Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

2

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

3

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

4

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

5

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

6

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

โปรแกรมส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (Enhanced Recovery After Surgery)
รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
หน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลการผ่าตัดที่ดไี ม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดทีเ่ หมาะสมเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการดูแลผู้ป่วยทั้ง
ในช่วงก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ความร่วมมือกันระหว่างศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญี
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และบุคคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ (multidisciplinary
team and holistic approach) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และจัดเป็นส่วนสาคัญของโปรแกรมส่งเสริม
การฟื้นตัวหลังผ่าตัดด้วย (Enhanced Recovery After Surgery; ERAS)
ERAS หรือทีเ่ คยเรียกว่า Fast-Track surgery เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา นามาใช้เพื่อลด
stress response ที่เกิดจากการผ่าตัด และช่วย support การฟื้นตัวของอวัยวะต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ทาให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และทาให้ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลสั้นลง
เพื่อทาให้ผู้ป่วยฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดหลังการผ่าตัด แนวคิดการใช้ ERAS programme ในการ
ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1999 และได้มีการพัฒนา ERAS programme มาอย่างต่อเนื่อง
และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งการผ่าตัด open และ laparoscopic surgery ในปี ค.ศ. 2013
ERAS society ได้ออก guideline recommendation ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนักโดยภาพรวมแล้ว ERAS programme for colorectal surgery แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อน
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด ซึ่งผู้เขียนได้สรุปไว้ใน Lohsiriwat V. Impact of enhanced
recovery program for colorectal cancer surgery. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15: 3825-8
และ Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery vs conventional care in emergency
colorectal surgery. World J Gastroenterol 2014; 20(38): 13950-5 (free download from
www.Pubmed.com)
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การขับเคลื่อนในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advance Practice Nurse = APN)
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก : จุดเริม่ ต้นจนถึงปัจจุบัน และทิศทางสู่อนาคต
นิ่มนวล มันตราภรณ์ * RN,CRNA,MPA,อพย. (สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก)
*อดีตเลขาธิการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
*ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูเ้ ฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

งานของวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist) เป็นการปฏิบัติงานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ปุวย
โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินและวินิจฉัยปัญหาของผู้ปุวยเพื่อเลือกและวางแผนการดาเนินการให้ยาระงับความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละราย ภายใต้ระเบียบหรือกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติการช่วยผู้ปุวย
ในภาวะวิกฤติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและให้การอภิบาลผู้ปุวยภาวะวิกฤติภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก
ขอบเขต หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของวิสัญญีพยาบาล
ระเบียบของกระทรวงวสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2539 ข้อ 12 (2)ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลหรือผู้
ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลจาก
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานครหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทาการให้ยาสลบได้เฉพาะการให้ยาสลบ
ชนิด General Anesthesia คือการทาให้หมดความรู้สึกตัว แต่ไม่รวมถึงการให้ยาชาทางไขสันหลังหรือการระงับ
ความรู้สึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างใกล้ชิด
กลุ่มวิสัญญีพยาบาลเริ่มถามถึงการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advance Practice Nurse = APN)
สภาการพยาบาลมีแนวคิดและเริ่มดาเนินการเกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชานาญเฉพาะ

ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตั้งแต่พ.ศ. 2537 และได้ออกวุฒิบัตรครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2546 ในต่างประเทศ ผูป้ ฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงมี 4 สาขา ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nursing Practitioner) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทาง
คลินิก (Clinical Nurse Specialist) พยาบาลวิสัญญี (Certified Register Nurse Anesthetist) และพยาบาลผดุงครรภ์
(Certified Nurse Midwifery) แต่ทาไมในประเทศไทย วิสัญญีพยาบาลไม่สามารถเป็นพยาบาลเฉพาะทางของสภา
การพยาบาลได้

คาตอบคือการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลในประเทศไทย ไม่ใช่หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาล

เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2537 ตามประกาศสภาการพยาบาล แต่เป็นโครงการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแพทยสภา คาถามที่ตามมาคือ จะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าและค่าตอบแทนในวิชาชีพอย่างไร

ซึ่งขณะนั้นวิสัญญีพยาบาลทราบแน่ชัดว่ามีผลต่อความก้าวหน้า

และค่าตอบแทนในวิชาชีพแน่นอน นับจากปี พ.ศ. 2546 วิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้สังกัดกับฝุายการ
พยาบาล ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและย้ายมาสังกัดกับฝุายการพยาบาล ยกเว้นผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ ยังคงสังกัด
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เหมือนเดิม
การขับเคลื่อนเพื่อให้วิสัญญีพยาบาลได้ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
1. จุดที่พบกันกับคณะกรรมการ APN ของสภาการพยาบาล
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กลุ่มวิสัญญีพยาบาลที่เป็นคณะกรรมการของชมรมฯได้ทาการศึกษาประวัติวิสัญญีพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
และการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้นั้นจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเส้นทางที่จะไปสู่
เปูาหมายดังกล่าวเราจะไปได้ด้วยวิธีใด (เพราะวิสัญญีพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ) เริ่มต้นโดยการศึกษา
เรียนรู้จาก experience ของวิสัญญีพยาบาลในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 28 เมษายนและวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 กลุ่มตัวแทนของวิสัญญีพยาบาลได้รับความกรุณา
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์สาขาต่างๆของ
สภาการพยาบาลได้แก่รศ.ดร.ศิริอร สินธุ รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นต้น ได้ให้คาแนะนาและ
นาตัวอย่างหลักสูตร Nurse Anesthesia ของต่างประเทศ ได้แก่ Pensilvania University , University of
Maryland School of Nursing และได้นาหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาลสาขาต่างๆตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาลมาให้ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการจัดทาหลักสูตรการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้าน
การให้ยาระงับความรู้สึก หลังจากนั้นก็ได้มีการนัดพบอีก 2-3 ครั้ง เพื่อดูความก้าวหน้าและแนวคิดในการจัดทาหลักสูตร
คุณสมพร คาพรรณ์และคุณกานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ ได้ช่วยกันศึกษาหลักสูตร APN การพยาบาลในการ
ให้ยาระงับความรู้สึกของ Pensilvania Universityและได้เปรียบเทียบกับหลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งอบรม 1 ปี ภาคทฤษฎี 468 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ประมาณ1300 ชั่วโมง เมื่อเทียบเป็นหน่วยกิตได้
44-50 หน่วยกิต ซึ่งมากกว่าจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาในระดับปริญญาโทในขณะนั้นคือ 42 หน่วยกิต
คุณนิ่มนวล มันตราภรณ์ ได้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาลสาขาต่างๆที่สภา
การพยาบาลกาหนดไว้ และได้เขียนเป็นหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก(เป็น
ฉบับร่างเพื่อเป็นแนวทางที่จะเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทในอนาคต)

ตามรูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้ และได้นาข้อมูลทั้งหมดปรึกษา รศ.ดร.
ศิริอร สินธุ พิจารณาและแนะนาในการดาเนินการต่อไป
เมื่อวันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยการนาของ
คุณกุณฑลี สูตรสุวรรณ ประธานชมรมฯ ได้ทาจดหมายต้นเรื่อง การขอให้สภาการพยาบาลพิจารณาการขอเป็นผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก พร้อมข้อมูลต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้
2. การพบกันครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการระหว่างตัวแทนของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ตัวแทน
ของสภาการพยาบาลและตัวแทนจากชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในช่วงปีพ.ศ.2549-2550 ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ธารทิพย์ ประนุทณรพาน ซึ่งคณะกรรมการชมรมฯได้ขอพบและขอคาแนะนา ประมาณ2-3 ครั้ง เราได้รับคาแนะนา
และให้ความช่วยเหลือหลายอย่าง และได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพลินจิตต์ ศิริวันสาณฐ์และ
แพทย์หญิงสุรีรัตน์

ศรีสวัสดิ์

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตวิสัญญีพยาบาลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทยมาเป็นที่ปรึกษาในคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางฯ สาขา
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม
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เพื่อให้วิสัญญีพยาบาลมีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 มีการประชุม 3 ฝุาย ที่ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญี โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตัวแทนฝุายราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯมี 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพลินจิตต์ ศิริ
วันสาณฐ์และแพทย์หญิงสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนฝุายสภาการพยาบาลมี 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุ
เจริญกุล อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1และรองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
ตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย มี 2 ท่าน คือคุณกุณฑลี สูตรสุวรรณ ประธาน
ชมรมฯ และคุณนิ่มนวล มันตราภรณ์ รองประธานชมรมฯ คนที่ 1 เนื้อหาสาระในการประชุม ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพลินจิตต์ ได้สรุปชี้แจงและแนะนาเกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ต่างๆในทางวิสัญญี ได้แก่ ชื่อ
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญการพยาบาลขั้นสูงเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก ให้ใช้คาว่า Diplomate
Thai Board of Advance Practice Nursing in Anesthesia รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน (Guideline)ใน
การให้บริการทางวิสัญญีของวิสัญญีพยาบาลและอัตราเสี่ยงจากการให้ยาระงับความรู้สึก
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาเพิ่มของวิสัญญีพยาบาลที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
จะมีสถาบันการศึกษาใดที่จะเปิดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม และมีกระบวนการในการศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร
กว่าจะถึงเส้นชัยในการก้าวสู่ APN สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
เมื่อวันที่14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 สภาการพยาบาลได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อ
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้คณะผู้จัดทาฯได้รวบรวมข้อบังคับสภาการ

พยาบาล กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ตลอดจนได้
กาหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาต่างๆ 10 สาขา เพื่อประกอบการพิจารณาในการระดม
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้กาหนดสมรรถนะไว้ 9 สมรรถนะ แต่สาหรับสาขาการพยาบาลด้านการให้
ยาระงับความรู้สึก จะมี 14 สมรรถนะ แต่ปัจจุบันได้รวมให้เหลือ 9 สมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรคที่มี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน (Direct Care)
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการพัฒนา จัดการและกากับระบบการดูแลผู้ปุวยที่มารับการให้ยาระงับ
ความรู้สกึ เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรค (Care Management)
สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration)
สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowering) การสอน (Educating)
การฝึก (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ (Mentoring)
สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถในการให้คาปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผู้ปุวยที่มารับการให้ยาระงับ
ความรู้สกึ เฉพาะกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญ (Consultation)
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สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
(Ethical Reasoning and Ethical Decision Making)
สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์ (Outcome management and evaluation)
ผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ตั้งแต่สภาการพยาบาลจัดการเปิดให้มีการสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เริ่มในปี พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2556 มีผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งสิ้น 165 คน จากจานวนผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทุกสาขา 1967 คน
ในปีพ.ศ. 2553 สภาการพยาบาล ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง แห่ง
ประเทศไทย

ให้ดาเนินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้หรือความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาต่างๆตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
การพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ของสภาการพยาบาล ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น
และได้ออกข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือ

ความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 โดยสภาการพยาบาลจะออกหนังสือ
อนุมัติ/วุฒิบัตรในของแต่ละสาขา ดังนี้ 1)สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์2)สาขาการพยาบาลเด็ก 3)
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4)สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 5)สาขาการผดุงครรภ์ 6)สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 7)สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการตดเชื้อ 8)สาขาการพยาบาลด้านการให้
ยาระงับความรู้สึก 9)สาขาการพยาบาลมารดา ทารก 10)สาขาการพยาบาลชุมชน และจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 ปี ซึ่งสาขาการพยาบาลชุมชม จะไปรวมกับสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลมารดา ทารก จะไปรวมกับสาขาการผดุงครรภ์ สถาบันที่จะเปิด
อบรมได้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาโทและเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี และต้องมีคณาจารย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ในสาขาที่เปิดการฝึกอบรม จานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน จากคุณสมบัติดังกล่าว ทาให้สถาบันที่จะเปิดการฝึกอบรมได้นั้น มีน้อย และสาหรับสาขาการ
พยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว

ไม่สามารถเปิดการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาพยาบาลได้

ดังนั้นสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกจึงขอสอบหนังสืออนุมัติได้เพียง

อย่างเดียว โดยวิชาแกนที่จะสอบ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจะเปิดอบรมในการประชุมของสมาคม ใน
32

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

หัวข้อที่ต้องการ สาหรับวิชาเฉพาะสาขา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะเปิดอบรมในโครงการ ฟื้นฟู
วิชาการวิสัญญีพยาบาล ซึ่งได้จัดทาให้ทุกปี
ความสาเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในระดับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร
เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ได้เปิดเป็นปีแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ยังไม่
ครบ 3ปี ดังนั้นในปี 2557 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยได้เปิดให้มีการสอบเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติ รุ่นที่ 1 ประกาศผลการสอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีผู้ผ่านการสอบทั้งหมด 17 คน ดังนี้ 1)สาขาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ จานวน 4 คน 2)สาขาการพยาบาลเด็ก จานวน 1 คน 3)สาขาการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต จานวน 2 คน 4)สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จานวน 3 คน 5)สาขาการพยาบาลชุมชน
จานวน 1 คน 6)สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชิ้อและการควบคุมการติดเชื้อ จานวน 1 คน 7)สาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก จานวน 5 คน
สาหรับการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ รุ่นที่ 2 ประกาศผลการสอบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีผู้ผ่านการสอบ
ทั้งหมด 10 คน ดังนี้ 1)สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ จานวน 3 คน 2)สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน จานวน 1 คน 3)สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก จานวน 6 คน
ในอนาคต ความก้าวหน้าของวิสัญญีพยาบาลในการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การพัฒนาการของวิสัญญีพยาบาลไทยในการก้าวสู่การเป็น:ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
1.ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับความชานาญ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลฯ ปีพ.ศ. 2551 การ
ดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ซึ่งการขับเคลื่อนทาได้ยาก ลาบาก แต่ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาวิชาชีพ ทาให้เราสามารถก้าวผ่านมาได้อย่าง
สมศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับสาขาอื่นๆ จานวน165คน ภายใน 5ปี เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมด 1967 คน
2.ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับเชี่ยวชาญ การขับเคลื่อน จะเป็นไปตามขั้นตอนของข้อบังคับฯ ปี
พ.ศ. 2556 แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างตน แต่ก็มิได้เป็นการปิดหนทางที่ก้าวสู่การสอบหนังสืออนุมัติ ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับเดียวกัน
สาหรับความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่ในระหว่างการผลักดันให้สามารถก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นทั้งในระดับ
ชานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ
ดังนั้นวิสัญญีพยาบาลไทยจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป

เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ทักษะทางคลินิกที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กระบวนการวิจัย ระบบสารสนเทศและการทางานร่วมทีมสห
สาขาที่พัฒนาวิชาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พัฒนานวัตกรรม

ระบบบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพที่เป็นประโยชน์กับ

ประชาชน และมีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางที่ทัดเทียมกับวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช โดย
อยู่ภายใต้การกากับของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
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การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปใน
การผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ธันยมัย ปุรินัย พย.บ.,อพย.*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF)
มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาจทาให้มีผลอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ทีมสุขภาพมีความจาเป็นต้องดูแลผู้ป่วยทางกายภาพ
และสรีรวิทยาการจัดการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF)โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จะช่วยลดผลกระทบจาก
การผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีผู้ป่วยมารับบริการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปใน
การผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) ในปีงบประมาณ 2555 จานวน 9 ราย, ปี 2556 จานวน 21 ราย และปี
2557 จานวน 39 ราย ในปี2557 พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเสียชีวิตหลังผ่าตัด 24 ชม 1 รายคิดเป็นร้อยละ
2.77และภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าขณะผ่าตัด 1 รายคิดเป็นร้อยละ 2.77 ซึ่งกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษยังไม่มีแนวทางปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด
ACDF ที่มีการนาความรู้เชิงประจักษ์มาใช้ในการจัดทาแนวปฏิบัติซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ผู้
ศึกษามีความสนใจในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด ใส่
เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด ใส่
เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF)ของทีมสุขภาพ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในกลุ่มก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาในผู้ป่วยใส่เหล็กที่
กระดูกคอ(ACDF) โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF)
เป็นแนวปฏิบัติที่พัฒนาโดยการประยุกต์แนวปฏิบัติการจัดการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการ
ผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติที่
เป็นเลิศที่มีในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะการจัดการทางการพยาบาลใน 4หมวดคือ หมวดที่ 1 การ
ประเมิน หมวดที่ 2 การวางแผนการดูแล หมวดที่ 3 การพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล และหมวดที่ 4 การ
จัดระบบบริการในโรงพยาบาล การพัฒนาแนวปฏิบัติดาเนินตามกระบวนการและขั้นตอนโดยอิงกรอบแนวคิดการ
พัฒนาแนวปฏิบัติของสภาวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1998)มี 4
หมวดมีขั้นตอนดังนี้1. กาหนดประเด็น
------------------------------------------------------------*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานวิสัญญี กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ
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ปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก2. กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
จัดการทางการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) โดยทีมบุคลากร
ทางสุขภาพที่ปฏิบัติงาน 3.กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพธ์ กลุ่มผู้รับบริการ คือผู้ป่วยที่มารับการระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด ใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) 4. การสืบค้นและทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ทา
การสืบค้นหลักฐานความรู้และผลการวิจัยจาก วารสาร เอกสารงานวิจัย และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5. ยกร่าง
แนวปฏิบัติทางคลีนิคตรวจสอบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มีค่าความตรง
ด้านเนื้อหา 0.90 6.นาไปทดลองใช้กับผู้ป่วยและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามคุณสมบัติที่กาหนด กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2กลุ่มคือ 1) กลุ่มตัวอย่างทีมสุขภาพประกอบด้วย วิสัญญี
แพทย์ 4 ท่าน ศัลยแพทย์ 2 ท่าน วิสัญญีพยาบาล จานวน 10 ท่าน พยาบาลห้องผ่าตัดและพยาบาลที่หอผู้ป่วย
4 ท่าน รวม 20 ท่าน 2) กลุ่ม ผู้ป่วยที่มาให้ยาระงับความรู้สึกผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ(ACDF) ในโรงพยาบาลศรี
สะเกษ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 คัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยตามคุณสมบัติกาหนดแบบจับฉลากไม่
คืนที่ แบ่งเป็น2กลุ่ม คือ2.1)กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 22 คน (กลุ่มก่อนพัฒนา) 2.2) กลุ่มที่ได้รับการ
ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ
(ACDF) จานวน 22 คน(กลุ่มหลังพัฒนา)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของทีมสุขภาพ แบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไปของผู้ป่วยใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) แบบบันทึกภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังผ่าตัดของการปฏิบัติการ
พยาบาลในผู้ป่วยใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) และแบบประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพ
ในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มีค่าความตรงด้านเนื้อหา 0.90
วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา
และเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระหว่างกลุ่มก่อนพัฒนาและหลัง
พัฒนาการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิคการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) โดยใช้สถิติ Chi-Square
กาหนดระดับการมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
ได้แนวปฏิบัติทางคลินิกที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการ
ผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทีมสุขภาพจานวน 20 รายพบว่าเป็น
เพศหญิง 16 รายคิดเป็นร้อยละ 80 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 5-10 ปีจานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ
95 การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยที่มาให้ยาระงับ
ความรู้สึกผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ (กลุ่มก่อนพัฒนา) ส่วนใหญ่ เพศชาย
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 ระยะเวลา
การผ่าตัดที่ได้รับ ใช้เวลา 1.30-2.30 ชม. จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 (กลุ่มหลังพัฒนา) เพศชาย
จานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 77.27 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63 ระยะเวลาการ
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ผ่าตัดที่ได้รับ ใช้เวลา 1.30-2.30 ชม. จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63 และเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนขณะ
และหลังผ่าตัดในกลุ่มก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาพบว่าในกลุ่มหลังพัฒนา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าขณะ
ผ่าตัดและไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินผลการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ
(ACDF)
โรงพยาบาลศรีสะเกษอยู่ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 99.84
สรุปผลการศึกษา
ได้แนวปฏิบัติทางคลินิกที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการ
ผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าขณะผ่าตัด
จากการประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่
เหล็กที่กระดูกคอ (ACDF) โรงพยาบาลศรีสะเกษ เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการให้ระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูก
คอ (ACDF) สามารถนามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและ
เพิ่มคุณภาพด้านการดูแลได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับทีมสุขภาพในการให้ระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด ACDF โดยความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทาให้เกิดแนวทางและเกิดการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าได้
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ผลของโปรแกรมการเตรี ย มผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาระงั บ ความรู้ สึ ก เฉพาะส่ ว น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายโดยใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท
Title: Effects of the Patient’s Preparing Program for Regional Anesthesia on an
effectiveness of Nerve Stimulator-Assisted Peripheral Nerve Block
วรรณิภา นุสุภะ พย.บ (การพยาบาลขั้นสูง)*
เดชา ทาดี วทด. **
สรัตวดี หล่อสมฤดี พ.บ.***
บทคัดย่อ
การใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาทระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (การสกัดกั้นเส้นประสาท
ส่วนปลาย) เป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้สาหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนการให้คาแนะนาและข้อมูลที่ดีในการเตรียม
ตัวก่อนการผ่าตัดเพื่อเข้ารับการฉีดยาชาเฉพาะส่วนจากทีมวิสัญญีจึงมีความจาเป็นต่อการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ป่วยและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
การศึกษากึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (one group pre-posttest design) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนต่อประสิทธิภาพของ
การใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยจานวน 50 คน ที่มารับการผ่าตัดกระดูกและข้อบริเวณ
แขนและขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ภายใต้ ก ารได้ รั บ ยาระงั บ ความรู้ สึ ก เฉพาะส่ ว นโดยการใช้
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยวิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้สถิติ independent t-test
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ46เป็นโรคระบบ Upper Extremity ผู้ป่วย
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เป็นโรคระบบ Lower Extremity ซึ่งหลังจากผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับโปรแกรม
การเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท มีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เท่ากับ 9.16 (S.D.=0.84) มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดย
การใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาทที่มีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D.=0.74) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) จึงให้ข้อสรุปว่า โปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้ สึกเฉพาะส่วนโดย
การใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาททาให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสาเร็จของการสกัด

*ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
**กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
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เส้นประสาทโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยมีความพึงพอใจอยู่ในช่วงพึงพอใจมากต่อการได้รับยาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน
คาสาคัญ:

การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (การสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย),โปรแกรมการเตรียม

ผู้ป่วย,เครื่องกระตุ้นปลายประสาท
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สาหรับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป
ในการผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
Development of clinical nursing practice guideline for general anesthesia
in cerebral aneurysm clipping at Chaoprayayomarat Hospital
ขนิษฐา พันธุ์สุวรรณ พย.บ.,อพย.*
นิ่มนวล มันตราภรณ์ พย.บ.,รม.,อพย.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมองเต็มไปด้วยความเสี่ยงจาก การ
เปลี่ยนแปลงทางลบของสภาวะทางร่างกายผู้ป่วย จากความรุนแรงของโรคที่ส่งผลต่อระบบหัวใจ และ หลอดเลือด
การควบคุมภาวะสมดุลกรด ด่างของร่างกายที่เสียไป จะส่งผลให้ เกิดภาวะแทรกซ้อนความพิการ การเสียชีวิต
ตามมา วิสัญญีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคอย่างรอบด้าน เพื่อนาความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยใน ทุกระยะของการ
ระงับความรู้สึก ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมต่อภาวะสุขภาพผู้ป่วยและ ครอบครัวที่จะ
ตามมา ทาให้เกิ ดความสนใจที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) นี้ขึ้น โดย ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มี แนวปฏิบัติใช้ใน
หน่วยงาน ที่คาดว่าจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย และเป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ การพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการการพยาบาลวิสัญญี ตอบรับกับนโยบายพัฒนา คุณภาพของโรงพยาบาล และ
มีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) สาหรับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในผู้ป่วย
ที่มาผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
2. เพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ในด้านคุณค่า ความเป็นไป ได้ใน
การนาไปใช้ของแนวปฏิบัติ และความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย จากการทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(CNPG) ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติประยุกต์จากแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัย ทาง
การแพทย์ และสุขภาพแห่ งชาติประเทศออสเตรเลี ย (National Health and Medical Research
Council :NHMRC) ศึกษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจานวน 9 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของแนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 6
ท่าน วัดผลด้านคุณค่าของแนวปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ AGREE 2 ประเมินความพึงพอใจ และความเป็นไปได้ในการ
นาแนวปฏิบัติไปใช้ โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความตรงตามเนื้อหา โดย
*โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนาแนวปฏิบั ติไปใช้ได้เท่ากับ
0.92 ดาเนินงานระหว่าง กรกฎาคม 2557 ถึง มกราคม 2558
ผลการศึกษา
1) ได้ CNPG จานวน 65 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวด 1 ระยะก่อนการระงับความรู้สึก
จานวน 13 ข้อ หมวด 2 ระยะการระงับความรู้สึกจานวน 32 ข้อ และหมวด 3 ระยะหลังการระงับความรู้สึก
จานวน 20 ข้อ 2) ผลการประเมินคุณค่าของ CNPG ทั้งแยกหมวดหมู่และภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสูง (ร้อยละ
84.3 - 100) และผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาให้สามารถนา CNPG ไปใช้ได้ 3) ความเป็นไปได้ในการนา CNPG ไปใช้
ในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มาก (=75.50) 4) ความพึงพอใจของวิสัญญีพยาบาลจากการทดลองใช้ CNPG อยู่ในเกณฑ์
มาก (= 9.12) และ 5) ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันเป็นผลจากการระงับความรู้สึก
ข้อเสนอแนะ / สรุป
ผลการพัฒนา CNPG สาหรับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมอง
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้ CNPG ที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นไปได้มากในการนาไปใช้ และวิสัญญีพยาบาล
ผู้ทดลองใช้ CNPG มีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสาหรับการระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมองในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มีคุณค่ าสูง
สามารถนาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย และควรขยายผลการศึกษาและต่อยอดความรู้การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของ
CNPG ในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น เพื่อทดสอบประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ป่วยที่ได้
ยาระงับความรู้สึกทางช่องน้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
The development of mixed-media video animation. To prepare information for
patients who have spinal anesthesia, the mix of painkillers in the cesarean abdomen.
Hospital Sappasitthiprasong Ubon Ratchathani
ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน APN*
กัลยา อุ่นรัตนะ**
หลักการและวัตถุประสงค์
ปัจจุบันการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยการเลือกใช้วิธีระงับความรู้สึกด้วยการฉัดยาชาเข้าช่องน้าไขสัน
หลังผสมยาแก้ปวด มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อระงับความรู้สึกเฉพาะที่และลดอาการปวดหลังผ่าตัด ซึ่งก็มีโอกาส
เกิดอาการข้างเคียงได้ โดยทั่วไปหญิงตั้งครรภ์ มักมีความวิ ตกกังวล กลัว และความต้องการข้อมูลโดยเฉพาะเรื่อง
การปฏิบัติตัวและความปลอดภัยของมารดาและทารกมากเป็นอันดับหนึ่ง แต่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
ต่อการให้ความร่วมมือขณะให้ยาระงับความรู้สึก และการปฏิบัติติตัว หลังผ่าตัด เดิมการให้คาปรึกษา โดยวิธีการ
พูดด้วยวาจา ไม่เพียงพอต่อการรับรู้และการจดจา ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อให้ความรู้ ใน
รูปแบบวีดีทัศน์ผสมแอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว เตรียมความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยใช้วิธีฉีดยา
ชาเข้าช่องน้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวด
วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบกลุ่มเดียว ในหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์นัดผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดล่วงหน้า ถูกส่งมา
เตรียมความพร้อม ณ คลินิกวิสัญญี ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น
ไป โดยผู้ป่วยจะได้รับความรู้จากการชมสื่อวีดีทัศน์ ผสมภาพแอนนิเมชั่น แสดงภาพเคลื่อนไหว ชุดเตรียมความ
พร้อมสาหรับผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทางช่องน้าไขสันหลังฯ ทีถูกพัฒนาขึ้นเอง จาก เอกสาร ตาราทางวิสัญญี
ประสบการณ์ โดยมีเนื้อประกอบด้วย procedural information, sensory information, behavioral
information, coping skills information ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และทา

*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ และ พยาบาลปฏิบัตกิ ารชั้นสูง สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก
**พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
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การประเมินความรู้ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วัดความเที่ยงของเครื่องมือ ใช้ KR 20 =0.72 เปรียบเทียบ แบบวัด
ก่อนและหลัง ร่วมกับการประเมินพึงพอใจต่อสื่อ วีดีทัศน์
ผลการศึกษา
มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 40 ราย พบว่า อายุเฉลี่ย 28 + 4.63 ปี ส่วนใหญ่จบชั้นมธัยมศึกษา ร้อยละ 57.5
(23 คน) อาชีพ รับจ้างร้อยละ 37.5 (15คน) ใช้สิทธิประกันสุขภาพร้อยละ 67.5(27) การวินิจฉัย Previous
Cesar ร้อยละ 37.5 (15) ไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลร้อยละ 97.5 (39) ASA.class 1 ร้อยละ 90.0(36) คะแนน
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง พบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้น 30 คน มีความรู้เท่าเดิม 7 คน และความรู้ลดลง 3 คน และ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังชมสื่อวีดีทัศน์ ผสมภาพแอนนิเมชั่นพบมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) มีความพึงพอใจหลังการชมสื่อวีดีทัศน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหา เทคนิค ภาพ
ภาษา และเวลา ด้านภาพรวมของโปรแกรม โดยผู้ป่วยมีความวิตกกังวลปานกลาง ร้อยละ70 รองลงมาคือวิตก
กังวลน้อยร้อยละ 15 และเห็นด้วยว่าควรมีการนาสื่อวีดีทัศน์ฯนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อ ส่วนด้ านพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวก่อน - ขณะระงับความรู้สึก พบส่วนใหญ่ผู้ป่วยปฏิบัติติตัวได้ร้อยละ100 คือ การงดน้าและอาหาร การบอก
ประวัติเจ็บป่วย การเก็บและถอดอุปกรณ์ การไม่ขยับตัวขณะแทงเข็ม การบอกอาการผิดปกติได้ และสามารถ
ปฏิบัติติตัวหลังผ่าตัดได้ร้อยละ100 คือ การนอนราบ 8-10ชั่วโมง สามารถหนุนหมอนได้ ไอได้ถูกวิธี
สรุป
การใช้สื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนมิเมชั่นการยาระงับความรู้สึกทางช่องน้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเป็นทางเลือกที่จะนาไปใช้เพิ่มความรู้และการปฏิบัตติ ิ
เพื่อลดความวิตกกังวล ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ และปฏิบัติติตัว -ก่อน-ขณะ-หลังการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง
น้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ถูกต้องเหมาะสม
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ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อหายใจซ้าในห้องพักฟื้นหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปนัดดา ดวงเงิน วิสัญญีพยาบาล และคณะ*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การใส่ท่อหายใจซ้าหลังผ่าตัดเป็นหัตถการที่ มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะ แทรก
ซ้อนตามมามากกว่าการใส่ท่อหายใจในครั้งแรก โดยอาจส่งผลให้ (1) ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (2)
เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (3) ต้องใช้เครื่องช่วยในการหายใจ (4) มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น
และ (5) ผู้ป่วยอาจจะได้รับอันตรายที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีผลทาให้เกิดการใส่
ท่อหายใจซ้า แบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วย เช่น อายุ โรคประจาตัว ระดับ ASA physical status
(PS) มากกว่า 3 ปัจจัยทางด้านวิสัญญี เช่น ชนิดของยาดมสลบ ยาระงับความรู้สึก ภาวะอุณหภูมิกายต่า
(hypothermia) ระหว่างการผ่าตัด ความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่ องการประเมินผู้ป่วยก่อนการถอดท่อ
หายใจ และปัจจัยทางด้านศัลยกรรม เช่น ชนิดของการผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัด การลดอุบัติการณ์การใส่ท่อ
หายใจซ้าในห้องพักฟื้นถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางด้านวิสัญญี เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการลดความเสี่ยงของการใส่ท่อหายใจซ้า และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การใส่ท่อหายใจซ้าในห้องพักฟื้นและปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อหายใจซ้า
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังในผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึก
แบบทั่วไปที่ต้องใส่ท่อหายใจ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเดือนมกราคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2555 เป็น
จานวน 35,216 คน
ผลการศึกษา
อุบัติการณ์การใส่ท่อหายใจซ้าในห้องพักฟื้นหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป คิดเป็น 9.9 ต่อ
ผู้ป่วย 10,000 คน ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการใส่ท่อหายใจซ้าในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดมาจากปัจจัยทางด้าน
ผู้ป่วย ปัจจัยทางด้านการผ่าตัด และกระบวนการทางวิสัญญี คิดเป็นร้อยละ 37.1 ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 42.9
ตามลาดับ ร้อยละ 71.4 ของผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจซ้า มี ASA physical status (PS) อยู่ในระดับ 3-4 ปัจจัยทาง
วิสัญญีมีผลทาให้เกิดอุบัติการณ์การใส่ท่อหายใจซ้า คิดเป็นร้อยละ 42.9 สาเหตุจากฤทธิ์ของยาหย่อนกล้ามเนื้อ

*คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ยาระงับความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่ หรือยาระงับปวดที่ได้รับระหว่างการผ่าตัด ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์เกิดในช่วง
นอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. พบอุบัติการณ์ต่อชั่วโมงสูงสุดที่ 1.1 คน ต่อผู้ป่วย 10,000
ชั่วโมงการทางาน ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีความเสี่ ยงต่อการใส่ท่อหายใจซ้า 2.7 เท่า (OR=2.73,
p=0.005) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี และพบ ASA PS 3-4 มีความเสี่ยงต่อการใส่ท่อหายใจซ้า
ได้ 2.8 เท่า (OR=2.782, p=0.006) เมื่อเทียบกับ ASA PS 1-2
ข้อเสนอแนะ / สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อหายใจซ้าในห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปที่
ต้องใส่ท่อหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ มีอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ป่วยที่มี ASA PS 3-4 ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกที่
หลงเหลือ และการให้ยาระงับความรู้สึกที่อยู่นอกเวลาทาการ ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการทางวิสัญญี
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ประสิทธิผลของการใช้แผนภาพเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการสูญเสียเลือด
ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล พย.ม.*
วริยา สุขุประการ พ.บ.*

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา:
การสูญเสียเลือดปริมาณมากระหว่างผ่าตัดเป็นปัญหาที่สาคัญในการประเมินการสูญเสียเลือดให้ได้ค่า
ใกล้เคียงกับการสูญเสียเลือดจริงซึ่งเป็นงานที่ท้าทายของทีมวิสัญญี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แผนภาพเพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินการสูญเสียเลือดระหว่างการ
ผ่าตัด
วิธีการศึกษา
การทดลอง มีกลุ่มตัวอย่าง 91 คน ทาการทดสอบการประเมินการสูญเสียเลือดจากการจาลองการผ่าตัด
8 สถานี ก่อนและหลังใช้แผนภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แผนภาพเพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน
การสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด 2) แบบบันทึกข้อมูลประเมินปริมาณเลือดที่สูญเสีย และแบบบันทึกข้อมูล
ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการนาแผนภาพมาใช้ ผลลัพธ์หลักคือ ความแม่นยาในการประเมินการ
สูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดหลังจากใช้แผนภาพประเมินได้ใกล้เคียงปริมาณจริงมากขึ้น ผลลัพธ์รอง คือ ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้แผนภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ สถิติไคว์สแควร์ หรือ การทดสอบของ
ฟิชเชอร์
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แผนภาพ พบว่า ประเมินการสูญเสียเลือดได้ต่ากว่าปริมาณจริงเกิน 20% 6 สถานี
ประเมินการสูญเสียเลือดได้ใกล้เคียงปริมาณจริงคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20%

1 สถานี และประเมินได้มากกว่า

ปริมาณจริงเกิน 20% 1 สถานี ในกลุ่มตัวอย่างหลังใช้แผนภาพ พบว่าการประเมินการสูญเสียเลือดได้ใกล้เคียง
ปริมาณจริงทั้ง 8 สถานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น สถานีที่ 7 เป็นจาลองการผ่าตัด craniotomy ประเมินได้
ใกล้เคียงปริมาณจริงมากขึ้นจาก 6.6 % เป็น 83.5% (p=0.000)
สรุป
การนาแผนภาพดังกล่าวมาใช้เกิดประสิทธิผลที่ดี มีความแม่นยาในการประเมินการสูญเสียเลือดระหว่าง
การผ่าตัดได้ใกล้เคียงปริมาณจริงมากขึ้น และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้แผนภาพอยู่ในระดับที่ดี



ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*
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โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Malignant Hyperthermia
ที่มารับริการการให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เกศกนก ศรีวิทะ พย.ม. และคณะ*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งหมด 16,393 ราย พบอุบัติการณ์
ผู้ป่วย Suspected Malignant Hyperthermia (MH) จานวน 1 ราย ภาวะ MH เป็นภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี
ที่สาคัญเกิดจากการเผาผลาญพลังงานภายในเซลล์มากผิดปกติจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เกิ ดขึ้นได้ระหว่างการ
ได้รับยาสลบประเภทยาดมสลบหรือยาหย่อนกล้ามเนื้อในกลุ่ม depolarizing muscle relaxant แม้พบเพียงราย
เดียวแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีความรุนแรงและอัตราตายสูง ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ต้องอาศัยการวินิจฉัยที่รวดเร็ว
และการรักษาเบื้องต้นอย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังอาการได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการ MH ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
วิธีการศึกษา
1. จัดตั้งทีมรับผิดชอบดาเนินโครงการ จัดประชุมภายในทีมวางแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
2. จัดทา Flow chart แนวปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการ MH เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
และจดจาขั้นตอนการปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน
3. จัดทบทวนสาระสาคัญแนวปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการ MH ในวันประชุมบุคลากรวิสัญญี
4. จัดทา โปสเตอร์ติดตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรวิสัญญีวิทยาเข้าถึงได้ง่าย
5. จัดซ้อมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการ MH ให้แก่บุคลากร ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
ผลการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย MH ที่มารับบริการการให้ยาระงับความรู้สึก ทาให้บุคลากรมีความรู้
และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว วัดได้จากการสังเกตจากการปฏิบัติได้ถูกต้องในการซ้อม
สถานการณ์เสมือนจริงมากกว่าร้อยละ 94
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทบทวนและจัดซ้อมเชิงปฏิบัติการณ์ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีเนื่ องจาก
บริบทของหน่วยงานมีบุคลากรใหม่ เข้ามาทางานอยู่เป็นประจา
*ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะHypoxia ในห้องพักฟื้น
โดยใช้ Early warning signs
สมจิตต์ ศรีเจริญ*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากอุ บั ติ ก ารณ์ ผู้ ป่ ว ยHypoxiaรุ น แรงในห้ อ งฟั ก ฟื้ น ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ โดยการใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจซ้ า (Re
intubation) และย้ายเข้ารักษาใน ICUจากสถิติรายงานความเสี่ยงหน่วยงานปี 2556-2557 มี 24 และ 29 ราย มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทีมงานทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าเกิดในผู้ป่วยที่มีอาการHypoxiaขั้น
รุนแรง ต้องช่วยชีวิตด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ได้ออกซิเจนเพียงพอแต่ถ้าวินิจฉัยได้
เร็วในระยะเริ่มต้นที่มีอาการเตือนจะช่วยผู้ป่วยได้ทันการก่อนเกิดภาวะวิกฤติรุนแรงได้ ดังนั้นทีมงานจึงต้องการ
พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะHypoxia ในห้องพักฟื้น โดยใช้ Early warning signs บูรณาการเข้ากับ
การเฝ้าระวังผู้ป่วยในห้องพักฟื้น ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความไวในการเฝ้าระวังมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาการเฝ้าระวังรูปแบบใหม่ที่ไวต่ออาการเตือนและวิสัญญีพยาบาลรายงานแพทย์ได้เร็วช่วยได้ทัน
ก่อนมีอาการรุนแรง
2.เพื่อลดอุบัติการณ์ Re intubation จากภาวะ Hypoxia รุนแรงในห้องฟักฟื้น
วิธีการศึกษา
เริ่มตุลาคม2557-กันยายน2558 โดยใช้กระบวนการ PDCA เริ่มจากการทบทวนอุบัติการณ์วิเคราะห์
สาเหตุทีมงานหาแนวทางแก้ไขโดยศึกษาความรู้จากแหล่งวิชาการต่างๆแล้วพัฒนาการเฝ้าระวังแบบใหม่ที่ต่างจาก
การประเมิ น ในห้ อ งพั กฟื้ น เดิ มคื อมี ค วามชั ดเจนในการแบ่ ง ระดับ และการดู แลแก้ ไ ขรวมถึง มีขั้ น ตอนในการ
ช่วยเหลือที่ทาได้รวดเร็วไม่ซับซ้อนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบวิธีการใช้แบบประเมิน Early warning signs of Hypoxia และFlowchartขั้นตอนการดาเนินการเมื่อพบ
ภาวะ Hypoxia ในระยะต่างๆในห้องพักฟื้นเก็บข้อมูลจากอุบัติการณ์ความเสี่ยง Re intubation และใช้
Chakelist ให้คะแนนในการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามการเฝ้าระวังรูปแบบใหม่ของวิสัญญีห้องพักฟื้น รวมถึงดูการ
บันทึกเหตุการณ์อาการผู้ป่วยและการช่วยเหลื อในสมุดทะเบียนห้องพักฟื้นที่มีลายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมไม่ให้ผู้ปฏิบัติรู้ตัว

*

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ พยาบาลปฏิบัตกิ ารชั้นสูง สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก

กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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ผลการศึกษา
1. อุบัติการณ์ความเสี่ยง Re intubation ลดลง ปี2558 มี 8 ราย 2.วิสัญญีพยาบาลในห้องพักฟื้นร้อยละ
80 มีการเฝ้าระวัง Early warning signs of Hypoxia in Recovery Room จากการสังเกตและวิเคราะห์พบว่า
วิสัญญีพยาบาลมีความใส่ใจต่ออาการเตือนมากขึ้นรายงานวิสัญญีแพทย์ได้เร็วและมีความพร้อมของรถดมยาใน
ห้องพักฟื้นในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีก่อนเกิดอาการรุนแรงกับผู้ป่วยส่วนอีกร้อยละ 20 ของวิสัญญี
พยาบาลยังชินกับการใช้การประเมินแบบเดิมแก้ปัญหานี้โดยหัวหน้าพักฟื้นช่วยนิเทศแนะนา
ข้อเสนอแนะ / สรุป
ควรมีการนารูปแบบการเฝ้าระวังที่ทาขึ้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานประจาทุกครั้ง และทีมงานจะ
พัฒนาผังการเฝ้าระวัง Early warning signs of Hypoxia in Recovery Room ให้มีขนาดใหญ่ใส่สีแยกคะแนน
ให้ชัดเจนง่ายในการดูขั้นตอนต่างๆขณะปฏิบัติงานติดไว้ที่ห้องพักฟื้น เพื่อเตือนใจและกระตุ้นให้วิสัญญีที่อยู่ห้อง
ฟักฟื้นทุกคนใช้ Early warning signs of Hypoxia in Recovery Room เพิ่มความปลอดภัยของ ผู้ป่วยให้
มากขึ้นและตั้งเป้าหมายลดอุบัติการณ์ Hypoxia ขั้นรุนแรง ที่ต้องช่วยโดยการ Re intubation ในห้องพักฟื้น= 0
Early warning signs เป็นสิ่งที่ทุกคนทากันประจาอยู่แล้วเพียงแค่เพิ่มความตระหนักและความใส่ใจและรู้
เป้าหมายที่ต้องพึงระมัดระวังให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆก็จะทาให้ง่ายและเร็วในการป้องกันอันตรายแต่
เนิ่นๆก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้ ดังเช่นตัวอย่างของ Early warning signs of Hypoxia in Recovery
Room ที่เราเน้นจุดสาคัญคือการระวังเรื่อง Sat / สี / Cious /HR /หายใจ/BP ถ้าพบมีอาการต่อไปนี้คือ ขณะให้
O2ผู้ป่วยวัดค่า SAT >90% ปากและเล็บ ซีด คล้า/ปลุกตื่นยาก หรือ วุ่นวายสับสน/ HR<50 หรือ> 100 ครั้ง/
นาที / RR <9 หรือ≥14 systolic<100 หรือ > 160 เป็นอาการเตือนที่ดูได้อย่างรวดเร็ว ในระยะแรก ต่อไปเมื่อ
เกิดความชานาญถึงไม่ต้องดูFlow chart ก็ทาได้ถูกต้องรวดเร็ว อย่างไรก็ตามจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยการทางานเป็นทีมที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
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เปรียบเทียบอัตราการตรวจพบเชื้อบน Laryngoscope blade ภายหลังการทาความสะอาด
ด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น4 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง การเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
70 เปอร์เซ็นต์กับการเช็ดด้วย2% คลอเฮกซิดีนผสมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น70 เปอร์เซ็นต์
สุภัทรา หลวงเมือง, สิริวิภา แสงไทยทวีพร*
แพทย์หญิงรุ้งนภา ตันจินดาประทีป**
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โดยทั่วไปการให้ยาระงับความรู้สึกชนิด general anesthesia มักนิยมใส่ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ที่สาคัญ
ในการช่วยใส่ท่อช่วยหายใจคือ laryngoscope blade และเนื่องจากการใช้ laryngoscope blade มีโอกาส
สัมผัสเยื่อบุสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ละราย โดยปกติหลังการใช้งานแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการทาความ
สะอาดด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ และเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนาไปใช้
กับผู้ป่วยรายต่อไป จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า คลอเฮ็กซีดีนเป็นน้ายาทาลายเชื้อภายนอกที่มี
ประสิ ทธิภ าพจากคุณสมบั ติ ข องคลอเฮ็ก ซีดีน ออกฤทธิ์ท าลายเยี่อหุ้ ม cytoplasm

ของแบคที เรีย ทาให้

ส่วนประกอบของแบคทีเรียรั่วออกมาและเซลล์ตายในที่สุด ออกฤทธิ์ดีมากต่อแบคทีเรียกรัมบวก และออกฤทธิ์ดี
ต่อแบคทีเรียกรัมลบ โดยมีฤทธิ์บ้างต่อเชื้อราและ ไวรัสบางชนิด มีฤทธิ์คงอยู่ได้นานกว่าแอลกอฮอล์ โดยอาจมี
ฤทธิ์คงอยู่นาน ๑-๒ วัน ดังนั้น ยาผสมระหว่าง คลอเฮ็กซีดีนและแอลกอฮอล์ คือ Alcoholic Chlorhexidine
(เช่น 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol) จึงเป็นยาทาลายเชื้อที่ดีเนื่องจากออกฤทธิ์ทาลายเชื้อ
ได้รวดเร็ว มีฤทธิ์กว้าง และมีฤทธิ์ อยู่นาน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเรื่องการทาความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ดังกล่าว
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด การดูแลรักษาความสะอาด laryngoscope blade ที่มีประสิทธิภาพจะทาให้ปราศจาก
เชื้อตลอดการเก็บรักษา ลดการปนเปื้อนหลังการใช้งานและก่อนการนาไปใช้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริ การที่
มีคุณภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนของ laryngoscope blade ภายหลังการทาความสะอาดด้วย
ฮีบีสครับ (Hibiscrub) ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง การเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์
กับ การเช็ดด้วย 2% คลอเฮกซิดีนผสมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง laryngoscope blade แบบโค้ง เบอร์ 3 ภายหลังการทาความ
สะอาด จานวน 40 ตัวอย่าง โดยทาการศึกษา laryngoscope blade แบบโค้ง เบอร์ 3 ที่ใช้งานในห้องผ่าตัด
*งานการพยาบาลวิสญ
ั ญี กลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล

**กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558ถึง 30 เมษายน 2559 โดย laryngoscope blade
กลุ่มที่ 1 จะได้รับการทาความสะอาดด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์และ laryngoscope blade กลุ่มที่ 2 จะได้รับการทาความสะอาดด้วยฮีบีสครับความ
เข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วย 2% คลอเฮกซิดีนผสมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น
ผู้ศึกษาจะทาการเก็บตัวอย่างเพื่อเพาะเชื้อโดยการใช้ไม้พันสาลีจุ่ม sterile water ป้ายที่ laryngoscope blade
จากบริเวณกระเปาะของหลอดไฟลงมาถึงปลายสุด ป้ายโดยรอบขนาด 1 ตร.นิ้ว แล้วนามาบรรจุใน transporting
media โดยไม้พันสาลี 1 อันจะใช้สาหรับ laryngoscope blade 1 อัน แล้วนาส่งเพาะเชื้อ การวัดผล ใช้ผลการ
เพาะเชื้อที่ได้นามาวิเคราะห์ การตรวจสอบพบเชื้อคิดเป็นร้อยละและจาแนกชนิดของเชื้อที่ตรวจพบ
ผลการศึกษา
ผลการเพาะเชื้อ laryngoscope blade แบบโค้ง เบอร์ 3 กลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการทาความสะอาดด้วย
ฮีบีสครับความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์พบมีการบนเปื้อนเชื้อร้อย
ละ 40 (8 ตัวอย่าง) เชื้อที่พบคือ Staphylococcus coagulase negative Streptococcus spp. และ
Aeromonas hydrophila
ผลการเพาะเชื้อ laryngoscope blade แบบโค้ง เบอร์ 3 กลุ่มที่ 2 การทาความสะอาดด้วยฮีบีสครับ
ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วย2%คลอเฮกซิดีนผสมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์พบมีการ
ปนเปื้อนเชื้อร้อยละ 5 (1 ตัวอย่าง) เชื้อที่พบคือ Staphylococcus coagulase negative
สรุปและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเชื้อที่พบเป็นnormal flora ที่อยู่ตามผิวหนังและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดการบนเปื้อนได้จากมือ
ชามรูปไตจึงมีข้อแนะนาดังนี้ ทบทวนแนวทางการล้าง laryngoscope blade และ/หรือมีภาชนะสวมที่สะอาด
เช่นถุงพลาสติก หรือชามรูปไตที่ผ่านการทาสะอาดโดยการนึ่ง
คาสาคัญ : การปนเปื้อน laryngoscope blade
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ความแม่นยาในการประเมินการเสียเลือดทางสายตาของผู้ให้ยาระงับความรู้สึก
รัชนี ไตรยะวงศ์ และคณะ*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การรับรองความปลอดภัยทางด้านศัลยกรรม ( safe surgery) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สาคัญในลาดับต้นๆ ของ
มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในระดับประเทศ และ การเสียเลือดในระหว่างผ่าตัดเป็นปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดเช่นกัน การประเมินการเสียเลือดในระหว่างผ่าตัดทั้งศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญี
พยาบาล และทีมผ่าตัด ล้วนมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ป่วยทั้งสิ้น จากการสังเกตและจากประสบการณ์ตรง พบว่า
การประเมินการเสียเลือดทางสายตาเป็นวิธีที่นิยมใช้ที่สุดในทางการปฏิบัติเพราะง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่พบว่า
ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมินดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนสูงมากและไม่มีความแม่นยา เที่ยงตรงตามค่า
ความเป็นจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความแม่นยาในการประเมินการเสียเลือดทางสายตาของผู้ให้ยาระงับความรู้สึก
วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 47 คน จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ วิสัญญีแพทย์ 7 คน แพทย์ประจาบ้านวิสัญญี 3 คน และวิสัญญีพยาบาล
37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ภาพถ่ายทั้งหมดจานวน 16 ภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ภาพวัสดุซับเลือดที่
ใช้ในห้องผ่าตัดในขนาดต่างๆ (3 ขนาด) จานวน 10 ภาพ โดยแต่ละภาพจะใช้ข้อความอธิบายความชุ่มของการซับ
เลือดกากับไว้ โดยผู้ศึกษาจะทราบปริมาตรเลือดที่แท้จริง (ใช้ fresh whole blood ที่หมดอายุจาก ธนาคาร
เลือด) และ 2) ภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใส่ของเหลวใน set เครื่องมือผ่าตัด จานวน 6 ภาพ โดยแต่ละภาพจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความกว้างของวัสดุนั้นๆ โดยผู้ศึกษาจะทราบปริมาตรความจุที่แท้จริง (ใช้น้าในการวัดปริมาตร) ให้
กลุ่มตัวอย่ างดูภาพถ่ายผ่าน การฉาย slide ของ power point บนจอคอมพิว เตอร์ และ/หรือ ดูผ่าน
Application LINE ทาง smart phone หลังจากนั้นให้แต่ละคนคาดคะเนและบันทึกจานวนเลือด/น้า ที่เห็นใน
ภาพถ่ายดังกล่าว ตัวชี้วัดหลักดังกล่าวคือ เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้ยาระงับความรู้สึกที่ประเมินการเสียเลือดได้อย่าง
ถูกต้องโดยคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% ของปริมาตรจริง การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย สถิติร้อยละ และ ทดสอบค่ าที (ttest)

*งานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
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ผลการศึกษาพบว่า
ในภาพรวมพบว่า วิสั ญญีแพทย์ แพทย์ประจาบ้านวิสั ญญี และวิสั ญญีพยาบาล สามารถประเมินปริ
มาตรการเสียเลือดทางสายตาได้อย่างถูกต้องตามปริมาตรจริง เพียง 3/16 ภาพ (จานวนผู้ตอบถูกมากว่า 50%)
5/16 ภาพ (จานวนผู้ตอบถูกมากกว่า 50%) และ 1/16 (จานวนผู้ตอบถูกมากว่า 50%) ตามลาดับ ส่วนการ
ประเมินที่ต่ากว่าและมากกว่า ปริมาตรจริง ในแต่ละกลุ่มพบว่ามีความใกล้เคียงกัน และไม่พบความแตกต่างกัน
ทางสถิติในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว (p=0.695)
สรุปและเสนอแนะ
ผู้ให้ยาระงับความรู้สึกอาจจะไม่มีความแม่นยาและเที่ยงตรงในการประเมินการเสียเลือดทางสายตา
คาสาคัญ : ความแม่นยา การประเมินการเสียเลือดทางสายตา ผู้ให้ยาระงับความรู้สึก
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
พรรณพิศ รัตนประสพ*
จิราพร โสดาโคตร**
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด(Birth asphyxia) หมายถึงภาวะที่ประกอบด้วยเลือดขาดออกซิเจน
(hypoxemia) คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง (hypercapnia) และภาวะกรดจากเมตาบอลิซึม หรือจากไม่มีกา
ระบายอากาศในปอด (ventilation) และการกาซาบของปอด (pulmonary perfusion) น้อยหรือมีไม่เพียงพอ
หลังจากการคลอดหลายๆนาที ส่งผลให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายมีเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เป็น
เหตุให้เซลล์อวัยวะต่างๆสูญเสียหน้าที่หรื อตายไป เป็นผลให้ทารกตายหรือทุพพลภาพ นาไปสู่การสูญเสียของ
ครอบครัวและสังคม ซึ่งสาเหตุเกิดจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง ภาวะพร่องออกซิเจนของมารดา กรม
อนามัยได้ให้คานิยามของภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหมายถึง ภาวะที่ทารกแรกเกิดและเกิดมีชีพ มีค่า
คะแนน Apgar score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
โรงพยาบาลศรีสะเกษมีการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ปี 2555, 2556, 2557
จานวน 2,094, 2,021, 2,373 ราย ตามลาดับ มีอุบัติการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด จานวน 182,
244, 251 ราย ตามลาดับ จากข้อมูล ปี พ.ศ.2557 พบอุบัติการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 66.25 ต่อ
1000 การเกิดมีชีพซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบกับเป้าหมาย 25ต่อ 1000 ของกรมอนามัย เกิดในผู้ป่วยผ่าตัด
คลอดร้อยละ 71.92 และพบทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนร้อยละ 5.98 ในมารดาได้รับการวินิจฉัย CPD หรือ
Previous C/S ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดแบบไม่ฉุกเฉิน สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรพจน์ สุวรรณชาติ (2545)
พบว่าการคลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด มีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 3.8 เท่า ส่วนใหญ่
เกิดจากการเตรียมผู้ป่วยและการดูแลระหว่างผ่าตัดซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับวามรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบัติตัวของมารดาก่อนและหลังการให้คาแนะนา เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนผ่าตัด
3. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนของในทารกแรกเกิดที่มารดาได้รับการผ่าตัดคลอด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา

*

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ พยาบาลปฏิบัติการชั้นสูง สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก

**พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
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โดยการใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และการนาผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุง
แก้ไขการทางาน (Action)
ระเบียบวิธีศึกษา
เป็นวิจัยพัฒนากึ่งทดลอง (Quasi Experimental Development Research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้ปี 2557 เป็นข้อมูล Pre-test เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ปี2558 เป็นข้อมูล Post-test
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ มารดาที่ วินิจฉัยว่าเป็น CPD หรือ Previous C/S ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดระหว่างเดือน
เมษายน 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 จานวน 1,655ราย
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนที่1
การเตรียมก่อนการดาเนินงาน จัดทาภาพพลิก แบบทดสอบความรู้มารดาโดยผ่านความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน วิสัญญีพยาบาล 1 ท่าน ในการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อน
มาห้องผ่าตัด ทาการศึกษาเป็น R2R ในเดือนตุลาคม 2557 จัดทารูปแบบแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วร่างกายในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดจัดทาแบบทดสอบความรู้และแบบประเมินแนวปฏิบัติรูปแบบใหม่ เพื่อ
ใช้ประเมินทีมวิสัญญี
ขั้นตอนที่ 2
การดาเนินงานคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนด กลุ่มตัวอย่างทีมวิสัญญี
พยาบาล 20 คน และผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานแบบเดิม จานวน 820 ราย (กลุ่มก่อนการพัฒนา) และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานแบบใหม่
จานวน 835 ราย (กลุ่มหลังการพัฒนา)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามของทีมวิสัญญี ทาการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
การศึกษาอบรม การทดสอบความรู้ และประเมินการใช้แนวปฏิบัติมีค่าความตรงด้านเนื้อหา 0.87 ผลลัพธ์ของ
การพัฒนารูปแบบงานบริการให้ยาระงับวามรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลศรีสะเกษซึ่งทั้งหมดได้
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านกระบวนการก่อนและหลังใช้การพัฒนารูปแบบการให้ยาระงับวามรู้สึก
มารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง โดยใช้สถิติ t-test กาหนดระดับการมีนัยสาคัญทางสถิติที่
 < .05
ผลการศึกษา
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้ยาระงับความรู้ สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ได้แก่ 1)
พัฒนาขั้นตอนการระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด 2) พัฒนาการเตรียมผู้ป่วยโดยใช้สื่อภาพพลิก
เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า การประเมินความรู้ทีมวิสัญญีพยาบาล 20 คน มี
คะแนนค่าเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้น (ก่อนทดสอบ)

-X

= 12.47หลังทดสอบ --X = 14.56 ) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี

56

Time to change ; New trend in Anesthesia for ERAS

นัยสาคัญทางสถิติที่ P< 0.05 ปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 97.27 ในขั้นตอนการเตรียมมารดาโดยการใช้สื่อภาพ
พลิก พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้มารดาเพิ่มขึ้น (ก่อนการทดสอบ --X = 9.27 หลังการทดสอบ --X = 12.18) ซึ่งแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ P<0.05)

ผู้ ป่ ว ยเลื อ กวิ ธี ฉี ด ยาชาทางช่ อ งไขสั น หลั ง เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.4

ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึกลดลง กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานแบบเดิมจานวน 820 ราย (กลุ่ม
ก่อนการพัฒนา) ทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจนจานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.98 กลุ่มที่ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานแบบใหม่ จานวน 835 ราย (กลุ่มหลังการพัฒนา) ทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจน จานวน 23 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.75 ซึ่งลดลงร้อยละ 3.23
อภิปรายสรุป
การพัฒนาแนวปฏิบัติการระงับความรู้ สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ความรู้และทักษะของทีมวิสัญญีพยาบาล มีผลต่อการให้การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด 2
การพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมมารดาโดยการใช้สื่อภาพพลิกในการให้ความรู้พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้มารดาเพิ่มขึ้น 3
การพัฒนาขั้นตอนการระงับความรู้สึกตามมาตรฐานแบบใหม่ พบว่าอัตราการขาดออกซิเจนของทารกลดลง
ร้อยละ 3.234 ภาวะแทรกซ้อนลดลง
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยเด็กทีม่ ารับบริการทางวิสัญญีแบบไม่นอนโรงพยาบาล
สุมนา วัชรดิเรกรัตน์*
จงรัก อาภูธร**
น.พ.วิทยา ธราธรพิสุทธิกุล***
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถิติของประเทศไทยพบว่าเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มีโอกาสเป็นหวัดได้ 4-8 ครั้งใน 1ปี ซึ่งอาจทาให้เกิด
ภาวะหลอดลมหดเกร็งได้ในการดมยาสลบชนิดทั่วร่างกาย ภาวะนี้แม้พบไม่บ่อย แต่เมื่อพบแล้ว จะเกิดภาวะ
ร่างกายขาดออกซิเจน คาร์บอนไดออดไซด์คั่ง เลือดเป็นกรด หากไม่ได้รับการรักษาอาจทาให้เกิดความดั นต่า
อัตราการเต้นของหัวใจลดลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และหัวใจหยุดเต้นตามมา ซึ่งหากเกิดขึ้นจะพบอัตราตายได้ถึง
17 %
จากเข็มมุ่งของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คือ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย
ร่วมกับเข็มมุ่งของแผนกวิสัญญีคือ ดมยาสลบปลอดภัย ไร้ภาวะแทรกซ้อน นามาซึ่งโครงการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
เข็มมุ่ ง ของโรงพยาบาลสวรรค์ป ระชารั ก ษ์ ในการให้ บริก ารผู้ ป่ ว ยเด็ กได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเป็นการให้บริการในเชิงรุกเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการวิสัญญี ด้วยวิธีระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกายปลอดภัย ได้ทาผ่าตัดอย่าง
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน สร้างความพึงพอใจ ญาติผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ลดความ
วิตกกังวล ผู้ป่วยเด็กตื่นขึ้นมาแล้วได้อยู่กับบิดา มารดาหรือญาติพร้อมหน้ากัน ลดภาวะเครียดของผู้ป่วยเด็ก
เดินทางกลับบ้านได้เร็วขึ้นจากการที่ไม่ต้องเข้าคิวรอรับยาที่ห้องจ่ายยา
วิธีการศึกษา
1. พัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลเชิงรุกแก่ผู้มารับบริการโดยวิธีเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 1 วันก่อน
มาผ่าตัด เพื่อให้คาแนะนาเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังรับบริการระงับความรู้สึก สอบถามข้อมูลสภาพร่างกาย
เด็ก หากพบว่าเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคอื่นร่วมด้วย วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเสี่ยง กรณีมีความเสี่ยง
มากจะให้เลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน และแนะนาให้รักษาโรคร่วมที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยบิดา มารดาหรือ
ญาติผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องพาเด็กมาที่โรงพยาบาล ลดการสูญเสียเวลาและการสูญเสียทางเศรษฐกิจหลังวันผ่าตัด
วิสัญญีพยาบาลโทรศัพท์สอบถามอาการของผู้ป่วยเด็กเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อน และตรวจสอบการปฏิบัติตัวหลัง

* พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

** พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
***วิสัญญีแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
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ผ่าตัดว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาวิสัญญีพยาบาลทาหน้าที่รายงานวิสัญญีแพทย์หรือศัลยแพทย์
และโทรศัพท์กลับไปแจ้งคาแนะนาตามที่แพทย์สั่งอีกครั้ง
2. พัฒนาแนวทางการพิทักษ์สิทธิ์แก่ผู้มารับบริการโดยประสานงานกับกลุ่มงานเภสัชกรรม จัดตั้งสต็อกยา
พาราเซตตามอลชนิดน้าสาหรับเด็กไว้ที่ห้องพักฟื้น เพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเด็กที่ศัลยแพทย์สั่งยาพาราเซตตามอล
ชนิดน้า และเป็นผู้ใช้สิทธิ์การรักษาที่ไม่ต้องชาระเงินเอง เมื่อพ้นขีดภาวะอันตรายจนสามารถจาหน่ายผู้ป่วยเด็ก
กลับบ้านได้ ผู้ป่วยเด็กและญาติสามารถรับยาที่ห้องพักฟื้นโดยวิสัญญีพยาบาลอธิบายการใช้ยาตามแพทย์สั่ง บิดา
มารดาหรือญาติไม่ต้องเสียเวลาลงไปรอรับยาที่ห้องจ่ายยา ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์ชาระเงินเองให้ไปรับยาที่ห้องจ่ายยา
โดยทางวิสัญญีจะประทับตรา " Fast Track รับยาผู้ป่วยเด็ก " ในใบสั่งยา เภสัชกรจะช่วยลัดคิวจัดยาให้ก่อน เป็น
การลดระยะเวลาการรอคอยยา ทาให้บิดา มารดาหรือญาติและผู้ป่วยเด็กสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น
ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูล 12 เดือน (ธ.ค.57-พ.ย.58 ) จานวนผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการทางวิสัญญี 371 คน
พบว่ามีจานวนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเยี่ยมทางโทรศัพท์คิดเป็น 70.83 % ไม่ได้รับการเยี่ยมทางโทรศัพท์ก่อนผ่าตัด
29.16 % สาเหตุมาจากไม่แจ้งเบอร์ติดต่อไว้กับทางโรงพยาบาลหรือไม่รับโทรศัพท์ งดการผ่าตัดทางโทรศัพท์โดย
ไม่ต้องมาโรงพยาบาล 10.79 % จานวนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเยี่ยมหลังผ่าตัดทางโทรศัพท์คิดเป็น 78.03 %
ในส่วนของการจัดตั้งสต็อกยาพาราเซตตามอลชนิดน้าสาหรับเด็กไว้ที่ห้องพักฟื้น เก็บข้อมูล 6 เดือน
(ต.ค.58-มี.ค.59) จานวนผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการทางวิสัญญี 125 คน รอรับยาที่ห้องจ่ายยาโดยประทับตรา
"Fast Track รับยาผู้ป่วยเด็ก" ในใบสั่งยา 48 คน พบว่าได้รับยาภายใน 15 นาที คิดเป็น 12.50 % ได้รับยาใน
ระยะเวลานานกว่า 15 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาที 72.91% ได้รับยาในระยะเวลานานกว่า 30 นาทีแต่ไม่เกิน 60
นาที 14.58 % ได้รับยาในระยะเวลานานกว่า 60 นาที 0 ราย สร้างความพึงพอใจให้กับบิดา มารดาหรื อญาติ
ผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะ/สรุป
จากโครงการพัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลเชิงรุกแก่ผู้มารับบริการโดยวิธีเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ล่วงหน้า
1 วันก่อนมาผ่าตัด งานวิสัญญีตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 % แต่ในช่วงเริ่มต้นบิดา มารดาหรือญาติผู้ป่วยอาจยังไม่
ทราบว่าเบอร์ที่ติดต่อไปมีความสาคัญอย่างไร ทั้งๆที่บิดา มารดาหรือญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ ติดตามตัว แต่
ไม่ได้ติดต่อกลับมา ทาให้การเยี่ยมทางโทรศัพท์ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานวิสัญญีจึงลดเป้าหมายการเยี่ยม
ทางโทรศัพท์ไว้ ≥ 80 % และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ 100 % ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนแรก
โดยขณะที่ผู้ป่ วยเด็กได้รั บการผ่ าตัดเสร็ จแล้ว รอการตื่นที่ห้องพักฟื้น วิสั ญญีพยาบาลอธิบาย เน้นย้าให้ บิดา
มารดาหรือญาติผู้ป่วยเห็นความสาคัญของการเยี่ยมทางโทรศัพท์ ว่าเป็นการให้บริการที่สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ป่วยเด็กและญาติอย่างมาก ช่วยลดภาระได้หลายอย่าง พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ของทางวิสัญญีที่ใช้ติดต่อ
กับญาติไว้ และกาชับให้บิดา มารดาหรือญาติผู้ป่วยโทรศัพท์กลับมาทุกครั้งหากพลาดการรับสายในตอนแรก
ส่วนอัตราความพึงพอใจในการรับบริการการเยี่ยมทางโทรศัพท์สูงถึง 95 %
อัตราบิดา มารดาหรือญาติผู้ป่วยปฏิบัติต่อผู้ป่วยเด็กถูกต้องก่อนและหลังผ่าตัด = 100 %
อัตราความพึงพอใจในการรับยาเร็วขึ้น = 99 %
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นวัตกรรมถุงเย็นประคบผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
วิไลวรรณ สุวรรณรัตน์ และคณะ*
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยทั้งในเขตความรับผิดชอบและผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน โรคต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังหรือต่อมทอนซิลโต
เกินปกติ เป็นโรคที่พบได้บ่อยและบางครั้งต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์การผ่าตัด
เป็นอันดับต้นๆ ในแผนกหู คอ จมูก
สถิติในปี 2556-2558 พบผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดต่อมทอนซิลจานวน 28, 50 และ
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.06, 1.89 และ 0.8 ตามลาดับ จากสถิติในปี 2558 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการจัดการกับความ
ปวด 14 ราย ใน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.64 และมีภาวะแทรกซ้อน คือ มีเลือดออกหลังผ่าตัด 1 ราย ทาให้ต้องเข้ารับ
การผ่าตัดซ้าเพื่อหยุดเลือด ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลจึงมีความสาคัญและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เช่น การจัดท่า การประเมินการเสียเลือดจากแผลผ่าตัด และการจัดการกับความปวดซึ่งการประคบด้วยความเย็น ก็เป็น
อีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยลดอาการปวด บวมและลดการเสียเลือด โดยความเย็นจะช่วยให้เส้นเลือดฝอยเกิดการหดตัวทาให้
การไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นลดลง เพิ่มความหนืดของเลือดส่งเสริมให้เลือดมีการแข็งตัว ทาให้เลือดหยุดไหล
(วชิราภรณ์ สุมนวงศ์.2557) เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัด และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ จึงได้จัดทาถุงเย็นประคบผู้ป่ว ยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
วัตถุประสงค์
1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลทุกราย ได้รับการพยาบาลประคบเย็นหลังผ่าตัด
2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลที่อาจเกิดขึ้น คือ ภาวะเลือดออก, ปวด
วิธีการศึกษา
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการประคบเย็นเพื่อลดปวด จากตาราวิชาการ วารสารทางการแพทย์
2. นาเจลที่เหลือใช้จากห้องยา นามาแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
3. นาผ้ามารองเจล เพื่อประคบผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
4. ติดตามประสิทธิภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า มีน้ารั่วซึมบริเวณผ้ารอง เลื่อนหลุดเวลาประคบ
ปรับปรุงแก้ไข โดยออกแบบและประดิษฐ์ถุงผ้าประคบเย็น คือ นาเศษเสื้อกาวน์ที่เหลือใช้ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้า มาตัด
เย็บไว้สาหรับห่อ Cold pack มีสองขนาด คือ ขนาดใหญ่ 13x23 เซนติเมตรและขนาดเล็ก 13x16 เซนติเมตร เย็บตีนตุ๊กแก
ติดกับถุงผ้าขนาดใหญ่ ยาว 70 เซนติเมตร และขนาดเล็กยาว 40 เซนติเมตร เพื่อให้ปรับขนาดการใช้งานได้
5. นา Cold pack ที่แช่เย็นใส่ในถุงที่เตรียมไว้ วางไว้ที่คอผู้ป่วย ครั้งละ 10-15 นาที ทุก 15-20 นาที
6. ทดสอบประสิทธิภาพกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
*งานการพยาบาลวิสญ
ั ญี และ กลุม่ งานวิสญ
ั ญี โรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
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ล่ามกระดาษช่วยเตรียมคนไข้ดมยาปลอดภัย ไร้รอยต่อ AEC
ปิยะนุช ทวีทรัพย์*
พัชรา อัมรินทร์พรชัย**
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงพยาบาลปทุมธานีมีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติมารับบริการจานวนมาก ในปี 2556 มีชาวกัมพูชามารับ
บริการวิสัญญี 1864 ราย ชาวพม่า 1400 ราย ในการให้บริการวิสัญญีมีจาเป็นต้องใช้การสื่อสารในการซักประวัติ
และให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้ยาระงับความรู้สึก ดังนั้นปัญหาเรื่ องการสื่อสาร
จึงมีความสาคัญมาก เพื่อให้การสื่อสารระหว่างวิสัญญีพยาบาลกับผู้ป่ วยมีประสิทธิภาพสูงสุด “ล่ามกระดาษ” จึง
ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลในการซักประวัติ และให้คาแนะนาการปฏิบัติตัว
ล่ามกระดาษ เป็นแผ่นพับข้อความภาษาไทย ภาษาเขมร และภาษาพม่า ที่เกี่ยวกับการซักประวัติและ
การให้ ข้อมูล ที่จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยก่ อนการให้ ยาระงับความรู้สึ ก ล่ ามกระดาษ พัฒ นามาจากการมีแผ่ นพั บ
คาแนะนาการปฏิบัติตัวหลังการรับการฉีดยาชาทางไขสันหลัง ที่ใช้ในหน่วยงาน เมื่อมีผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้
บริการ วิสัญญีพยาบาลมีปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งทาให้ มีความเสี่ยงในการประเมินผู้ป่วย ปี 2556 ได้ประดิษฐ์
ล่ามกระดาษขึ้นมาสาหรับใช้ในการสื่อสารในผู้ป่วยชาวกั มพูชา โดยใช้วิธีให้ผู้ป่วยอ่าน เมื่อนามาใช้งานยังพบ
ปัญหาผู้ป่วยบางคนอ่านไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ จึงปรับปรุงโดยการเขียนภาษาพูดกากับข้อความไว้ ทา
ให้สามารถสื่อสารในผู้ป่วยชาวเขมรได้ดีขึ้น และในปี 2557 ได้พัฒนาล่ามกระดาษที่เป็นภาษาพม่า ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ (เขมร/พม่า) ที่มารับบริการวิสัญญีที่โรงพยาบาลปทุมธานี
ในการให้ข้อมูลก่อนและหลังให้ยาระงับความรู้สึก
วิธีการศึกษา
วิธีการที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
1. ประชุมร่วมกับวิสัญญีพยาบาลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการ
2. ประสานงานกับผู้ที่สื่อสารภาษาเขมรได้เพื่อแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาเขมร
3. จัดพิมพ์เป็นแผ่นพับ ด้วยภาษาเขมร
4. นาไปทดลองใช้ และปรับปรุงโดยการเขียนภาษาพูดไว้คู่กับภาษาเขมร เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ง่ายใน
กรณีที่ผู้ป่วยอ่านไม่ได้

*

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี รพ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

**พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี รพ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
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