บรรณาธิการ
สวัสดีครับ พบกันฉบับแรกของปี 2564  
ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่
หรือ New normal ที่เราคุ้นเคยและต้องปฏิบัติตาม            
อย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อความแข็งแรงของเกราะป้องกัน
การระบาดโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ระหว่างรอวัคซีน
ป้องกันโรค
ซึ่งวัคซีนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง !! ที่ช่วยเสริม           
ให้การป้องกันควบคุมโรคดียิ่งขึ้น  
ขณะทีก่ ารป้องกันส่วนบุคคล การใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และไม่ไป
ในสถานที่เสี่ยง เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้
ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด - 19 และเป็นมาตรการส�ำคัญ       
ในการป้องกันที่ทั่วโลกยอมรับครับ
ผลกระทบและวิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป                 
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19
เป็นความท้าทาย เป็นอุปสรรคที่คนไทยทุกคน            
ต้องข้ามผ่านไปให้ได้
ด้วยการ “พร้อมรับ ปรับตัว เปลีย่ นแปลง” เพือ่ เผชิญ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะรวดเร็วรุนแรง
เพียงใด และก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมายที่ดีด้วยกัน
เรายังเคียงข้างกันเสมอครับ
ขอให้ทุกท่านเข้มแข็งและมีความสุขตลอดปี 2564
และตลอดไป สวัสดีครับ
นพ.จุมพล ฟูเจริญ
บรรณาธิการ

สารบัญ
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อโควิด – 19
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รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์
พร้อมให้บริการแบบคู่ขนานทั้งการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ปัจจุบัน
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รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
รณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
และซี จ.ประจวบคีรีขันธ์

5

เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับวัคซีนขั้นพื้นฐานที่เด็กควรฉีด

6-7

โรคซึมเศร้า

8-9

รู้จัก RAV..ภัยร้ายใกล้ตัวลูกน้อย

10-11

ฮาวทู “ทิ้ง” หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

12

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 13-16
ที่มีภาวะแทรกซ้อน Cardiogenic Shock
กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยกระเพาะอาหารทะลุที่มี
ภาวะโรคร่วม

17-20

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เผยแพร่ความรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านสาธารณสุข
2. เพื่ อ เผยแพร่ ง านวิ จั ย /ผลงานวิ ช าการ                       
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง             
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
4. เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์
ด้านการแพทย์การสาธารณสุข

ที่ปรึกษา : ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, รองผู้อ�ำนวยโรงพยาบาล 5 ฝ่าย, บรรณาธิการ : นพ.จุมพล ฟูเจริญ
กองบรรณาธิการ : พิสุทธิ์ ทัพพะรังสี, ทพ.นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง, ภญ.ปัญจรัตน์ พจนพิมล, พูลศรี อิ่มอาบ, ธันวดี มะโนธรรม, สอิ้ง        
บุญอภิบาลนุกูล, กาญจนา ค�ำแสง, อภิญญา ค�ำร้อยแสน, ปัญณรส พันคง และ ยุพดี เจริญศิลป์ เจ้าของ : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
พิมพ์ที่ : บริษัท หัวหินสาร จ�ำกัด โทร. 032 - 512345 E-mail : huahinsarn2009@gmail.com
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วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่อง
มือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ห้องประชุม     
คีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข               
เพือ่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต    
กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน                             
ให้กับหน่วยงานในสังกัด
ในการนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ ได้รบั จัดสรรเครือ่ งมือทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จ�ำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจพร้อม          
อุปกรณ์ จ�ำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
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นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน
พิ ธี เ ปิ ด คลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยมี                  
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์กล่าวรายงาน
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในครั้งนี้
โดยมี น.ส.ชไมพร อ�ำไพจิตร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พ.ต.ท.สัญญา
เย็นใส อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด นพ.สุริยะ คูหะรัตน์                   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชนพหล ส่งเสริม นายอ�ำเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ และผูแ้ ทนส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค
7 สถานีต�ำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 14 ค่ายพระมงกุฏเกล้าฯ สถานีต�ำรวจทางหลวง 3 กองบังคับการ 2 คณะผู้
บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพสาขา
กัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี
ส�ำหรับคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรก ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยมีกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้           
ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชา             
ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยา และการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชา                   
ทางการแพทย์ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ส ารสกั ด จากกั ญ ชา                        
เข้าถึงสารสกัดกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและ   
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและรณรงค์
“ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้าย รักษาได้กอ่ นสายเกินแก้”
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ณ ห้องประชุมคีรขี นั ธ์ ชัน้ 5 อาคารผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ตนื่ ตัวในการดูแลสุขภาพตับ พร้อมบริการเจาะเลือด
คัดกรองไวรัสตับอักเสบ ตรวจพังผืดตับฟรี โดยมี รศ.นพ.ธีระ       
พิรัชวิสุทธิ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดิน
อาหาร ถุงน�้ำดีและตับภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ รองประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน
พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคตับร่วมกับ พล.ต.นพ.อนุชิต         
จูฑะพุทธิ อายุรแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร
และตับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประธานมูลนิธิตับแห่ง
ประเทศไทย ผศ.นพ.หม่อมหลวงทยา กิติยากร อายุรแพทย์ผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาล
รามาธิบดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม มูลนิธติ บั แห่ง
ประเทศไทย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข อายุรแพทย์                
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ/ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

พล.อ.ต.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
มะเร็งตับ เป็นโรคที่มีความส�ำคัญที่พบได้บ่อย และเป็น
สาเหตุท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุดโรคหนึ่ง มะเร็งตับพบได้
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย โดยมัก
พบในคนอายุ 30 - 70 ปี และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง         
ประมาณ 2 - 3 เท่า โรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดง          
อาการ ซึ่งกว่าจะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก มักจะอยู่ในระยะ       
ท้ายของโรคแล้ว โดยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่พบ
บ่อย และเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดมะเร็งตับในประเทศไทย       
คือ “การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี”
พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.  
นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ยังได้            
มอบเงิน จ�ำนวน 230,000 บาท ให้กบั โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.พงษ์พจน์  
ธีรานันตชัย ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมด้วย
นพ.อภิ วั ฒ น์ บั ณ ฑิ ต ย์ ช าติ , นพ.วั ช รพงษ์ เหลื อ งไพรั ต น์                    
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ ร่วมรับมอบ เมือ่ วัน
ที่ 19 ธันวาคม 2563
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การสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ลูกน้อยด้วยการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะวัคซีนจะท�ำหน้าที่ช่วย            
กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยของคุณจากการเจ็บป่วยต่างๆได้ เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด ซึ่ง           
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ โดยเน้นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญ เมื่อลูกน้อย
ถึงวัยต้องฉีดวัคซีน ผู้ปกครองหลายๆ คนมักกังวลใจว่า เมื่อลูกได้รับวัคซีนแล้ว อาจท�ำให้ลูกไม่สบายได้ ในบทความนี้เราจะกล่าว
ถึง วัคซีนอะไรบ้างที่เด็ก ๆ ควรฉีด และข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน
วัคซีน (Vaccine) คือสารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ท�ำมาจากเชื้อโรค                       
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ท�ำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา และท�ำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ท�ำให้มันสลบ        
พิษจะได้ไม่รุนแรง เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคนั้นๆ

1. วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) : จะฉีดเมื่อแรกคลอด ส่วนมากฉีดที่โรงพยาบาล          
ก่อนกลับบ้านที่บริเวณไหล่ซ้าย
2. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB) : ควรฉีดตั้งแต่แรกเกิดและ 1 เดือน 6 เดือน
ตามล�ำดับ
3. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) : ชนิดกิน ควรให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปีครึ่ง               
ตามล�ำดับ และร่วมกับให้ชนิดฉีด  (IPV) 1 ครั้งที่อายุ 4 เดือน
4. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) : ควรฉีดตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4 และ 6 เดือน และฉีดเพื่อกระตุ้น
การท�ำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน, 4 - 6 ปี และ 11 - 12 ปี (ฉีดเฉพาะบาดทะยัก - คอตีบ)
5. วัคซีนฮิบ (Hib) : วัคซีนรวม (pentavalent) ที่มี คอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน - ตับอักเสบบี - ฮิบ (DTwP - HB - Hib)
ใช้ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน
6. วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) : ควรฉีดตามช่วงอายุคือ 9 - 12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ              
18 เดือน - 2 ปี 6 เดือน
7. วัคซีนโรคเอชพีวี (HPV) : เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี สาเหตุส�ำคัญของมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถ
ป้องกันได้ร้อยละ 70 - 90 ชนิด 2 สายพันธุ์เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้น และชนิด 4 สายพันธุ์จะเพิ่มป้องกันหูดอวัยวะเพศได้ด้วย                
ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ช่วงวัยที่เหมาะสมที่แนะน�ำคือ 9 ปีขึ้นไป ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดในเด็กหญิงชั้น ป.5         
โดยให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 - 12 เดือน
8. วัคซีนโรต้า (Rota) : มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Monovalent (Human) ให้กิน 2 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2 และ 4 เดือน
และชนิด pentavalent (Bovine-Human) ให้กิน 3 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2, 4, 6 เดือน โดยควรให้วัคซีนชนิดเดียวกัน                     
จนครบ หากจ�ำเป็นต้องใช้วัคซีนต่างชนิดกันในแต่ละครั้งหรือไม่ทราบชนิดของวัคซีนที่ได้รับในครั้งก่อน ต้องให้วัคซีนทั้งหมด                
3 ครั้ง
9. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) : วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตให้ฉีด 2 ครั้งที่อายุ 9 - 12 เดือน และเข็มต่อมาอีก 12       
- 24 เดือน

6

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

หากต้องการพาลูกน้อยมาฉีดวัคซีนก่อนก�ำหนดได้หรือไม่
ไม่ควรมาฉีดวัคซีนก่อนวันเวลาที่ก�ำหนด เพราะจะท�ำให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
เกิดได้ไม่ดีเท่ากับการฉีดวัคซีนตามเวลาที่ก�ำหนด
หากลืมพาลูกน้อยมาฉีดวัคซีน สามารถมาฉีดหลังจากวันนัดได้หรือไม่
สามารถมาฉีดหลังจากวันนัดได้ แต่ควรที่จะไปฉีดวัคซีนให้ใกล้กับวันที่นัด
มากที่สุด
หลังฉีดวัคซีน หากลูกน้อยมีอาการไม่สบายตัว ควรท�ำอย่างไร
1. ตุ่มหนอง ให้ใช้ส�ำลีสะอาดชุบน�้ำต้มสุกเช็ด ห้ามบ่งหนองออก 2. ปวด บวม
แดง ร้อน อาจให้ยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล และใช้ผ้าชุบน�้ำเย็นประคบ 3. มีไข้
อาจให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล

▲
▲
▲
▲

ควรน�ำสมุดบันทึกวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง
ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ยกเว้นเป็นหวัด ท้องเสียโดยไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้
หลังรับวัคซีนควรอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที เพื่อดูปฏิกิริยาแพ้ยา
หากเคยฉีดยาแล้วมีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร เช่น มีอาการแพ้ไข่แบบรุนแรง กรุณาแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

ที่มา :

1. กองพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.ค�ำถามทีม่ ักพบ ก่อน และหลังฉีดวัคซีน ).[อินเทอร์เน็ต]2563
[เข้าถึงเมื่อ 21 ต.ค.63] เข้าถึงได้จาก https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1818
2. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล. วัคซีน คืออะไร…แล้วท�ำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีน ?[อินเทอร์เน็ต]2563 [เข้าถึง
เมื่อ 21 ต.ค.63] เข้าถึงได้จาก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/what-is-vaccine/
3. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, ชนเมธ เตชะแสนศิร, วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, ฤดีวิไล สามโกเศศ, บรรณาธิการ.
ต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562. นนทบุรี : กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2562.
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โรคซึมเศร้า เป็นโรคทีพ่ บได้บอ่ ย และมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคนไทย         
กว่า 1.5 ล้านคนที่เป็นโรคซึมเศร้า และทั่วโลกมีผู้ป่วย               
ซึมเศร้ากว่า 300 ล้านคน คิดเป็น 4.4% ของประชากรโลก  
โรคซึมเศร้ายังเป็นปัจจัยเสี่ยงน�ำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็น
สาเหตุการตายอันดับ 2 ในผู้ที่อายุ 15 - 29 ปีในแต่ละปีมี           
ผู้ฆ่าตัวตายส�ำเร็จกว่าล้านคน หากคิดเฉลี่ยจะพบว่าทุกๆ          
40 วินาที จะมีผู้ฆ่าตัวตายส�ำเร็จ 1 คน ในสังคมบางส่วนมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าโรคซึมเศร้าคือ “ความอ่อนแอ
ส่วนบุคคล” หรือ “โรคซึมเศร้าไม่มีจริง เพราะใครๆ ก็เคย
เศร้า” แท้จริงแล้วโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอ       
และมีอาการที่ต่างจากอารมณ์เศร้าทั่วๆ ไป  

อาการของโรคซึมเศร้า
อาการหลักของโรคซึมเศร้ามีอยู่ 2 อาการ คือ

1. อารมณ์เศร้าที่คงอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ติดต่อกันเกือบทั้งวันและทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ คนที่
มีอาการนี้อาจะอธิบายอารมณ์ของตนว่า “เศร้า” “หดหู่”
“ท้อแท้” “สิ้นหวัง” หรือ “รู้สึกไร้ค่า” ซึ่งผู้ป่วยมักบอก           
ได้ว่าอาการเศร้านี้จะต่างจาก อารมณ์เศร้าทั่วๆไป ที่เคยรู้สึก
ผู้ป่วยบางคนบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
บุคคลรอบข้างอาจสังเกตว่าพักนี้ผู้ป่วยร้องไห้บ่อยมาก
หงอยเหงาเศร้าซึม
2. ผู้ป่วยหมดความสนใจ และไม่รู้สึกมีความสุขหรือ
เพลิดเพลิน กับกิจกรรมใดๆ เลย ตลอดทั้งวัน เป็นเวลา         
หลายสัปดาห์ เช่น จากเดิมชอบดูละครโทรทัศน์ เปลี่ยนเป็น
ไม่อยากดู หรือแม้จะได้ดูก็ไม่สามารถรู้สึกถึงความสนุกสนาน
ได้เลย
ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าจะมีอาการดังกล่าวนี้ (อาจจะข้อเดียว
หรือทั้งสองข้อ) ต่อเนื่องทุกวันนานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป       
ร่วมกับมีอาการต่อไปนี้บางข้อ คือ
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1. น�้ำหนักตัวลดลง โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะลดน�้ำหนัก        
หรือน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
2. นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปเกือบทุกวัน
3. กระสับกระส่าย หรือ เชื่องช้าผิดปกติ เกือบทุกวัน
โดยคนอื่นจะต้องสังเกตเห็น
4. อ่อนเพลียเกือบทุกวัน
5. รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างมากโดยไม่          
สมเหตุสมผล
6. สมาธิลดลง ตัดสินใจเรื่องต่างๆไม่ค่อยได้
7. คิดวนเวียนเกีย่ วกับความตาย ไม่วา่ จะเป็นคิดอยาก
ฆ่าตัวตายโดยยังไม่มแี ผนการ หรือมีแผนเฉพาะเจาะจงในการ
ฆ่าตัวตาย

โรคซึมเศร้าต่างจากอารมณ์เศร้าปกติที่เกิดจาก
การสูญเสียอย่างไร?

การตายของคนที่รัก การตกงาน หรือการหย่าร้าง             
/เลิกกับคนรักน�ำมาซึ่งอารมณ์เศร้าซึ่งเป็นอารมณ์ปกติ              
ของมนุษย์ แม้ว่าจะมีอารมณ์ที่เศร้าซึมหดหู่และไม่อยาก          
ท�ำอะไร คล้ายกับโรคซึมเศร้า แต่อารมณ์เศร้าปกตินั้นไม่     
จ�ำเป็นต้องรักษา เราจะแยกได้อย่างไรว่านี่คืออารมณ์เศร้า
ปกติ หรืออาการของโรคซึมเศร้า

1. ความเศร้าจากการสูญเสียบุคคลที่รักจะมาเป็น
ระลอกคล้ายกับลูกคลื่น และมักมีความทรงจ�ำดีๆ เกี่ยวกับ
คนที่รักปนอยู่ด้วย ในขณะที่โรคซึมเศร้าจะเศร้าต่อเนื่อง       
เกือบทั้งวัน ยาวนานกว่าสองสัปดาห์
2. บุคคลที่มีความเศร้าปกติมักจะไม่สูญเสียความ       
ภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักรู้สึกว่า       
ตนเองไร้ค่า บางครั้งถึงขั้นรู้สึกรังเกียจตัวเอง
3. บางครั้งการสูญเสียเช่น บุคคลที่รักเสียชีวิต การ
ตกงานหรือการถูกท�ำร้าย ก็น�ำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ โดยสังเกต
ได้จากอาการเศร้ารุนแรงกว่าปกติและเป็นอยู่นานกว่าระยะ
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากได้รับการรักษาก็จะช่วยให้อาการดี
ขึ้นได้

สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอ
ส่วนบุคคล หรือ “โรคคิดไปเอง” แต่มีการศึกษามากมายที่
พบสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้า เช่น
ปัจจัยทางด้านชีวภาพ ได้แก่ การเสียสมดุลของระบบต่อม  
ไร้ท่อในสมอง การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทใน           
สมอง ความผิดปกติของ circadian rhythm การท�ำงาน           
ของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ความผิดปกติของเนื้อสมอง         
บางส่วน และสาเหตุทางพันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าหาก      
บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า มีโอกาสที        ่
บุตรจะเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 27 ยิ่งถ้าทั้งบิดาและมารดา
เป็ น โรคซึ ม เศร้ า จะมี โ อกาสที่ บุ ต รเป็ น โรคซึ ม เศร้ า ถึ ง                   
ร้อยละ 54 ส่วนฝาแฝดไข่ใบเดียวกันหากคนหนึ่งเป็นโรค            
ซึมเศร้า มีโอกาสที่อีกคนจะเป็นโรคซึมเศร้าเช่นกันร้อยละ
70 ปัจจัยทางชีวภาพไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของการเกิดโรค          
ซึมเศร้าแต่ยงั มีปจั จัยทางจิตสังคม (psychosocial factors)
และปัจจัยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจเข้ามาประกอบ         
ด้วย ส�ำหรับปัจจัยทางจิตนั้นมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกัน               
ยกตัวอย่าง เช่น Sigmund Freud อธิบายกลไกของโรค         
ซึมเศร้าว่าเป็นความรู้สึกโกรธที่หันเข้าหาตนเอง ซึ่งเกิดจาก
การที่ผู้ป่วยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้ป่วยจึงพยายาม  
ทดแทนการสูญเสียโดยการน�ำภาพผู้ที่จากไปมาไว้ในใจ        
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็รู้สึกโกรธที่บุคคลที่รักได้

ทอดทิง้ ตนไป ความรูส้ กึ เกลียดชังและความโกรธจึงหันเข้าหา
ตัวเองด้วย ก่อให้เกิดอารมณ์เศร้าตามมา ส่วนปัจจัยทางสังคม
ที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าได้แก่ การถูกทารุณกรรม
เช่นถูกทุบตี ถูกข่มขืน .ความยากจน ตกงาน การหย่าร้าง
เป็นต้น

แนวทางการรักษา

โรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรัง มีการก�ำเริบซ�้ำบ่อยๆ และ
มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง ดังนั้นการเข้ารับการรักษา
อย่างทันท่วงที และต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เป้าหมายหลัก
ของการรักษาระยะแรกคือให้อาการหายจนผู้ป่วยกลับมา   
เป็นปกติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน มีหลักการรักษา         
ดังต่อไปนี้
1. ใช้ยาแก้ซมึ เศร้า ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการระดับปานกลาง
หรือ รุนแรง ให้ขนาดยาทีเ่ หมาะสมจนอาการสงบ ไม่มอี าการ
หลงเหลือ หลังจากนั้นให้ยาต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 9 เดือน             
เพื่อป้องกันการกลับก�ำเริบซ�้ำ  ในบางรายที่อาการก�ำเริบ        
บ่อยครั้งอาจต้องรับประทานยาตลอดชีวิต
2. รักษาโดยจิตบ�ำบัด ซึง่ มีหลายรูปแบบ  โดยรูปแบบ
ที่ใช้กันแพร่หลายคือการสนทนารายบุคคลกับจิตแพทย์          
หรือนักจิตวิทยา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 40 - 60
นาที ในวันและเวลาที่ก�ำหนดไว้ เป็นเวลาตั้งแต่ 6 สัปดาห์
ขึ้นไป ผู้บ�ำบัดจะใช้วิธีการทางจิตบ�ำบัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้เข้าใจตนเอง บรรลุเป้าหมายของการบ�ำบัดที่            
ผูป้ ว่ ยตัง้ ไว้ เรียนรูก้ ลวิธปี รับพฤติกรรม/ความคิด และบรรเทา
อาการซึมเศร้าในที่สุด
3. หากการรักษาด้วยยาและจิตบ�ำบัดไม่ได้ผล การ
รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า (ECT) การกระตุ้นสมองด้วยสนาม
แม่เหล็ก (TMS) หรือการรักษาด้วยแสงไฟชนิดจ้า (bright
light) มีหลักฐานว่าได้ผลดีและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
4. การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยมีสว่ นช่วยบรรเทาอาการ
ของโรคซึมเศร้าได้ เช่น การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
การนอนหลับอย่างเป็นเวลาและเพียงพอ การกินอาหารที่มี
ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์.
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โรคที่ก�ำลังระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่เป็น     
ปัญหาส�ำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคย
ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ
ไวรัส RSV” ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อ      
ให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ ปีนี้พบผู้ป่วย         
จ�ำนวนมาก และอันตรายส�ำหรับเด็กๆ ในช่วงที่อากาศ            
แปรปวนเช่นนี้ ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตอาการของลูก
หลานอย่างใกล้ชิด เพราะหากพลาดไปสักนิดอาจมีอันตราย
ถึงชีวิตได้

ไวรัส RSV คืออะไร ?

ไปทางเดินหายใจส่วนล่าง (หลอดลม เนื้อปอด) ท�ำให้เกิด
หลอดลมใหญ่อักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบ
ตามมาได้ โดยมักแสดงอาการไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย        
หายใจมี เ สี ย งหวี ด หวิ ว หรื อ เสี ย งครื ด คราดในล� ำ คอ                       
โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 - 2 ปี เด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่        
แข็งแรง เด็กที่คลอดก่อนก�ำหนด โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง
บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่น หูอักเสบ ไซนัสหรือ           
ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียซ�้ำซ้อน ซึ่งจะมีอาการรุนแรง
มากขึ้นได้

อาการแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดา
อย่างไร ?

ไวรัส RSV คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ชื่อภาษาอังกฤษคือ
Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด
อาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาในผู้ใหญ่หรือ     
โรคในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ท�ำให้
ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจ�ำนวนมาก ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มี เด็กโต แต่ในเด็กเล็กเริ่มต้นเป็นไข้หวัดแล้วอาจมีเชื้อลุกลาม
มานานหลาย 10 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันเริ่มมาเป็นที่รู้จักกันมาก ไปทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นปอดอักเสบได้
ขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ มักจะก่อให้เกิดอาการรุนแรง       
การรักษาท�ำอย่างไร ?
ในเด็กเล็ก และมีการระบาดเกือบทุกปี
ปัจจุบนั ยังไม่มยี ารักษาโรคติดเชือ้ ไวรัส RSV มีแค่รกั ษา
หลังรับเชื้อนานเท่าไรจึงมีอาการป่วย ตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะในเด็ก
บางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องท�ำการพ่นยาขยายหลอด
(ระยะฟักตัว) ?
ลมหรือน�้ำเกลือผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด      
พบว่าหลังรับเชือ้ RSV สามารถแสดงอาการได้เร็วทีส่ ดุ
และดูดเสมหะออก ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อ
หลังติดเชื้อ 2 วัน ช้าที่สุดประมาณ 8 วัน โดยส่วนใหญ่เฉลี่ย
แบคทีเรียแทรกซ้อน
อยู่ที่ 4 - 6 วัน
หากเป็นแค่อาการหวัดจากเชื้อ RSV ให้รักษาตาม
อาการเป็นอย่างไร ?
อาการที่บ้านได้ ไม่มีความจ�ำเป็นต้องนอนในโรงพยาบาล  
ช่วงแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่น ไข้ ไอ การนอนในโรงพยาบาลที่เกินความจ�ำเป็นนอกจากไม่มี
จาม คัดจมูก น�้ำมูกไหล ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่แข็งแรงดีอาการ ประโยชน์แล้วยังอาจก่อผลเสีย เช่น เกิดการติดเชื้ออื่น
มักไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่ส�ำหรับเด็กเล็ก (ต�่ำกว่า 2 ปี) แทรกซ้อนจากโรงพยาบาล และการแพร่เชื้อ RSV ให้ผู้อื่นใน
ที่ติดเชื้อครั้งแรกพบร้อยละ 20 - 30 ที่มีอาการโรคลุกลาม โรงพยาบาล
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หายป่วยไปโรงเรียนได้ไหม
และเริ่มไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่ ?

หากมีอาการป่วยควรให้หยุดเรียน หยุดไปเนอสเซอร์
รี่จนกว่าอาการจะหาย หรืออย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเป็นการ
เป็นแล้วเป็นอีกได้หรือไม่ ?
เป็นได้หลายครั้งเนื่องจากไวรัส RSV มี 2 สายพันธุ์ ป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
และกลับมาเป็นซ�้ำได้อีกหากร่างกายอ่อนแอ
การป้องกันท�ำได้อย่างไร ?

อาการอย่างไรต้องนอนโรงพยาบาล ?

เมื่อผู้ป่วยไข้สูง ไม่กิน ไม่เล่น หายใจเร็วกว่าปกติ        
หายใจมีเสียงหวีด หงุดหงิดง่าย หรือเซื่องซึม ผู้ปกครอง         
ควรจะพามาพบแพทย์เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

รู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็น RSV ?

แพทย์สามารถตรวจจากน�้ำมูก ซึ่งจะตรวจพบเชื้อ         
RSV เพียงร้อยละ 53 - 96 ของผูป้ ว่ ยทีตดิ เชือ้ RSV การตรวจ
ท�ำได้ในบางโรงพยาบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่มีความจ�ำ  
เป็นต้องตรวจทุกรายเพราะการตรวจพบหรือไม่พบเชื้อ           
RSV ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรักษา แต่ช่วยในการแยกผู้ป่วย
เพื่อลดการแพร่กระจายโรค

ติดต่อได้อย่างไร ?

ติดต่อผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ RSV เช่น น�้ำมูก น�้ำลายหรือสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปน
เปื้อนสารคัดหลั่งเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ
เชื้อ RSV สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลาย         
ชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที
ดังนั้นผู้ใหญ่ที่มีเด็กเล็กป่วยในบ้านควรล้างมือบ่อยๆ ก่อน
สัมผัสเด็ก

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียาป้องกัน จึงควร
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้ ดังนี้
ทุกคนในบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งมือของตนเอง        
และลูกน้อย เพราะการล้างมือนอกจากจะลดเชื้อ RSV และ
เชื้ออื่นๆ ที่ติดมากับมือทุกชนิด ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย       
ได้ถึงร้อยละ 70
การใช้แอลกอฮอลเจลถูมือช่วยป้องกันโรคได้บ้าง            
ยังแนะน�ำให้ล้างมือบ่อยๆได้ประโยชน์กว่า
หลีกเลี่ยงเด็กทั้งสบายดีหรือป่วยไปในที่ชุมชนหรือ
สถานที่แออัด
ท�ำความสะอาดบ้าน รวมทั้งของเล่นเด็กเป็นประจ�ำ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทารกที่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปมี
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV และพบอาการที่รุนแรงได้
มากกว่า
ควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน�้ำมากๆ
และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา
ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมี
อาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติเพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ

ที่มา : กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์, ทวี โชติพิทยสุนนท์.
โรคติดเชื้ออาร์เอสวี RSV.[อินเทอร์เน็ต] 2563 [เข้าถึงเมื่อ 9
ผู้ใหญ่ติดได้หรือไม่ ?
ผู้ใหญ่สามารถติดเชื้อ RSV ได้แต่อาการมักไม่รุนแรง พ.ย.63] เข้าถึงได้จาก https://www.pidst.or.th/A667.html

เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันมาบ้างแล้ว

แพร่กระจายโรคได้นานไหม ?

โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยจะแพร่เชือ้ ได้นาน 3 - 8 วันหลังมีอาการป่วย
แต่อาจนานถึง 3 - 4 สัปดาห์ในเด็กเล็กหรือเด็กที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
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กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย
การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ที่มีภาวะแทรกซ้อน Cardiogenic shock
นางชฎาพร พันธ์พิมพ์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ

บทคัดย่อ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญติดอันดับ 1 ใน 3 ของปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ และ
เป็นสาเหตุที่น�ำผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉินได้บ่อย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ          
และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นการประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับเพื่อค้นหาภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วน ทันต่อภาวะเจ็บป่วย และให้                   
การช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่แรกรับ จะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของการขาดเลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจได้ จากการศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยรายนี้มีภาวะแทรกซ้อนของช็อกจากหัวใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือด อุบัติการณ์ในประเทศไทยพบร้อยละ 16.3 แต่ในสหรัฐอเมริกามีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 7 ภาวะนี้จ�ำเป็น
ต้องได้รบั การวินจิ ฉัย และให้การรักษาอย่างเร่งด่วนหากไม่ได้รบั การรักษามีอตั ราตายสูงร้อยละ 60 การศึกษารายกรณีนี้ มีวตั ถุประสงค์         
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีภาวะแทรกซ้อน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพได้

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่มีอัตราการตายสูง ปัจจัยส�ำคัญที่เป็นสาเหตุการตาย              
และภาวะแทรกซ้อนจนน�ำไปสู่การเสียชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือรักษาโดยเร็ว ตั้งแต่เริ่มมีอาการ อาการแสดง              
จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 มีแนวโน้ม
มากขึ้น (42, 56, 66, 60, 78 รายตามล�ำดับ) มีผู้ได้รับการประเมินสภาพ เพื่อค้นหาภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2559 -   
2563 มีแนวโน้มลดลง (อัตรา 92.86, 98.21, 90, 80, 56 ตามล�ำดับ) อัตราตายตั้งแต่ปี 2559 - 2563 (อัตรา 16.67, 12.5,             
10.61, 10, 3.85 ตามล�ำดับ) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักให้ประวัติอาการเจ็บหน้าอกไม่ชัดเจน หรือมีอาการครั้งแรกไมได้มาพบแพทย์           
ทันที จนกระทั่งมีอาการกลับมาเป็นซ�้ำอีกครั้ง จึงตัดสินใจมาโรงพยาบาลท�ำให้อาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้ง                       
การเข้าถึงในการดูแลรักษามีหลายช่องทาง เช่น งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ท�ำให้การดูแลรักษาพยาบาล และ                  
การวินิจฉัยโรคเกิดความล่าช้าขึ้นได้ การซักประวัติ ประเมินสภาพ และการคัดกรองโดยพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
ให้การวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษารวดเร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

วัตถุประสงค์

1. เป็นแนวทางในการประเมินสภาพปัญหา และวางแผนการพยาบาลในห้องฉุกเฉิน และผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้              
ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีภาวะแทรกซ้อน
2. เพื่อใช้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการให้การดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งภายในและ                        
ภายนอกองค์กร (กรณีส่งต่อ)
3. เพื่อศึกษา และคิดค้นวิธีในการคัดกรองผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษา        
ทันท่วงที  
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วิธีการด�ำเนินการศึกษา

การคัดเลือกกรณีศึกษา ได้คัดเลือกผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีภาวะแทรกซ้อน และยุ่งยากในการดูแลรักษา
พยาบาล

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากเวชระเบียน โดยรักษาความลับของผู้ป่วย และวางแผนการพยาบาลโดยยึด           
กระบวนการการพยาบาล

ผลการศึกษา

กรณีศึกษา เป็นหญิงไทยอายุ 57 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเครียดหลังจากนั้นมีอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปไหล่ซ้าย                  
แขนซ้าย เหงื่อแตก หน้าซีด ประมาณ 15 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล สามีแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 ทีมกู้ชีพระดับ BLS                      
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ออกรับผู้ป่วย ผู้ศึกษาพบผู้ป่วย เรียกรู้สึกตัว หน้าซีด เหงื่อแตก ตัวเย็น เอามือกุมหน้าอกตลอดเวลา
เดินได้แต่ต้องพยุง ต่อมาทรุดลงนั่ง ไม่พูด ขยับแขนขาได้ช้า ตรวจวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต 80/40 มิลลิเมตรปรอท                    
ชีพจรคล�ำได้เบานับได้ 50 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 12 ครั้ง/นาที ปริมาณออกซิเจนในเลือด 86% อุณหภูมิร่างกาย 36.0             
องศาเซลเซียส ระดับน�้ำตาลในเลือด 154 mg/dl หลังประเมินสภาพ ผู้ศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคกล้ามเนื้อ                     
หัวใจตายเฉียบพลัน ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ  เนื่องจากผู้ป่วยมีความดันโลหิตต�่ำมาก พร้อมทั้ง    
เก็บเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ออกซิเจน Mask c bag 10 ลิตร/นาที ประสานศูนย์สั่งการให้ประสานห้องฉุกเฉิน                  
เตรียมรับผู้ป่วย ระยะเวลาตั้งแต่ถึงที่เกิดเหตุ จนถึงโรงพยาบาลใช้เวลา 6 นาที ณ ห้องฉุกเฉินผู้ศึกษาได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ             
พบว่าผิดปกติ มี ST elevation ที่ Lead II, III, AVF, V6 และมี ST Depression ที่ V2, V3, V4 รายงานแพทย์เวร และ                     
ปรึกษาอายุรแพทย์ทันที แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และมีภาวะช็อกจากหัวใจ ทีมแพทย์และ             
ทีมพยาบาลให้การช่วยเหลือตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และแก้ไขภาวะช็อกจากหัวใจ จนผู้ป่วยอาการดีขึ้น อาการเจ็บหน้าอกลดลง
สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดง ST elevate ลดต�่ำลงร้อยละ 50 อายุรแพทย์พิจารณาให้ประสานส่ง         
ผู้ป่วยไปท�ำสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อดูลักษณะการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลหัวหิน ศัลยแพทย์หัวใจ               
รับทราบข้อมูลอาการผู้ป่วย พร้อมรับผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง ทีมแพทย์และทีมพยาบาลเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและสามี จัดทีม
พยาบาลดูแลเฝ้าระวังอาการวิกฤตอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลหัวหินอย่างปลอดภัย ได้รับการท�ำสวนหลอดเลือดหัวใจ         
และได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยทีมแพทย์ และทีมพยาบาลโรงพยาบาลหัวหิน

การวางแผนการพยาบาล

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ผู้ศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาลที่ส�ำคัญดังนี้
1. เสี่ยงเกิดภาวะ Cardiac Arrest เนื่องจากมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
2. เนื้อเยื่อได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ เนื่องจากประสิทธิภาพหัวใจสูบฉีดเลือดลดลง
3. ผู้ป่วยมีภาวะซีดปานกลาง เสี่ยงต่ออวัยวะส�ำคัญขาดเลือด และออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอ ท�ำให้สมอง หัวใจ ปอด ตับ           
ไต มีประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลงจนอาจสูญเสียหน้าที่ และท�ำให้เกิด Ischemia มากขึ้นต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
4. เสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลไม่หยุด เนื่องจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด
5. ผู้ป่วยกลัว เนื่องจากเป็นภาวะคุกคามชีวิต และวิตกกังวลเนื่องจากไม่แน่ใจในอาการเจ็บป่วย และความปลอดภัยจาก
ภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน
การพยาบาลโดยภาพรวม
1. ให้ผู้ป่วยนอนพักโดยสมบูรณ์
2. ส่งตรวจเลือด และตรวจพิเศษต่างๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์
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3. ติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดทุก 15 นาที จนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. ดูแลให้ออกซิเจน ติดตามประเมินระดับออกซิเจนในเลือด
5. ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา พบอาการผิดปกติรายงานแพทย์
6. บริหารยาละลายลิ่มเลือด ยาขยายหลอดเลือด ยาลดอาการเจ็บหน้าอก ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด ยาเพิ่มความดัน            
โลหิต และเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการได้ยา
7. ดูแลให้ได้รับสารน�้ำเพียงพอ ตามแผนการรักษา
8. ให้การพยาบาลตามสภาพผู้ป่วย และติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเลือดออก
จากส่วนต่างๆ ของร่างกาย
9. ให้ข้อมูลค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยและสามีเป็นระยะ ให้เข้าใจแผนการรักษาและร่วมมือในการดูแลรักษาพยาบาล
10. ติดต่อประสานการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจพิเศษ สวนหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลหัวหิน
11. ติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลหัวหิน พบผู้ป่วยได้รับการท�ำสวนหลอดเลือดหัวใจ และดูแลรักษาต่อเนื่องโดย
ทีมแพทย์ และทีมพยาบาลโรงพยาบาลหัวหิน

สรุปกรณีศึกษา

เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจแบบเฉียบพลัน จะเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นตาม                  
ระยะเวลาที่ผ่านไป การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำและถูกต้อง จึงเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อน�ำไป                  
สู่การรักษาเปิดหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด โดยส่วนใหญ่การตรวจวินิจฉัยอาศัยประวัติเจ็บแน่นหน้าอกที่เข้า                         
ได้ร่วมกับ การตรวจพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดังนั้นทีมการรักษาพยาบาลโดยสหสาขาวิชาชีพต้องร่วมมือกัน                       
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุที่ถูกต้อง              
รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการไม่แย่ลง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล การตรวจพิเศษต่างๆ ท�ำให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นย�ำ  ตรวจพบ       
ภาวะแทรกซ้อน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด ยาเพิ่มความดันโลหิต ตามแผนการรักษาหลอดเลือดหัวใจเปิด ลดการตายของ              
กล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้แนวโน้มการรักษามีผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกลดลง จาก Pain Score 10 คะแนน           
เหลือ 5 คะแนน คลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดงการเปิดของหลอดเลือดหัวใจ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ พยาบาลเป็นหนึ่งในทีม          
ที่มีบทบาทส�ำคัญ เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาตั้งแต่เป็นพยาบาลกู้ชีพ พยาบาลห้องฉุกเฉิน ท�ำให้ทราบอาการเปลี่ยนแปลง              
รายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาทันท่วงที ประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ถึงความก้าวหน้าหรืออาการทรุดลง เพื่อหาแนวทาง
การรักษาผู้ป่วยร่วมกัน พยาบาลจึงต้องมีความรู้ มีทักษะในการดูแลในผู้ป่วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด ผู้ป่วยปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ

1. เน้นการท�ำงานเป็นทีม คัดกรองระหว่างงานผู้ป่วยนอก และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ                      
ผู้ป่วยได้รับการซักประวัติ ประเมินสภาพ คัดกรอง อย่างถูกต้อง และผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วน ได้รับการตรวจรักษา รวดเร็ว              
ปลอดภัย
2. การคัดกรองประเภทผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ควรมีการประเมินซ�้ำ  เนื่องจากอาการผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลงได้                        
ตลอดเวลา
3. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคที่คัดกรองผิดพลาดบ่อย หรือโรคที่มีความเสี่ยง ที่คัดกรองผิดพลาดบ่อยๆ เช่น โรคที่เกี่ยวกับ
Fast Tack STEMI, Stroke, Sepsis
4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ เป็นสิ่งส�ำคัญมากในการให้ข้อมูลกรณีที่ให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน อาจหยุดให้บริการ
ในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรอได้ ถ้าขาดการสื่อสารที่ดี อาจเกิดข้อร้องเรียนตามมาได้
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กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย
การพยาบาลผู้ป่วยกระเพาะอาหารทะลุที่มีโรคร่วม

นางธัญญะรัตน์ ไชยสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ

บทน�ำ

กระเพาะอาหารทะลุ (Peptic ulcer perforation) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยที่มีแผลที่กระเพาะ
อาหาร และล�ำไส้ส่วนต้น เป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับสองรองจากภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน และถือได้ว่าเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมที่จ�ำเป็นต้องได้รับการประเมิน การตรวจวินิจฉัยและต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน         
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ การเสียชีวิต

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทย พบผู้ป่วยที่มีแผลที่กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กส่วนต้น ในปีพ.ศ. 2560 - 2562 จ�ำนวน 686, 620 และ            
610 ราย ตามล�ำดับ สถิติผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวหิน มีผู้ป่วยโรคแผลกระเพาะ ในปี 2560 - 2562 จ�ำนวน 55, 28 และ 23 ราย
ตามล�ำดับ และเกิดภาวะกระเพาะอาหารทะลุ จ�ำนวน 27, 9 และ 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0, 4.5 และ 3.8 ตามล�ำดับ การรักษา
โดยการผ่าตัดยังคงเป็นการรักษาที่ส�ำคัญที่สุด ถึงแม้อัตราการเกิดกระเพาะอาหารทะลุมีแนวโน้มลดลง แต่อุบัติการณ์การเสียชีวิต
จากแผลกระเพาะอาหารทะลุยังอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ 5.55 ในปี 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะใน        
ผู้สูงอายุ (ข้อมูลเวชสถิติผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวหิน ปี 2560 - 2562)

หลักการและเหตุผล

        ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่มีภาวะโรคร่วมเป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อลดการเสียชีวิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ                   
เกิดขึ้น ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินอาการ การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด การให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลังผ่าตัด              
ได้รับการพยาบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากทีมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดและกลับไป       
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่มีโรคร่วม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสาขาวิชาชีพ         
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่มีโรคร่วม คือ โรคปอดอักเสบ และไตวาย
เฉียบพลัน และได้รับการผ่าตัด โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
3. เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยทางศัลยกรรมให้ดียิ่งขึ้น

วิธีด�ำเนินการ

1. เลือกเรื่องที่น่าสนใจจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลหัวหิน โดยเลือกจากโรคที             ่
พบบ่อยมีอันตรายถึงชีวิตได้หากเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และอาจเกิดเป็นซ�้ำได้ หากไม่ได้รับ
ความรู้และค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหนังสือ และเอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง จากค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ทีเ่ ป็น
แพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์การท�ำงานด้านศัลยกรรมมาเรียบเรียง
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3. ศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ป่วยอย่างละเอียด อาการและอาการแสดง ประเมินสภาพผู้ป่วย ตรวจร่างกาย                  
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ให้การวินิจฉัยการพยาบาล             
วางแผนให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากเวชระเบียน สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ โดยรักษาความลับของผู้ป่วย การศึกษาครั้งนี้ผ่าน
การพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลหัวหิน ผู้ศึกษาได้มีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยกรณี
ศึกษาโดยไม่มีการระบุชื่อในรายงานการศึกษา

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยชายไทยวัย 82 ปี อาการส�ำคัญ ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี 2 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาลญาติน�ำส่งโรงพยาบาลหัวหิน          
ที่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน แรกรับรู้สึกตัวดี มีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ Pain scores 10/10 อุณหภูมิร่างกาย 36.4                            
องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ออกซิเจนในกระแสเลือด 92%                  
ความดันโลหิต 142/82 มิลลิเมตรปรอท ตรวจหน้าท้องมีกดเจ็บทั่วท้อง (Generalized guarding) ฟังเสียงการเคลื่อนไหวของ         
ล�ำไส้ลดลง ผลเอกซเรย์ acute abdomen series พบ free air แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะอาหารทะลุ (Peptic ulcer                   
perforation) ตรวจร่างกายทั่วไปไม่มีความผิดปกติใดๆ ปฏิเสธโรคประจ�ำตัวและโรคทางพันธุกรรมใดๆ ผลการตรวจทาง                      
ห้องปฏิบัติการ พบว่ามีระดับเม็ดเลือดขาว 11,930 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ฮีโมโกลบิน 8.1 กรัมต่อเดซิลิตร ฮีมาโตคริต 24%          
เกล็ดเลือด 318,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 70%, ลิมโฟร์ไซท์ 24% ผลการตรวจค่าไตและ                     
อิเลคโตรไลท์ปกติ ไม่พบเชื้อ HIV แพทย์ให้การรักษาโดยให้ผู้ป่วยงดน�้ำงดอาหารทางปากทุกชนิด ใส่สายระบายจากกระเพาะ          
อาหารผ่านทางจมูกและล้างกระเพาะอาหารได้ content เป็น coffee ground ใส่คาสายสวนปัสสาวะได้ปัสสาวะสีชาเข้ม 13
มิลลิลิตร ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำชนิด Acetar 500 มิลลิลิตร ภายใน 15 นาที หลังจากนั้นให้อัตราการไหล 120 มิลลิลิตร         
ต่อชั่วโมง รับไว้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย พยาบาลเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ก่อนส่งไปผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเปิดหน้าท้อง                    
ตัดกระเพาะอาหารส่วนเอนทรัมและน�ำล�ำไส้เล็กมาต่อกับกระเพาะอาหาร (Exploratory laparotomy with antrectomy             
with gastrojejunostomy) โดยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องและอาจมีอุปกรณ์                
บางอย่าง เช่น สายให้ออกซิเจนทางจมูก ท่อระบายจากช่องท้อง ขณะผ่าตัดผู้ป่วยได้รับเลือดชนิด Packed Red Cell 2 ยูนิต            
ยูนิตละ 2 ชั่วโมง หลังผ่าตัดอุณหภูมิกายร่างกาย 37.1 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 84 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ         
22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 117/71 มิลลิเมตรปรอท ออกซิเจนในกระแสเลือด 97% แพทย์ให้ย้ายไปหอผู้ป่วยหนัก                   
ศัลยกรรม ให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) ชนิด Volume หลังผ่าตัดวันที่ 1 อุณหภูมิกายร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส              
อัตราการเต้นของชีพจร 96 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 146/76 มิลลิเมตรปรอท แผลผ่าตัด          
บริเวณหน้าท้องไม่มีเลือดซึม มี Jackson drain 1 สาย ท�ำงานปกติมี content เป็นน�้ำปนเลือดประมาณ 100 มิลลิลิตร ไม่ม         ี
content ออกจากสายระบายจากจมูกถึงกระเพาะอาหาร ยังคงใส่คาสายสวนปัสสาวะ มีปัสสาวะออก 220 มิลลิลิตร ได้รับยา         
แพนโทพราโซล (Pantoprazole) หรือ controloc 40 มิลลิกรัมและ เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) หรือ พลาซิล              
(Plasil) 10 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดด�ำ  หลังผ่าตัดวันที่ 2 ผลเอกซเรย์ทรวงอกมี infiltration ที่ปอดทั้ง 2 ข้าง แพทย์วินิจฉัย              
มีภาวะปอดอักเสบ ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด volume หลังผ่าตัดวันที่ 8 ผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได้และ                        
ย้ายไปศัลยกรรมชาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีระดับเม็ดเลือดขาว 13,920 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ครีเอตินิน
(Creatinine) สูง 2.14 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อัตราการกรองของเสียของไต (Estimated glomerular filtration rate หรือ                
eGFR) ต�ำ 
่ 27.81 มิลลิลติ รต่อนาที แคลเซียมต�ำ 
่ (Hypocalcaemia) 6.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร แมกนีเซียมต�ำ 
่ (Hypomagnesaemia)
1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โปแตสเซียมต�่ำ  (Hypokalemia) 3.0 mmol/L แพทย์ให้ 10% Calcium gluconate 30 มิลลิลิตร            
ทางเส้นเลือดด�ำภายใน 3 ชั่วโมง และ 50 % MgSO4 4 มิลลิลิตรใน 5% D/W 50 มิลลิลิตรใน 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน,                     
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Potassium chloride ชนิด elixir 30 มิลลิลิตร ทุก 3 ชั่วโมง จ�ำนวน 2 ครั้งและให้ผงน�้ำตาลเกลือแร่ (Oral Rehydration           
Salts) 1 ซอง ผสมน�้ำ  300 มิลลิลิตร ทุก 4 ชั่วโมง จ�ำนวน 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน ผลการเอกซเรย์ทรวงอก พบหัวใจโต                       
(Cardiomegaly) และ mild infiltration ที่ปอดซ้ายกลีบล่างให้ออกซิเจนแคนูลา 3 ลิตรต่อนาที พ่นยา Berodual 1 Nebulizer
เมื่อจ�ำเป็นห่างกันทุก 8 ชั่วโมง ส่งเสริมให้ลุกเดินจากเตียงหลังผ่าตัด (Ambulation) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและนักกายภาพ          
บ�ำบัด หลังจากนั้นอาการผู้ป่วยดีขึ้นตามล�ำดับ ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่มีไข้ และน�ำท่อระบาย Jackson ออก              
แพทย์จ�ำหน่ายกลับบ้าน โดยได้รับยารับประทานทางปาก เป็น Amoxicillin ขนาด 1 กรัม รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหาร                         
เช้า - เย็น Omeprazole ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ก่อนอาหาร เช้า - เย็น Clarithromycin ขนาด 500 มิลลิกรัม        
รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหาร เช้า - เย็น Manidipine ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทานครึ่งเม็ด หลังอาหารเช้า - เย็น Seretide
Evohaler (Salmeterol xinafoate 25 ไมโครกรัม fluticasone propionate 250 ไมโครกรัม พ่น 2 puff วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
Atenolol ขนาด 50 มิลลิกรัม รับประทานหนึ่งเม็ด หลังอาหาร เช้า - เย็น Simvastatin ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทานหนึ่งเม็ด
ก่อนนอน Berodual Metered-dose inhaler (MDI) พ่น 2 puff เมื่อจ�ำเป็นกรณีเวลามีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นัดติดตาม      
อาการ 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจ�ำนวน 30 วัน ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วย จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย อาการและอาการแสดง น�ำมาวินิจฉัยปัญหาทางการ
พยาบาลตามล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา พบว่าผู้ป่วยมีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ปวดท้องจากกระเพาะอาหารทะลุและหลังการผ่าตัด
2. มีภาวะซีดเนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
3. มีภาวะปอดอักเสบเนื่องจากไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาได้เอง
4. มีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่และสารอาหาร
5. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด

โดยสรุปการพยาบาลโดยภาพรวม ดังนี้

การพยาบาลระยะก่อนและหลังผ่าตัด
1. ดูแลให้การพยาบาลจัดการความปวดโดยจัดท่านอน การให้ยาแก้ปวด การผ่อนคลาย และจัดการอาการรบกวน                 
ท้องอืด แน่นท้อง (นภสร จั่นเพ็ชร และคณะ, 2562)
2. ให้เลือดและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะให้ ระหว่างให้ และหลังให้เลือด (ประกิจ เชื้อชม, 2562)
3. ให้การพยาบาลขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ และติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด (ศรีสุดา อัศวพลังกูล และมงคล
สุริเมือง, 2563)
4. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การแก้ไขภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่และสารอาหารในร่างกาย (วรัทยา
กุลนิธิชัย, 2562)
5. ให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นระยะ ให้เข้าใจแผนการรักษาและร่วมมือในการดูแลรักษาพยาบาล (ทรงศักดิ์
จําปาแพงและคณะ,2562)

ข้อเสนอแนะ :

การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดความเสื่อมของร่างกาย ท�ำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำต่างๆ ทั้งใน
ก่อนและหลังการผ่าตัดจากพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ พยาบาลควรใช้เทคนิคการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย                      
และควรให้ญาติร่วมรับฟัง ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด ตลอดจนการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดที่ผู้ป่วยพึงปฏิบัติ และส่งเสริม        
สนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยกระตุ้นผู้ป่วยในการลุกจากเตียงหลังผ่าตัด นอกจากนี้พยาบาลต้องให้ข้อมูลแก่              
ผู้ป่วยเป็นระยะ โดยเฉพาะสาเหตุของการเกิดกระเพาะอาหารทะลุ การปฏิบัติตนหลังออกจากโรงพยาบาล ได้แก่ หลีกเลี่ยง               
การใช้ยาชุด หรือยาแก้ปวดที่ต่อเนื่องกันหลายวัน ให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความตระหนักและควรมีคู่มือการปฏิบัติตนในทุกระยะ         
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ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ผู้ป่วยผู้ดูแลและญาติสามารถอ่านทบทวนเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน              
การดูแลและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ
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