


	 เม่ือวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2559	 	 เวลา	 09.09	 น.											

พระเทพสทิธวิมิล	เจ้าคณะจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เจ้าอาวาส

วดัคลองวาฬ	พระอารามหลวง	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธสถาน	 (หอพระ)	 โรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์	 ประดิษฐานพระพุทธชินราชมุนีศรีมงคล							

โดย	ดร.ทวี นริสศิริกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์		

ประธานฝ่ายฆราวาส	นายปิยะพงศ์ นิ่มละมัย	 ผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 นพ.วรงค์ รุ ่งเรือง              

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นพ.นิรันดร์ 

จันทร์ตระกูล	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ	์									

พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ	์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์									

พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ	 พุทธศาสนิกชนทั่วไป	 และ

ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์เข้าร่วมพิธีจ�านวนมาก	

	 ส�าหรับพทุธสถาน	(หอพระ)	โรงพยาบาลประจวบครีีขนัธ์	

จดัสร้างขึน้บรเิวณหนา้อาคารผูป่้วยนอก	บนพื้นที	่6X6	เมตร	

เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชมุนีศรีมงคล										

โดยมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันจัดสร้าง	 เพื่อความเป็นศิริมงคล							

เป็นศูนย์รวมใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ							

ได้กราบไหว้สักการะ	อีกทั้งยังเป็นขวัญก�าลังใจแก่ข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ด้วย	 ด�าเนินการ

ก่อสร้างโดย	บรษิทั	เอส.จ.ีท.ี	โปรเฟสชัน่แนล	จ�ากดั	ในวงเงิน	

740,000	บาท



สารบัญ

นพ.จมุพล ฟเูจรญิ

บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
	 1.	เผยแพร่ความรู้วิชาการข่าวสารสาธารณสุข

	 2.	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารและบริการ

	 	 ทางการแพทย์

	 3.	เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงพยาบาล	

	 	 และเครือข่ายสาธารณสุข

	 4.	เปน็สือ่กลางในการแลกเปลีย่นประสบการณเ์ทคโนโลยี

	 	 ทางการแพทย์และสาธารณสุข

พิธีวางศิลาฤกษ์พุทธสถานประดิษฐาพระพุทธชินราชมุนีศรีมงคล 
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บรรณาธิการ 3

เรียงร้อยถ้อยค�า... “หมออีม”  ฮีโร่ของคนไทย 4

โรคซึมเศร้า 5

ภัยร้ายแฝงตัวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกาแฟผง

ส�าเร็จรูป 6

ครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 7 - 8

วิจัยการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ  

 9 - 16

แฟ้มภาพ 17 - 18

	 พบกนัอกีคร้ังกับวารสารโรงพยาบาลประจวบครีีขันธ์

ในรปูแบบอเิลคทรอนกิส์	ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ให้รองรบั

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่	ซึ่งทุกๆ	บทตอนของความส�าเร็จ

ในวารสารเกิดจากแรงขับเคลื่อนของบุคลากรและ														

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	 และแรงหนุนที่ส�าคัญท่ีจะต้อง

กล่าวขอบคณุเป็นอย่างยิง่ไว้	ณ	ทีน่ีด้้วยคอืการสนบัสนนุ

ของผู้บริหารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

	 สาระในวารสารฉบับน้ีท่านจะได้สัมผัสกับ																

เรื่องราวดีๆที่น่าจะจดจ�าของ	“หมออีม” ทพญ.นภัสพร 

ช�านาญสิทธิ	์ผู้หญิงตัวเล็กๆ	วัย	32	ปี	ที่ใช้เวลา	33	วัน	

สร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงไทยคนแรกพิชิตยอด																	

เอเวอร์เรส	ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง	8,850	

เมตร	 ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลได้								

ส�าเร็จเมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2559	 ท�าไมผู้หญิง															

ตวัเลก็ๆถงึอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึง่กลางเทือกเขาหิมาลัย

อันกว้างใหญ่และเสี่ยงอันตรายอย่างถึงขีดสุด	 ??	 อะไร

เป็นแรงผลักดันให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้??	

	 ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว	 อาทิ	 ภัยร้ายที่แฝงตัวใน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟผงส�าเร็จรูป...			

	 ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนอาจ										

กลายเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่ง	นพ.ธิติ ภัคดุรงค	์ จิตแพทย์

โรงพยาบาลประจวบฯ	จะมาพูดถึงภาวะซึมเศร้านี้ให้เรา

ได้รู้จักยิ่งขึ้น

	 และยังข่าวสารของโรงพยาบาลอีกหลายๆ	 เรื่อง				

ที่น่าติดตาม

	 การท�างานของคนเราก็เหมือนเป็นเส้นกราฟ														

มีสุข	 มีทุกข์	 มีปัญหา	 มีอุปสรรค	 แต่สิ่งที่พวกเราชาว										

โรงพยาบาลประจวบฯไม่เคยทิ้งเลยก็คือใช้ใจในการ								

รกัษาคนไข้	เวลาเหนือ่ยเราก็นอนพัก	ตืน่นอนขึน้มาก็เดนิ

หน้ากนัต่อไป...	พร้อมเดนิหน้าไปด้วยกนัครบั	สวัสดคีรบั

ทีป่รกึษา : ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์,	รองผูอ้�านวยโรงพยาบาล	5	ฝ่าย,	บรรณาธิการ : นพ.จมุพล	ฟเูจริญ	กองบรรณาธกิาร 

: พิสุทธิ์ ทัพพะรังสี,	ทพ.นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง,	 ร.อ.หญิงปรียานุช ศิริมัย,	ภญ.ปัญจรัตน์ พจนพิมล,	พูลศรี อิ่มอาบ,	 ธันวดี                     

มะโนธรรม,	สอิ้ง บุญอภิบาลนุกูล,	กาญจนา ค�าแสง,	อภิญญา ค�าร้อยแสน,	ปัญณรส สุขสวัสด์ิ	 และยุพดี เจริญศิลป์	 เจ้าของ :             

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	พิมพ์ที่ บริษัทหัวหินสาร	จ�ากัด	โทร.	032	-	512345	E-mail	:	huahinsarn2009@gmail.com
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4     วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์    

	 ภาพเด็กน้อยดูอ่อนแอข้ีโรค	 เกลียดที่สุดกับการออกก�าลังกาย	 ไม่อยากแม้													

จะออกไปเจอแสงแดด	 ภาพนี้ที่ฉันเห็นจนชินตา	 และไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรท�าให้									

เปล่ียนแปลง	 จนมาวันหนึ่งวันท่ีทุกอย่างเปล่ียนไปสิ้นเชิง	 เด็กคนเก่าโตขึ้นมาเจอ																		

กับโลกอีกใบ	โลกที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผู้ใหญ่อีกคน

	 นานมาแล้วท่ีมนุษย์กับธรรมชาติเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เวลาผ่านไป																

เราเองที่พยายามหนีห่างออกจากจุดก�าเนิด	 จนท้ายที่สุดเรากลับถวิลหาที่มาของเรา										

ฉันเจอตัวเองบนภูเขา	 ห้วงเวลาที่ได้เคล่ือนไหวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติท่ี																											

ยิ่งใหญ่	 เขานั่นเองที่ท�าให้ฉันเปลี่ยนไป	 เขาผลักฉันออกจากอาณาเขตแห่งความ																					

สุขสบาย	 สู่ห้วงเวลาที่เราถามตัวเองทุกครั้งว่าเราพาตัวเองไปทรมานกายอยู่ตรงนั้น												

ท�าไม	 ภูเขาลูกแล้วลูกเล่าที่เข้ามาบ่มเพาะขัดเกลา									

ท�าให้ฉันพบว่าแท้จริงแล้วเรามีศักยภาพซ่อนอยู่มากเกิน				

กว่าที่เราคิด	 เราสามารถผลักตัวเองไปได้ไกลเกินกว่าความคิดจะไปถึง	 ภูเขาที่ผลัก														

ฉันไปจนเจอกับความฝัน	 ฝันท่ีถูกขับกล่อมจากเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังก้อง

เหนือทุกสรรพสิ่งบนโลก	 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ถูกชูขึ้นเหนือศีรษะของคนไทย							

คนแรกบนยอดเขาเอเวอเรสต์คือแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดพลังมาให้อย่างมหาศาล										

ฉันกลับจากเนปาลพร้อมภาพฝัน	 ฉันย้ายเอเวอเรสต์มาไว้ที่ก�าแพงห้องนอน	 เมื่อฝันถึง

สิ่งใดจึงอยากเห็นมันใกล้ๆให้ชัดเจน	แล้วอยู่ๆ	ในเช้ามืดของวันหนึ่ง	ฉันลุกขึ้นมาท�าใน		

สิ่งที่ฉันเองยังประหลาดใจ	 ฉันฉุดตัวเองออกไปวิ่ง	 จาก	 21K	 42K	 จน	 100K	 วันใหม	่					

ของฉันเริ่มขึ้นตั้งแต่ดวงไฟยังคงส่องสว่างท้องฟ้ายังคงมืดมิด	 ช่วงชีวิตท่ีอยู่ในตาราง							

และมีวินัยอย่างที่สุดเพราะรู ้ว่าที่ท�าอยู่นั้นเพื่ออะไร	 ขณะที่ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลง																

หลายคนรอบข้างเปลี่ยนไปพร้อมกัน	 ครอบครัวเราออกมาวิ่งด้วยกัน	 บ่อยคร้ังที่เราไป

ด้วยกัน	 ไม่ว่าจะยาวนานและแสนไกลเท่าใด	 ในทุกครั้งฉันจะวิ่งเข้าเส้นชัยมาเจอกับ																						

ภาพพ่อและแม่ยืนรออยู่เสมอ	 ครอบครัวที่เป็นแรงสนับสนุน	 ก�าลังใจ	 ดั่งลมใต้ปีกที่พัดพา											

แม้ทางที่ฉันเลือกเดินฉันเองรู ้ดีที่สุดว่าท�าให้คนที่รักเราที่สุดนั้นทั้งห่วงและกังวลมาก																								

เพียงใด	 แต่ในทุกครั้งพ่อกับแม่กลับให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแก่ฉันเสมอมา	 เพราะมันเป็น													

ความฝันและความสุขของลูกท่านจึงยอม	

	 จนวันที่การรอคอยสิ้นสุดลง	 แรงผลักดันฉันขึ้นไปคือความฝันที่รอคอยอยู่เบื้องบน		

พลังทั้งหมดที่มีถูกทุ่มเทไปจนหมดส้ิน	 ทุ่มไปจนไม่เคยแม้จะคิดเผ่ือว่ายังเหลืออีกครึ่งทาง												

ให้ต้องกลับลงมา	 ตอนนั้นเองท่ีรู้สึกว่าชีวิตกับความตายมันอยู่ใกล้กันอย่างท่ีสุด	 ในยามที	่											

ไม่เหลือแรงใดๆ	 ไม่เห็นเป้าหมายอะไรรออยู่ข้างล่าง	 มีเพียงสิ่งเดียวคือสายลมแห่งรักนั่นเอง									

ที่เป็นพลังพัดพาฉันกลับลงมา	กลับมาสู่อ้อมกอดที่รอคอยฉันอยู่ที่บ้านหลังเดิม.



	 อารมณ์	 รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 เป็นพ้ืนฐานอารมณ์										

ซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคน	 ก่อให้เกิดทั้งความสุข	 และความ

ทุกข์	 หากแต่โรคซึมเศร้าที่เกิดจากอารมณ์พื้นฐานแหล่านี	้

แตกต่างจากความรู้สึกตามปกติอย่างไร	 อะไรคือความ													

แตกต่างระหว่างการเป็นโรคซึมเศร้า	และการเป็นแค่อารมณ์

เศร้าธรรมดา	 ก่อให้เกิดผลซ่ึงแตกต่างอย่างไรระหว่าง																

ทั้งสองภาวะนี้	 บทความสั้นๆ	 นี้จะชวนให้คุณผู้อ่านได้มา			

เข้าใจกันอย่างสังเขปนะครับ

	 ภาวะซึมเศร้านั้นแน่นอนย่อมก่อให้เกิดความไม่									

สดใสต่อทั้งร่างกายและจิตใจ	อาจแสดงออกผ่านการร้องไห้	

เบื่อหน่ายต่อสิ่งซึ่งเคยสร้างความสุขต่างๆ	 นอนไม่หลับ													

เบื่ออาหาร	 น�้าหนักลด	 รู้สึกอ่อนแพลียเฉื่อยชา	 มีความคิด

แย่ๆ	 กับตนเอง	 ไม่มีสมาธิ	 หากมากไปกว่านั้นอาจมีความ

คิดถึงขนาดไม่อยากมีชีวิตอยู่ซึ่งน�าไปสู่การฆ่าตัวตายได	้		

อาการเหล่านี้หากเป็นอารมณ์ซึมเศร้าปกติซึ่งเกิดจาก																

ส่ิงภายนอกขึ้นมากระทบ	 คนทั่วไปมักสามารถปรับตัวได้

ภายในระยะเวลาไม่นาน	โดยมากไม่เกิน	2	สัปดาห	์นอกจาก

นี้คนทั่วไปมักยังมีความสุขต่อเรื่องราวอื่นๆ	 ได้ตามปกติ												

ไม่ส่งผลต่อการหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตประจ�าวันมาก

นัก	 และที่ส�าคัญไม่มีความคิดท่ีไม่อยากมีชีวิตอยู่	 หรือ										

วางแผนฆ่าตัวตายโดยเด็ดขาด	 ซ่ึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ

โรคซึมเศร้า	 ซ่ึงมีอารมณ์เศร้าที่ยาวนาน	 เป็นท้ังวันหรือ															

เกือบตลอดทั้งวัน	

	 อาการของภาวะซึมเศร้ามักมีเกือบทุกข้อดังที่กล่าว

มาแล้ว	 ท�าให้คนที่มีโรคซึมเศร้านั้นมักรู้สึกหมดหวังต่อชีวิต	

และน�าไปสู่การฆ่าตัวตายได้	 นอกจากนั้นแล้วโรคซึมเศร้า								

ยังน�าไปสู่ปัญหาอื่นๆ	 เพิ่มขึ้นตามมาเช่น	 ไม่สามารถรับ												

ผิดชอบการงานชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ	 การใช้สุรา																				

สารเสพติด	พฤตกิรรมใช้ความรนุแรง	ซึ่งยิง่ตอกย�้าโรคซึมเศร้า										

ให้แย่ลง	

	 หากจะพูดถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคซึมเศร้าปัจจุบัน							

เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบร่วมกันหลายสาเหตุ													

ดังนี้	

 สาเหตุด้านจิตใจ	 ซ่ึงท�าให้มีความแตกต่างกัน																

ระหว่างบุคคล	 สร้างความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ	 ที่												

เข้ามากระทบ	 โดยมากมักสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูและ

ประสบการณ์ในวัยเด็ก

 สาเหตุด้านร่างกาย	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการท�างานสมอง

นั้นก่อให้เกิดความคิด	อารมณ์	และพฤติกรรมนั้นเอง	ซึ่งบาง

ส่วนของสมองแต่ละคนนั้นได้ถูกก�าหนดมาจากพันธุกรรม							

หรือการได้รับสารบางอย่างเช่น	สารเสพติด	การมีโรคอื่นๆ	ที่

มีผลต่อการท�างานของสมอง	 ล้วนแต่เป็นสาเหตุท�าให้เกิด										

โรคซึมเศร้าได้เช่นกัน

 ปัจจัยด้านสังคม	 เหตุการณ์ภายนอก	 การขาดซึ่ง									

ปัจจยัสี	่ความปลอดภยั	การสูญเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กั	ล้วนแล้ว

แต่มีผลต่อภาวะอารมณ์	 และอาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรค									

ซึมเศร้าทั้งสิ้น	

	 ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายในการรักษาโรคซึมเศร้า	

การรับประทานยาเพ่ือปรับสารในสมองให้สมดุลย์	 การท�า

จิตบ�าบัดเพื่อปรับเปล่ียน	 อารมณ์	 แนวคิด	 และพฤติกรรม							

ฉะนั้นแล้วหากท่านมีคนรู้จัก	 หรือรู้สึกตนเองเป็นโรคซึมเศร้า

อย่าปล่อยไว้นะครับ	เข้ามาปรึกษาจิตแพทย์กันเถอะครับ	

กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 611-702
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	 ปัญหาของความอ้วนและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟผงส�าเร็จรูป	ซึ่งประชาชน

จ�านวนหนึ่งสนใจแก้ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ต้องการใช้ยาเนื่องจากกลัวอาการข้างเคียงของยา	 และไปสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ

กาแฟผงส�าเร็จรูปที่มีการโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณดังกล่าว	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และหน่วยงานต่างๆ	 จึงมีการ									

เฝ้าระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์อาหาร	 มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟผงส�าเร็จรูป	 ในปี	 2556	 -	 2558																				

โดยตรวจวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันที่อาจมีการน�ามาใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง	

 ผลการตรวจกาแฟส�าเร็จรูปชนิดผงที่โฆษณาสรรพคุณลดความอ้วน 304 ตัวอย่าง	 พบว่ามีการใส่ยาลดความอ้วนไซบูทรามีน																

44	 ตัวอย่าง	 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีโฆษณาสรรพคุณลดความอ้วน	 609	 ตัวอย่าง	 พบว่ามีการใส่ยาลดความอ้วนไซบูทรามีน	 122												

ตัวอย่าง

 ผลการตรวจกาแฟส�าเร็จรูปชนิดผงที่โฆษณาสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ 103 ตัวอย่าง	 ตรวจพบยาในกลุ่มรักษา															

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	 27	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 26.2	 เป็นยาซิลเดนาฟิล	 26	 	 ตัวอย่าง	 และยาทาดาลาฟิล	 1	 ตัวอย่าง	 และ									

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีโฆษณาสรรพคุณสมรรถภาพทางเพศ	 159	 ตัวอย่าง	 ตรวจพบยาในกลุ่มรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ																					

69	ตัวอย่าง	คิดเป็น	 ร้อยละ	43.4	 เป็นยาซิลเดนาฟิล	 40	ตัวอย่าง	ทาดาลาฟิล	 4	ตัวอย่าง	ซิลเดนาฟิลร่วมกับทาดาลาฟิล	 20	ตัวอย่าง												

และ	ซิลเดนาฟิลร่วมกับวาเดนาฟิล	5	ตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง. 
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.ระวังอันตรายจากการปลอมปนยาแผนปัจจุบันในอาหารและเครื่องดื่ม. [update 2016 May 18, cited 2016 Jun 

02]. Available from : http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/File/news/foodnews/medicine.htm 

2. DRUGDEX System (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.

micromedexsolutions.com/ (cited: Jun/02/2016).

 การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารควรอ่านฉลากให้ชัดเจน ใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบ            

อย่าเช่ือค�ากล่าวอ้างของผู้ขายหรือโฆษณาที่เกินความจริง เพราะไม่เช่นนั้นจะตกเป็น “เหยื่อ”               

ของผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

วาเดนาฟิล (Vardenafil)

ทาดาลาฟิล (Tadalafil)

อาการข ้างเคียงส�าคัญที่                 

อาจเกิดขึ้น ปวดศีรษะรุนแรง 

สูญเสียการมองเห็น ความดัน

ในลูกตาสูง อาจตาบอดถาวร 

สูญเสียการได้ยิน เจ็บปวด        

อวัยวะเพศจากการไม่ยอม        

คลายตั วของอวัยวะเพศ                 

กล ้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด              

ความดันโลหิตต�่า สมองขาด

เลือด

ยาไซบูทรามีน (Sibutramine)           
เป็นยาลดความอ้วนที่ “ไม่ปลอดภัย”

จึงถูกถอนทะเบียนยาแล้ว
อาการข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ภาวะ

หัวใจขาดเลือด กล้ามเน้ือหัวใจตาย หลอดเลือด          

ในสมองแตก หัวใจหยุดเต้นหรือเสียชีวิต โดยเฉพาะ

ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว



 นายธีรพันธ์ นันทกิจ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 เป็นประธานงานพิธีครบรอบ	 61	 ปี																

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 มี	 นายแพทย์นิรันดร์                

จันทร์ตระกูล	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	

พร้อมด้วยคณะแพทย์	 พยาบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ														

ในจงัหวดัฯ	ร่วมพิธ	ีโดยมีคณะสงฆ์น�าโดย	พระเดชพระคุณ			

พระเทพสิทธิวิมล	 เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์																

เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ	 พระ

อารามหลวง	ประกอบพิธี

สงฆ์สวดเจรญิพระพทุธ

มนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล	 หลังจากนั้น	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่													

ผู ้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน																

22	 ราย	 และท�าพิธีเปิดหน่วยงานเอกซเรย์	 กลุ่มงานพยาธิ

วิทยาคลินิก	 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ															

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนบุคลากร	 ที่ได้ทุ่มเท

ปฏิบัติงานจนประสบผลส�าเร็จด้วยดีมีความก้าวหน้าเป็นที่

ยอมรับของประชาชน	และขอให้รักษามาตรฐานการท�างาน

ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเข้มแขง็ต่อไป	เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

ผู้เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ	
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	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ก่อต้ังและเปิดให้																			

บริการครั้งแรกเมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	 2498	 ส�าหรับการ																				

จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ	 61	 ปี	 โรงพยาบาล											

ประจวบคีรีขันธ์	 มีข้ึนระหว่างวันท่ี	 27	 มิถุนายน	 -	 1												

กรกฎาคม	 	 2559	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การท�าบุญ														

ตักบาตรพระภิกษุสงฆ ์สามเณร	 62	 รูป	 พิธี เจริญ																													

พระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล	 และอุทิศส่วนกุศล												

ให้แก่ผู ้ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล	 พิธีเปิดหน่วยงานใหม	่													

อาทิ	 หน่วยงานเอกซเรย์	 กลุ ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก																

หน่วยดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น�้าร้อนลวก	 หน่วยบริการล้างไต											

ทางช่องท้อง	 คลินิกแพทย์แผนจีน	 และห้องประชุมสนิท																		

อาชีพสมุทร	 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	 100%	 การแสดง

นิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์การสาธารณสุข	 พร้อม

กันน้ีได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ	 ฟรี	 ส�าหรับประชาชน													

ทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 อาทิ	 ตรวจมวลกระดูก	 ตรวจ														

กรุ ๊ปเลือด	 ตรวจการได้ยิน	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาปัญหา											

สุขภาพ	 และโรคต่างๆ	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี	 4	 ภาค												

และกิจกรรมพิ เศษพิชิตเขาล ้อมหมวกกองบิน	 5																																					

ร่วมกับ	 ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ช�านาญสิทธิ์ หรือ																				

คุณหมออีม	 ผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต	์						

ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกส�าเร็จเมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม														

2559	 ที่ประเทศเนปาล	 ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วม									

กิจกรรมต่างๆ	 ของโรงพยาบาลได้	 เม่ือวันที่	 27	 มิถุนายน	

2559	
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บทคัดย่อ

	 ผู้ป่วยผ่าตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงหัวใจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ที่อาจเกิดข้ึนได้	 ดังนั้น														

บทบาทพยาบาลท้าทายอย่างยิ่ง	 โดยต้องมีทักษะและความรู้ทางคลินิกและพยาธิสภาพ	 ต้องทราบอาการน�าและอาการท้ายที	่												

พบได้	 มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 รวมทั้งเน้นการประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพสามารถตรวจพบอาการผิดปกติ	 และ												

ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อรวบรวมข้อมูล	 ในการวางแผนให้การพยาบาลในผู้ป่วยแต่ละรายตามมาตรฐานการพยาบาล																							

ในการดูแลผู้ป่วย	 ตลอดจนการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน	 เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิต																

ที่ดีต่อไป	 ท�าให้ผู้ป่วยมีชีวิตยาวนานขึ้น	 กรณีศึกษาผู้ป่วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดท�าทางเบ่ียง																	

หลอดเลือดแดงหัวใจ	 โดยวินิจฉัยการพยาบาลใช้กรอบแนวคิด	 NANDA	 ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโดยเน้นการพยาบาล	 3	 วันแรก									

หลังผ่าตัด	 ผู้ป่วยรายที่	 1	 มีภาวะฉุกเฉินเจ็บแน่นหน้าอก	 ได้รับการให้ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ	 (Streptokinase)	 และฉีดส	ี																	

สวนหัวใจ	ท�า	PCI	1	เส้น		เป็น	Severe	TVD	ต้องได้รับการผ่าตัด	รายที่	2	ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกท�าการสวนหัวใจ	(CAG)	เป็น	TVD	

แพทย์นัดผ่าตัด	 แนวคิดการพยาบาลของ	 NANDA	 สามารถน�ามา	 วินิจฉัยการพยาบาล	 เฝ้าระวังความเส่ียงร่วมกับความรู	้																					

ความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรค	ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน	

ค�าส�าคัญ :	ผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ,	แนวคิด	NANDA,	การพยาบาล
 

Abstract

	 Patients	undergoing	heart	bypass	arteries	potential	 risks	and	complications	 that	may	occur.	 So	 the										

nurse	 extremely	 challenging	 You	must	 have	 the	 skills	 and	 knowledge	 of	 the	 clinical	 and	 pathological.																				

Know	 the	 signs	 and	 symptoms	 found.	 A	 quick	 decision	was	 needed	 as	well	 as	 an	 emphasis	 on	working																		

with	a	multidisciplinary	team	to	detect	abnormalities.	And	respond	quickly	To	gather	information	In	planning	

for	 the	care	of	each	patient	by	 the	nurse.	 In	patient	care	The	planned	discharge	home.	To	keep	patients													

safe	 from	 complications	 and	 a	 better	 quality	 of	 life	 further.	 Patients	 are	 living	 longer.	 Case	 studies	 of																											

patients	 with	 an	 objective	 report	 of	 patients	 undergoing	 heart	 bypass	 arteries.	 The	 nursing	 diagnosis																							

framework.	NANDA	crisis	by	focusing	on	patient	care,	nursing	three	days	after	surgery.	Patient	No.1		A	state												

of	 emergency	 angina	 get	 an	 expanded	 cardiovascular	 drugs	 (Streptokinase)	 angiography	 and	 cardiac																										

catheterization	done	PCI	1	Severe	TVD	line	is	to	have	surgery	on	two	patients	with	chest	pain	to	the	heart					

(CAG)	 is	 a	medical	 appointment	 TVD	 surgery.	 Concepts	 of	 Nursing	 NANDA	 can	 be	 Nursing	 Diagnosis																															

Surveillance	risk	with	a	better	understanding	of	the	pathology	of	the	disease.	Help	patients	get	the	nurse

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญและเป็นสาเหตุการตายท่ีเพ่ิมขึ้นท่ัวโลก	 จากข้อมูลสถิติของ												

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ
Nursing care case of Coronary Artery Bypass Grafting

นางสุนาร	ีรัตนพันธุ์
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

โรงพยาบาลหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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องค์การอนามัยโลกในปี	 พ.ศ.	 25311	พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นจ�านวนถึง	 7.2	 ล้านคนหรือคิดเป็น	 12.2	%												

ของสาเหตุการตายทั้งหมด	 เปรียบเทียบกับในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู ้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน																	

มากกว่า	 1	 ล้านคนต่อปี	 ประมาณว่าคนอเมริกามีอุบัติการณ์	 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 ทุก	 25	 วินาที	 สถานการณ์															

โรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย	 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2547	 -	 25562	พบว่าอัตราตายด้วย																										

โรคหัวใจขาดเลือดต่อประชากร	 100,000	 คน	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2556	 มีผู ้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ																																			

ขาดเลือด	 จ�านวน	 17,388	 คน	 เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ	 48	 คน	 หรือเฉล่ียชั่วโมงละ	 2	 คน	 อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด																																		

ปี	 พ.ศ.	 2554	 –	 2556	 เท่ากับ	 22.47,	 23.45,	 26.91	 ต่อประชากรแสนคน	 จากสถิติปี	 2557	 -	 2558	 ที่รวบรวมโดยสมาคม																			

ศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย3 พบว่า	 ปี	 2557	 ผ่าตัดโรคหัวใจ	 จ�านวน	 14,834	 ราย	 ชนิดเปิด	 11,941	 ราย	 ชนิดปิด														

2,893	 ราย	 และปี	 2558	 ผ่าตัดโรคหัวใจ	 14,972	 ราย	 ชนิดเปิด	 11,983	 ราย	 ชนิดปิด	 2,983	 ราย	 การผ่าตัดหัวใจเป็นหนึ่งใน																

วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากท่ีสุดอีกท้ังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความพิการและการเสียชีวิตหลังการ																									

ผ่าตัดผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจจะมีช่วงวิกฤตมากใน	24	ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด

	 จากการศึกษาย้อนหลังข้อมูลโรงพยาบาลหัวหิน	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2556	 -	 2558	 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น																				

มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 (STEMI)	 จ�านวน	 49,	 43,	 52	 ราย	ตามล�าดับ	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (NSTEMI)                 

จ�านวน	227,	231,	341	ราย	ตามล�าดับและได้รับการสวนหัวใจ	ปีพ.ศ.	2556	-	2558	จ�านวน	19,228,456	รายตามล�าดับ	การ

ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดในปีพ.ศ.	2557	-	2558	จ�านวน	24	และ	41	รายตามล�าดับ	ปีพ.ศ.	2557	-	2558	พบว่าผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดได้

เสียชีวิตจ�านวน	2และ	5	ราย	ตามล�าดับ	และปี	2558	เสียชีวิตหลังผ่าตัดขณะนอนโรงพยาบาล	4	ราย	ซึ่งเป็นผู้ป่วย	3	รายมีภาวะ														

แทรกซ้อนของโรคอื่นร่วมด้วย	 การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้องอาศัยแพทย์ผู้มีประสบการณ์	 และทักษะในการประเมินอาการ																			

ของพยาบาลและทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง	รวดเร็วและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนได้

								ความคลาดเคลื่อนในประเมินการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	หากทีมสุขภาพขาดความรู้และทักษะ	ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาพยาบาลล่าช้า	 ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนได้	 ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยวิกฤติ	 ต้องอาศัยกรอบแนวคิดทางการ

พยาบาลมาช่วยในการค้นหาปัญหาเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 ร่วมกับทีมสุขภาพต้องมีความรู้	 ความช�านาญ																

และทักษะในเรื่องของพยาธิสภาพของโรค	 อาการและอาการแสดงเพื่อน�าไปสู่การวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ													

พยาบาลหลังผ่าตัดได้ถูกต้องผู้ป่วยปลอดภัย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ	 (CABG)	 ใน	 3	 วันแรก	 บนพื้นฐานแนวคิดทางการ										

พยาบาล	NANDA

แนวคิดทางการพยาบาล NANDA         

	 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน	 เป็นการพยาบาลที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน	 เป็นการพยาบาลที่เป็นเฉพาะ												

บุคคล	 (Individual) ต้องสามารถประเมินผู้ป่วยได้ว่าก�าลังอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตหรือไม่	 บนพื้นฐานความรู้ที่จ�าเป็น	 คือ														

กายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยา	 พยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล	 ทฤษฎีการพยาบาล	 กรอบแนวคิด										

ทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง	 โดยใช้กระบวนการพยาบาล	 (Nursing Process)	 เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาผู้ป่วย	 และไม่ใช	่											

แต่เพียงเฉพาะผู้ป่วย	 พยาบาลยังต้องให้การดูแลกับครอบครัวและญาติของผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินที่มีความกังวล																					

ร้อนใจ	 ไม่เข้าใจ	 และมีค�าถามมากมาย	 ในขณะที่เทคโนโลยีในการให้การดูแลสุขภาพมีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดน่ิง	 พยาบาล														

จึงต้องมีความเข้าใจทั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การดูแลสุขภาพและมีความเข้าใจในหัวใจความเป็นมนุษย์ของบุคคล										

เพื่อให้การดูแลพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 กรอบแนวคิดหนึ่งที่ช่วยวินิจฉัยการพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติได้ครอบคลุมทั้งทางร่างกายจิตใจ	 อารมณ์และ																

สังคมคือ	 กรอบแนวคิดทางการพยาบาลที่เรียกว่า	 NANDA	 (The North American Nursing Diagnosis Association)4	 ได้										

จ�าแนกข้อวินิจฉัยการพยาบาลออกเป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

	 1.	 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว	 (Actual nursing diagnosis)	 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่บ่งบอกถึง														

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ท�าการประเมินภาวะสุขภาพ	 มีอาการและอาการแสดงให้เห็นชัดเจน	 (Sign and                           

Symptoms) ได้มาจากการบอกเล่าของผู้รับบริการหรือจากการสังเกตของพยาบาลที่เป็นทั้งข้อมูลอัตนัย	 (Subjective data)            

และข้อมูลปรนัย	 (Objective data)	 หรือจากการวินิจฉัยของแพทย์น�าปัญหาสุขภาพมาเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาลตาม																							

รูปแบบ	 PES	 ของ	 NANDA	 ดังนี้	 P	 =	 Problem	 เป็นส่วนของปัญหาสุขภาพ	 E	 =	 Cause	 เป็นส่วนของสาเหตุหรือปัจจัยที	่															

เกี่ยวข้อง	S	=	Signs	and	Symptoms	เป็นส่วนของอาการและอาการแสดงทางคลินิก	

	 2.	 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ีมีความเสี่ยง	 (Risk nursing diagnosis)	 เป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น														

ได้คือมีปัจจัยเสี่ยงปรากฏให้เห็น	 แต่ปัญหายังไม่เกิด	 ไม่มีอาการและอาการแสดงปรากฏให้เห็นชัด	 และมีโอกาสพัฒนาเป็น																

ปัญหาสุขภาพได้ถ้าพยาบาลปล่อยให้ปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นได้	

	 3.	 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้น	 (Possible nursing diagnosis)	 เป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ปัญหา																							

อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ในข้อมูลที่มีและสาเหตุของปัญหายังระบุไม่ได้	 ปัญหาเป็นเพียงพิจารณาได้ว่า																							

อาจจะเกิดขึ้นได้	 ดังนั้นพยาบาลต้องหาข้อมูลที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือตัดทิ้งออกไปถ้าแน่ใจว่าปัญหาจะ													

ไม่เกิด	

	 4.	 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลสุขภาพดี	 (Wellness nursing diagnosis)	 เป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลสุขภาพดีที่แสดงถึง										

ภาวะสุขภาพที่มีการเปล่ียนแปลงจากระดับสุขภาพดีเป็นระดับท่ีดีมากข้ึน	 การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพสามารถพิจารณา																					

ได้จากพฤติกรรมของผู้รับบริการ

	 5.	ข้อวินิจฉัยการพยาบาลกลุ่มของอาการ	 (Syndrome Nursing Diagnosis Statement)	 เป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาล										

ท่ีอธิบายกลุ่มอาการที่เฉพาะเจาะจงของการวินิจฉัยการพยาบาลท่ีเกิดขึ้นร่วมกันของข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่เกิดขึ้นแล้ว																						

กับข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกันท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์	 ซึ่งจะบอกให้พยาบาลได้รับรู้ว่ามีสถานการณ	์																			

ร้ายแรงเกิดขึ้น	

	 	 	 	 	 	 	 	 NANDA	 เป็นแนวคิดเพื่อช่วยวินิจฉัย	 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที	 จึงเป็นแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมในการ																

วินิจฉัยปัญหา	 วางแผนและปฏิบัติการพยาบาล	 เพื่อให้การรักษาและการจัดการอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ลดภาวะแทรกซ้อนได้																						

ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และปลอดภัย

กรณีศึกษา

	 การวินิจฉัยทางการพยาบาล	 เป็นกระบวนการพยาบาลซ่ึงได้จากข้อมูลปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจร่างกาย																						

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ	 การประเมินสภาพ	น�าไปสู่การวางแผนการปฏิบัติทางการพยาบาล	 ดังกรณีศึกษาทั้งสองรายนี	้									

ผู้ศึกษาได้ศึกษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	 เน้นการดูแลใน	 3	 วันแรกหลังผ่าตัด	 ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ																						

แทรกซ้อนสูง	 ซึ่งรับรักษาภายในโรงพยาบาลหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักหัวใจและหอผู้ป่วย																											

อายุรกรรมชาย	ในช่วงเดือนธันวาคม	2557	และเดือนกุมภาพันธ์	2558
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การวินิจฉัยพยาบาลที่ส�าคัญในผู้ป่วย 3 วันแรกหลังผ่าตัด 

	 1.	 ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของเหลว													

ภายในระบบไหลเวียนเลือด	 ประสิทธิภาพของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ	 และรูปแบบท้ังอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจ											

ส่งผลให้เกิดการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง	 ท�าให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ	 ของร่างกายไม่เพียงพอทั้งระบบ	

ท�าให้เกิดการท�าลายของเนื้อเยื่อในอวัยวะส�าคัญทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร
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การพยาบาล

		 1.1	ดูแลการให้สารน�้าทดแทนและการให้ส่วนประกอบเม็ดเลือดแดง	

		 1.2	 ดูแลการให้ยา	Protamine	vit	K	หรือ	Transamine	ตามแผนการรักษา

		 1.3	 ติดตามประเมินและเฝ้าระวังสัญญาณชีพ	 รายงานแพทย์ทันที	 ถ้า	 Systolic	 น้อยกว่า	 80	mmHg	MAP	 น้อยกว่า																

70	mmHg.	 อัตราการเต้นหัวใจ	 เร็วมากกว่า	 100	 ครั้งต่อนาที,	 มีอาการหนาวสั่น	 อุณหภูมิกาย	 34.5	 -	 36.5	 องศาเซลเซียส											

ปัสสาวะออกน้อยกว่า	0.5	ซีซี	ต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงและหลอดเลือดที่คอโป่งตึง

	 1.4	 ประเมินและบันทึกปริมาณเลือดตรวจสอบการระบายเลือดจากช่องทรวงอกอย่างต่อเนื่องปริมาณเลือดท่ีออกทุก													

1	ชั่วโมง

			 1.5	 ติดตามและประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องทั้งอัตราการเต้น	(rate)	จังหวะ	(rhythm)	และรูปแบบ	(pattern)	

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

	 1.6	 ประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก	 1	 -	 4	 ชั่วโมง	 ตามความเหมาะสม	 สังเกตอาการกระสับกระส่าย	 สับสนและระดับ														

การรู้สติ	เพื่อประเมินการก�าซาบของเนื้อเยื่อสมอง

			 1.7	 ประเมินลักษณะผิวหนัง	อุณหภูมิและสีของอวัยวะส่วนปลาย

			 1.8	 ติดตามประเมินผลความเข้มข้นเลือด	การแข็งตัวเลือด	

			 1.9	 พร้อมประสานงานแพทย์เมื่อพบความผิดปกติพร้อมการเตรียมทีมเปิดผ่าตัดใหม่	

	 2.	 ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะที่มีการคั่งของสารน�้าในช่องเย่ือหุ้มหัวใจ	 (Cardiac tamponade)	 เป็นผลให้แรงดัน												

ภายในห้องหัวใจสูงขึ้นท�าให้ประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจและการไหลเวียนเลือดลดลง	 ถ้าภาวะการบีบกดรุนแรงอาจ													

ท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้สาเหตุมาจาก	postoperative	bleeding	ซึ่งมักเกิดในระยะ	12	ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดหัวใจ

 การพยาบาล

	 2.1	 ประเมินและบันทึกปริมาณเลือดตรวจสอบการระบายเลือดจากช่องทรวงอกอย่างต่อเนื่องปริมาณเลือดที่ออกทุก											

1	ชั่วโมง

	 2.2	 ดูแลการให้ยา	Dobutamine	เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา

	 2.3	 ติดตามประเมินผลความเข้มข้นเลือด	การแข็งตัวเลือด

	 2.4	 ดูแลการให้สารน�้าทดแทนและ	การให้ส่วนประกอบเม็ดเลือดแดง

	 2.5	 ดูแลให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้ป่วย

	 2.6	 ติดตามผล	chest	x-ray	และรายงานแพทย์	

	 2.7	 ติดตามประเมินและเฝ้าระวังสัญญาณชีพ	

	 2.8	 เตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์ในการท�าการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อระบายเลือดที่คั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจออก

	 3.	 ผู้ป่วยเส่ียงต่อ/เกิดการหายใจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่าง															

เพียงพอ	ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอดและ	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ในระยะ	12	ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด		

 การพยาบาล  

	 3.1	 จัดท่านอนศีรษะสูง	ประมาณ	30	-	45	องศา	

	 3.2	 Check	ขนาด	ETT	และต�าแหน่ง	

	 3.3	 บันทึก	ventilator	setting	พร้อมทั้งสังเกตการท�างานของ	ventilator	

	 3.4	 ฟังเสียงปอดทั้ง	2	ข้าง	และบันทึกลักษณะของเสียงปอด	

	 3.5	 ติดตามและประเมิน	O2	saturation	และ	Arterial	blood	gas	

	 3.6	 ติดตามและประเมิน	peak	pressures,	expiratory	volumes	and	minute	ventilation	
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	 3.7	 ดูแลให้ผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3.8	 หลังถอดท่อช่วยหายใจกระตุ้นให้ผู้ป่วย	deep	breathing	และ	effective	cough	ทุก	1	-	2	ชั่วโมงขณะที่ผู้ป่วย

ตื่น	

	 3.9	 สังเกตอัตราและลักษณะของการหายใจ	 อัตราการหายใจควรอยู่ในช่วง	 10	 -	 30	 คร้ังต่อนาที	 ประเมินภาวะของ										

การอุดกั้นทางเดินหายใจ	

	 3.10	 สังเกตสีของผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ	ได้แก่	สีคล�า้บริเวณริมฝี	ปาก	เล็บมือ	เล็บเท้า

	 4.	 ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะไตท�างานบกพร่องหลังผ่าตัดเนื่องจากอัตราการกรองของไตที่ลดลงจะส่งผลท�าให้เกิด																							

ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน	 (acute renal failure)	 ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ภายใน	 72	 ชั่วโมง	 ภายหลังการผ่าตัด																	

ท�าทางเบี่ยง

 การพยาบาล  

	 4.1	 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน�้าตามแผนการรักษา

	 4.2	 ติดตามบันทึกปริมาณสารน�้าที่ได้รับ

	 4.3	 ติดตามบันทึกจ�านวนปัสสาวะทุกชั่วโมง	 ปัสสาวะควรออก	 0.5	ml/kg/hr.	 หากปัสสาวะไม่ออกตามเกณฑ์รายงาน

แพทย์ทราบทันที

	 4.4	 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ส�าหรับค่าที่แสดงถึงการท�างานของไต	 ได้แก่	 Creatinine	 ว่าอยู่ในระดับ											

ปกติหรือไม่

	 5.	 ผู ้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกบริเวณแผลผ่าตัดที่หน้าอกและขาสาเหตุอาจจะเกิดรั่วบริเวณรอยต่อเชื่อมของ																							

หลอดเลือด	 หรือจากภาวะอุณหภูมิกายต�่า	 หรือ	 การได้รับการรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือด	 และจากการใช้เครื่องปอดและ																				

หัวใจเทียม	มีผลต่อสภาวะการแข็งตัวของเลือด

 การพยาบาล

	 5.1	 ติดตามสังเกตผ้าปิดแผลว่ามีเลือดออกมากขึ้นหรือไม่	

	 5.2	 บันทึกสัญญาณชีพทุก	15	นาท	ีเพื่อประเมินภาวะเลือดออกผิดปกติ

	 5.3	 ติดตามประเมินผลความเข้มข้นเลือด	การแข็งตัวเลือด	

	 5.3	 รายงานแพทย์หากพบภาวะเลือดออกที่แผลผ่าตัด

วิจารณ์กรณีศึกษา

	 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าผู้ป่วยทั้งสองรายมีความแตกต่างกันของผลการรักษาคือความส�าเร็จของการรักษา															

ด้วยการผ่าตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงหัวใจแม้ว่าการพยาบาลจะเหมือนกัน	 แต่ระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นมากท�าให	้																			

ผลของรักษาต่างกัน	มีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น	เช่น

	 ผู้ป่วยรายท่ี	 1	 มาด้วยภาวะฉุกเฉินได้รับยาขยายหลอดเลือดหัวใจ,	 ใส่บอลลูนขยายและมีความล่าช้าในการรอ																												

ผ่าตัดมีความรุนแรงของโรค	 Class	 IV	 เวลาการผ่าตัด	 4.20	 ชั่วโมง	 อาการหลังผ่าตัดเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง	 ผู้ป่วย														

ฟื้นตัวได้ช้าการพยาบาลมีความซับซ้อนกว่า	รวมวันนอนโรงพยาบาล	31	วัน

	 ผู้ป่วยรายที่	 2	 มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเรื้อรังมีความรุนแรงของโรค	 Class	 III	 แพทย์นัดผ่าตัด	 เวลาการผ่าตัด																														

3.30	ชั่วโมง	หลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว	รวมวันนอนโรงพยาบาล	8	วัน								

	 แนวคิดการพยาบาล	 NANDA	 ผู้ศึกษาน�ามาวินิจฉัยการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	 3	 วันแรก	 อย่างเป็นระบบ	 รวดเร็ว														

คลอบคลุม	 ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	 สะดวกต่อการค้นปัญหาในผู้ป่วย	 และท่ีส�าคัญพยาบาลต้องมีความรู้เรื่องกายวิภาค	พยาธ	ิ								

สภาพการเกิดโรคความรู้ความเข้าใจ	 ความสามารถการอ่าน	 วิเคราะห์ผลการตรวจพิเศษต่างๆ	 เพ่ือง่ายต่อการประเมินผู้ป่วย													

ให้การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความรู้ในการวินิจฉัยการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ																									

การวิเคราะห์	และแปรผล	การตรวจพิเศษ	หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

	 2.	การพัฒนาการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจของทีมสหวิชาชีพเพื่อประสิทธิภาพของการผ่าตัด

	 3.	 ร่วมประชุมทีมพยาบาล	 และทีมสหวิชาชีพ	 เพ่ือทบทวน	 ค้นหาปัญหาของผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการดูแล																

ผู้ป่วยต่อเนื่อง

	 4.	 คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป	 เพื่อให้เข้าใจ																							

ถึงการป้องกันและการปฏิบัติตัวในความเสี่ยง	

เอกสารอ้างอิง

เกรียงไกร	 เฮงรัศมี.	 มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน.	 [ออนไลน์]	 สืบค้นเมื่อ	 1	 กรกฎาคม	 2559																

จาก	http://	www.cdi.thaigov.net/cdi/folder_a/folder_f/1aa.pdf.สถาบันทรวงอก.

กระทรวงสาธารณสุข.ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก.	[ออนไลน์],	สืบค้นเมื่อ1กรกฎาคม	2559	จาก	http://www.ddc.moph.	

go.th/login/-showimgpic2.php?id=42	

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย.	 สถิติการผ่าตัดหัวใจ.[ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ	 2	 สิงหาคม	 2559	 จาก	 http://www.															

thaists.org/	member.search.php	

อรนันท์	หาญยุทธ	(2557,	กันยายน	-	ธันวาคม).	“กระบวนการพยาบาลและการน�าไปใช้”,	วารสารพยาบาลทหารบก.15	(3)	:	139	

-	140.

สุวีณา	 เบาะเปลี่ยน	 (2557	 (พฤษภาคม	 -	 สิงหาคม).	 “ภาวการณ์สูบฉีดเลือดจากหัวใจต่อนาทีลดต�่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ																

ความท้าทายของพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด,”	วารสารพยาบาลทหารบก	15	(2).	สืบค้น	เมื่อ	28	มิถุนายน	2559	จาก	https://	

www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/	download	/25169/21429	World	Heart	Campaign	2014.	About	World	

Heart	Day	2014.สืบค้นจากhttp://www.world-	heart-federation.org/index.php?id=123



 นพ.นิรันดร์ จนัทร์ตระกลู ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์	นพ.ทรงฉตัร 

ศริโิยธพินัธุ ์รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์	นพ.จมุพล ฟเูจรญิ รองผูอ้�านวย

การโรงพยาบาลด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี																

โรงพยาบาล	 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ตาม											

โครงการ	 “โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2559”               

เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2559

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์     17

	 ขอบพระคุณธารน�า้ใจ	825,000	บาท	จาก	มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ	์พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ 

และคุณประมวล พัฒน์ทอง (resort บ้านลุงมวล บางสะพาน)	เป็นผู้แทนมูลนิธิ	มอบทุนการศึกษากับพยาบาลผู้มาปฎิบัติ

งานใหม่ท่านละ	75,000	บาท	จ�านวน	11	ท่าน



	 ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ	์													

นพ.นรินัดร์ จนัทร์ตระกลู	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบครีีขันธ์	

เป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรมผลงานวิชาการ	 R2R															

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจ�าปี	 2559	 เพื่อให้บุคลากร															

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน																

เรียนรู้อันจะน�าสู่การพัฒนาคุณภาพบริการและขยายผลสู่พ้ืนท่ีอื่นๆ	

ต่อไป	 โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม	 จากสถาบัน

พระบรมราชชนก	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และ	อาจารย์

กัมปนาท ฉายชูวงษ์	 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดชลบุร	ีเป็นวิทยากรผู้วิพากษ์	มีนวัตกรรม

ผลงานวิชาการ	R2R	น�าเสนอจ�านวน	13	เรื่อง	ในวันที่	30	พ.ค.	59

 นพ.จุมพล ฟูเจริญ	 รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลด้าน												

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 พร้อมด้วยนางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมี	 รอง												

ผู้อ�านวยการด้านบริหาร	น.ส.บุญน�า กล่ินนิรันดร	์ รองผู้อ�านวยการ

ด้านการพยาบาล	 และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ให้การ

ต้อนรับ	นายศรีสกุล แสงประเสริฐ	ผู้อ�านวยการส�านักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพเขต	5	จ.ราชบุรี	และคณะฯ	ในการเข้าเยี่ยมและประเมิน

การด�าเนินงานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย	์ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม	และด้านบริการสุขศึกษาของโรงพยาบาล	พร้อมให้

ค�าแนะน�าเพือ่ให้เกิดคณุภาพได้มาตรฐานและความปลอดภยัส�าหรับผูรั้บ

บริการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2559


