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บทคัดยอ
การผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวีดทิ ศั นเปนวิธที นี่ ยิ มมากในปจจุบนั แผลมีขนาดเล็ก ใชเวลาพักฟน ไม
นาน การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีทมี่ โี รค
รวมผานกลองโดยวิธรี ะงับความรสู กึ แบบทัว่ รางกาย: เทคนิคการศึกษารายกรณี เก็บขอมูลเชิงลึกจากผปู ว ย 2 ราย
ทีม่ โี รครวมคือความดันโลหิตสูง และ หอบหืด ซึง่ มีความยงุ ยากซับซอนในการใหยา ผศู กึ ษาตองมีความรใู นการ
ประเมินผปู ว ยเพือ่ คนหาปญหาและเตรียมใหการพยาบาล โดยศึกษาเปรียบเทียบระยะกอน ขณะ และหลังการ
ไดรบั ยาระงับความรสู กึ
ผลการศึกษาพบวาผปู ว ยทัง้ 2 รายมีความคลายคลึงกันคือ พรองความรใู นการปฏิบตั ติ วั หลังผาตัด และใช
วิธดี มยาสลบแบบทัว่ รางกาย สวนทีแ่ ตกตางกันคือยาระงับปวดในผปู ว ยกรณีศกึ ษาที่ 1 เลือกใชมอรฟน ผปู ว ยกรณี
ศึกษาที่ 2 เลือกใชเฟนตานิล เพือ่ หลีกเลีย่ งการกระตนุ ใหอาการกำเริบ และในผปู ว ยกรณีศกึ ษาที่ 1 ไดรบั ยาลด
ความดันโลหิตหลังใสทอ ชวยหายใจและกอนถอดทอชวยหายใจเนือ่ งจากความดันโลหิตมีแนวโนนสูงขึน้ หลัง
ผาตัด ผปู ว ยกรณีศกึ ษาทัง้ 2 รายไมมภี าวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง จากผลการศึกษาทัง้ 2 ราย การพยาบาลทีส่ ำคัญคือ
ประเมินคนหาปญหา ใหความรู คำแนะนำ และหาแนวทางปองกันการเกิดภาวะไมพงึ ประสงค ขอมูลจากการ
ศึกษานีน้ ำมาจัดทำแนวทางการพยาบาลระงับความรสู กึ ในผปู ว ยโรคความดันโลหิตสูงและหอบหืดเพือ่ ปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอน
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Abstract
Laparoscopic cholecystectomy is a popular modality nowadays because of the small wound and a short
recovering time. This study focused on nursing care of patients with comorbidities who underwent laparoscopic
cholecystectomy under general anaesthesia. The study cases were two patients who had comorbid diseases
being hypertension and asthma, which are complex, hence knowledge required to assess patients to identify
problems and prepare for the nursing care. A comparison was made among pre-, intra- and post-anaesthesia
periods.
Results showed that both patients had a similarity in that they lacked the knowledge of pre- and
post-surgical self-care, and of general anaesthesia practice. A difference was that morphine was used in case
1, and fentanyl was opted in case 2 to avoid hypertension and asthma exacerbation. Moreover, in case 1,
hypertension medication was given after tracheal intubation and before tracheal extubation due to the tendency
of rising blood pressure. Neither case had serious post-operative complications. Based on the results of the
study, important nursing care includes assessing and identifying problems, educating, providing advice, and
finding ways to prevent adverse events. This study provides inputs for a guideline for anaesthesia nursing
practice in patients with hypertension and asthma to prevent potential complications.
Keywords: Nursing care, Laparoscopic cholecystectomy, General anaesthesia, Patients with underlying diseases

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
นิว่ ในถุงน้ำดีเปนโรคทางศัลยกรรมทีพ่ บบอยเกิดจาก
ภาวะไมสมดุลของสารประกอบน้ำดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คอเลสเตอรอลสารบิลิรูบิน และเกลือแคลเซียมตาง ๆ
จึงเกิดการตกผลึกเปนกอนนิ่ว ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ
น อ ยหรื อ มากก็ ไ ด โรคจะรุ น แรงขึ้ น เมื่ อ ก อ นนิ่ ว หลุ ด
เขาไปในทอน้ำดี หรือทอตับออน นิ่วในถุงน้ำดีเปนโรค
ที่พบไดมากขึ้นตามอายุ โดยมักพบในคนที่อายุมากกวา
40 ปขนึ้ ไป และพบในผหู ญิงมากกวาผชู ายมากกวา 2-3 เทา
(Revatpattanakit, 2020) ในคนอายุเกิน 70 ป พบไดถึง
15-30 % นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยอืน่ เชน ความอวน เบาหวาน
อาหารไขมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวามีอุบัติการณ
ของโรคสูงขึน้ ผปู ว ยอาจไมมอี าการหรือหากมีอาการก็มกั
มาพบแพทยดว ยภาวะแทรกซอนของนิว่ ในถุงน้ำดี ไดแก

ถุงน้ำดีอกั เสบเฉียบพลัน ถุงน้ำดีอกั เสบเปนหนองเปนตน
(Pongam, 2020) การรักษานิว่ ในถุงน้ำดีทดี่ ที สี่ ดุ ในปจจุบนั
คือ การการผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา น กลองวิดที ศั น (laparoscopic
cholecystectomy) และวิธีระงับความรูสึกที่ดีที่สุด คือ
การระงับความรสู กึ แบบทัว่ รางกาย โดยการใสทอ ชวยหายใจ
และใหยาหยอนกลามเนือ้ เพือ่ ลดความตึงตัวของกลามเนือ้
(Sellbrant, Ledin, & Jakobsson, 2015) โดยโรคความดัน
โลหิ ต สู ง เป น โรคที่ มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ในประเทศไทย
ในรอบป พ.ศ. 2555-2558 พบวา อัตราการปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูงตอประชากรแสนคนสูงเพิ่มขึ้นจาก
1,621.72 เป น 1,901.06 และภาวะแทรกซ อ นจะส ง
ผลกระทบตอระบบของรางกายที่สำคัญ (Wutthitham,
2019) โรคหอบหืดเปนโรคทีต่ อ งคำนึงถึงการตอบสนอง
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ทางหลอดลมและระวังหลอดลมหดเกร็ง ทีอ่ าจถูกกระตนุ
โดยการใสทอ ชวยหายใจ การดูดเสมหะ การถอดทอชวย
หายใจหรือการดึงรัง้ ขณะผาตัด (Chairattanawanit, 2017)
โรคความดันโลหิตสูง หมายถึงความดันโลหิตขณะที่
หัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure, SBP) มีคา มากกวา
หรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือความดันโลหิต
ในขณะทีห่ วั ใจคลายตัว (Diasolic blood pressure, DBP)
เทากับหรือมากกวา 90 มิลลิเมตรปรอท โรคความดันโลหิตสูง
เปนโรคที่ไมมีอาการชัดเจนแตภาวะแทรกซอนของโรค
สงผลตอระบบตาง ๆ ที่สำคัญของรางกาย ไดแก ระบบ
สมอง ระบบหัวใจและระบบไต (Wutthitham, 2019)
การผาตัดและวิธีการใหยาระงับความรูสึกเชนการใส
ทอชวยหายใจเปนการกระตุนใหความดันโลหิตสูงเพิ่ม
มากขึน้ จากสถิตโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
มีการรักษานิ่วในถุงน้ำดีทั้งชนิดเปดหนาทองและชนิด
ผานกลองวีดีทัศนโดยในป งบประมาณ 2561 จำนวน
141 ราย ปงบประมาณ 2562 จำนวน 142 รายและในป
งบประมาณ 2563 จำนวน 137 ราย
โรคหอบหื ด เป น โรคที่ มี ก ารอั บ เสบเรื้ อ รั ง ของ
หลอดลม ทำใหหลอดลมมีความไวตอสิ่งกระตุนตางๆ
มากขึน้ เชน ฝนุ ควัน การติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ยาตางๆ
หรื อ แม แ ต ก ารใส ท อ ช ว ยหายใจก็ อ าจทำให เ กิ ด ภาวะ
หลอดลมหดเกร็ง ผปู ว ยจะหายใจลำบาก หอบและเหนือ่ ย
ได ค วามรุ น แรงของโรคขึ้ น กั บ ความบ อ ยของอาการ
ความรุนแรงและระยะเวลาทีม่ อี าการอาการของโรคหอบหืด
ในแตละคนมีความแตกตางกัน หรือแมแตในคนเดียวกัน
ในเวลาทีต่ า งกันก็อาจแสดงอาการไมเหมือนกัน อาการสำคัญ
ไดแก ไอ แนนอก หายใจมีเสียงวี๊ด หอบเหนื่อยหายใจ
ลำบาก อาการมั ก แย ล งในเวลากลางคื น หรื อ เช า มื ด
อาการอาจเกิดเมือ่ สัมผัสสิง่ กระตนุ ทีผ่ ปู ว ยแพ หรือหลังจาก
ออกกำลังกายเปนตน การใหยาระงับความรูสึกในผูปวย
หอบหืดตองมีการเฝาระวัง ปองกันและแกไขการเกิดภาวะ
หลอดลมหดเกร็งทีอ่ าจเกิดจากการกระตนุ จากการใหยา
ระงับความรสู กึ และการผาตัด (Chairattanawanit, 2017)
การพยาบาลระงับความรสู กึ ผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัดนิว่
ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั นมปี ญ
 หาทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ ทาง

รางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม อีกทัง้ การมีภาวะโรครวม
วิสัญญีพยาบาลตองทำการประเมิน วางแผนการใหการ
พยาบาลรวมกับทีมสุขภาพเพื่อใหการพยาบาลที่ถูกตอง
เหมาะสม และปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน ลดความเสีย่ ง
ในการเลือ่ นการผาตัดจากความไมพรอมจากภาวะโรครวม
ของผปู ว ย โดยการพยาบาลระงับความรสู กึ แบงเปน 3 ระยะ
ไดแก 1) การพยาบาลกอนระยะใหการระงับความรูสึก
วิสัญญีพยาบาลตรวจเยี่ยมซักประวัติและตรวจประเมิน
อาการผูปวยลวงหนา เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตรียม
ความพรอมทางรางกายและจิตใจในการใหการระงับ
ความรูสึก ใหคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อการเตรียม
ความพรอมในการใหยาระงับความรสู กึ อยางปลอดภัยและ
จำแนกผปู ว ยตามสภาวะของผปู ว ยตามสมาคมวิสญ
ั ญีแพทย
อเมริ กั น (American Society of Anesthesiologist:
ASA) 2) การพยาบาลระยะผาตัดและใหยาระงับความรสู กึ
3) การพยาบาลระยะหลังใหยาระงับความรูสึกในหอง
พักฟน และระยะการเยี่ยมประเมินที่หอผูปวยซึ่งจะเยี่ยม
อาการภายใน 24-48 ชัว่ โมง (Toomtong, 2017; Thongpramoon
& Muntraporn, 2015) การใหยาระงับความรสู กึ มีความเสีย่ ง
ที่จะเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตรายไดจากหลายปจจัย
การใหยาระงับความรูสึกจึงตองมีการประเมินที่ถูกตอง
โดยเฉพาะผูปวยที่มีโรครวมที่ตองมีการเฝาระวังตาม
ความเสี่ยงของโรคนั้นๆ วิสัญญีตองมีความตระหนักถึง
สถานการณทางวิสญ
ั ญี และสิง่ แวดลอม สามารถคาดการณ
ถึ ง ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด หรื อ หาก
เกิ ด ขึ้ น ก็ ส ามารถแก ไ ขได ทั น ท ว งที (Raksamani &
Jirativanont, 2019) ในปจจุบนั ในแผนกวิสญ
ั ญียงั ไมมกี าร
จัดทำแนวทางทีช่ ดั เจนเฉพาะโรคสำหรับผปู ว ยโรคความ
ดันโลหิหสูงและหอบหืดผศู กึ ษาจึงเลือกศึกษากรณีศกึ ษานี้
เพือ่ ใชเปนแนวทางดังกลาว
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยผาตัดนิ่ว
ในถุงน้ำดีผา นกลองวีดที ศั นในผปู ว ยทีม่ โี รครวมความดัน
โลหิตสูง และโรคหอบหืดโดยวิธีใหยาระงับความรูสึก
แบบทัว่ รางกาย
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วิธกี ารศึกษา
เป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาผู ป ว ยจำนวน 2 ราย
โดยการเปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ย ทีม่ ภี าวะโรครวม
ความดั น โลหิ ต สู ง ผู ป ว ยหอบหื ด โดยศึ ก ษาจากการ
ซักประวัตผิ ปู ว ยญาติและจากเวชระเบียนผปู ว ย เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการศึกษาไดแกการวิเคราะหขอ มูลและเปรียบเทียบ
ปญหาและขอวินจิ ฉัยทางการพยาบาลในระยะกอนใหการ
พยาบาลระงับความรูสึก ขณะการใหการพยาบาลระงับ
ความรสู กึ และระยะหลังการใหการพยาบาลระงับความรสู กึ
กรณีศึกษาที่ 1 ผูปวยหญิงไทย อายุ 54 ผูปวยเขารับการ
ผาตัดวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ใหการระงับความรสู กึ
แบบทัว่ รางกายระยะเวลาผาตัดและใหการพยาบาลระงับ
ความรสู กึ 2 ชัว่ โมง เยีย่ มผปู ว ยหลังผาตัด วันที่ 27 มิถนุ ายน
พ.ศ.2563 กลับบาน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 และ
กรณีศกึ ษาที่ 2 ผปู ว ยเพศหญิงอายุ 38 ป การผาตัดวันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผปู ว ยไมมภี าวะแทรกซอน ใชเวลา
ผาตัด 1 ชัว่ โมง ผปู ว ยไมมภี าวะแทรกซอนหลังการผาตัด
และการไดยาระงับความรสู กึ กลับบานไดวนั ที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563
ผลการศึกษา
จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบผูปวยผาตัดนิ่วในถุงน้ำดี
ทีม่ โี รครวมผานกลองวีดที ศั น โดยวิธใี หยาระงับความรสู กึ
แบบทัว่ รางกาย 2 ราย พบวา กรณีศกึ ษารายที่ 1 ผปู ว ยหญิง
อายุ 54 ป 1 เดือนกอนมีอาการปวดทอง แพทยตรวจวินจิ ฉัย
เปนนิว่ ในถุงน้ำดี นัดมาผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น
รั บ ไว เ พื่ อ เตรี ย มให ก ารพยาบาลระงั บ ความรู สึ ก 25
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑของ
สมาคมวิสัญญีอเมริกาพบวาอยูในระดับ 2 เนื่องจาก
เปนโรคความดันโลหิตสูง รสู กึ ตัวดี ชวยเหลือตัวเอง ประวัติ
การเจ็บปวยในอดีตไมมเี จ็บปวยรายแรง ปฏิเสธการแพยา
และแพอาหาร ไมดมื่ สุรา ไมสบู บุหรี่ ไมมปี ระวัตกิ ารใช
สารเสพติด รับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
รูปหนาปกติ ปากและฟนปกติไมมฟี น โยก ฟนยืน่ ฟนเหยิน
หรือฟนปลอม อาปากไดกวางมากกวา 3 เซนติเมตร ผปู ว ย
เขารับการผาตัดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แรกรับ

ในหองผาตัด ความดันโลหิต 160/94 มิลลิเมตรปรอท
ชีพจร 90 ครัง้ ตอนาที การหายใจ 20 ครัง้ ตอนาที คาความ
เขมขนของออกซิเจนในเลือด 100 % กอนเริม่ นำสลบให
สูดดมออกซิเจน 100 % นาน 5 นาที ใหยานิคารดีพีน
(Nicardipine) 0.6 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ นำสลบ
ดวยยาโปรโพฟอล (Propofol) ใสทอชวยหายใจดวยยา
หยอนกลามเนื้อซัคซินิลโคลีน (Succinylcholine) ใหยา
แกปวดมอรฟน (Morphine) ใหยาคลายกลามเนือ้ ซิสอะทรา
คูเรียม (Cisatracurium) และใหกาซดมสลบเซโวฟลูเรน
(Sevoflurane) ควบคุมการหายใจแบบควบคุมปริมาตร
ติดตามการเปลีย่ นแปลงสัญญาณชีพและบันทึกอยางนอย
ทุก 5 นาที ติดตามคากาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจ
ออก ความดันโลหิตระหวาง 140/70-160/94 มิลลิเมตร
ปรอท ชีพจร 60-80 ครัง้ ตอนาทีความเขมขนของออกซิเจน
ในเลือด 100 % ตอนาที คากาซคารบอนไดออกไซดในลม
หายใจออก 27-32 มิลลิเมตรปรอท เมือ่ เย็บแผลผาตัดเสร็จ
ศัลยแพทยฉดี ยาชาเฉพาะที่ 0.5 % Bupivacaine 20 มิลลิลติ ร
กอนถอดทอชวยหายใจใหยานิคารดิปน (Nicardipine)
0.2 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ หลังถอดทอชวยหายใจ
ความดันโลหิต 140/70 มิลลิเมตรปรอท รวมระยะเวลาผาตัด
และใหการพยาบาลระงับความรสู กึ 2 ชัว่ โมง เยีย่ มผปู ว ย
หลังผาตัด วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ผปู ว ยไมมภี าวะ
แทรกซ อ นหลั ง ให ย าระงั บ ความรู สึ ก แพทย ส รุ ป ผล
การวินิจฉัยโรคเปนนิ่วในถุงน้ำดีผลอนุญาตใหกลับบาน
วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 นัดตรวจติดตามอาการวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรณีศกึ ษารายที่ 2 ผปู ว ยเพศหญิงอายุ 38 ป 4 เดือน
ก อ นมี อ าการปวดท อ งร า วไปหลั ง แพทย นั ด มาผ า ตั ด
รับไวเพือ่ เตรียมผาตัดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเมิน
ความเสี่ยงตามเกณฑของสมาคมวิสัญญีอเมริกา พบวา
อยใู นระดับ 2 เนือ่ งจากเปนโรคหอบหืด รสู กึ ตัวดี ชวยเหลือ
ตัวเอง ประวัติการเจ็บปวยในอดีตไมมีเจ็บปวยรายแรง
ปฏิเสธการแพยาและแพอาหาร ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่
ไมมปี ระวัตกิ ารใชสารเสพติด รับประทานยารักษาโรคหอบหืด
และไขมันในเลือดสูง และยาพนขยายหลอดลม รูปหนา
ปกติ ปากและฟนปกติไมมฟี น โยก ฟนยืน่ ฟนเหยินหรือ
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ฟนปลอม อาปากไดกวางมากกวา 3 เซนติเมตร ผปู ว ยเขารับ
การผาตัดวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กอนมาหองผาตัด
ไดรียาพน เบอราดูออล 1 เนบูล (Beradual 1 nebule)
พนสูดดม แรกรับในหองผาตัด ความดันโลหิต 142/86
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 86 ครัง้ ตอนาที การหายใจ 20 ครัง้
ตอนาที คาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด 98 % กอนเริม่
นำสลบใหสดู ดมออกซิเจน 100 % นาน 5 นาที นำสลบ
ดวยยาโปรโพฟอล (Propofol) ใสทอชวยหายใจดวย
ยาหยอนกลามเนือ้ ซัคซินลิ โคลีน (Succinylcholine) ใหยา
แกปวดเฟนทานิล (Fentanyl) ใหยาคลายกลามเนือ้ ซิสอะ
ทราคูเรียม (Cisatracurium) และใหกา ซดมสลบเซโวฟลูเรน
(Sevoflurane) ติดตามการเปลีย่ นแปลงสัญญาณชีพและบันทึก
อยางนอยทุก 5 นาที ติดตามคากาซคารบอนไดออกไซด
ในลมหายใจออก ความดันโลหิตระหวาง 140/90-150/90
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 70-80 ครัง้ ตอนาทีความเขมขนของ
ออกซิเจนในเลือด 98-99 % ตอนาที คากาซคารบอนไดออกไซด

ในลมหายใจออก 29-31 มิลลิเมตรปรอท เมื่อเย็บแผล
ผาตัดเสร็จศัลยแพทยฉดี ยาชาเฉพาะที่ 0.5% Bupivacaine
20 มิลลิลติ ร หลังถอดทอชวยหายใจความดันโลหิต 140 /70
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 70 ครัง้ ตอนาที รวมระยะเวลาผาตัด
และใหการพยาบาลระงับความรสู กึ 1 ชัว่ โมง ขณะอยใู น
หองพักฟนผูปวยปวดแผลคะแนนความปวด 6 ไดรับยา
เฟนทานิล (Fentanyl) 25 microgram ทางหลอดเลือดดำ
กอนสงกลับหอผูปวยคะแนนความปวด 2 เยี่ยมผูปวย
หลังผาตัด วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผปู ว ยไมมภี าวะ
แทรกซอนหลังใหยาระงับความรูสึก แพทยสรุปวินิจฉัย
เปนนิว่ ในถุงน้ำดี อนุญาตใหกลับบาน วันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 นัดตรวจติดตามผล 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จากกรณีศกึ ษา 2 รายพบวามีการพยาบาลทัง้ คลายคลึง
และแตกตางกันแมวา เปนการผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลอง
และใหยาระงับความรสู กึ แบบทัว่ รางกายเหมือนกันก็โดย
สรุปไดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระยะกอนใหการระงับความรูสึก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

การพยาบาลทีเ่ หมือนกัน

1. ผปู ว ยมีความวิตกกังวล
ในการผาตัดเนื่องจาก
ขาดความเขาใจในการ
ผาตัดและขาดความรใู นการ
ปฏิบัติตัวกอนผาตัด

1. สรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผปู ว ย
และญาติเพือ่ ใหเกิดความไววางใจ
และเกิดความเชือ่ ใจและปฏิบตั ิ
ตามคำแนะนำ
2. แนะนำการปฏิบตั ติ วั เพือ่
เตรียมผาตัดไดแกการงดน้ำ
งดอาหารยกเวนยา การไมนำ
ของมีคา ติดตัวไปหองผาตัด
งดการแตงหนาทาปากเพือ่
ประโยชนในการสังเกตอาการ
ขณะใหยาระงับความรสู กึ และ
แนะนำสิง่ แวดลอมทีต่ อ งพบ
ในหองผาตัด

การพยาบาลที่ตางกัน
กรณีศกึ ษาที่ 1

กรณีศกึ ษาที่ 2

1. แนะนำการไดรบั ยา
ในเชาวันผาตัดเพื่อควบคุม
ความดันโลหิตใหอยใู นระดับ
ที่ยอมรับไดไมเกิน 180/110
มิลลิเมตรปรอท เพือ่ ให
ผาตัดไดอยางปลอดภัย

1. แนะนำการไดรบั ยา
ยาพนขยายหลอดลม
สำหรับผูปวยหอบหืด
กอนไปหองผาตัด
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น (ตอ)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระยะกอนใหการระงับความรูสึก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

2. ผปู ว ยเสีย่ งตอภาวะเนือ้ เยือ่
พรองออกซิเจนขณะนำสลบ

การพยาบาลทีเ่ หมือนกัน

การพยาบาลที่ตางกัน
กรณีศกึ ษาที่ 1

กรณีศกึ ษาที่ 2

3. แนะนำการฝกหายใจและการ
ประเมินคะแนนความเจ็บปวดเพือ่
ใหผปู ว ยสามารถใหคะแนนความ
เจ็บปวดหลังผาตัดได
4. แนะนำการฝกหายใจและการ
ประเมินคะแนนความเจ็บปวดเพือ่
ใหผปู ว ยสามารถใหคะแนนความ
เจ็บปวดหลังผาตัดได
1. ติดอุปกรณเฝาระวังและบันทึก 1. จัดเตรียมยาลดความดันโลหิต 1. ตรวจสอบการไดรบั
สัญญาณชีพกอนการใหยาระงับ โลหิตนิคารดพิ นี ใหพรอมใชงาน ยาพนขยายหลอดลม
ความรสู กึ เครือ่ งวัดความอิม่ ตัว
กอนรับผปู ว ยมาหองตัด
ของออกซิเจนในเลือด การวัด
คาของกาซคารบอนไดออกไซด
ในลมหายใจออก
2. จัดเตรียมอุปกรณในการใหยา
ระงับความรสู กึ ใหพรอมใชงาน
ตรวจสอบการทำงานของเครือ่ งดม
ยาสลบ เครือ่ งสองกลองเสียง
อุปกรณดดู เสมหะ หนากากสำหรับ
ใหออกซิเจนทีเ่ หมาะสมกับผปู ว ย
เพือ่ ใหพรอมใชงาน เริม่ นำสลบ
และใสทอ ชวยหายใจในขณะมี
วิสญ
ั ญีแพทยและมีวสิ ญ
ั ญีพยาบาล
ผชู ว ย อีก 1 คน
3. ใหสดู ดมออกซิเจน 100% กอน
ใสทอ ชวยหายใจอยางนมุ นวล
4. วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ
และคาออกซิเจนในเลือดและคา
คารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น (ตอ)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระยะกอนใหการระงับความรูสึก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

การพยาบาลทีเ่ หมือนกัน

3. ผปู ว ยเสีย่ งตอภาวะการ
1. จัดเตรียมอุปกรณในการใหยา
เกิดโรคหลอดเลือดสมองและ ระงับความรสู กึ ใหพรอมใชงาน
หลอดเลือดหัวใจขณะนำสลบ 2. ติดอุปกรณเฝาระวังและบันทึก
สัญญาณชีพกอนการใหยาระงับ
ความรสู กึ ติดเครือ่ งวัดความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนในเลือด
4. ผปู ว ยเสีย่ งตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากการใสทอ ชวย
หายใจและเกิดภาวะหดเกร็ง
ของทางเดินหายใจสวนบน

1.ประเมินรูปหนาผปู ว ย คาง และ
คอ เพือ่ ประเมินความยากงายในการ
ใสทอ ชวยหายใจและเตรียมทอชวย
หายใจทีเ่ หมาะสมคือขนาดเบอร
7.5 และเตรียมสำรองขนาดเบอร
7.0 และ 8.0 ไวพรอมใชงาน
2. เริม่ นำสลบเมือ่ ผปู ว ยหลับลึก
เพียงพอ

5. ผปู ว ยเสีย่ งตอภาวะมีลม
ในชัน้ ใตผวิ หนัง (Subcutaneous
emphysema) และภาวะ
แทรกซอนจากการใสกา ซ
คารบอนไดออกไซดในชองทอง

1.บันทึกติดตามระดับคาคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออกไมให
สูงเกิน 45 มิลลิเมตรปรอท
ปรับเปลี่ยนยาดมสลบและการ
ชวยหายใจตามการเปลีย่ นแปลง
ของผูปวย
2.เฝาระวังความดันในชองทองใหอยู
ระหวาง 8- 12 มิลลิเมตรปรอท
3.เตรียมยาอะโทรปน (Atropine)
ใหพรอมใชงานในกรณีหวั ใจเตนชา

6. ผปู ว ยเสีย่ งตอภาวะการณ
ติดเชื้อ

1.ใหยา เซฟาโซลิน (cefazolin)
2 กรัม ทางหลอดเลือดดำกอน
แพทยลง มีดผาตัด
2. ตรวจสอบอุปกรณทใี่ ชใหสะอาด
และปราศจากเชือ้ ตามมาตรฐาน

การพยาบาลที่ตางกัน
กรณีศกึ ษาที่ 1

กรณีศกึ ษาที่ 2

1. ตรวจสอบการไดรบั ยา
ความดันโลหิตในเชาวันผาตัด
ตามแผนการรักษา
2. เตรียมยาลดความดันโลหิต
นิคารดปี น ไวพรอมใชงาน
ตามแผนการักษาของวิสญ
ั ญี
แพทย
1. ประเมินอาการของ
โรคหอบหืด การไดรบั ยา
กอนมาหองผาตัด
ตามแผนการรักษา
2. เตรียมยาซัคซินลิ โคลีน
เพื่อลดการหดเกร็งของ
หลอดลมใหพรอมใชงาน

136 Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 15 No.3 September-December 2021

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น (ตอ)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระยะกอนใหการระงับความรูสึก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

การพยาบาลทีเ่ หมือนกัน

การพยาบาลที่ตางกัน
กรณีศกึ ษาที่ 1

กรณีศกึ ษาที่ 2

7. เสีย่ งตอภาวะอุณหภูมกิ ายต่ำ 1.ไมเปดเผยรางกายใหสมั ผัสกับ
อากาศเย็นในหองผาตัดโดย
ไมจำเปนลดการสูญเสียความรอน
จากรางกาย
2.ใชผา หมอนุ ไฟฟาเพือ่ ใหความ
อบอุนกับรางกายขณะผาตัด
3.ใหสารน้ำทีอ่ นุ เพือ่ ปองกันภาวะ
หนาวสัน่
8. ผปู ว ยไมสขุ สบายจากการ
ปวดแผลผาตัด

1. จัดใหผปู ว ยนอนหงายยกศีรษะสูง 1. ขณะอยใู นหองพักฟน
เพื่อใหกลามเนื้อหนาทองหยอน ประเมินคะแนนความปวดได 2
ตัวลดการดึงรัง้ ของแผลผาตัด
ไมไดรบั ยาแกปวด
2. จัดสิง่ แวดลอมใหสงบเพือ่ ให
ผูปวยไดพักผอนลดสิ่งกระตุน
และรบกวนการพักผอน
3. ดูแลใหไดรบั ยาแกปวดตาม
แนวทางการใหยาของวิสญ
ั ญีแพทย
หลังใหยาเฝาระวังและบันทึก
สัญญาณชีพทุก 5 นาที ใหออกซิเจน
ละอองฝอยสูดดม สังเกตการหายใจ
การตอบสนองของผปู ว ย
4. แนะนำใหผปู ว ยใชมอื ประคองแผล
หากมีอาการไอ จามเพือ่ ลดการ
กระเทือนบาดแผล

1. ขณะอยใู นหองพักฟน
ใหยาแกปวด pethidine
25 มิลลิกรัม ทาง
หลอดเลือดดำเพื่อลด
ปวด หลังไดรบั ยา ประเมิน
คะแนนปวดได 2

9. ผปู ว ยพรองความรใู นการ
ปฏิบตั ติ วั หลังผาตัด

1.เยีย่ มประเมินหลังใหยาระงับ
ความรสู กึ ในวันถัดไปติดตาม
คนหาปญหาหลังใหยาระงับ
ความรสู กึ และใหคำแนะนำการ
ปฏิบัติตนหลังผาตัด
2. แนะนำการหายใจแบบลึกเพือ่

1. แนะนำใหผปู ว ย
หลีกเลีย่ งสิง่ กระตนุ ให
อาการหอบหืดกำเริบ
2. แนะนำการรับยา
ขยายหลอดลม และ
มาพบแพทยตามนัด

ปองกันภาวะปอดแฟบหลังไดยา

1. แนะนำการรับประทาน
อาหารไขมันต่ำ อาหารลดเค็ม
2. แนะนำใหผปู ว ยรับประทาน
ยาความดันโลหิตตามแผน
การรักษาและมาพบแพทย
ตามนัด

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 137

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยาระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวิดที ศั น (ตอ)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระยะกอนใหการระงับความรูสึก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

การพยาบาลที่ตางกัน

การพยาบาลทีเ่ หมือนกัน

กรณีศกึ ษาที่ 1

กรณีศกึ ษาที่ 2

ระงับความรสู กึ
3. แนะนำใหผปู ว ยลุกจากเตียง
โดยเร็วทีส่ ดุ โดยใหคำแนะนำ
พรอมญาติที่ดูแลผูปวยเพื่อให
ลำไสมกี ารเคลือ่ นไหว ลดการ
แนนทอง ทองอืด
4. แนะนำใหผปู ว ยรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน ดืม่ น้ำมาก ๆ
และออกกำลังกายตามความ
เหมาะสม
5. แนะนำใหมาพบแพทยตามนัด

การวิเคราะหผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษาพบวาในการใหการพยาบาล
ระงับความรูสึกผูปวยที่มีโรครวมแมวาจะพบในสวนที่
คลายคลึงกันหลายประการแตก็ยังมีสวนที่แตกตางและ
ใหความสำคัญเฉพาะโรคนัน้ ๆ ในกรณีผปู ว ยโรคความดัน
โลหิตสูง มงุ เนนทีจ่ ะตองควบคุมความดันโลหิตใหอยใู น
ระดับที่ยอมรับไดโดยเฉพาะในระยะใสทอชวยหายใจ
ขณะนำสลบและระยะถอดทอชวยหายใจเมื่อมีแนวโนม
ที่ความดันจะสูงขึ้นจึงตองมีการใหยาลดความดันโลหิต
เพื่อคอยควบคุมระดับความดันโลหิต และผูปวยโรค
หอบหืด มีความเสี่ยงตอภาวะหลอดลมหดเกร็งจากการ
ถูกกระตนุ ทางเดินหายใจขณะใสทอ ชวยหายใจ และถอม
ทอชวยหายใจหากแกไขไมทันอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
จึงตองมีการตรวจสอบการไดรบั ยาขยายหลอดลมตามแผน
การรักษา จากกรณีศกึ ษา 2 รายนีว้ สิ ญั ญีพยาบาลตองมีความ
ตระหนักทางวิสญ
ั ญีเพือ่ ใหสามารถแกไขไดทนั ทวงที

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาการพยาบาลระงับความรสู กึ เพือ่
การผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวีดทิ ศั นกรณีศกึ ษา 2 ราย
รายที่ 1 มีโรครวมความดันโลหิตสูง ผูปวยไดรับยาลด
ความโลหิตจนถึงเชาวันผาตัดเพื่อควบคุมระดับความดัน
โลหิตใหอยูในระดับที่ยอมรับไดคือ 160/94 มิลลิเมตร
ปรอท กอนเริม่ ใหยาระงับความรสู กึ ความดันโลหิต 160/94
มิลลิเมตรปรอทใหยาลดความดันนิคารดพิ นี 0.6 มิลลิกรัม
ทางหลอดเลือดดำ กอนใสทอ ชวยหายใจและนำสลบดวยยา
โปรโพฟอล (Propofol) ซึ่งมีผลชวยลดความดันโลหิต
ระหวางผาตัดปรับกาซดมยาสลบเซโวฟลูเรน (Sevoflurane)
เพือ่ ควบคุมระดับความลึกของการดมยาสลบระหวางผาตัด
และไมใหความดันโลหิตสูงจนเกิดภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง
กอนถอดทอชวยหายใจใหยานิคารดิพีน 0.2 มิลลิกรัม
ทางหลอดเลือดดำหลังถอดทอชวยหายใจความดันโลหิต
130/70 มิลลิเมตรปรอทหลังผาตัดผูปวยปลอดภัยไมมี
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ภาวะแทรกซอน ผปู ว ยรายที่ 2 มีโรครวมหอบหืดไดรบั ยา
ขยายหลอดลมจนถึงเชาวันผาตัดกอนผาตัดไดรับยาพน
ขยายหลอดลมเพื่อควบคุมอาการเมื่อถึงหองผาตัดไมมี
อาการหอบเหนื่ อ ยกำเริ บ ขณะใส ท อ ช ว ยหายใจไม มี
ภาวะทางเดินหายใจหดเกร็งหลังผาตัดผูปวยปลอดภัย
ไมมีภาวะแทรกซอน จากกรณีศึกษาที่ 1 ยาที่ใชควบคุม
ความดัน ในระยะกอนผาตัด คือ แอมโลดิพนี เชาวันผาตัด
และยานิคารดพี นี ระหวางผาตัด ยาทัง้ 2 ชนิดนีเ้ ปนยากลมุ
แคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอรและในรายที่ 2 ไดรบั ยาพน
ฝอยละอองกอนผาตัดคือ เบอราดูอลั เปนยากลมุ แอนติโค
ลิเนอรจกิ จากทัง้ 2 กรณีผปู ว ยมีโรครวมทีอ่ าจทำใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง วิสญ
ั ญีพยาบาลไดมกี ารประเมิน
สถานการณและคาดการณถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นและ
เตรียมการปองกันเพือ่ ไมใหเกิดปญหาและหากเกิดปญหา
ก็สามารถแกไขไดทันทวงที โดยวิสัญญีพยาบาลและ
พยาบาลประจำหอผูปวยมีบทบาสำคัญในการประเมิน
คนหาปญหา ใหการพยาบาลโดยมีการเตรียมการตั้งแต
ในระยะกอนใหการพยาบาลระงับความรสู กึ โดยการเตรียม
ความพรอมโดยการใหความรแู ละคำแนะนำในการปฏิบตั ติ วั
ดูแลใหไดรบั ยาตามแผนการรักษา ไดแก ยาลดความดัน
และยาพนขยายหลอดลมในชวงเวลาที่เหมาะสม เมื่อรับ
ผปู ว ยไวดแู ลในหองผาตัดมีการตรวจสอบความถูกตองของ
การไดรบั ยาทีจ่ ำเปน เพือ่ ใหผปู ว ยปลอดภัย ไมเกิดภาวะ
แทรกซอน ผลการศึกษานี้เปนขอมูลพื้นฐานนำไปเปน
แนวทางการปฏิบตั ใิ นการใหการพยาบาลระงับความรสู กึ
ผปู ว ยทีม่ โี รครวมตอไป
ข อ เสนอแนะ
1. ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะและทบทวน
ความรูเดิมเพิ่มความรูใหมอยางตอเนื่องใหกับวิสัญญี
พยาบาลและทีมสุขภาพ มีจัดประชุมวิชาการ การศึกษา
ดู ง านแลกเปลี่ ย นความรู ท างวิ ช าการและการจั ด การ
ทางวิสัญญีทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน
ต อ เนื่ อ งและให ที ม สุ ข ภาพได ฝ ก อบรมเสริ ม ความรู
เกีย่ วกับการผาตัดนิว่ ในถุงน้ำดีผา นกลองวีดทิ ศั น เพือ่ ให
การรักษาพยาบาลผปู ว ยเปนทีมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ควรเพิม่ ขอมูลดานปญหาอุปสรรคและนำมาวิเคราะห
เพือ่ พัฒนาแนวการปฏิบตั แิ ละการบริการใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาในกรณีทผี่ ปู ว ยมีโรครวมความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานเนื่องจากเปนโรครวมที่พบบอย
และมีความซับซอนในการควบคุมการดำเนินของโรค
กิตติกรรมประกาศ
ผศู กึ ษาขอขอบพระคุณผเู ชีย่ วชาญทีก่ รุณาใหคำแนะนำ
และตรวจทานเนือ้ หาในการศึกษากรณีศกึ ษาเปรียบเทียบ
ครัง้ นี้ และขอขอบพระคุณผปู ว ยกรณีศกึ ษา และผรู ว มงาน
ในแผนกวิสัญญีพยาบาลบุคลากรทีมสุขภาพทุกทานที่
ชวยอนุเคราะหในการศึกษาครัง้ นี้
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