย (รอ้ยละ 25) 

ผูท้ไีมต่ดิเชอืในกระเลอืดจาํนวน 146 ราย (รอ้ยละ 75) 
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ตารางที  1  ลกัษณะพนืฐานของผูป่้วย 

ลกัษณะพนืฐาน 
Sepsis (N = 49) Non Sepsis (N = 146) 

P-Value 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ      
   ชาย 24 49.0 80 54.8 0.511 

   หญงิ 25 51.0 66 45.2  

อาย ุ(ปี), Mean (SD) 64.3 (13.7) 61.5 (19.4) 0.314 

โรครว่ม      

    Myocardial infraction 6 12.2 7 4.8 0.095 

    Congestive heart failure 3 6.1 8 5.5 1.000 

    Hypertension 14 28.6 47 32.2 0.723 

    COPD 2 4.1 17 11.0 0.252 

    Connective tissue disease 0 0 1 0.7 1.000 

    Dementia 1 2.0 2 1.4 1.000 

    Cerebrovascular disease 8 16.3 14 9.6 0.201 

    Hemiparesis 2 4.08 8 5.5 1.000 

    Chronic kidney disease 7 14.3 30 20.6 0.404 

    Leukemia 1 2.0 0 0 0.251 

    Malignant lymphoma 0 0 0 0 - 

    Solid tumor  3 6.1 7 4.8 0.714 

    Malignancy 1 2.0 2 1.4 1.000 

    Mild liver disease 1 2.0 3 2.1 1.000 

    Severe liver disease 4 8.2 11 7.5 1.000 

    DM without complication 6 12.2 23 15.8 0.648 

    DM with complication 5 10.2 13 8.9 0.779 

 
ตารางที   2   ค่าเฉลียของลกัษณะทางคลินิก 

ลกัษณะทางคลินิก 
Sepsis (N = 49) Non Sepsis (N = 146) 

P-Value 
Mean SD Mean SD 

Body Temperature (  C) 37.4 1.1 37.5 1.0 0.433 

Respiratory Rate (breaths/min) 24.1 6.0 24.3 6.1 0.869 

Heart Rate (beats/min) 106.9 25.8 109.6 23.5 0.498 

Systolic Blood Pressure (mmHg) 108.6 31.8 124.6 29.3 0.002 

Oxygen Saturation (%) 92.3 7.5 94.2 5.0 0.053 

Glasgow Coma Scale (score) 12.8 3.5 13.3 3.1 0.307 

Blood Lactate (mmol/L) 4.9 4.0 2.7 2.2 <0.001 

 

 

 
 



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital Journal

»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 256114

ตารางที   3  จาํนวนผูป่้วยจาํแนกตามระดบัค่าของลกัษณะทางคลินิก 

ลกัษณะทางคลินิก 
Sepsis (N = 49) Non Sepsis (N = 146) 

P-Value 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

Body Temperature (  C) 

      < 36.5 

      36.5 - 37.5 

      > 37.5 

 

6 

25 

18 

 

12.2 

51.0 

36.7 

 

12 

73 

61 

 

8.2 

50.0 

41.8 

 

0.401 

1.000 

0.615 

Respiratory Rate (breaths/min) 

      ≥ 22 

      ≥ 24 

 

30 

10 

 

61.2 

20.4 

 

98 

15 

 

67.1 

10.3 

 

0.489 

0.084 

Heart Rate (beats/min) 

      > 100 

      > 120 

 

30 

17 

 

61.2 

34.7 

 

85 

47 

 

58.2 

32.2 

 

0.740 

0.861 

Systolic Blood Pressure (mmHg) 

      ≤ 120 

      ≤ 100 

      ≤ 90 

 

30 

22 

16 

 

61.2 

44.9 

32.7 

 

70 

40 

14 

 

48.0 

27.4 

9.6 

 

0.137 

0.033 

<0.001 

Oxygen Saturation (%) 

      < 95 

      < 90 

 

23 

11 

 

46.9 

22.5 

 

57 

21 

 

39.0 

14.4 

 

0.402 

0.189 

Glasgow Coma Scale (score) 

     < 15 

     < 10 

 

20 

7 

 

40.8 

14.3 

 

49 

15 

 

33.6 

10.3 

 

0.390 

0.298 

Blood Lactate (mmol/L) 

     > 1 

     > 2 

     > 4 

 

47 

40 

21 

 

95.9 

81.6 

42.9 

 

129 

67 

18 

 

88.4 

45.9 

12.3 

 

0.166 

<0.001 

<0.001 

 

 
ตารางที  4  ปัจจยัทีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มศึกษาหลกักบักลุ่มเปรียบเทียบ และค่าความเสียงสมัพทัธ ์(odds ratio) 

 

 

 
 

ลกัษณะทางคลินิก 
Sepsis Non Sepsis 

OR 95% CI P-value (N = 49) (N = 146) 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

Systolic Blood Pressure ≤ 100 mmHg 22 44.9 40 27.4 2.67 (1.28-5.55) 0.009 

Blood Lactate > 2 mmol/L 40 81.6 67 45.9 5.47 (2.41-12.41) <0.001 

Respiratory Rate ≥ 24 /min 10 20.4 115 10.3 1.94 (0.74-5.08) 0.179 
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อภิปรายผล 
 ในสถานทีทําการวิจยันี เครอืงมือทีช่วยในการวินิจฉัยภาวะติดเชอืในกระแสเลือดมีความจําเป็น เนืองจากไม่มี
ทรพัยากรทมีากพอทจีะรกัษาผูป้ว่ยทุกรายอย่างมมีาตรฐานสงูสดุ จงึตอ้งเลอืกใชท้รพัยากรกบัผูท้มีแีนวโน้มจะเสยีชวีติสงูอย่าง
กรณีผูป้ว่ยตดิเชอืในกระแสเลอืด ประกอบกบัโรงพยาบาลมรีะบบช่องทางด่วนสาํหรบัผูท้ตีดิเชอืในกระแสเลอืดในหน่วยงานเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยงิทจีะตอ้งมหีลกัการในการคดัผูป้ว่ยเพอืเขา้สูร่ะบบช่องทางด่วน 
 มกีารศกึษาจาํนวนมากทพียายามจะหาแนวทางในการวนิิจฉยัภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดในสถานการณ์ทมีเีวลาและ
ขอ้มลูการเจบ็ปว่ยไม่มาก อย่างเช่นกรณีของระบบการดแูลผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(systemic review) เรอืง “การบ่งชภีาวะตดิเชอืในการแสเลอืดของผูใ้หญ่ในสภาวะแวดลอ้มก่อนถงึโรงพยาบาล”11 ไดข้อ้สรุปว่า 
“ในการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลนัน จําเป็นทจีะต้องมีเครืองมือทใีช้ในการวินิจฉัยภาวะติดเชอืในกระแสเลือด ” แต่
เนืองจากระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนถงึโรงพยาบาลของประเทศไทย ยงัไม่พฒันาและไม่มทีรพัยากรมากเหมอืนหลายประเทศ
อย่างในยุโรปหรอือเมรกิา ทมีแีพทยห์รอืนักปฏบิตักิารฉุกเฉินออกปฏบิตักิารนอกโรงพยาบาล ดงันนัในสภาวะแวดลอ้มอย่าง
ประเทศไทย จงึสมควรทจีะใหห้น่วยงานทดีแูลผูป้ว่ยฉุกเฉินมแีนวทางทเีหมาะสมในการวนิิจฉยัภาวะดงักล่าว  
    เกณฑใ์นการคดัเขา้ของการวจิยันี เลอืกผู้ทมีคีะแนน qSOFA มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ซงึต่างจากแนวทางการ
วนิิจฉัย8  ทกีําหนดใหเ้ลอืกผูท้มีคี่า qSOFA มากกว่าหรอืเท่ากบั 2 เนืองจากต้องการใหม้คี่าความไว (sensitivity) ทสีงูขนึ 
ตลอดช่วงเวลา 1 เดอืนทเีกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยั มผีูป้่วยทมีค่ีา qSOFA มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 และมลีกัษณะทางคลนิิกทอีาจ
เกดิจากภาวะตดิเชอื จาํนวน 214 ราย ซงึถอืไดว้่าเป็นปรมิาณทไีม่มากเกนิไปกบัการจดัการระบบช่องทางด่วนใหม้มีาตรฐาน
สาํหรบัผูป้ว่ยตดิเชอืในกระแสเลอืดเมอืเทยีบกบัปรมิาณทรพัยากรทมีอียู่  
 ถงึแมว้่าระดบัแลคเตทในเลอืดจะใชเ้ฉพาะวนิิจฉยัผูป้ว่ยตดิเชอืในกระแสเลอืดทมีภีาวะชอ็ค แต่ในปจัจุบนันีเครอืงมอื
แพทยม์กีารพฒันาใหส้ามารถวดัค่าแลคเตทไดร้วดเรว็และง่ายมากขนึ จงึเป็นทนีิยมใชแ้ลคเตทเป็นเครอืงมอืในการคดักรองกนั
อย่างแพร่หลาย12 ประกอบกบัแลคเตทเป็นดชันีวดัทางชวีภาพ (biomarker) ทมีคีวามแม่นยํามากกว่าค่าอนื13 การวจิยันีจงึใช้
แลคเตทเป็นหนึงในตวัแปรทศีกึษา    
 จากผลการศกึษาพบว่า ค่าบนของความดนัโลหติท ี≤ 100 mmHg  มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มศกึษาหลกัและ
กลุ่มเปรยีบเทยีบ ซงึค่าความดนัโลหติระดบันี ถอืเป็นค่าเดยีวกบัทใีชใ้นการประเมนิค่า qSOFA ดงันนัหากจะนําผลการวจิยันี
มาใชเ้ป็นเครอืงมอืบ่งชภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด เกณฑใ์นการนําเขา้อาจไม่พจิารณาทคี่า qSOFA เนืองจาก ผูป้ว่ยทมี ีค่าบน
ของความดนัโลหติท ี ≤ 100 mmHg ย่อมตอ้งมคี่าระดบั qSOFA ทมีากกว่าหรอืเท่ากบั 1 อยู่แลว้ ในสว่นของระดบัแลคเตทใน
เลอืดท ี> 2 mmol/L เป็นระดบัทมีคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มศกึษาหลกัและกลุ่มเปรยีบเทยีบเช่นกนั ซงึเป็นระดบัทมีคี่า
เท่ากบัเกณฑใ์นการวนิิจฉัยผูป้่วยตดิเชอืในกระแสเลอืดทมีภีาวะชอ็ก8 ดงันนัค่าแลคเตทในเลอืดเรมิต้นอาจเป็นเครอืงมอืทดีี
สาํหรบัการคดักรองผูป้ว่ยกลุ่มนี 
 จากการศกึษาอนืๆ ทเีกยีวกบัการบ่งชภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดของผูป้ว่ยก่อนถงึโรงพยาบาล ทมีลีกัษณะใกลเ้คยีง
กบัการวจิยันีพบว่า ผลทไีดม้คีวามแตกต่างกนัในแต่ละการศกึษา  ขนึอยู่กบัวธิกีารทใีชใ้นการศกึษาของแต่ละท ีโดยการใช้
สญัญาณชพีนันจะเป็นเครอืงมอืทมีคีวามไวและความจําเพาะสูง14 ซงึสอดคล้องกบัการวจิยัครงันีทคี่าความดนัโลหติมคีวาม
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม 

 

สรปุ 
  ในหน่วยงานทดีแูลผูป้ว่ยฉุกเฉิน หากพบผูป้่วยทมีอีายุมากกว่า 15 ปี มรีะดบั qSOFA ตงัแต่ 1 คะแนนขนึไป และมี
ลกัษณะทางคลนิิกทอีาจเกดิจากภาวะติดเชอื เมอืทําการประเมนิลกัษณะทางคลนิิกแล้วพบว่า มคี่าระดบัแลคเตทในเลอืด
มากกว่า 2 mmol/L และมคี่าบนความดนัโลหติน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 100 mmHg ผูป้ว่ยทมีลีกัษณะเช่นนีมขีอ้บ่งชวี่าจะเกดิจาก
ภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด จงึสมควรใหก้ารรกัษาทนัทใีนลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัผูป้่วยทมีภีาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด เพอื
เป็นการลดปญัหาการวนิิจฉยัและรกัษาล่าชา้ 
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The Nursing Care Development for Infectious Post-operative Cataract with  

Intraocular Lens Implantation patients, Kamphaeng Phet hospital 
 

Thitiman Kaewkhao, M.N.S. (Medical & Surgical Nursing)* 

Tipa Sriarwoot, B.N.S**  

 

Abstract 

Background : Cataract is a medical condition in which the lens of the eye becomes progressively opaque. The 

Intraocular Lens Implantation effectively improved the vision. The Nursing Care Development for Infectious Post-

operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients may help to reduce the post - operative infection.  

Objective : 1) To develop a nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients and 

2) To measure clinical and nursing outcomes of this nursing care 

Method : The research was implemented into 4 phases; 1) Situation analysis 2) Nursing model development and 

experiment used 3) Implementation and 4) Outcome evaluation. The study populations were 35 registered nurses 

from the ophthalmology outpatient department, in patient ward and private ward, operative room and social medicine; 

160 post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients with 160 caregivers. Tools used in this study 

composed of nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients, post-operative 

infectious surveillance record, record for following guideline of nurses and caregivers and satisfaction survey forms.  

The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and paired t –test. 

Result : The practical nursing care for Post-operative Cataract with Intraocular Lens Implantation patients 

successfully developed. The outcome after implementation showed the following guideline of nurses and caregivers 

were acceptable in overall (89.18% and 82.81% respectively) especially in caregivers increased significantly            

(p < 0.001).  The nurse and caregiver satisfaction scores were high ( = 4.34 and 4.32 respectively). The decreased 

post-operative infectious rate with no infection after 6- and 12-months surveillance was shown.   

Conclusion : This nursing care model showed acceptable guideline following rate, high satisfaction of nurses and 

care givers  and decreased post-operative infectious rate which can be implemented in other infectious care model. 

 

Keywords : nursing care model, cataract surgery, post-operative intraocular infection, endophthalmitis 
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วัตถุประสงคการวิจัย : 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู ป วยติดเชื้อหลังผ าตัดต อกระจกใส เลนส แก วตาเทียม

4) ประเมินผลลัพธ  กลุมตัวอยางเปน พยาบาลวิชาชีพจากแผนกผู ปวยนอกจักษุ  หอผู ปวยสงฆอาพาธและจักษุ

สรุปและขอเสนอแนะ : การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยติดเช้ือหลังผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียม ทําใหเกิด
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บทนํา 

ตอ้กระจก (cataract) คอืการมวัของตาทเีกดิจากความขุน่ของเนอืเลนสใ์นดวงตา ซงึมหีลายสาเหตุ  เช่น อายุมากขนึ 
โรคติดเชอืในครรภ์มารดา อุบตัิเหตุ การอกัเสบ การรบัรงัสี  โรคทเีกดิจากการขาดอาหาร โรคพนัธุกรรมบางอย่าง เป็นต้น   
ต้อกระจกสามารถเกดิขนึได้กบัทุกคนไม่ช้ากเ็รว็ แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ1  การรกัษาทสีําคญัทําได้โดยการผ่าตดันําเลนส์
แกว้ตาทขีุน่ออกแลว้ใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมเขา้ไปแทนท ีทเีรยีกว่า Intraocular Lens ( IOL) สามารถใชไ้ดถ้าวรและปรบัเปลยีน
ตามความต้องการของสายตาได้ 2  การผ่าตดัต้อกระจกเป็นการรกัษาทมีปีระสทิธภิาพสงู โดย ผูป้่วยประมาณ 90%  มกีาร
มองเหน็ทดีขีนึหลงัจากการผ่าตดั  ซงึในประเทศสหรฐัอเมรกิา มอีตัราการผ่าตดัตอ้กระจกประมาณ 1.5 ลา้นครงัต่อปี 3  ส่วนใน
ประเทศไทยมขีอ้มลูจากสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิในปี 2555  พบว่า  มผีูไ้ดร้บัการผ่าตดัตอ้กระจกและการเปลยีน
เลนสแ์กว้ตาเทยีม 141,574 ครงั 4  สาํหรบัในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ปี 2558 - 2559  พบการผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตา
เทยีมมากเป็นอนัดบัท ี1 และมแีนวโน้มเพมิขนึในแต่ละปีโดยม ี จาํนวน 2,877 และ 2,931 ครงั ตามลาํดบั5 

ภาวะแทรกซ้อนทสีําคญัของการผ่าตดัชนิดนีคอืการติดเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกโดยเฉพาะเกดิการติดเชอืในลูกตา  
(endophthalmitis) 6  หากมภีาวะตดิเชอืขนึแลว้ทําใหส้ญูเสยีค่าใชจ้่าย และอาจก่อใหเ้กดิความพกิารในการมองเหน็ทรีุนแรง 
(sight threatening)  โดยพบว่า  อตัรารวมของการตดิเชอืภายในลกูตาภายหลงัการผ่าตดัตา คอื ประมาณรอ้ยละ 0.05-0.3317  
หรอือาจเป็นอนัตรายถงึการสญูเสยีดวงตาได้  การดูแลและใหก้ารพยาบาลผูป้่วยหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนส์แกว้ตาเทยีมจงึ
มุ่งเน้นในเรอืงการป้องกนัการติดเชอืตามแนวทางปฏบิตัิเป็นเรอืงสําคญัอนัดบัต้น แต่อย่างไรกต็าม โอกาสในการตดิเชอืยงั
เกดิขนึได ้หากมปีจัจยัร่วม และไม่ไดร้บัการดแูลทเีหมาะสมกบัปจัจยัต่างๆ เหล่านนั  เช่น โรคร่วมจากเบาหวาน การมภีาวะตดิ
เชอืร่วม เป็นต้น8   ในโรงพยาบาลกําแพงเพชรไม่เคยพบการติดเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกมาหลายปี  จนในปี 2558  ได้รบั
รายงานการพบการติดเชอื จํานวน 4 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.13 9  ซงึงานป้องกนัและควบคุมการติดเชอืและผู้เกยีวขอ้งได้
จดัการใหก้ารตดิเชอืยุตลิงได้ตามแนวทางเดมิทเีคยปฏบิตั ิ แต่ในปี 2559 (เมษายน) กลบัมาพบการตดิเชอือกีจํานวน 1 ราย 
คดิเป็น  รอ้ยละ 0.4810  ซงึตงัเกณฑไ์ว ้รอ้ยละ 0 และไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันางานป้องกนัและควบคุมการตดิเชอื
ในโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลกาํแพงเพชรมรีะบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชอื และเฝ้าระวงัการตดิเชอืโดยคณะกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชอืในโรงพยาบาล  ทาํหน้าทใีนการสอบสวนการตดิเชอืทเีกดิขนึ วเิคราะหห์าสาเหตุและแนวทางแกไ้ข  วนิิจฉยั
การติดเชอื ให้คําปรกึษาแก่บุคลากรทเีกยีวขอ้ง ร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี แต่ในการดําเนินงานทผี่านมา ยงัไม่มนีโยบาย
เฉพาะในการป้องกนัการตดิเชอืในผูป้ว่ยหลงัผ่าตดัตอ้กระจก ยงัไม่มรีะบบการรายงานตามลาํดบัขนัอย่างเร่งด่วน จนอาจทําให้
การยุติการติดเชือทีเกิดขนึไม่ได้รบัการแก้ไขทนัที  มีโอกาสเกิดอุบตัิการณ์ติดเชือขนึอีกในผู้ป่วยรายอืน อีกทงัไม่มีแนว
ปฏบิตักิารดูแลผูป้่วยทไีดร้บัการผ่าตดัต้อกระจกเพอืป้องกนัการติดเชอืทชีดัเจน  ส่งผลให้การปฏบิตัิในการดูแลผูป้่วยผ่าตดั    
ตอ้กระจกไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั จงึอาจเป็นเหตุใหพ้บผูป้ว่ยตดิเชอืเพมิขนึอกี 

ปญัหาการติดเชอืในผู้ป่วยหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมจงึเป็นปญัหาทคีวรไดร้บัการดูแลอย่างเร่งด่วน
เนืองจากจดัเป็นหตัถการทีสําคญั  นํามาซงึความเสียหายทงัในด้านค่าใช้จ่ายทีเพิมขนึ ความน่าเชือถือของหน่วยงานที
เกยีวข้องอาจลดลง และทีสําคญั คือ การติดเชอืนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้  ทผี่านมา แม้จะมีการดําเนินงานให้
เหตุการณ์ของการตดิเชอืยุตลิง แต่การดําเนินงานเพอืลดและป้องกนัการตดิเชอืในผูป้่วยหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตา
เทยีมต้องมกีารจดัการทตี้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายๆฝ่าย มกีารจดัการทเีป็นระบบและเคร่งครดัในการปฏบิตัิ  โดยมี
พยาบาลป้องกนัและควบคุมการติดเชือเป็นผู้ขบัเคลือนการดําเนินงานทีสําคญั และอาศยัความร่วมมือของบุคลากร จาก       
สหสาขาวชิาชพี  รวมทงัผูด้แูลผูป้ว่ยมาจดัรปูแบบการดแูลผูป้ว่ยทชีดัเจนมากขนึ 

ผูว้จิยัในบทบาทของพยาบาลป้องกนัและควบคุมการตดิเชอืในโรงพยาบาล  จงึสนใจพฒันารูปแบบการดูแลผูป้่วยตดิ
เชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมในโรงพยาบาลกาํแพงเพชรโดยใชก้ารมสีว่นร่วมของบุคลากร ร่วมกบัการทบทวน
วรรณกรรมทเีกยีวขอ้งมาใช้ในการพฒันารูปแบบ  เพอืใหพ้ยาบาลและบุคลากรถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิและเพอืใหผู้ป้่วยหลงั
ผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทยีมได้รบัการดูแลเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มกีารป้องกนัการติดเชอืทเีคร่งครดั ซงึการที
บุคลากรไดม้สีว่นร่วมในการพฒันารปูแบบจะสง่ผลใหเ้กดิความร่วมมอืทดี ีทาํใหเ้กดิความ มนัใจ  ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยัและไม่เกดิ
การตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม และการดแูลผูป้ว่ยมปีระสทิธภิาพทยีงัยนืต่อไป 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพอืพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม 

2. เพอืวดัผลลพัธท์างการพยาบาลและผลลพัธด์า้นคลนิิกของการใชร้ปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจก 

ใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมในดา้น 

             2.1  การปฏบิตัิของพยาบาลวชิาชพีและผูดู้แลผูป้่วยตามแนวทางปฏบิตัิการดูแลผูป้่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่
เลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอื 

              2.2 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลผู้ป่วยต่อการใช้แนวทางปฏิบตัิการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด       
ตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอื  

2.3  อตัราการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยันีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Developmental research) มวีตัถุประสงคเ์พอืพฒันารูปแบบการ

ดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมและศกึษาผลลพัธท์างการพยาบาลและผลลพัธท์างคลนิิก ของการใช้
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทยีมในด้าน อตัราการปฏบิตัิตามแนวทางปฏบิตัิการดูแล
ผูป้่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอืของพยาบาลวชิาชพี และผู้ดูแลผูป้่วย  ความพงึพอใจของ
ผูด้แูลผูป้ว่ยต่อการใชแ้นวทางปฏบิตัดิงักล่าว และอตัราการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม 

กลุ่มตวัอย่างเป็น กลุ่มผู้ให้บรกิาร  ประกอบด้วย พยาบาลวชิาชพีจากแผนกผู้ป่วยนอกจกัษุ หอผูป้่วยสงฆอ์าพาธ 
และจกัษุ  หอผู้ป่วยพเิศษชนั 5 หอ้งผ่าตดัตา  พยาบาลจากเวชกรรมสงัคม  รวมจํานวน 35 คน กลุ่มผู้ป่วยต้อกระจกทจีกัษุ
แพทย์วนิิจฉัยและจําเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมทมีผีู้ดูแลตามเกณฑ์ จํานวน 160 คน และผูดู้แล
ผูป้ว่ยผ่าตดัตอ้กระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม  จํานวน 160 คน  และยนิดใีหค้วามร่วมมอืในการวจิยั โดยดําเนินการตงัแต่เดอืน
เมษายน 2559 - มถุินายน 2560) 

 

เครอืงมือทีใช้ในการดาํเนินการวิจยั 
ประกอบดว้ย เครอืงมอืทใีชใ้นการดําเนินงานวจิยั คอื แนวทางปฏบิตักิารดูแลผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตา

เทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอื เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  1. แบบบนัทกึการสงัเกตการปฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอืของ พยาบาลวชิาชพีจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
ลกัษณะแบบบนัทึกแบ่งออกเป็น 4 หมวด  1) การพยาบาลผู้ป่วยนอกจกัษุ  2) การพยาบาลระยะก่อนผ่าตดัหอผู้ป่วยใน        
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3) การพยาบาลระยะผ่าตดัทหีอ้งผ่าตดั  และ 4) การพยาบาลระยะหลงัผ่าตดัทหีอผู้ป่วยใน  2. แบบบนัทกึการสงัเกตการ
ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอืของผูดู้แลผูป้่วย ลกัษณะ
แบบบนัทกึแบ่งออกเป็น 3 หมวด 1) หมวดการทาํความสะอาด  2) หมวดขอ้หา้ม 3) หมวดการปฏบิตัติวั เครอืงมอืขอ้ 1 และ 2 
มลีกัษณะเป็นข้อปฏบิตัิหรือไม่ปฏิบตัิหากปฏบิตัิได้ 1 คะแนน ไม่ปฏิบตัิได้ 0 คะแนน นํามาคิดเป็นร้อยละของการปฏิบตัิ        
ผ่านเกณฑ์ท ี ร้อยละ 80 ถอืว่ายอมรบัได้  3. แบบสอบถามความพงึพอใจของพยาบาลวชิาชพีและผู้ดูแลผู้ป่วยต่อแนวทาง
ปฏบิตัิการดูแลผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทยีมเพือป้องกนัการติดเชอื ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดบั ไดแ้ก่ พงึพอใจมากทสีดุ (4.51 - 5.00) พงึพอใจมาก (3.51- 4.50) พงึพอใจปานกลาง (2.51 - 3.50)      
พงึพอใจน้อย (1.51- 2.50)  และพงึพอใจน้อยทสีดุ (1.00 - 1.50)  4. แบบบนัทกึอตัราการตดิเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนส์
แกว้ตาเทยีมซงึเป็นแบบบนัทกึจาํนวนการตดิเชอืและจํานวนแผลผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมนํามาคํานวณเป็นอตัรา
การตดิเชอื  เครอืงมอืทผีูว้จิยัสรา้งขนึหาความเทยีงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน และ
ผ่านการทดสอบความเชอืมนัของแบบบนัทกึความร่วมมอืในการปฏบิตัิตามแนวทางฯ ด้วย สมัประสทิธคิวามเชอืมนัของ         
คูเดอร์-รชิารด์สนั (KR-20) ได้ 0.82  และแบบสอบถามความพงึพอใจต่อแนวทางปฏบิตัิของพยาบาลวชิาชพีและผูดู้แลดว้ย
สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ได ้0.86   
 

การดาํเนินการวิจยั 

 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรม  และการวจิยัของโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
ดาํเนินการตามแผนการพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม  ดงันี 

ระยะที 1 วเิคราะหส์ถานการณ์ ก่อนพฒันา (เมษายน 2559) 
จัดตังทีมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย เพือป้องกันการติดเชือหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม 

ประกอบดว้ย ผูว้จิยั จกัษุแพทย ์1 คน หวัหน้าหอผู้ป่วย  และพยาบาลควบคุมการติดเชอืหอผูป้่วยนอกจกัษุ  หอผู้ป่วยสงฆ์
อาพาธและจกัษุ  หอผู้ป่วยพิเศษชนั 5  แห่งละ  2 คน พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ 3 คน  พยาบาลเวชกรรมสงัคม  2 คน         
รวม 15 คน  ร่วมวเิคราะหป์ญัหาการตดิเชอืทเีกดิขนึในผูป้ว่ยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม  ในปี 2558 จํานวน 4 ราย 
และปี 2559  จํานวน 1 ราย ( เมษายน ) พจิารณาเลือกปญัหาการติดเชอืหลงัผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจกเป็นประเดน็สําคญัใน         
การพฒันาและร่วมในการพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยเพอืป้องกนัการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม 

สถานการณ์การดแูลผูป่้วยก่อนการพฒันา 

ผู้วิจ ัยและทีมพัฒนาได้วิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนเวชระเบียน สนทนากลุ่ม  และการสมัภาษณ์บุคลากร
ผูเ้กยีวขอ้งและผูด้แูล มาสงัเคราะหพ์บว่า ก่อนการพฒันามปีญัหา   ดงันี 

1. การดแูลผูป้ว่ยยงัไม่มแีนวทางปฏบิตัใินดา้นการดูแลผูป้่วยเพอืป้องกนัการตดิเชอืทชีดัเจนพยาบาลปฏบิตัติาม
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการทํางานของตนเองและปฏบิตัติามแนวทางอนืๆ ทแียกส่วนในการเตรยีมและดูแล
ผูป้ว่ย  ไม่ชเีฉพาะเรอืงการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจก 

2. หอ้งผ่าตดั  ดา้นสงิแวดลอ้มและอุปกรณ์ อุปกรณ์บางอย่างไม่เออืต่อการปฏบิตัิและ เสยีงต่อการปนเปือนเชอื 
ปรมิาณการผ่าตดัไม่สมดุลกบัปรมิาณเครอืงมอื การจดัโซนหอ้งผ่าตดัและการเกบ็ stock มโีอกาสปนเปือน  ดา้นพฤตกิรรมการ
ปฏบิตั ิ มกีารใชอุ้ปกรณ์ซาํ เช่นใช้ผา้รองกระบอกฉีดยาชาซาํ การถูพนืหอ้งผ่าตดั ไม่เปลยีนถุงมอืก่อนจบัสงิแวดลอ้มใชชุ้ด
ปฏบิตังิานซาํ ใชนํ้ายาฟอกผวิผสมเอง มสีดัส่วนของนํายาไม่คงท ี

3. หอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน  พยาบาลผูใ้ห้ขอ้มูลและการซกัประวตัิ  ไม่ได้ประสานงานร่วมกนัและไม่ม ี    
การสอืสารทชีดัเจนกบัหอผูป้่วยในการเตรยีมการดูแลผูป้่วยหลงัผ่าตดั  รูปแบบการสอน/การซกัประวตัผิูป้่วยไม่เป็นแนวทาง
เดยีวกนั ไม่มขีนัตอนทชีดัเจนในการตรวจการตดิเชอืร่วม  เช่น  ฟนัผุ เป็นต้น  เนืองจากผูป้่วยรายล่าสุดมฟีนัผุรุนแรง  และม ี 
การตดิเชอื Enterococcus faecalis ซงึเป็นเชอืทางเดนิอาหารและมโีอกาสพบไดก้รณีมฟีนัผุ  และไม่ไดใ้ห้ผูดู้แลและผูป้่วย
สาธติยอ้นกลบัหลงัการสอนในเรอืงการลา้งมอื เชด็ตา หยอดตา 

4. ผูด้แูลผูป้ว่ยทบีา้นไม่เป็นคนเดยีวกนักบัทดีแูลในหอผูป้ว่ย หรอืมผีูด้แูลหลายคน 

5. การรายงานต่อเหตุการณ์กรณีพบผูป้่วยตดิเชอืไม่เป็นปจัจุบนัล่าชา้  ทําใหค้น้หาสาเหตุไดไ้ม่ครอบคลุม  และ 
ทนัเหตุการณ์ 
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เมอืได้ประเดน็จากสถานการณ์ก่อนการพฒันา ผู้วจิยัและทมีพฒันาจงึนํามากําหนดประเดน็และแนวทางทตี้อง
พฒันา 

ระยะที 2 พฒันาแนวปฏบิตักิารดูแลผูป้่วยเพอืป้องกนัการตดิเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมหลงัจาก
วเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนการพฒันา สรุปรปูแบบไดด้งัแผนภูมทิ ี2 และ 3 ดงัน ี
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    แผนภมิูที 3 การปฏบิตัเิมอืพบการตดิเชอืในผูป้ว่ยหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม 

 

นําแนวปฏิบตัิไปทดลองใช้กับผู้ป่วยต้อกระจกทตี้องได้รบัการผ่าตัด  จํานวน 30 คน  ในช่วงทมีารบัการรกัษา     
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 โดยให้เป็นผู้ป่วยทีมีผู้ดูแลเฉพาะทุกระยะจนถึงผู้ป่วยกลบับ้าน ศึกษาความเป็นไปได ้
ทดลองประเมนิผลลพัธ ์และนําประเดน็สาํคญัทตีอ้งปรบัปรุงมาพฒันาแกไ้ขนําไปใชก้บัผูป้ว่ยในระยะต่อไป 

 ระยะที 3 นําแนวทางปฏบิตัไิปใชใ้นการปฏบิตักิารดูแลผูป้่วยเพอืป้องกนัการติดเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนส์
แกว้ตาเทยีมในผูป้ว่ยทมีารบัการรกัษาในช่วงเดอืน พฤษภาคม - ธนัวาคม  2559 คดัเลอืกผู้ป่วยตามคุณสมบตัติามเกณฑ ์ที
ยนิดเีขา้ร่วมการวจิยั สามารถสอืสารได ้และมผีูด้แูลเฉพาะตลอดระยะเวลารกัษาทโีรงพยาบาลจนถงึต่อเนืองทบีา้น  ผลการใช้
รูปแบบ  (พฤษภาคม - ธนัวาคม 2559)  ได้มกีารดําเนินงานตามขนัตอนและแนวทางปฏบิตัิ นําไปใช้กบัผู้ป่วยทไีด้รบัการ
ผ่าตดัต้อกระจกจํานวน 160 คน และผู้ดูแลผู้ป่วยทเีป็นญาติผูป้่วยจํานวน 160 คน พยาบาลวชิาชพี  จํานวน 35 คน พบว่า 
พยาบาลวชิาชพีและผูด้แูลสามารถใหก้ารดแูลผูป้ว่ยตามแผนและขนัตอนในแนวทางปฏบิตัแิต่ละระยะไดต้ามทกีําหนด แต่พบ
ปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการคอื ในช่วงการศกึษา ไดพ้บผูป้่วยตดิเชอื อกี 2 ราย ในเดอืนพฤษภาคมและ มถุินายน 2559  
ซงึเมอืมาวเิคราะหส์าเหตุจงึพบปญัหาทสีาํคญัอกีคอื มอีาการคนัตา และฝุ่นเขา้ตา แต่ไม่ไดร้บีมาพบแพทยก์่อนวนันัด  จงึได้
ปรกึษากบัทมีพฒันาและปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัโิดยเพมิเตมิเรอืงการสง่ผูป้ว่ยใหเ้วชกรรมสงัคม เยยีมบา้น ประเมนิการปฏบิตัิ
หลงักลบับา้นโดยใชร้ปูแบบการแนะนําเดยีวกนักบัทผีูป้ว่ยอยู่โรงพยาบาล โดยเน้นผูป้ว่ยทผีูดู้แลไม่สามารถปฏบิตัไิดค้รบถ้วน 
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การอภิปรายผล 

 การวจิยัการพฒันารปูแบบการดแูลผูป้่วยตดิเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม  โรงพยาบาลกําแพงเพชร
อภปิรายได ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี 

1. การพฒันารปูแบบการดแูลผูป่้วยติดเชือหลงัผา่ตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทียม 
รปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  

พฒันาขนึจากการศกึษาเอกสารตํารา และงานวจิยั ทเีกยีวขอ้ง ร่วมกบัการสนทนากลุ่มเพอืใหไ้ดข้อ้มลูทเีป็นปจัจยัหรอืสาเหตุที
ทําให้เกดิการติดเชอื และการดําเนินการป้องกนัการติดเชอืหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทยีมทผี่านมา ซงึผู้เขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม เป็นบุคคลทมีคีวามรู ้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม เป็นอย่างด ีแนว
คําถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทีมีความเชยีวชาญ การสนทนากลุ่มทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ได้ข้อมูลที
หลากหลาย ทําให้เชอืมนัได้ว่าข้อมูลทไีด้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง สามารถนําไปสู่การกําหนดรูปแบบทีสอดคล้องกับ
หน่วยงาน  การมสี่วนร่วมในการพฒันางานทําใหทุ้กคนมองเหน็ถงึความสาํคญัของปญัหาและช่วยแกไ้ข11   ผูเ้ขา้ร่วมพฒันา
รปูแบบประกอบดว้ย จกัษุแพทย ์พยาบาลวชิาชพี และผูแ้ทนของคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการตดิเชอื ร่วมกบัปรกึษา
ทนัตแพทย์และเภสชักรในเรอืงทเีกียวข้อง ระดมความคิดเห็นเกียวกบัปญัหาและอุปสรรคของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพือ
ป้องกนัการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมทใีชอ้ยู่เดมิ ร่วมกนัวเิคราะห ์และกาํหนดรปูแบบการดูแลผูป้่วยเพอื
ป้องกนัการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมทเีหมะสม รวมทงัวธินํีารปูแบบดงักล่าวมาสู่การปฏบิตั ิรูปแบบการ
ดแูลผูป้ว่ยทพีฒันาขนึใหถ้อืเป็นนโยบายเฉพาะเรอืงซงึกาํหนดขนึว่าเป็นเรอืงทใีหค้วามสาํคญัและตอ้งรบีแกไ้ข ต้องดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพอืช่วยใหส้ามารถควบคุมและแกไ้ขปญัหาการติดเชอืได้ทนัท่วงท ี1) แนวทางปฏบิตัิการดูแล
ผูป้ว่ยผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอื การเน้นใหม้ผีูด้แูลเฉพาะเพอืฝึกทกัษะการสอนและปฏบิตัไิด้
ในแนวทางทถีูกต้อง  และปฏบิตัไิด้จรงิ การประเมนิภาวะติดเชอืร่วม  และประสานการดูแลต่อเนืองทบีา้นของงานเวชกรรม
สงัคม  2) มแีผนการสอนและสาธติทเีป็นรปูแบบเดยีวกนั 3) มขีนัตอนการรายงานกาณีตดิเชอือย่างรวดเรว็  ซงึผูว้จิยัไดจ้ดัการ
ประชุม  อธบิายรปูแบบทพีฒันาใหผู้ร้่วมวจิยัเขา้ใจ และสาธติแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ เพอืใหส้ามารถปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั  

2. ผลลพัธท์างการพยาบาลของการใช้รปูแบบการดแูลผูป่้วยติดเชือหลงัผา่ตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตา- 
เทียมในด้าน   

2.1  การปฏิบติัของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบติัการดูแลผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจก 
ใส่เลนสแ์ก้วตาเทยีมเพอืป้องกนัการติดเชอื  พบว่า  มกีารปฏบิตัิตามแนวทางปฏบิตัิอยู่ในระดบัผ่านเกณฑ์มยีอมรบัได้ทงั
พยาบาลวชิาชพีและผูด้แูลผูป้ว่ย  ซงึในดา้นการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตักิารดูแลผูป้่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีม
เพอืป้องกนัการตดิเชอืของพยาบาลวชิาชพี หลงัการพฒันารปูแบบ  พบว่า ในดา้นการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ย
ผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์กว้ตาเทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอืของพยาบาลวชิาชพีหลงัการพฒันารูปแบบทุกระยะ ผ่านเกณฑท์ี
ยอมรบัได ้ โดยพบว่า มคีะแนนมากทสีดุในระยะการพยาบาลทหีอผูป้ว่ยนอกจกัษุ ( รอ้ยละ 92.10) และน้อยทสีดุ  ในระยะการ

แผนภมิูที 4  อตัราการติดเชือหลงัผา่ตดัต้อกระจก ปี 2558-2559 ในช่วงการศึกษาวิจยั  
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พยาบาลระยะหลงัผ่าตดัทหีอผูป้ว่ยใน อาจจะเนืองจากทหีอผูป้ว่ยนอกจกัษุ มรีปูแบบการพฒันาทเีป็นขนัตอนตามลําดบั ตงัแต่
แรกรบัจนถงึก่อนเขา้หอผูป้ว่ย อกีทงัผูป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมมาก่อนในระยะหนึงแลว้ ก่อนทจีะนัดมาผ่าตดั จงึเกดิความคุน้เคย
ในการปฏบิตัิได้ง่าย  และเมอืพจิารณาในรายขอ้  พบว่า การปฏบิตัิน้อยทสีุดคอืทหีอผู้ป่วย โดยเฉพาะการบนัทกึตามระบบ 
post discharge surveillance เนืองจาก เป็นขนัตอนทกีระทาํหลงัจากใหก้ารปฏบิตักิารพยาบาลและมกัใหพ้ยาบาลป้องกนั และ
ควบคุมการตดิเชอืในหน่วยงานเป็นผูป้ฏบิตั ิจงึทาํใหค้ะแนนในสว่นนน้ีอย แต่ทงันี  โดยรวมยงัอยู่ในระดบัผ่านเกณฑท์ยีอมรบั
ได ้( รอ้ยละ 89.18) แสดงใหเ้หน็ถงึการใชแ้นวทางปฏบิตัทิพีฒันาขนึ  

ในการปฏบิตัขิองผูด้แูลพบว่ามคีะแนนของการปฏบิตัมิากกว่าก่อนสอนและสาธติการดูแลผูป้่วยอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติ ิเนืองจากการผูท้ไีดร้บัการสอนโดยการไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ มสีว่นใหส้ง่เสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจมากขนึได ้เพราะ ความรูท้ี
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวธิกีารต่างๆ ทเีรยีกว่า  ความรูแ้บบรปูธรรม ทาํใหส้ง่เสรมิการปฏบิตัไิดด้ี12 ทงันี ในดา้น
การปฏบิตั ิของผูด้แูล หลงัการสาธติ  พบว่า มคีะแนนมากทสีุดในหมวดของขอ้หา้ม (รอ้ยละ 85.28) เพราะการถูกหา้มจะเป็น
ส่วนทมีกัจะถูกให้ความสําคญั ทงันี โดยรวมยงัอยู่ในระดบัผ่านเกณฑ์ทยีอมรบัไดเ้ช่นกนั (ร้อยละ 82.81) เนืองจากมคีวาม
เขา้ใจและปฏบิตัิได้มากขนึจากเดมิ จากคะแนนการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตักิารดูแลผูป้่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตา
เทยีมเพอืป้องกนัการตดิเชอืของผูดู้แลผูป้่วยหลงัการสอนและสาธติเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(8.98 คะแนน เทยีบกบั 
15.54 คะแนน  p< 0.001) สอดคล้องกบัการศึกษาของกาญจนา อุบลพงศ์13  ทพีบว่าการพฒันารูปแบบทเีป็นรูปธรรม         
จะสง่เสรมิใหพ้ฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยและญาตไิดใ้นระดบัด ี

2.2 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพและผูด้แูลผูป่้วยต่อการใช้แนวทางปฏิบติัการดแูลผูป่้วยผา่ตดัต้อ -
กระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทียมเพือป้องกนัการติดเชือ  

ความพงึพอใจของพยาบาลวชิาชพีและผู้ดุแลผู้ป่วยต่อการใช้แนวทางปฏบิตัผิู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตา
เทยีมพงึพอใจในระดบัมาก ( =4.34  และ 4.32 ตามลาํดบั) โดยความพงึพอใจของพยาบาลวชิาชพีในเรอืงความรูส้กึมคีุณค่าที
สามารถทาํใหผู้ป้่วยทดีูแลปลอดภยัจากการตดิเชอืมากทสีุด ( =4.51) เนืองจากการพฒันาครงันีไดใ้หพ้ยาบาลวชิาชพีมสี่วน
ร่วมในการปฏบิตัิ และส่งผลให้เออืประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานไดจ้รงิ และความพงึพอใจของผู้ดูแล พงึพอใจในภาพรวมต่อ
รูปแบบการดูแลผูป้่วยครงันี มากทสีุด ( =4.50) อาจจะเนืองจากผูดู้แลมองเหน็ประโยชน์และได้รบัการฝึกปฏบิตัไิดจ้รงิเกดิ
ความมนัใจมากขนึได ้

2.3  อตัราการติดเชือหลงัผา่ตดัต้อกระจกใส่เลนสแ์ก้วตาเทียม 

การพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม โรงพยาบาลกาํแพงเพชรโดยใชก้าร
มสีว่นร่วมของบุคลากรทเีกยีวขอ้ง มกีารจดัการทเีป็นระบบ ไดค้วามร่วมมอืจากสหสาขา และมรีูปแบบทสีามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
สง่ผลใหอ้ตัราการตดิเชอืลดลง และเกดิความร่วมมอืและความพงึพอใจในการปฏบิตัไิด ้ แมว้่าในขณะทศีกึษาวจิยัไดม้ีการตดิ
เชอือกี 2 ราย แต่ไดป้รบัปรุงรปูแบบใหค้รอบคลุมการดแูลต่อเนอืงทบีา้น ซงึผูป้ฏบิตัไิดใ้ชร้ปูแบบผ่านตามเกณฑแ์ละมคีวามพงึ
พอใจในการใชรู้ปแบบเพอืพฒันาดงักล่าว และเมอืเฝ้าระวงั ต่อเนืองอกี 6 เดอืน และ 12 เดอืน ไม่พบการติดเชอือกีโดยคง
ระบบการใชร้ปูแบบทพีฒันาขนึ  
                

ประโยชน์ทีได้รบัจากการวิจยั 

1. การพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้ เพอืลด
อตัราการตดิเชอืหลงัผ่าตดัตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีม  

2. เกดิความร่วมมอืในการปฏบิตัติามแนวทาง มสี่วนร่วมจากบุคลากรทเีกยีวขอ้ง และผูดู้แลผูป้่วยสามารถ ลดอตัรา
การตดิเชอืหลงัการผ่าตดัได ้

3. ทาํใหเ้กดิตน้แบบทสีามารถนําไปใชใ้นการดูแลผูป้่วยอนืๆ เพอืป้องกนัการตดิเชอืและเป็นแนวทางการพฒันางาน
การพยาบาลดา้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชอืใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนอืง 

4. เป็นแนวทางการนําปญัหาจากงานประจาํมาวเิคราะหแ์ละพฒันาเพอืใหคุ้ณภาพการพยาบาลมปีระสทิธภิาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

1. ศกึษาวจิยัเพอืพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยเพอืป้องกนัการตดิเชอืในผูป้ว่ยอนืๆ 

2. พฒันาแนวทางปฏบิตัแิละมกีารวดัผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตักิ่อนและหลงัเพอืใหม้คีวามสมบรูณ์ยงิขนึ 

3. สง่เสรมิใหม้ผีูด้แูลผูป้ว่ยมสีว่นร่วมในการพฒันางานเพอืลดอตัราการตดิเชอืในผูป้ว่ยอนืๆ  
4. ศกึษาผลของการสาธติยอ้นกลบัทเีป็นรปูธรรมชดัเจนในการพฒันางานอนืๆต่อไป 
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ทุกท่านทใีหค้วามร่วมมอืในการร่วมวจิยัในครงันี 
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Hemodialysis Nursing Care for Patient With End-stage Renal Disease: A Case Study 

 
Pikul  Meesapthong, M.N.S.* 

 
Abstract 
Introduction : Hemodialysis is one of the kidney failure treatments that helps patients with end-stage renal disease 

to live longer and have a better quality of life. Presently, there are 16 hemodialysis machines at Kamphaengphet 

hospital and there were 4363, 5180 and 6071 hemodialysis treatments provided in 2015-2017, respectively. Patients 

who receive hemodialysis can have high risks of complications; therefore, hemodialysis nurses must be specialized 

and highly skillful in preparing the patients and providing quality nursing care during the hemodialysis so that the 

patients can be safe and have better quality of life. 

Objective : To study nursing care and management in a patient with end-stage renal disease who received 

hemodialysis. 

Result : This was a case study of a 37-year-old Thai female who had a history of diabetes. The patient was 

admitted to Kampheangphet hospital due to headache, nausea and vomitting. She was diagnosed with an end-stage 

renal disease. The intervention planning was to provide the patient with hemodialysis treatments. The nurses 

educated the patient to prepare her for hemodialysis and provided specialized nursing care during the hemodialysis 

procedures. The result of the study showed that the patient continued to receive hemodialysis consistently twice a 

week and had no complications during the hemodialysis procedures. She was independent and had improved quality 

of life. 

Conclusion : Hemodialysis nurses need to have specialization and high expertise in assessing patients' readiness 

for hemodialysis, planning the nursing care and management, preparing the equipment, and preventing any 

complications that can occur at any time during the hemodialysis procedures.  Hemodialysis nurses work with the 

healthcare team to ensure the patients' safety before, during, and after the hemodialysis. 

 

Keywords : dialysis machine, chronic renal failure nursing care, chronic kidney disease 

 

 

 
* Registered Nurse, Professional Leve, Specialist nursing, Kamphaeng Phet hospital 
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การพยาบาลผูป่้วยโรคไตเรือรงัระยะสดุท้ายทีรบัการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม :กรณีศึกษา 

 
พกิุล มทีรพัยท์อง, พย.ม.* 

            
บทคดัยอ่ 
บทนํา : การฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีมเป็นการรกัษาทดแทนไตวธิหีนึง  ทชี่วยยดือายุใหผู้้ป่วยไตเรอืรงัระยะสุดทา้ยหรอื
ระยะท ี5 มอีายุยนืยาวขนึและมคุีณภาพชวีติทดี ีปจัจุบนัโรงพยาบาลกําแพงเพชร มเีครอืงไตเทยีม จํานวน 16 เครอืง มกีาร
รกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ในปี 2558 -2560 จํานวน 4363,5180 และ 6071 ครงัตามลําดบั  การฟอกเลอืด
ดว้ยเครอืงไตเทยีมมโีอกาสเสยีงต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นสงู ดงันนัพยาบาลไตเทยีมตอ้งมทีกัษะความรูค้วามชาํนาญอย่างสงู 
โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใ์ชเ้พอืเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยสาํหรบัการฟอกเลอืด ใหก้ารพยาบาลขณะฟอกเลอืดได้
อย่างมคุีณภาพเพอืใหผู้ป้ว่ยปลอดภยั และมคีุณภาพชวีติทดี ี 
วตัถปุระสงค ์: เพอืศกึษาการใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยโรคไตเรอืรงัระยะสดุทา้ยทไีดร้บัการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม  

ผลการศึกษา: กรณีศกึษา  หญงิไทย อายุ 37 ปี  มปีระวตัเิป็นโรคเบาหวาน เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชรดว้ย
อาการเวยีนศรีษะ  คลนืไส ้ อาเจยีน  แพทยว์นิิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรอืรงัระยะสุดทา้ย วางแผนให้การรกัษาโดยการฟอกเลอืด
ดว้ยเครอืงไตเทยีม พยาบาลไดใ้หค้าํปรกึษาผูป้ว่ย เพอืเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยสาํหรบัการฟอกเลอืด และใหก้ารพยาบาลขณะ
ฟอกเลอืด ผลลพัธ์ปจัจุบนัผู้ป่วยยงัคงรบัการรกัษาโดยการฟอกเลือด 2 ครงั/สปัดาห์สมําเสมอ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นขณะรบัการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม และมคีุณภาพชวีติทดี ี
สรปุ : ดงันนัพยาบาลไตเทยีมต้องอาศยัทกัษะความรู้ความชํานาญอย่างสูงในการปฏบิตักิาร มกีารประเมนิความพรอ้มของ
ผูป้่วยก่อนการฟอกเลอืด การวางแผนการพยาบาลและเตรยีมอุปกรณ์ในการฟอกเลอืด มกีารป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทอีาจ
เกดิขนึและแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีเพอืให้ผูป้่วยปลอดภยัจากการฟอกเลอืด โดยการใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกบัทมีสขุภาพทงัในระยะก่อนฟอกเลอืด ขณะฟอกเลอืด และหลงัฟอกเลอืด  
 

คาํสาํคญั : การฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม  การพยาบาลผูป้ว่ยโรคไตเรอืรงัระยะสดุทา้ย 

 

 
 

* พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ  งานตรวจและรกัษาพยาบาลพเิศษ  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทนํา 
            โรคไตเรอืรงัม ี5 ระยะ เมอืเข้าสู่โรคไตเรอืรงัระยะสุดท้าย จําเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดยการบําบดัทดแทนไต         
ไตเรอืรงัระยะสุดท้าย  จะทําให้ผูป้่วยมขีองเสยี เกลอืแร่  และสารนําสะสมในร่างกายจํานวนมาก ผูป้่วยมกัมาพบแพทยด์ว้ย
อาการเบอือาหาร  คลนืไสอ้าเจยีน  ซดี  อ่อนเพลยี  บวมนํา  เหนือยง่าย การรกัษาดว้ยยาและการควบคุมอาหารไม่เพยีงพอ
จะทําใหม้โีรคแทรกซอ้นทรุีนแรงตามมา ผูป้่วยกลุ่มนีจําเป็นต้องไดร้บัการบําบดัทดแทนไต ซงึม ี 3 วธิ ี ไดแ้ก่ การฟอกเลอืด
ดว้ยเครอืงไตเทยีม การลา้งไตทางช่องทอ้งแบบต่อเนือง และการผ่าตดัปลูกถ่ายไต จงึจะทําใหผู้ป้่วยดํารงชวีติอยู่ได ้ขอ้บ่งชี
สาํคญัในการรกัษาโดยการบําบดัทดแทนไต ไดแ้ก่ ภาวะแทรกซอ้นของยูรเีมยี ไดแ้ก่ เยอืหุม้หวัใจอกัเสบจากยูรเีมยี (uremic 

pericarditis) คลนืไสอ้าเจยีนอย่างต่อเนืองจากยูรเีมยี (persistent nausea and vomitting) ความผดิปกตขิองระบบประสาทที
ลุกลามจากภาวะยูรเีมยี (progressive uremic encephalopathy)เช่น สบัสน ชกั หมดสต ิเลอืดหยุดยากจากภาวะยูรเีมยี 

(severe uremic bleeding)ภาวะแทรกซอ้นทไีม่ตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยการใชย้า เช่น ภาวะนําเกนิ  นําท่วมปอด ภาวะ
โปตสัเซยีมสงู นําหนักลดหรอืขาดอาหารอย่างรุนแรง (weight loss and mulnutition )จะเหน็ได้ว่าขอ้บ่งชเีบอืงต้นล้วน
เกยีวขอ้งกบัความรุนแรงของภาวะยรูเีมยีและลว้นคุกคามต่อชวีติ เสยีงต่อการเสยีชวีติไดง้่าย แพทยโ์รคไตจะแนะนําใหท้ําการ
รกัษาโดยการรกัษาโดยการบําบดัทดแทนไต เรว็ขนึ ก่อนเกดิอาการของภาวะยูรเีมยีรุนแรง โดยเรมิฟอกเลอืดเมอือตัรากา ร
กรองของไต น้อยกว่า 6 มล/นาท/ี1.73 ม3  การฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม (Hemodialysis)  เป็นวธิกีารบําบดัทดแทนไตที
ไดร้บัการนิยมอย่างแพร่หลายในปจัจุบนั  โดยมเีครอืงไตเทยีมทําหน้าทดีงึเลอืดปรมิาณมากออกจากร่างกายส่งไปยงัตวักรอง
ไตเทยีม โดยใชว้งจรนําเลอืด (blood circuit) ดว้ยความเรว็ 200 - 400 มลิลลิติร/นาท ีทําวนๆซาํๆ เป็นเวลานาน 4 - 5 ชวัโมง  
ภาวะแทรกซ้อนทพีบได้บ่อยระหว่างการฟอกเลอืดด้วยเครอืงไตเทยีม คอื ความดนัโลหติตํา (Hypotention) ตะครวิ (muscle 

clamp) คลนืไสอ้าเจยีน (nausea & vomitting) ไขห้นาวสนั (fever & chill)) พบเฉลยีรอ้ยละ 10  
            ปจัจุบนัโรงพยาบาลกําแพงเพชร มเีครอืงไตเทยีม จํานวน 16 เครอืง มกีารรกัษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครอืง        
ไตเทยีม โดยสถติกิารฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ปี 2558 - 2560  มจีํานวน 4,363, 5,180 และ 6,071 ครงัตามลําดบั         
การพยาบาลผู้ป่วยทีรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมมีวัตถุประสงค์สําคัญ  คือ ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดอย่างมี
ประสทิธภิาพ  ปลอดภยัไดม้าตรฐาน  ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นรวมถงึมคีุณภาพชวีติทดี ีซงึพยาบาลไตเทยีมเป็นบุคคลที
ดแูลและทอียู่ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ยมากทสีดุ จะตอ้งมคีวามรูค้วามชํานาญดา้นการพยาบาล และสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆไดอ้ย่าง
รวดเร็วทนัท่วงที เพือให้ผู้ป่วยปลอดภัย โดยการนํากระบวนการพยาบาล (Nursing process) มาใช้ร่วมกบัการปฏิบัติ         
บนพนืฐานของทฤษฏหีรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตม้าตรฐานการรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม  
 
กรณีศึกษา  
           ผูป้ว่ยหญงิไทย อายุ 37 ปี  มปีระวตัเิป็นโรคเบาหวาน  รกัษาทโีรงพยาบาลกาํแพงเพชรมาตลอด เขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลกาํแพงเพชรดว้ยอาการเวยีนศรีษะ คลนืไสแ้ละอาเจยีน ตรวจเลอืดพบ ค่า Blood  Urea Nitrogen  61 mg% และ 
ค่า Creatinine  6.42 mg%  Ultrasound Kidney พบว่าไตยงัมขีนาดปกต ิแพทยว์นิิจฉัยว่า เป็นแพทยว์นิิจฉัยว่าเป็นAcute 

Kidney injury on top Chronic Kidney Disease  ใหก้ารรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ทาง Double lumen 

catheter 2 ครงั/สปัดาห ์เป็นระยะเวลา 60 วนั การทํางานของไตไม่ดขีนึ ปสัสาวะยงัออกน้อย บวมทงัตวั ค่า Blood  Urea 

Nitrogen และ ค่า Creatinine ยงัสงูผดิปกติ  แพทยว์นิิจฉัยว่าเป็น End  Stage Renal Disease  ต้องรกัษาบําบดัทดแทนไต
ดว้ยการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีมตลอดชวีติ สปัดาหล์ะ 2-3 ครงัๆละ 4 ชวัโมง   
 
ปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล   
ระยะเตรียมตวัก่อนการรกัษาโดยการฟอกเลอืดด้วยเครอืงไตเทียม 
        ปัญหา : ผูป้ว่ยมคีวามวติกกงัวลและขาดความรูเ้กยีวกบัการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 
        ข้อมูลสนับสนุน : ผูป้ว่ยมสีหีน้าวติกกงัวล และมคีาํถามเกยีวกบัโรคไตและแนวทางการรกัษา  
        วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล : ลดความวติกกงัวลและกลวัเกยีวกบัการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม  และมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ สามารถปฏบิตัตินไดถู้กตอ้งทุกระยะของการฟอกเลอืด มคีวามพรอ้มทงัดา้นร่างกายและจติใจก่อนการฟอกเลอืด 
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         เกณฑก์ารประเมินผล : ผูป้ว่ยคลายความวติกกงัวล และใหค้วามร่วมมอืในการฟอกเลอืด 

         กิจกรรมการพยาบาล :  
         การเตรียมด้านจิตใจ :  

1. ให้คําปรึกษา แก่ผู้ป่วย และญาติสายตรงในครอบครัวทีเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ วางแผนการรักษาและ
รบัผดิชอบใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูป้ว่ย  

2. ชแีจงวตัถุประสงคข์องการใหค้ําปรกึษา  ดว้ยการใหค้วามรูเ้รอืงโรคไตเรอืรงัระยะสุดทา้ย แนวทางการ
รกัษา ผูป้ว่ยและครอบครวัร่วมวางแผนการรกัษาและเลอืกวธิกีารรกัษา ไดเ้หมาะสมกบับรบิทครอบครวัของตนเอง  

3. อธบิายขนัตอน การเตรยีมตวัเพอืการฟอกเลอืด  ตงัแต่การเตรยีมเสน้เลอืด  สถานทฟีอกเลอืด ค่าใชจ้่าย 
และสทิธใินการบาํบดัทดแทนไตของผูป้ว่ยทุกวธิ ี เพอืใหร้บัทราบสทิธกิารรกัษาโรคไตเรอืรงั และเพอืพทิกัษ์สทิธกิารรกัษาของ
ผูป้ว่ย  

4. ให้คําอธบิายขนัตอนการฟอกเลอืด ภาวะแทรกซ้อนทมีโีอกาสเกดิขนึและการปฏบิตัติวัขณะฟอกเลอืด 
ความถใีนการฟอกเลอืด ผลสาํเรจ็ในการรกัษา โดยผูป้่วยจะไดร้บัการดูแลอย่างใกลช้ดิ ตามมาตรฐานการรกัษาโดยการฟอก
เลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม จากอายุรแพทยโ์รคไตและพยาบาลทผี่านการอบรมไตเทยีม  

5. สงัเกตการณ์แสดง ท่าทาง คาํพดู อารมณ์ของผูป้ว่ย ตลอดจนอาการผดิปกตทิางดา้นร่างกาย 

6. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสอบถามขอ้สงสยัและได้ระบายความรู้สกึ โดยตอบขอ้ซกัถามของผู้ป่วยด้วยท่าที
นุ่มนวล ใชภ้าษาทเีขา้ใจง่าย อยู่ในขอบเขตทสีามารถตอบได ้ และตงัใจฟงัการระบายความรูส้กึของผูป้ว่ยอย่างเตม็ใจ และเหน็ใจ 
            การเตรียมทางด้านรา่งกาย  

1. ใหผู้ป้ว่ยรบัประทานอาหารไดต้ามเวลาปกต ิไม่ตอ้งงดอาหารและนํา 
2. ใสเ่สอืทมีกีระดุม สามารถแกะกระดุมบรเิวณอกได ้

3. ถอดเครอืงประดบับรเิวณคอ ทกุชนิด  
4. เซน็ยนิยอมใหก้ารฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 

5. จดัท่านอน ท่าทสีบายขณะฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 

การประเมินผล : ผูป้ว่ยคลายความกงัวล ใหค้วามร่วมมอืในการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 
 
ระยะขณะฟอกเลอืดด้วยเครอืงไตเทียม 

ปัญหาที 1  เสยีงต่อระบบไหลเวยีนลม้เหลวจากภาวะนําเกนิ กอ่นกาํหนดวนันดัฟอกเลอืด 
           ข้อมูลสนับสนุน : บวมทงัตวั ปสัสาวะออกน้อย วนัละ 400-500 มลิลลิติร  
            วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล : ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะนําเกนิ ไม่เกดิภาวะระบบไหลเวยีนลม้เหลว 
            เกณฑ์การประเมินผล : แรกรบัก่อนการฟอกเลอืด  มสีญัญาณชพีอยู่ในระดบัปกติ (ชพีจร 80-90 ครงั/นาท ี      
ความดนัโลหติ 110/80-140/90 มม.ปรอท ) นําหนกัเพมิจากเกณฑท์ตีงัไว ้ไม่เกนิ 4 กโิลกรมั ไม่มอีาการแสดงของภาวะนําเกนิ 
ไดแ้ก่ อาการหายใจเหนือยหอบ นอนราบไม่ได ้ 
          กิจกรรมการพยาบาล  
  1.  ชงันําหนกัก่อนและหลงัการฟอกเลอืด เพอืนํามาเปรยีบเทยีบกบันําหนกัตวัแหง้ 
  2.  สอนใหผู้ป้ว่ยตวงนําดมืวนัละ 1,000 มลิลลิติร และบนัทกึปรมิาณปสัสาวะ 24 ชวัโมง  
   3.  วดัและบนัทกึสญัญาณชพีตรวจดูอาการบวมบรเิวณเทา้ หน้าแขง้ ฟงัเสยีงปอดทงัสองขา้ง สงัเกตเสยีง
ผดิปกต ิอาการหายใจลาํบาก หลอดเลอืดดาํทคีอโปง่พอง ก่อนไดร้บัการฟอกเลอืด 

             4.  สอนให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานอาหารทีมีนําน้อย หลีกเลียงการรับประทานข้าวต้ม  โจ๊ก  นําซุป 
เครอืงดมืทุกชนิด ควบคุมนําหนกัเพมิขนึน้อยกว่า 1 กโิลกรมัต่อวนั 

              5. จาํกดัการรบัประทานรสเคม็ซงึมโีซเดยีมสงู รบัประทานนําปลา หรอืซอีวิได ้วนัละ 3 ชอ้นชา    
             ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล : รบัแรกก่อนฟอกเลอืดสญัญาณชพี ความดนัโลหติ 120/ 80 – 150/90 มม.
ปรอท  ชพีจร 80-90 ครงั/นาท ี นําหนกัเพมิจากเกณฑ ์ครงัละ 3-4 กโิลกรมั ไม่มอีาการหายใจเหนือยหอบ นอนราบไม่ได ้ 
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            ปัญหาที 2  มโีอกาสเกดิภาวะ Hypovolumic shock จากการเสยีนําขณะฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 
             ข้อมูลสนับสนุน : ขณะฟอกเลอืดมกีารดงึนําออกจากร่างกาย 700 –1,000  มลิลลิติร/ชวัโมง 
           วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล : ผูป้ว่ยปลอดภยัไม่เกดิภาวะแทรกซอ้นจนขาดนํา ขณะรบัการฟอกเลอืด 
           เกณฑก์ารประเมินผล :  ไม่มอีาการแสดงของการขาดนํา ไดแ้ก่ ความดนัโลหติตาํ หน้ามดื ใจสนั 
             กิจกรรมการพยาบาล 
              1.  แนะนําใหผู้ป้ว่ยสงัเกตอาการผดิปกตขิองตนขณะฟอกเลอืด ทจีะต้องรบีแจง้พยาบาลทนัท ีไดแ้ก่อาการ
หน้ามดื ใจสนั ความดนัโลหติตาํ ตะครวิ  
              2.  วดัและบนัทกึสญัญาณชพีระหว่างการฟอกเลอืด ทุก 30 นาท ี 
              3.  ปรบัอุณหภูมขิองนํายาฟอกเลอืด 36 องศาเซลเซยีส 
              4.  ประเมนิปรมิาณนําทรี่างกายไดร้บัและทอีอกจากร่างกายในแต่ละวนั และประเมนิปรมิาณการดงึนําออก
จากร่างกายใหเ้หมาะสม ไม่มากกว่าปรมิาณนําทไีดร้บั 

                5.  บนัทกึปรมิาณนําทดีงึออกทุก 30 นาท ีและเฝ้าระวงัอาการผดิปกติของการสูญเสยีนําปรมิาณมาก
ระหว่างการฟอกเลอืด ไดแ้ก่ หน้ามดื ใจสนั ความดนัโลหติตาํ ตะครวิ   
                 6.  ปิด /ปรบัลดอตัราการดงึนํา (Ultrafiltration rate) ในขณะฟอกเลอืด 

                 7.  พจิารณาปรบัเพมินําหนกัแหง้ 0.5-1 กโิลกรมั 
                ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล : ขณะฟอกเลอืดชวัโมงท ี4  เรมิมคีวามดนัโลหติลดลง  90/50 มม.ปรอท ปิด
และปรบัลดอตัราการดงึนํา ความดนัโลหติดขีนึอยู่ในระดบัปกต ิ110 / 80 – 140/90 มม.ปรอท  ชพีจร 80-90 ครงั/นาท ีไม่มี
อาการแสดงของการขาดนํา ไม่มเีสยีงแหบแหง้ นําหนักหลงัฟอกเลอืด 51.1 กโิลกรมั ซงึใกลเ้คยีงกบันําหนักทตีงัไว้ (weight 

gain) 51.0 กโิลกรมั 

 
               ปัญหาที 3  มโีอกาสเกดิภาวะ Hypoglycemia ขณะฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 
               ข้อมูลสนับสนุน : ผูป้ว่ยเป็นโรคเบาหวาน ไดร้บัยาฉีด Mixtrad 20 ยนูิต Sc ac เชา้   
           วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล : ผูป้ว่ยปลอดภยั จากภาวะแทรกซอ้น Hypoglycemia ขณะฟอกเลอืด 
        เกณฑก์ารประเมินผล:  DTX >80 mg% ไมม่อีาการ Hypoglycemia  ไดแ้ก่ เหงอืออก ใจสนั  
              กิจกรรมการพยาบาล 
               1.  แนะนําใหผู้ป้ว่ยสงัเกตอาการผดิปกตขิองตนขณะฟอกเลอืด ทจีะต้องรบีแจง้พยาบาลทนัท ี ไดแ้ก่ เหงอืออก 
ใจสนั  
               2. วดัและบนัทกึสญัญาณชพีระหว่างการฟอกเลอืด ทุก 30 นาท ี 
               3.  ตรวจค่า  DTX ขณะฟอกเลอืดชวัโมงท ี1 และ 4  

               4. ใหง้ดฉีดยา Mixtrad วนัทฟีอกเลอืด  
               5. ดแูลให ้50% glucose 50 ml IV push  

               6. เฝ้าระวงั สงัเกตอาการ Hypoglycemia ไดแ้ก่ เหงอืออก ตวัเยน็ ใจสนั ใจคอไม่ด ีตลอดระยะเวลาการ
ฟอกเลอืด  
                ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล : ขณะฟอกเลอืดชวัโมงท ี2  DTX  76 mg% ไม่มอีาการใจสนั ดูแลให ้50% 

glucose 50 ml IV push  ชวัโมงท ี4  DTX  136 mg% ไม่มอีาการผดิปกต ิ
 
                ปัญหาที 4  ขาดสารอาหาร และขาดสมดุลของเกลอืแร่ในร่างกาย  
                ข้อมูลสนับสนุน : serum albumin 2.1 mg%  serum Potassium 5.6 mg%  ผูป้่วยบ่นอ่อนเพลยีเบอือาหาร 
คลนืไสอ้าเจยีน และการสญูเสยีกรดอะมโินในขณะทาํการฟอกเลอืด รวมถงึการเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเกยีวกบัการรบัประทานอาหาร 
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             วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล:  ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะการขาดสารอาหาร และภาวะเกลอืแร่ในร่างกายไม่สมดุล          
              เกณฑก์ารประเมินผล  

  1. ระดบั  Serum albumin  มากกว่า 3.5 mg%   
2. ระดบั Serum potassium 3.5 - 5.1 mg%   

                 กิจกรรมการพยาบาล 
                    1. อธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเกยีวกบัการรบัประทานอาหารสาํหรบัผูป้ว่ยทไีดร้บัการฟอกเลอืดดว้ย
การรบัประทานอาหารโปรตนีสงู เช่น เนือปลาและไขข่าว  รวมถงึอาหารทตีอ้งจาํกดัปรมิาณ จาํพวกผกัและผลไมต่้างๆ    
                    2. ดแูลการทาํความสะอาดช่องปากและฟนั เพอืกระตุน้ใหเ้กดิความอยากอาหาร 
                    3. กระตุ้นใหเ้กดิความอยากอาหาร ดว้ยการออกกําลงักายทไีม่หกัโหม ดว้ยการเดนิวันละ 20 – 30 นาท ี
เพอืใหม้เีคลอืนไหวของร่างกาย ทาํใหเ้กดิความอยากอาหารมากขนึ  
                    4. ดูแลให้รบัประทานไข่ขาวต้ม 2 ฟองหลงัฟอกเลือด และกระตุ้นให้รบัประทานทบี้านมอืละ 2-3 ฟอง            
อย่างต่อเนอืง 
                     5. ดแูลใหไ้ดร้บัยาแกค้ลนืไสอ้าเจยีนตามแผนการรกัษาของแพทย ์
                     6.  ตดิตามค่า Serum albumin  และ electrolyte ทุก 3 เดอืน 

          ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล : รบัประทานอาหารโปรตนีสงูได ้ และจํากดัอาหารโปตสัเซยีมสงูได ้นําหนักตวั
ไม่ลดลง หลงัฟอกเลอืดประมาณ 3 เดอืนและมรีะดบั serum albumin  เพมิขนึ = 3.8 mg%  ระดบั serum potassium 3.5 - 

5.1 mg%   
  
                  ปัญหาที 5  เสียงต่อการติดเชือจากกระบวนการฟอกเลือด      
                  ข้อมูลสนับสนุน :  กระบวนการฟอกเลอืดมรีอยต่อหลายจุด เลอืดของผูป้่วยต้องสมัผสักบันํายาฟอกเลอืด และ
ผูป้ว่ยไดร้บัการใส ่Double lumen catheter เพอืการฟอกเลอืด นานเกนิ 90 วนั 
                 วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล : ผูป้ว่ยปลอดภยัจากกระบวนการฟอกเลอืดไม่มกีารตดิเชอื  
                  เกณฑก์ารประเมินผล    

1. ขณะฟอกเลอืดไม่มอีาการไข ้หนาวสนั  
2. แผล exit site ของ Double lumen catheter แหง้ด ี

3. ผลการตรวจเพาะเชอืนําบรสิทุธ ิและนํายาสาํหรบัการฟอกเลอืด < 200 cell/cfu     
              กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมนิอุณหภมูริ่างกายก่อนการฟอกเลอืด  
2. ประเมนิและดูแลแผล  exit site ของ  Double lumen catheter ว่าแหง้ ไม่มแีดง รอ้น ไม่มหีนอง  ทํา

แผลโดยยดึหลกัปราศจากเชอื    
3. ปฏบิตักิารเตรยีมอุปกรณ์ฟอกเลอืดโดยยดึหลกัปราศจากเชอื และดแูลใหว้งจรฟอกเลอืดใหเ้ป็นระบบปิด

ตลอดเวลา 
4. ดแูลแผล Exit site ของ Double lumen catheter ใหปิ้ดมดิชดิตลอดเวลาขณะฟอกเลอืด 

5. สงัเกตอาการผดิปกต ิไดแ้ก่อาการไข ้หนาวสนั ขณะฟอกเลอืด   
6. แนะนําใหผู้ป้ว่ยดแูลสาย Double lumen catheter ใหแ้หง้  ปิดแผลมดิชดิหลงัฟอกเลอืด                                     
7. ดแูลระบบการผลตินําบรสิทุธ ิและสง่นําบรสิทุธติรวจเพาะเชอืแบคทเีรยีทุก 1 เดอืน  

                 ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล: ไม่มอีาการไข ้หนาวสนัขณะฟอกเลอืด  อุณหภูมริ่างกาย  =  36.5  องศา
เซลเซยีส แผล Exit site ของ Double lumen catheter  แหง้ด ีไม่แดง  ผลการตรวจเพาะเชอืนําบรสิุทธ ิและนํายาฟอกเลอืด
จาก เครอืงไตเทยีม  <50 cell/cfu    
 

 



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital Journal

»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561 37

                 ปัญหาที 6  เสยีงต่อการมเีลอืดออกง่ายในทุกระบบของร่างกาย  เนอืงจากไดร้บัเฮพารนี 

                     ข้อมูลสนับสนุน : ใชเ้ฮพารนิระหว่างการฟอกเลอืด ครงัละ 4,000 ยูนิต สปัดาหล์ะ 3 ครงั เพอืป้องกนัเลอืด
แขง็ตวัในระบบของตวักรองไตเทยีม  

                 วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล :  ผูป้ว่ยปลอดภยัไมม่เีลอืดออกผดิปกตใินทุกระบบของร่างกาย   
                  เกณฑ์การประเมินผล : ใชเ้ฮพารนีในขณะฟอกเลอืดไดใ้นขนาดทไีม่มเีลอืดออกผดิปกติ  สญัญาณชพีอยู่ใน
เกณฑป์กต ิ 
                  กิจกรรมการพยาบาล  
                   1. ประเมนิการมเีลอืดออกผดิปกติของผู้ป่วยและบนัทกึ  เช่น  การอาเจยีน  หรอืถ่ายอุจจาระเป็นเลอืด  
สงัเกตรอยชาํจาํเลอืดต่างๆ การมปีระจาํเดอืน ทุกครงัทผีูป้ว่ยรบับรกิารฟอกเลอืด  เพอืพจิารณาปรบัขนาดการใชเ้ฮพารนีก่อน
การฟอกเลอืด 

                   2. ยุตกิารใหเ้ฮพารนี ก่อนหยุดการฟอกเลอืด 1 ชวัโมง 
                   3. หลกีเลยีงการฉีดยาเขา้กลา้มเนือหรอืผวิหนงัโดยไมจ่าํเป็น  
                   4. สงัเกตลกัษณะของตวักรองไตเทยีมหลงัใชง้าน เพอืพจิารณาการปรบัลดขนาดเฮพารนิลง ตามลกัษณะ
ของตวักรองไตเทยีมหลงัใชง้าน 

                    5.  ตดิตามผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดแ้ก่ ค่าเกลด็เลอืด   
                 ประเมินผลกิจกรรมพยาบาล: 
                   1. ไมม่เีลอืดออกผดิปกตติามร่างกาย ผลการตรวจค่าเกลด็เลอืด 210,000 cell / cumm  
                   2. สญัญาณชพีอยูใ่นเกณฑป์กต ิ 
               

  ปัญหาที 7. ผูป้ว่ยและญาตวิติกกงัวล กลวัผลทเีกดิจากภาวะของโรค เพราะรกัษาไมห่าย 
     ข้อมูลสนับสนุน: ญาติและผูป้่วยมสีหีน้าวติกกงัวล บ่นนอนไม่หลบั  มกีารเปลยีนแปลงดา้นภาวะสุขภาพ ฐานะ
เศรษฐกจิและสงัคม  

               วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล: เพอืใหผู้ป้ว่ยและญาตคิลายความวติกกงัวล 

เกณฑก์ารประเมินผล : นอนหลบัพกัผ่อนได ้สามารถแกไ้ขปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
กิจกรรมการพยาบาล:  

1. ประเมนิระดบัความกลวั การเปลยีนแปลงแบบแผนชวีติ  กจิกรรมทตี้องปรบัเปลยีน  การรบัรูข้องผูป้่วย
และครอบครวัในเรอืงการเปลยีนแปลง และความตอ้งการการช่วยเหลอื  

2. ช่วยเหลอืสนบัสนุนการรกัษา แนะนํา ตดิต่อสถานทฟีอกเลอืดต่อเนอืง อาํนวยความสะดวกเรอืงการสง่ตวั 
และดาํเนินการเรอืงสทิธกิารรกัษา 

3. พดูใหก้าํลงัใจ รบัฟงัและดแูลผูป้ว่ยดว้ยความเตม็ใจ แนะนําใหรู้จ้กัผูป้ว่ยทรีกัษามาก่อนและยงัมสีขุภาพ
แขง็แรง  

4. สร้างความสมัพนัธ์ ปรบัเปลยีนทศันคติทไีม่ถูกต้องต่อความเจบ็ป่วยและการรกัษาพยาบาล ให้เบอร์
โทรศพัทต์ดิต่อพยาบาลเมอืมปีญัหาและตอ้งการความช่วยเหลอื 

การประเมินผลกิจกรรมพยาบาล  ผูป้ว่ยคลายความวติกกงัวล  นอนหลบัได ้วางแผนปรบัเปลยีนแบบแผนชวีติได้
เหมาะสมกบัภาวะสขุภาพ  
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บทสรปุ  
           จากกรณีศกึษาผูป้ว่ยทไีดร้บัการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ซงึเป็นการบาํบดัทดแทนไตทมีคีวามเสยีงสงูต่อทุกระบบ
ของร่างกาย มีผลต่อแบบแผนชีวติและคุณภาพชวีิตของผู้ป่วย ในฐานะบทบาทของพยาบาลไตเทียมต้องใช้ทกัษะความรู ้        
ความชาํนาญอย่างสงูในการปฏบิตักิารพยาบาล ตงัแต่การประเมนิสภาพความพรอ้มก่อนการรกัษา การเตรยีมอุปกรณ์ของใช ้       
การดูแลคุณภาพของนําบรสิุทธ ิ การพยาบาลก่อน ขณะ และหลงัฟอกเลอืดด้วยเครอืงไตเทยีมแล้ว ยงัต้องให้การดูแลด้าน          
จติวญิาณการ ช่วยเหลอือย่างต่อเนืองตลอดชวีติ เพอืใหผู้ป้ว่ยปลอดภยัและมคีุณภาพชวีติทดี ี 
 
วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
               การฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีมจะไดผ้ลสาํเรจ็ทดี ีมมีาตรฐาน ผูป้่วยมคีวามปลอดภยั และมคุีณภาพชวีติทดีนีัน 
พยาบาลไตเทยีมต้องใชท้กัษะความรูค้วามชํานาญอย่างสงูในการปฏบิตักิารพยาบาล  มบีทบาทสาํคญัมากตงัแต่ในระยะก่อน
การฟอกเลือด การประเมินสภาพ หาข้อมูลเพอืนํามาวางแผนให้การพยาบาลขณะรับการฟอกเลือดด้วยเครอืงไตเทียม         
ต้องติดตามดูแลผู้ป่วย สงัเกตอาการเปลียนแปลงต่างๆ ป้องกนัอนัตรายและความเสยีงทีอาจจะเกดิขนึกบัผู้ป่วย โดยทํา       
การประเมินว่า ผู้ป่วยมีสาเหตุหรือปจัจยัส่งเสรมิใดทจีะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในขณะฟอกเลือด  นอกจากนีพยาบาล       
ไตเทยีมตอ้งสามารถใหค้วามรู ้แนะนํา และโน้มน้าว ใหผู้ป้ว่ยเลง็เหน็ความสาํคญัของการปฏบิตัติวัเพอืป้องกนัความเสยีง และ
ภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือดด้วยเครอืงไตเทียม รวมถึงสามารถให้คําแนะนําและปลอบโยนให้กําลังใจให้ผู้ป่วยคลาย       
ความวติกกงัวลลงได ้ และสงิสาํคญัผูป้ว่ยตอ้งปรบัพฤตกิรรมในการดแูลตนเอง และเลอืกรบัประทานอ่าหารทเีหมาะสมกบัโรค 
และควบคุมการดมืนําใหเ้หมาะสมเพอืป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ และมคุีณภาพชวีติทดี ี 
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Nursing Care of Ectopic Pregnancy with Shock  : Case Study 

 
Siripet  Kosiyakul, D.N.S.*  

 

 

Abstract 
Introduction :  Ruptured ectopic pregnancy with shock is one of gynecologic emergency condition. Delayed  care 

may result in serious consequences for a pregnant woman. This condition is the cause of death in first trimester of 

pregnancy.  In case study has objectives to prevent the crisis with ectopic pregnancy.  

Case study :  A  37 years old  pregnant woman with 8 weeks gestational age was admitted at the primary hospital 

due to lower abdominal pain and vaginal bleeding for 3 days.  Later, She was refered  to Kamphangphet Hospital. At 

the emergency room, the patient was restless. Her blood pressure was drop to 80/49 mmHg, heart rate               

110 beats per minute and respiratory rate 22 times per minute. Physical examination revealed abdominal guarding. 

Ultrasound shown intraabdominal free fluid and she was diagnosed with ruptured ectopic pregnancy. An emergency 

exploratory lapalotomy for right salpingectomy was set up after a resuscitation. Post operative vital signs and clinical 

condition were improved.  A 2 weeks and one month follow-up appointment were scheduled after hospital discharge 

for health check-up and lab results notification. Total treatment time Since 6 to 10 October for 4 days.  

Conclusions : On case study  patient safe from ectopic pregnancy,  can be used as a guideline to care for ectopic 

pregnancy and continuing holistic nursing care. 

Keywords : ectopic pregnancy, shocks  

 

 
* Registered nurse, Professional Level,  Obstetrics and Gynecology Department,  Kamphaeng Phet Hospital 
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การพยาบาลหญิงตงัครรภน์อกมดลกูทีมีภาวะชอ็ก : กรณีศึกษา 
 

 

สริเิพชร  โกศยิะกุล, ป.พ.ส. *  
 
 
บทคดัย่อ 
บทนํา : การตงัครรภน์อกมดลกูทมีภีาวะชอ็ก  เป็นภาวะฉุกเฉินทางนรเีวช การดูแลรกัษาทล่ีาชา้  อาจเกดิผลกระทบรา้ยแรง
ถึงแก่ชีวิตหญิงตังครรภ์  ซึงภาวะนีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงตงัครรภ์ในไตรมาสแรก การศึกษาเฉพาะกรณีนีมี
วตัถุประสงค ์ เพอืป้องกนัภาวะวกิฤตทิจีะเกดิกบัหญงิตงัครรภน์อกมดลกู  
กรณีศึกษา : เป็นหญงิไทยวยั  37  ปี  อายุครรภ์  8  สปัดาห ์ มารกัษาทโีรงพยาบาลชุมชนดว้ยอาการปวดทอ้งน้อย            
มเีลอืดออกทางช่องคลอดเลก็น้อยมา 3 วนั  ส่งตวัมาโรงพยาบาลกําแพงเพชรทีหอ้งฉุกเฉิน  ผูป้่วยมอีาการกระสบักระส่าย  
ความดนัโลหติ 80/49 mmHg  อตัราการเตน้ของหวัใจ 110 ครงั/นาท ี การหายใจ  22  ครงั/นาท ีตรวจร่างกายพบทอ้งอดืเกรง็   
ทาํอลัตรา้ซาวดพ์บมขีองเหลวอยู่ในช่องทอ้ง  วนิิจฉัยว่าตงัครรภ์นอกมดลูก  ท่อนําไข่แตก  จงึผ่าตดัด่วนโดยตดัท่อนําไข่ขา้ง
ขวาออก  หลงัผ่าตดัสญัญาณชพีและอาการทางคลนิิกปกติ  ผู้ป่วยมีอาการดขีนึ นัดตรวจติดตามอาการ 2 สปัดาห์  หลงั
จาํหน่ายจากโรงพยาบาล   เพอืตรวจสภาพร่างกาย   และฟงัผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร รวมเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาล
กาํแพงเพชร   ตงัแต่วนัท ี 6  ตุลาคม  2560  ถงึวนัท ี10  ตุลาคม  2560  เป็นเวลา 4 วนั  
สรปุผลกรณีศึกษา :  ผูป้ว่ยปลอดภยัจากการตงัครรภน์อกมดลกู  สามารถนําไปเป็นแนวทางการดแูลหญงิตงัครรภน์อกมดลกู  
และการใหก้ารพยาบาลแบบองคร์วมอย่างต่อเนอืง 
 

คาํสาํคญั : ตงัครรภน์อกมดลกู, ชอ็ก 
 

 
* พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ  งานสตู-ินรเีวช  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

กรณีศึกษา : เปนหญิงไทยวัย 37 ป อายุครรภ 8 สัปดาห มารักษาที่โรงพยาบาลชุมชนดวยอาการปวดทองนอย
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3. ระบบประสาท : รูส้กึตวัด ีตอบคําถามได ้เคลอืนไหวแขนขาไดป้กต ิบอกอาการและตําแหน่งความเจบ็ปวดได้ มี
อาการกระสบักระสา่ย 

4. ผวิหนัง : ผวิดําแดง ไม่มจีําเลอืด ไม่มแีผล มเีหงอืออกบรเิวณผวิหนังเลก็น้อย ผวิกายเยน็ชนื เลบ็มอืตดัสนั 
บรเิวณเลบ็และมอืซดี 

5. ศรีษะและใบหน้า : ผมสนัสดีํา ศรีษะไม่มบีาดแผล คลําไม่พบกอ้นบรเิวณต่อมนําเหลอืง  ตา 2 ขา้ง สมมาตรกนั 
มองเหน็ปกต ิ เปลอืกตาซดีทงั 2 ขา้ง  ใบห ูจมกู ปาก ลกัษณะภายนอกปกต ิ รมิฝีปากซดี 

6. ทรวงอกและทางเดนิหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกตสิมมาตรกนั  หายใจสมาํเสมออตัราการหายใจ 22 ครงั/นาท ี 
เสยีงการหายใจปกต ิไม่เจบ็แน่นหน้าอก 

7. หวัใจและหลอดเลอืด : การเต้นของหวัใจเรว็ สมาํเสมอ อตัราการเต้นของหวัใจ 110 ครงั/นาท ี ไม่มเีสน้ไม่มเีสน้
เลอืดทคีอโปง่พอง  ระดบัออกซเิจนในเลอืด = 94 % 

8. ช่องท้องและทางเดินอาหาร : หน้าท้องโป่งตึงเลก็น้อย  ท้องอดื  กดเจบ็ทวัท้อง  ไม่สามารถคลําหน้าท้องได้           
ไม่คลนืไสอ้าเจยีน  ไม่มถ่ีายอุจจาระดาํหรอืถ่ายเหลว  อลัตรา้ซาวดพ์บมขีองเหลวในช่องทอ้ง 

9. กลา้มเนือและกระดกู : โครงสรา้งร่างกายปกต ิ
10. ระบบทางเดนิปสัสาวะ : ไม่มปีสัสาวะออก กระเพาะปสัสาวะไม่โปง่ตงึ  
11. ระบบอวยัวะสบืพนัธุ ์: เตา้นมปกต ิ ไม่คดัตงึ ไม่มสีงิคดัหลงัออกจากหวันม  อวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอกปกต ิตรวจ

ภายในพบเลอืดเก่าๆออกทางช่องคลอดเลก็น้อย เจบ็เมอืโยกปากมดลกู 
12. สภาพจติใจ : สหีน้าวติกกงัวลไม่สุขสบาย  ควิขมวด  ไม่ตอบคําถามบางครงั  กงัวลเรอืงการรกัษาถามเกยีวกบั

การผ่าตดั 
ผลการตรวจอลัตรา้ซาวดท์างหน้าทอ้ง : พบ free fluid and blood intra abdominal  
 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

รายการสิงส่งตรวจ 
ผลการตรวจ 

6ตลุาคม 2560 7ตลุาคม 2560 
Urine preg test (Negative) 
U/A 
   - WBC (0-1cell2HPF) 
   - RBC(0-1cell2HPF) 
CBC 
   - WBC(5,000-10,000cell/cu.mm) 
   - Hb (12-15.5 g/dL) 
   - Hct  (34.9-44.5 %) 
   - PLT (140,000-400,000/mcL) 
PT (11-12.5 Sec) 
INR (2-3.5 Sec) 
BUN (10-20 mg/dl) 
Creatinine (0.5-1.1mg2dl) 
Sodium (Na+) (135-145 mEq/L) 
Potassium (K+) (3.5-5.0 mEq/L) 
Chioride (96-106 mEq/L) 
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การวางแผนการพยาบาล      
พบว่า  ผูป้ว่ยมปีญัหาทางการพยาบาลทสีาํคญัในช่วงระยะเวลาทศีกึษา  ดงันี 
1. มภีาวะ hypovolemic shock จากมเีลอืดออกในช่องทอ้ง 
2. เสยีงต่อภาวะชอ็กจากการเสยีเลอืดหลงัการผ่าตดั 24 ชวัโมงแรก 

3. เนือเยอืร่างกายพร่องออกซเิจนเนอืงจากภาวะซดี 
4. ปวดแผลระดบัรุนแรงเนอืงจากมแีผลผ่าตดัหน้าทอ้ง 
5. วติกกงัวลจากขาดความเขา้ใจก่อนการผ่าตดั 
6. วติกกงัวลเกยีวกบัการปฏบิตัติวัหลงัผ่าตดั 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที 1   มภีาวะ hypovolemic shock จากมเีลอืดออกในช่องทอ้ง 
ข้อมูลสนับสนุน 
 1. ความดนัโลหติ 80/49 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 110 ครงั/นาท ีกระสบักระสา่ย 

            2. ทอ้งอดื มGีuarding ,Tenderness 

 3. เปลอืกตาซดี หน้าซดี Hct = 20 %  

 4. อลัตรา้ซาวดพ์บ free fluid and blood intra abdominal 

 5. ปสัสาวะออกคาสายสวนปสัสาวะ 
วตัถปุระสงค ์     เพอืใหผู้ป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะ hypovolemic shock 
เกณฑก์ารประเมินผล 
 1. สญัญานชพีอยู่ในเกณฑป์กต ิ(ความดนัโลหติไม่น้อยกว่า120/80 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 70-100 ครงั/นาท ี 

 2. ระดบัความรูส้กึตวัด ีไม่มอีาการแสดงของภาวะชอ็ก ไดแ้ก่ กระสบักระสา่ย เหงอืออก ตวัเยน็  
 3. ปสัสาวะออกมากกว่า 30 cc / ชวัโมง 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1.วดัสญัญาณชพี ทุก 15-30 นาท ีและบนัทกึในแบบฟอรม์ เพอืประเมนิอาการ ประเมนิระดบัความรูส้กึตวั ประเมนิ
ภาวะชอ็ก  เพอืใหผู้ป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้น 
 2.ดูแลให้งดอาหารและนําทางปากทุกชนิด  เพอืเตรยีมความพร้อมด้านร่างกายในการผ่าตดัและป้องกนัการสําลกั
อาหารไปอุดกนัทางเดนิหายใจขณะผ่าตดั  
 3. ใหอ้อกซเิจน canular 3 ลติร/นาท ีเพอืใหเ้นือเยอืร่างกายไดอ้อกซเิจนเพยีงพอ 

 4.ใสส่ายสวนปสัสาวะ ประเมนิจาํนวนปสัสาวะทอีอกทุก 1 ชวัโมง เพอืประเมนิความรุนแรงของภาวะชอ็ก ถ้าปสัสาวะ
ออกน้อยกว่า 30 cc / ชวัโมง รายงานแพทย ์
 5.ใหส้ารนํา 0.9 % NaCl  iv 100 cc / ชวัโมง, PRC 2 u iv ตามแผนการรกัษา และดูแลใหม้ภีาวะสมดุลยข์องสารนํา
และเลอืด สงัเกตอาการแทรกซอ้นขณะใหส้ารนําและเลอืด  
การประเมินผล 
 1. ความดนัโลหติ 100/60 มลิลเิมตร/ปรอท ชพีจร 90 ครงั/นาท ีเตน้แรง สมาํเสมอ 
 2. ผูป้ว่ยรูส้กึตวัด ีตอบคาํถามไดช้ดัเจน ไม่กระสบักระสา่ย 

 3. ปสัสาวะออก 80 cc / ชวัโมง 
  

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที 2   เสยีงต่อภาวะชอ็กจากการเสยีเลอืดหลงัการผ่าตดั 24 ชวัโมงแรก 
ข้อมูลสนับสนุน 
 1. Hct = 20 % 

 2. ขณะผ่าตดัม ีblood loss 2,000 cc 

 3. ความดนัโลหติขณะผ่าตดั 80-90/50 มลิลเิมตร/ปรอท ชพีจร 100-110 ครงั/นาท ี

 4. ระดบัออกซเิจนในเลอืด = 94 %  
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7. เจาะ Hct หลงัใหเ้ลอืด และตดิตามผลเพอืประเมนิภาวะซดี 
8. ดแูลใหผู้ป้ว่ยพกัผ่อน อย่างเพยีงพอเพอืลดการใชอ้อกซเิจนในการทาํกจิกรรม 

9. ดแูล แนะนําใหเ้ปลยีนอริยิาบถชา้ๆ เพอืป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจากหน้ามดื เป็นลม 
การประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยไม่มอีาการหอบเหนือย สามารถลุกทาํกจิกรรมได ้

2. เปลอืกตาล่างสชีมพ ู

3. ไม่มเีลอืดออกทางช่องคลอด แผลหน้าทอ้งไม่ซมึ ทอ้งไม่อดื 
4. ระดบัออกซเิจนในเลอืด 98 % 

 5. Hct  29 % 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที 4   ปวดแผลระดบัรุนแรงเนอืงจากมแีผลผ่าตดัหน้าทอ้ง 
ข้อมูลสนับสนุน 
 1. ผูป้ว่ยบอกปวดแผลหน้าทอ้ง ประเมนิระดบัความปวด = 8 

 2. ความดนัโลหติ 129/78 มลิลเิมตร/ปรอท ชพีจร 92 ครงั/นาท ี

           3. ควิขมวด สหีน้าไม่มคีวามสขุ 
วตัถปุระสงค ์ เพอืบรรเทาอาการปวดแผล 
เกณฑก์ารประเมินผล 
 1. ระดบัความปวดลดลงประเมนิระดบัความปวด= 5 

 2. ความดนัโลหติลดลงและอยู่ในเกณฑป์กต ิ
 3. สหีน้าผ่อนคลาย  
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. สงัเกตอาการและถามผูป้ว่ย  บนัทกึระดบัการปวดดว้ย Numeric pain score ทุก 4 ชวัโมง เพอืประเมนิอาการปวด 
ถา้pain score มากกว่า 5 ฉีดยา Pethidine 25 mg ทางหลอดเลอืดดาํตามแผนการรกัษาของแพทย ์ประเมนิอาการหลงัฉีดยา 
เพอืเฝ้าระวงัอาการขา้งเคยีงรุนแรงของยา  หรอืให ้paracetamal 500 mg 2 tab ทางปาก ทุก 4 - 6 ชวัโมง  เมอืผูป้่วย
รบัประทานได ้
 2. วดัสญัญาณชพี และบนัทกึ ทุก 4 ชวัโมง  เพอืเป็นขอ้มลูการจดัการความปวด 

 3. แนะนําเทคนิค Breathing exercise โดยหายใจลกึๆยาวๆ หรอืทําสมาธ ิ เพอืช่วยใหจ้ติใจสงบ ผ่อนคลายจาก
อาการปวด หรอืพดูคุย  เพอืเบยีงเบนความสนใจ กรณี pain score น้อยกว่า 5  

4. จดัท่า Fowler ‘position หรอืท่านอนทผีูป้ว่ยสขุสบาย   
การประเมินผล 
 1. ผูป้ว่ยบอกอาการปวดแผลลดลงมรีะดบัความปวดเป็น 5 

 2. ความดนัโลหติ 110/80 มลิลเิมตร/ปรอท ชพีจร 80 ครงั/นาท ี

      3. ผูป้ว่ยมสีหีน้าผ่อนคลาย ไม่มคีวิขมวด นอนหลบัพกัได ้ 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที 5   วติกกงัวลจากขาดความเขา้ใจก่อนการผ่าตดั 
ข้อมูลสนับสนุน 

1. ผูป้ว่ยสหีน้าวติกกงัวล ควิขมวด 

2. ผูป้ว่ยสอบถามว่าจะตอ้งผ่าตดัอะไร 
วตัถปุระสงค ์ เพอืใหผู้ป้ว่ยมคีวามเขา้ใจเรอืงการผ่าตดัและคลายความวติกกงัวล 
เกณฑก์ารประเมินผล 

ผูป้ว่ยคลายความวติกกงัวล 
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กิจกรรมการพยาบาล 
1. สรา้งสมัพนัธภาพ พดูและซกัถามผูป้ว่ยเพอืเปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยบอกความรูส้กึและความกงัวล 

2. ใหข้อ้มลูเรอืงการผ่าตดัเร่งด่วน และสาเหตุ  เนืองจากภาวะชอ็กจากการตงัครรภน์อกมดลกูเพอืใหเ้ขา้ใจการดาํเนิน
โรคและเพอืป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นรุนแรง 

3. อธบิายเหตุผลในการเตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบ ไดแ้ก่ เตรยีมบรเิวณผ่าตดั ใสส่ายสวน
ปสัสาวะ เจาะเลอืด ใหส้ารนําและเลอืด การงดอาหารและนํา 

 4. ใหข้อ้มูลถงึการให้ยาระงบัความรูส้กึขณะผ่าตดั การให้ยาระงบัปวดหลงัออกจากหอ้งผ่าตดั และการดูแลเพอืลด
ความกงัวลแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ
การประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยมคีวามเขา้ใจเรอืงการผ่าตดั 

2.ผูป้ว่ยคลายความวติกกงัวล มสีหีน้าผ่อนคลายขนึ 
 

วินิจฉัยการพยาบาลที 6   วติกกงัวลเกยีวกบัความเขา้ใจเรอืงโรคหลงัจากการผ่าตดั 
ข้อมูลสนับสนุน 
 1. ผูป้ว่ยไดร้บัการผ่าตดัฉุกเฉินจงึยงัไม่ทราบขอ้มลูหลงัการผ่าตดัอย่างละเอยีด 

2. ผูป้ว่ยและญาตถิามว่าจะมบีุตรไดอ้กีหรอืไม่ เพราะตดัท่อนําไขแ่ลว้ทงั 2 ขา้ง 
 3. ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าวติกกงัวลและบอกว่าอยากมคีวามเขา้ใจเรอืงโรคมากขนึ 
วตัถปุระสงค ์   เพอืใหผู้ป้ว่ยและญาตลิดความวติกกงัวลและมคีวามเขา้ใจเรอืงโรคมากขนึ  
เกณฑก์ารประเมินผล 
 ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามเขา้ใจเรอืงโรคหลงัจากการผ่าตดั 

 กิจกรรมการพยาบาล 
 1. สอบถามสาเหตุและสงิทผีูป้ว่ยและญาตกิงัวล อธบิายถงึพยาธสิภาพของโรคคร่าวๆ 
 2. แจง้ผูป้่วยไม่สามารถตงัครรภ์ได้  เพราะตดัท่อนําไข่ไปแลว้ทงัสองขา้งในการผ่าตดั  เพอืให้ผูป้่วยปลอดภยัจาก
ภาวะชอ็กจากท่อนําไขแ่ตก  และมเีลอืดออกในช่องทอ้ง 
 3. เปิดโอกาสใหญ้าตแิละผูป้ว่ยซกัถาม พดูถงึสงิทไีม่สบายใจ พรอ้มทงัใหก้าํลงัใจ 
การประเมินผล 
 1. ผูป้ว่ยและญาตบิอกว่ามคีวามเขา้ใจเรอืงโรคมากขนึ และยอมรบัว่าไม่สามารถตงัครรภไ์ดอ้กี 

 2. ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าสดชนืขนึ 
 
 สรปุกรณีศึกษา 

หญงิไทยอาย ุ37 ปี มาโรงพยาบาลดว้ยอาการปวดทอ้งน้อย  แพทยว์นิิจฉัยว่าตงัครรภ์นอกมดลูก  มภีาวะชอ็กจาก
ท่อนําไข่แตก  ทําการผ่าตดัเร่งด่วนโดยตดัท่อนําไข่ขา้งขวาออก  ซงึปญัหาทสีําคญัของผู้ป่วย คอื เสยีงต่อการเสยีชวีติจาก
ภาวะชอ็ก  ผูป้ว่ยจะมอีาการรุนแรงหรอืไม่ขนึกบัการคดักรอง  การประเมนิอาการ ใหก้ารพยาบาลเบอืงตน้  เตรยีมความพรอ้ม
ด้านร่างกายและจติใจตงัแต่ระยะก่อนผ่าตัด จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ  เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีอาการดขีนึ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  การพยาบาลต่อเนืองแบบองค์รวมทงัการฟืนฟูร่างกาย จิตใจ หลังจากทีผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ การให้
คาํแนะนําเพอืใหผู้ป้่วยและญาตมิคีวามรูค้วามเขา้ใจ  เพอืใหผู้ป้่วยและครอบครวัสามารถดูแลตนเองไดอ้ย่างมคีุณภาพต่อไป 
รวมเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาล 4 วนั  หลงัตดัไหมแผลแหง้ด ี ผลชนิเนอืปกต ิ นดัตรวจตดิตามอาการไม่มมีภีาวะแทรกซอ้น 
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วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
 การตงัครรภ์นอกมดลูก  เกดิได้กบัสตรวียัเจรญิพนัธ์ทุกราย หากประเมนิอาการ วนิิจฉัย ดูแลรกัษาพยาบาลล่าช้า 
อาจมผีลใหผู้ป้ว่ยเสยีชวีติจากการชอ็ก  เนืองจากมกีารแตกของกอ้นและเสยีเลอืดจาํนวนมาก  จงึมขีอ้เสนอแนะการพฒันาการ
ระบบการดแูลสตรตีงัครรภน์อกมดลกูทมีภีาวะชอ็ก  ดงันี 

1. พฒันาระบบการส่งต่อและประสานงานในเครอืข่ายอย่างสมําเสมอ สามารถโทรประสานงานปรกึษา case ได ้
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจงัหวดั  ประชุมร่วมกนัเพอืปรบัปรุงระบบการสง่ต่อ และการปฏบิตัติามแนวทางการ
ดแูลผูป้ว่ยฉุกเฉิน  

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรในสถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดบั ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และการใชเ้ครอืงมอืพเิศษ
เพอืประเมนิอาการและใหก้ารพยาบาลไดถู้กตอ้ง รวดเรว็ เพอืลดความเสยีงทรีุนแรง  
 3. พฒันาสมรรถนะพยาบาลหอผูป้ว่ยสตู ินรเีวช และแผนกอุบตัเิหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนืองในการประเมนิสภาพผูป้่วย 
การเฝ้าระวงัไม่ใหเ้กดิภาวะวกิฤตใินผูป้ว่ยทสีงสยัตงัครรภน์อกมดลกู และใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยทมีภีาวะวกิฤตไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 4. พฒันาทกัษะการใหค้วามรู,้ คาํแนะนําผูป้ว่ยอย่างถูกต้อง มเีอกสารใหค้วามรูใ้หผู้ป้่วยอ่านทําความเขา้ใจเรอืงโรค 
การดแูลตนเอง  
 
สรปุ  

กรณีศกึษามอีาการปวดทอ้งน้อย ไม่มปีระวตัขิาดประจําเดอืน ผูป้่วยมคีวามเสยีงเพมิขนึเพราะครรภ์ทแีลว้ตงัครรภ์
นอกมดลกูซงึสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ี หลงัจากคดักรองและประเมนิอาการผูป้ว่ยต้องรกัษาดว้ยการผ่าตดัไม่สามารถรกัษาดว้ยยา
ไดเ้นืองจากมกีารแตกของกอ้นการตงัครรภท์ที่อนําไขข่า้งขวา และมภีาวะชอ็กจากการทมีเีลอืดออกในช่องทอ้งจาํนวนมาก การ
ดแูล ใหก้ารพยาบาลทงัทางร่างกายและจติใจ การเฝ้าระวงัอาการทาํใหผู้ป้ว่ยพน้จากภาวะวกิฤต ิไม่มภีาวะแทรกซอ้น สามารถ
ฟืนฟูร่างกายเป็นปกต ิและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติวัหลงัจาํหน่ายจากโรงพยาบาล  
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

 วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนเวทีเสนอผลงาน

ทางวิชาการและงานวิจัย มีความยินดีรับผลงานเก่ียวกับการแพทยและสาธารณสุข ผูประสงคจะสงตนฉบับ

เพือ่ตีพมิพในวารสาร ควรเตรยีมตนฉบับตามคําแนะนําอยางถูกตอง ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวก และรวดเร็วในการ

ลงพิมพ

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ

 1. นิพนธตนฉบับ (original article)

  เปนรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข 

 2. กรณีศึกษา (case study)

  เปนรายงานการศึกษา วิเคราะห ขอมูลของผูปวยเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

 3. บทความปริทรรศน  (review article)

  เปนบทความท่ีทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเร่ืองหน่ีงจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ

การเตรียมตนฉบับ

รายละเอียดของการพิมพ

 1. เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน โดยผูเขียนเปนผูรับผิดชอบตอเนื้อหาที่เขียน
 2. บทความท่ีสงมาจะไดรับการตรวจแกไขเพ่ือความเหมาะสมท้ังในเร่ืองของรูปแบบ (format) และ

ความถูกตองของเน้ือหาโดยกองบรรณาธิการ และสงขอเสนอแนะใหผูเขียนทาง e-mail 
 3. ขั้นตอนการใหขอเสนอแนะและแกไขใหแลวเสร็จ กองบรรณาธิการจะกําหนดเวลา เพื่อใหทันเวลา

ในการออกวารสาร ใชเวลาเฉล่ียภายใน 3 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามท่ี

เห็นชอบแลวเทานั้น

 4. เมื่อบทความไดรับการตีพิมพแลว ผูเขียนจะไดรับวารสารจํานวน 2 เลมตอเร่ือง 

 5. ตนฉบับ พิมพดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใชตัวอักษร browallia 

new ขนาด 14 point Single Space และใชกระดาษพิมพ A4 เวนหางจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไมควร
เกิน 10 หนา โดยไมรวมบทคัดยอ และเอกสารอางอิง 

 6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ เปน ขาว - ดํา สอดแทรกไวในเนื้อเร่ือง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิกํากับ

ที่ชัดเจน
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การเรียงลําดับเนื้อหาของตนฉบับ
(กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาบทความที่ไมแกไขใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด)

 1. การเตรียมนิพนธตนฉบับ (Original article)

 1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ ไมควรยาวเกิน 

100 ตัวอักษร จัดไวกึ่งกลางหนากระดาษ

 1.2 ชือ่ผูนพินธ (ภาษาไทย) ระบชุือ่ของผูเขยีนทกุคน พรอมระบตุวัยอของวฒุกิารศกึษาสงูสดุ จดัชิดขวา

ของหนากระดาษ สวนหนวยงานหรือสถาบันใชการอางอิงแบบเชิงอรรถไวสวนลางสุดของหนากระดาษของ

เอกสาร  

 1.3 บทคัดยอ (ภาษาไทย) เขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้

  - บทนํา : ……..

  - วัตถุประสงค : ……..

  - วิธีการศึกษา : ……..

  - ผลการศึกษา : ……..

  - สรุป : ……..

 1.4 คําสําคัญ (ภาษาไทย) ไมเกิน 5 คาํ ใสไวทายบทคัดยอของภาษาไทย เพื่อประโยชนในการสืบคน

ในอนาคต

 1.5 เชิงอรรถ (ภาษาไทย) อยูใตเสนคั่นซึ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เปนรายการเชิงอรรถที่ระบุ

ตําแหนง  และหนวยงานตนสังกัดของผูนิพนธ 

***** ขอ 1.1 – 1.5 ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 *****

 1.6 Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) จัดก่ึงกลางหนากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเร่ืองภาษาไทย

 1.7 Authors (ชือ่ผูนพินธภาษาองักฤษ) จดัชิดขวาของหนากระดาษ พรอมระบุตวัยอของวุฒกิารศึกษา

สูงสุดภาษาอังกฤษ

 1.8 Abstract (บทคัดยอภาษาอังกฤษ) ตองมีเนื้อหาตรงกับบทคัดยอภาษาไทย และเปนประโยคอดีต 

โดยเขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้

  - Introduction: ……..
  - Objectives: ……..

  - Methods: ……..

  - Results: ……..

  - Conclusions: ……..

 1.9 Keyword (คาํสาํคญัภาษาอังกฤษ) ตองตรงกับบทคัดยอภาษาไทย ไมเกนิ 5 คาํ ใสไวทายบทคัดยอ

ของภาษาอังกฤษ

 1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุตําแหนง และหนวยงานตนสังกัดของผูนิพนธเปนภาษาอังกฤษ

***** ขอ 1.6 – 1.10 ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 และแยกไวคนละหนากับภาษาไทย*****



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital Journal

»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561 51

 1.11 เนื้อเรื่อง (Text) ใชหัวขอดังนี้

  - บทนํา (Introduction) 

   เปนสวนของบทความท่ีบอกเหตุผล นําไปสูการศึกษา แตไมตองทบทวนวรรณกรรม ที่ไมเก่ียวกับ

จุดมุงหมายของการศึกษา เปนสวนที่อธิบายใหผูอานรูปญหา ลักษณะ และขนาด เปนการนําไปสูความจําเปน

ในการศึกษาวิจัยใหไดผลเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถามท่ีตั้งไว หากมีทฤษฎีที่จําเปนตองใชในการศึกษา 

อาจวางพ้ืนฐานไวในสวนนี้ได และใหรวมวัตถุประสงคของการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา ไมใส

ผลการศึกษาและสรุป 

  - วิธีการศึกษา (Methods)  
   ประกอบดวย ประชากร และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล และจริยธรรมการวิจัย

  - ผลการศึกษา (results)

   แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของแผนการศึกษาอยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอนไมมีตัวเลข

มากบรรยายเปนรอยแกว แตถาตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใชตาราง หรือแผนภูมิโดยไมตองอธิบายตัวเลข

ในตารางซํา้อกีในเนือ้เร่ือง ยกเวนขอมูลสาํคญัๆ อยางจาํกัด แปลความหมายของผลทีค่นพบหรอืวเิคราะหและ

สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว

  - วิจารณ (discussion)
   เร่ิมดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจาก

ผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวัง

อยางไมปดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องตนตามประสบการณหรือขอมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดน

แตกตางเปนพิเศษได แลวจบบทความดวยขอยุติ

  - สรุป (conclusion)
   ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือให

ประเด็นคําถามการวิจัยตอ ขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได

  - กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)

   มีเพียงยอหนาเดียว แจงใหทราบวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง เชน ผูบริหาร ผูชวยเหลือ

ทางเทคนิคบางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมาก ๆ ทําใหบทความ

ดอยความภูมิฐานเพราะผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด 

  - เอกสารอางอิง (references) ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง

 2. การเตรียมตนฉบับกรณีศึกษา (Case Study)

 2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ คําสําคัญ และเชิงอรรถ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีขอกําหนดในการ

เขียนและการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธตนฉบับ (Original article)
 2.2 บทคัดยอ (ภาษาไทย) ใชภาษารดักมุเปนประโยคสมบรูณมคีวามหมายในตวัเองไมตองหาความหมาย

เพิ่มตอ ไมควรมีคํายอ เขียนแบบโครงสรางตามลําดับดังนี้

  - บทนาํ : เขียนยอถงึความสาํคญัโรคทีศ่กึษาการดแูลรักษาทีส่าํคญั และภาวะแทรกซอนทีอ่าจเกดิข้ึน 

(ไมควรเกิน 2 บรรทัด)
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  - วัตถุประสงค : เขียนวัตถุประสงคการศึกษาตอผูปวย เชน เพื่อดูแลและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จนผูปวยพนภาวะวิกฤต เพื่อสงเสริมใหผูปวยดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เปนตน
  - กรณีศึกษา : เขียนยอเพื่อใหเห็นภาพรวมวา ผูปวยกรณีศึกษาเปนใคร จํานวนกี่ราย เขาการรักษา
ในโรงพยาบาลในชวงใด อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล แพทยใหการรักษาท่ีสําคัญอะไร ในชวงเวลาท่ีศึกษา
พบปญหาทางการพยาบาลอะไรบาง และใหการพยาบาลที่สําคัญอยางไร ผลการประเมินหลังใหการพยาบาล
เปนอยางไร
  - สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และขอเสนอแนะส้ันๆ อยูในยอหนาเดียวกัน
 2.3 Abstract (บทคัดยอภาษาอังกฤษ) ตองมีเนื้อหาตรงกับบทคัดยอภาษาไทย และเปนประโยคอดีต 
โดยเขียนแบบโครงสรางตามลําดับดงันี้
  - Introduction: ……..
  - Objectives: ……..
  - Case Study: ……..
  - Conclusions: ……..
 2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใชหัวขอดังนี้
  - บทนํา 
   เปนสวนของบทความทีบ่อกเหตผุลทีม่าของการนาํไปสูการศกึษา ไดแก ความสาํคญัของโรคทีศ่กึษา 
ขอมูลสถิติ (อยางนอยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผูปวยรายนี้มาศึกษา 
แตไมตองใสทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใชลักษณะการวิเคราะหมาเขียนแทน และใหรวม
วัตถุประสงคการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา
  - กรณีศึกษา 
   เปนการสรุปขอมูลของผูปวยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความสําคัญตามลําดับหัวขอดังนี้ ขอมูลทั่วไป 
อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บปวย การประเมินสภาพรางกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ดานจติใจและสังคม ผลการเอกซเรยและ/หรอืผลการตรวจทางหองปฏิบตักิารท่ีสาํคญั (ตามโรคและแสดงใหเหน็
ถึงแนวโนม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปญหาที่สําคัญเปนรายขอ
  - ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
   เขียนเรียงลําดับตามความสําคัญของปญหา ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลตองเปนสิ่งที่ถูกวิเคราะห
มาจากปญหาเฉพาะของผูปวยทีศ่กึษา โดยมขีอมลูสนบัสนนุ วตัถปุระสงคการพยาบาล เกณฑการประเมนิผล  
กิจกรรมการพยาบาลที่ใหในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
  - สรุปกรณีศึกษา
   เปนการสรุปกรณีศึกษาที่สําคัญ 1 ยอหนา เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแตอาการสําคัญที่มา
โรงพยาบาล ระยะเวลาทีท่าํกรณศีกึษา ปญหาทางการพยาบาลทีส่าํคญั ผูศกึษาใหการพยาบาลทีส่าํคญัอะไรบาง 
และการประเมินผลการพยาบาล
  - วิจารณและขอเสนอแนะ
   อธิบายสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้ 
และขอแนะนําในการใหการพยาบาลที่จะนําไปใชในผูปวยรายอื่น ๆ ตอไป
  - สรุป 
   ใหสรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธกับทฤษฎี
  - เอกสารอางอิง 

   ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital Journal

»‚·Õè 22 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561 53

การเขียนเอกสารอางอิง

 การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังช่ือ

บุคคลเจาของขอความที่อางถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ 

ถาตองการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม หามใชคํายอในเอกสารอางอิงยกเวนชื่อตนและชื่อวารสาร บทความที่
บรรณาธิการรับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “ กําลังพิมพ ” บทความที่ไมไดตีพิมพใหแจง “ ไมไดตีพิมพ ” 

หลีกเลี่ยง “ ติดตอสวนตัว ” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่ว ๆ  ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอ

ในวงเล็บทายชื่อเร่ืองท่ีอางอิง

      

 ชื่อวารสารในการอางอิง ใหใชชื่อยอตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพใน Index 

Medicus ทุกป  หรือในเว็บไซต  http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html 

      

การเขียนเอกสารอางอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ ดังน้ี

 1. วารสารวิชาการ

  ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสารปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก - หนาสุดทาย.  

  วารสารภาษาไทย ชื่อผูนิพนธใหใชชื่อเต็มทั้งช่ือและช่ือสกุล ชื่อวารสารเปนชื่อเต็ม ปที่พิมพเปน

ปพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใชชื่อสกุลกอน ตามดวยอักษรยอตัวหนาตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง 

ถามีผูนิพนธมากกวา 6 คน ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก แลวตามดวย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ 
(วารสารภาษาไทย) ชือ่วารสารใชชือ่ยอตามแบบของ Index Medicus หรอืตามแบบทีใ่ชในวารสารนัน้ ๆ  เลขหนา

สุดทายใสเฉพาะเลขทาย ตามตัวอยางดังนี้

 1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ

  1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ, ยุวดี ตาทิพย.
การสาํรวจความครอบคลุมและการใชบรกิารตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก ป 2550. 

วารสารวิชาการ สาธารณสุข 2551 ;  7 :  20-6.

  2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big 

ET-1 in human kidney as a food ingredient.  Biochem Pharnacol  ; 1998 ; 55 : 697-701.

 1.2 องคกรเปนผูนิพนธ
  1. คณะผูเชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทย เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการ

สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538 ; 24 : 

190-204.
 1.3 ไมมีชื่อผูนิพนธ 

  1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial).  BMJ 1981 ;  283 : 628.

 1.4 บทความในฉบับแทรก
  1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดลอม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอหน พี ลอฟทัส 

บรรณาธิการ. เวชศาสตร-สิ่งแวดลอม. สารศิริราช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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 วิธีการเขียนฉบับแทรก

 1. Environ Health Perspect  1994 ; 102  Suppl 1 : 275-82.

 2. Semin Oncol  1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97.

 3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6.

 4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8

 5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4.

 6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33.

 1.5 ระบุประเภทของบทความ

  1. บุญเรือง นิยมพร, ดํารง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด 

ทัศนาภรณ. แอลกอฮอลกับอุบัติเหตุบนทองถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.
  2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ; 347 : 

1337.

  

2. หนังสือ ตํารา หรือรายงาน
 2.1 หนังสือหรือตําราผูนิพนธเขียนทั้งเลม

  ลําดับที่. ชื่อนิพนธ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ;  ปที่พิมพ.

  - หนังสือแตงโดยผูนิพนธ
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กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.
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Livingstone ; 1996.

 2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา

  ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. 
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ประอร ชวลติธํารง, พภิพ จริภญิโญ, บรรณาธกิาร. กมุารเวชศาสตร. พมิพครัง้ที ่2. กรุงเทพมหานคร : เรอืนแกว

การพิมพ ; 2550. หนา 424-7.

  2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. 
Hypertension : pathophysio- logy, diagnosis, and management. 2nded. New York : Raven Press ; 

1995. p 465-78.
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3. รายงานการประชุม สัมมนา
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the 10th  Interna- tional congerss of EMG and clinical Neurophysiology ; 1995 Oct 15-19 ; Kyoto, 
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 3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical 

informa tics.In:Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 
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North-Holland ; 1992.  p. 1561-5.
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St. Louis (MO) : Washing - ton Univ. ; 1995.

6. สิ่งพิมพอื่นๆ 
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 6.2 กฎหมาย
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การสงตนฉบับ

 ตนฉบับท่ีสงใหบรรณาธิการ ตองเปนตนฉบับสําเนา 2 ชุด (ไฟลขอมูล/แผน CD) ไมควรมวนหรือ

พบัตนฉบับ ควรสงในซองหนา และใหญพอเหมาะกบัแผนกระดาษตนฉบบั การสงตนฉบบัควรสงจดหมายแนบ

ไปดวย แจงรายละเอียดบางประการ  อาทิเชน สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูนิพนธ ที่กองบรรณาธิการ

สามารถจะติดตอได จํานวนสําเนาตนฉบับที่สงไป และอ่ืน ๆ เมื่อผูเขียนยายที่อยู หรือเดินทางไปจากสถานท่ี

อยูเดิมเปนเวลานาน ควรแจงใหบรรณาธิการทราบ

การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof)

 ผูเขยีนตองตรวจทานพิสจูนอกัษรในลําดบัสดุทาย เพือ่ใหความเห็นชอบในความถูกตอง ครบถวนของเน้ือหา

กอนลงตีพิมพ

กําหนดการรับตนฉบับ และกําหนดการออกของวารสาร

 - กําหนดออกของวารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
 - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 กรกฎาคม ออกภายใน 30 ตุลาคม)

 - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (สงตนฉบับภายใน 30 มกราคม ออกภายใน 30 เมษายน)

 • หมายเหตุ :  บทความไมควรยาวเกนิ 10 หนาตอเรือ่ง ( ไมรวมเอกสารอางอิง ) และควรมเีบอรโทรศพัท
ที่สามารถติดตอไดงาย  เพื่อติดตอผูนิพนธ
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