ก

คำนำ
ผูป้ ่ วยผ่าตัดหัวใจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น
พยาบาลจาเป็ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ พยาธิสรี รวิทยาและการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการวางแผนให้การพยาบาลในผูป้ ่ วยแต่ละรายตามาตรฐานการพยาบาล ตั้งแต่การเตรี ยมก่อนผ่าตัด
การพยาบาลในขณะผ่าตัดและการดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ตลอดจนการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน
เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
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พยำธิสภำพโรคหลอดเลือดหัวใจ
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อึ้งตระกูล
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โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (Coronary Artery Disease; CAD หรื อ Coronary Heart Disease; CHD
หรื อ Atherosclerotic Heart Disease; ASHD) หมายถึง ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงโคโรนารี
(Coronary Artery) มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงโคโรนารี แข็ง (Atherosclerosi) มีผลให้
เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอจึงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ถ้าภาวะนี้ยงั ดาเนินต่อไปจนเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจส่วนนั้นได้รับความเสียหายจากการขาดออกซิเจนถึงขั้นที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้
จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอาจนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรื อจบลงด้วยการเสียชีวิตของผูป้ ่ วย
อย่างปัจจุบนั ทันด่วน
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ลักษณะตามรอยโรคภาวะหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี แข็งซึ่งแบ่งตามความรุ นแรงของพยาธิสภาพ
ได้ ดังนี้ (กอบกุล บุญปราศภัย, 2546; Woods, et al., 2005)
1. Fatty Streak มีลกั ษณะเป็ นจุดหรื อเส้นสีเหลืองที่ผนังชั้นในของหลอดเลือด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของ Fatty Streak น้อยกว่า 1มิลลิเมตร จนถึง 1 เซนติเมตร ลักษณะของ Fatty Streak จะไม่ยนื่ เข้าไปขวาง
การไหลเวียนเลือด จึงไม่มีผลต่อการไหลเวียนเลือด รอยโรคนี้จะเกิดพยาธิสภาพในช่องว่างเซลล์เอ็นโดที
เลียม โดยมีสารไขมันสะสมอยูใ่ นเซลล์ Macrophage เป็ นส่วนใหญ่ และอยูใ่ นเซลล์ กล้ามเนื้อเรี ยบเป็ น
ส่วนน้อย เรี ยกสารไขมันที่สะสมภายในเซลล์ว่า Formed Cell Fatty Streak เป็ นระยะที่เริ่ มแรกของการเกิด
ภาวะหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี แข็ง อาจเริ่ มตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปี จนถึง 20 ปี และ ไม่แสดงอาการของโรค
หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี และจะพบในหลอดเลือดแดงเอ ออร์ตา้ Fatty Streak ที่เกิดขึ้นบางตาแหน่งจะมี
การแห้งเหี่ยวสลายไป จึงทาให้ไม่เกิดโรคตามมา ส่วนบางตาแหน่งของผนังชั้นในของหลอดเลือดแดงโคโร
นารี มกี ารเปลี่ยนแปลงไปเป็ น Fibrous Plaque ซึ่งเป็ นผลให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตามมา
2. Fibrous Plaque เปลี่ยนแปลงมาจาก Fatty Streak มีลกั ษณะเป็ นปื้ นไขมันหรื อแผ่นนูนแข็ง
สี
เทาอ่อนอยูท่ ี่ผนังชั้นในของหลอดเลือดแดง Fibrous Plaque อาจขยายนูนยืน่ เข้าไปขวางการไหลเวียนเลือด มีผล
ให้ขดั ขวางการไหลเวียนเลือดหรื อเกิดการอุดตันหลอดเลือดได้ Fibrous Plaque นี้ จะมี Monocyte, Lymphocyte,
Foamed Cell, Elastic Tissue และ Macrophage เป็ นส่วนน้อยซึ่งต่างจาก Fatty Streak ดังนั้น Fibrous
Plaque ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแกนในและส่วนที่เป็ นเปลือกหุม้ Fatty Streak ส่วนที่เป็ นแกนใน
ประกอบด้วยซากเซลล์ผลึกโคเลสเตอรอล และ Foamed Cell ส่วนที่เป็ นเปลือกหุม้ ประกอบไปด้วย Elastic
Tissue และเซลล์กล้ามเนื้อเรี ยบ ซึ่งจะมีดา้ นหนึ่งชิดกับแกนใน ส่วนอีกด้านจะสัมผัสกับเลือดที่ไหลเวียน
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Fibrous Plaque พบที่ผนังชั้นในหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี และหลอดเลือดอื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกัน ลักษณะ
รอยโรคที่ปรากฏแสดงว่าพยาธิสภาพลุกลามไปมากแล้ว ซึ่งจะกระจายเป็ นหย่อมๆ ที่ผนังชั้นในของหลอด
เลือด นอกจากนี้ Fibrous Plaque ยังมีชื่อเรี ยกอืน่ ๆ อีก ได้แก่ Atherosclerotic Plaque, Atheromatous Plaque,
Fibro Fatty Plaque, Fibro Lipid Plaque และ Lipid Plaque
3. ภาวะแทรกซ้อนของ Fibrous Plaque (Complicated Lesion) ภาวะแทรกซ้อนของ Fibrous
Plaqueจะทาให้เกิดอาการทางคลินิก เช่น เจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็ นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การไหลเวียนเลือดลดลงหรื อมีการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
ภาวะแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย จากการขาดเลือด (Sequelae or Complication
Myocardial Infarction) มีหลายชนิด สามารถพบได้ท้งั ในกรณีของ Acute Myocardial Infarction และ Old
Myocardial Infarction ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญมีดงั นี้ (ธารง จิรจริ ยาเวช, 2550)
1. หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmias) ชนิดต่างๆ
2. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure)
3. การฉีกขาด (Rupture) ของ Papillary Muscle ของลิ้นหัวใจ
4. การแตกทะลุของผนังกั้นห้องหัวใจ (Inter-Ventricular Septum Rupture)
5. การแตกทะลุของผนังหัวใจส่วนอื่นๆ (Rupture of Heart Wall)
6. ห้องหัวใจขยายขึ้นทั้งห้อง (Chamber Dilatation)
7. การโป่ งพองของหัวใจ (เฉพาะตาเหน่ง) Aneurysm of the Heart
8. การเกิดลิ่มเลือดภายในห้องหัวใจ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิด Embolism
9. การอักเสบของเยือ่ หุม้ หัวใจ (Pericarditis)
10. การมีสารน้ า (Effusion) เพิ่มขึ้น ในช่องเยือ่ หุม้ หัวใจ และ/หรื อ เยือ่ หุม้ ปอด
ปัจจัยเสี่ยงที่มผี ลต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ มีดงั นี้
1. กรรมพันธุ์ พบว่า Human Paraoxonase Gene Polymorphisms มีความสัมพันธ์ส่งผลทาให้เกิด
ภาวะ Atherosclerosis (Bute, 2008)
2. อายุ ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีโรคหัวใจและหลอดเลือดถึงร้อยละ 50 ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีการ
สะสมของคอลลาเจนในหัวใจ และหัวใจมีความยืดหยุน่ ลดลงเป็ นผลให้การบีบตัวและการยืดขยายของ
หัวใจเปลี่ยนแปลง (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2551)
3. ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีค่าความดันโลหิตมากกว่าหรื อเท่ากับ 140/ 90 มิลลิเมตรปรอท
มี
ความสัมพันธ์กบั การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูท่ ี่ 4-5 เท่า (ปิ ยะมิตร ศรี ธรา, 2549)
4. การสูบบุหรี่ เป็ นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดและเป็ นปัจจัยที่ป้องกันได้ เนื่องจากในควันบุหรี่ มี
สารพิษหลายอย่าง สารที่สาคัญที่มีผลต่อหัวใจ 2 ชนิด คือ นิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ การศึกษาใน
Cancer Prevention Study ติดตามผูส้ ูบบุหรี่ จานวน 300,000 คน เปรี ยบเทียบผูไ้ ม่สูบบุหรี่ จานวน 228,000
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คนเป็ นเวลา 20 ปี พบว่า ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ มีอตั ราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าผูส้ ูบบุหรี่ ร้อยละ 50
(Keenan, 2009)
5. ภาวะไขมันในเลือดสูง โดยผูท้ ี่มรี ะดับโคเลสเตอรอลมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะมี
อัตราการตายของโรคหัวใจเป็ น 2 เท่าของผูท้ ี่มีระดับโคเลสเตอรอลต่ากว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ระพี
พล กุญชร ณ อยุธยา, 2552; Weiss, 2009)
6. เบาหวาน ทั้งที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้และควบคุมไม่ได้ทาให้เกิดภาวะของโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบได้อตั ราที่ไม่แตกต่างกัน (Duckwoeth, et al., 2009) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาความ
เสี่ยงสัมพัทธ์ของน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่าหรื อเท่ากับ126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรื อมีประวัติได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวานของประชากรชายและหญิง กับการเสียชีวิตจากโรคหัว ใจและหลอดเลือดอยูท่ ี่ 2-8
เท่า และมีความสัมพันธ์กบั ขาดการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและถูกต้อง (ปิ ยะมิตร ศรี ธรา , 2549)
7. ความอ้วนและเพศชาย พบว่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 แต่นอ้ ยกว่า 25 พบว่าความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และในเพศชายอายุ 40-60 ปี ที่มีดชั นีมวลกายมากกว่า 50
แต่นอ้ ยกว่า 29 พบปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 (Keenan, 2009)
กลไกหลักที่สาคัญของการขาดเลือดจนเกิด Myocardial Infarction อาจกล่าวได้เป็ น 3 ปัจจัย คือ
(ธารง จิรจริ ยาเวช, 2550)
1. ปัจจัยของการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดโคโรนารี (Blood Flow)
2. ปัจจัยของความสามารถในการขนส่งออกซิเจน (Competency of O2 Transport)
3. ปัจจัยด้านความต้องการออกซิเจนของหัวใจ (Cardiac O2 Demand)
กำรวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังต่อไปนี้
1.จากการซักประวัติ และจากอาการและอาการแสดงของอาการเจ็บหน้าอก (Angina Pectoris) ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะดังนี้
1.1 ความรู้สึกเหมือนถูกบีบรัด แสบ หรื อถูกกด บางรายอาจมี อาการจุกบริ เวณยอดอก หรื อ
อาหารไม่ยอ่ ย
1.2 ตาเหน่ง ร้อยละ 70-80 จะเกิดบริ เวณลึกใต้กระดูกหน้าอก (Retrosternal) และค่อนไป
ทางซ้ายเล็กน้อย
1.3 การร้าว มักจะไปที่ไหล่ซา้ ย และต้นแขน ข้อศอก ข้อมือ ต้นคอ กราม
1.4 ระยะเวลาที่ปวด ส่วนใหญ่มกั ไม่เกิน 3 นาที
1.5 อาการจะบรรเทาเมื่อใช้ยา ไนโตรกลีเซอรี น หรื อได้ พักอาจมีอาการอื่นๆร่ วม ได้แก่
หายใจลาบาก ซีด เหงื่อออก เป็ นลม เวียนศีรษะ ใจสัน่ มีความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
2. การตรวจ ECG, Chest X-ray อาจเป็ นเครื่ องช่วยวินิจฉัยเท่านั้น
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory Test)
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4. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)
5. การเดินสายพาน (Exercise Stress Test;EST) หรื อการทา Dubotamine Stress Test
6. ภาพการตรวจหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้รังสี ไอโซโทป ( Radioisotope Image)
7. การฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary Angiography; CAG) เป็ นวิธีการที่
แม่นยาที่สุด
วิธีกำรรักษำโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แบ่งออกเป็ น 6 วิธี ได้แก่
1. การรักษาด้วยยา
2. การลูกโป่ งขยายหลอดเลือดหรื อใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention หรื อ PCI) ใน
ตาแหน่งเส้นเลือดที่ตีบ หรื ออุดตันการใช้ Stent โดยใส่วสั ดุคล้าย สปริ งเข้าไปตรงบริ เวณที่ตีบ เพื่อให้ผนัง
เส้นเลือดขยายออกไปแล้วตีบเข้ามาอีก (ชุมพล เปี่ ยมสมบูรณ์, 2547; Bravata, et al., 2007)
3. Atheriectomy การผ่าตัด plaque ที่อุดออกไป ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ผนังภายในของหลอดเลือด ถ้าผนัง
ภายในของหลอดเลือดยังมี plaque อยูอ่ ีก ต้องทา Bypass graft ด้วย
4. Laser Ablation การใช้แสงเลเซอร์โดยการใส่สายเข้าไปในเส้นเลือด และใช้แสงเลเซอร์ยงิ
บริ เวณตาเหน่ง ที่มกี ารอุดตัน เรี ยกว่า Laser Angiography
5. การใช้เครื่ องมือประคับประคองการทางานของหัวใจ เพื่อคอยเวลาให้หวั ใจค่อยฟื้ นตัวกลับคืน
มาใหม่ คือ Intra Aortic Balloon Pump (IABP)
6. การผ่าตัด การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการเจ็บหน้าอก ผูป้ ่ วยจะมี
ชีวิตอยูอ่ ย่างเป็ นสุขสบายขึ้น ออกกาลัง และทากิจวัตรประจาได้เท่าหรื อใกล้เคียงกับปกติ และสามารถลด
อัตราตาย จากการเสียชีวิตกะทันหัน (ทวีศิลป์ ตันประยูร, สุทธิพร จิตรมิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาทวีเจริ ญ,
2550)
ข้ อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด
1. Stable angina
1.1 เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุ นแรงจนขัดต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
1.2 มีการตีบตันที่หลอดเลือดโคโรนารี่ ซา้ ย
1.3 ในรายที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ตีบตันอย่างรุ นแรง 2 - 3 เส้นขึ้นไป
1.4ในส่วนต้นของหลอดเลือด left anterior descending มีความตีบตันอย่าง รุ นแรง โดยที่
ไม่มีหลอดเลือดอื่นมาเลี้ยงร่ วมหรื อเมื่อมีการอุดตันอย่างสมบูรณ์ของหลอดเลือดโคโรนารี่ ขวา ร่ วมอยูด่ ว้ ย
2. Unstable angina ในกรณี มที ่าทีจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจวาย
3. ภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อหัวใจตาย
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4. การโป่ งพองของเวนตริ เคิล
5. ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วจากกล้ามเนื้อยึดเอ็นของ ลิ้นเสียหน้าที่ หรื อการฉีกขาดของ เอ็นยึดลิ้น รู
โหว่ผนัง กั้นห้องเวนตริ เคิลเกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย
6. การผ่าตัดหลอดเลือดร่ วมกับการผ่าตัดอื่น
7. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และการตัดต่อหลอดเลือดที่หวั ใจ
8. Cardiac endarterectomy ร่ วมกับการต่อหลอดเลือดหัวใจ
9. ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทา percutaneous coronary angioplasty เกิดหลอดเลือดแดงโคโรนา
รี่ ทะลุหรื อฉีกขาด
ข้ อห้ ำมในกำรผ่ำตัด
1. ในรายที่กล้ามเนื้อหัวใจเสียเป็ นแผลกระจายไปจนเกือบหมด
2. มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดกระจายทัว่ ไปหมดและมีการไหลออกของหลอดเลือดไม่ดีหรื อมี
ขนาดเล็กมาก เพราะว่าเมื่อต่อแล้วมีอตั ราการอุดตันสูง
3. มีโรคร้ายแรงอย่างอื่นร่ วมอยูจ่ นผูป้ ่ วยอาจมีอนั ตรายจากการผ่าตัดหรื อได้ประโยชน์ไม่คุม้ กับ
การเสี่ยง
4. ประสิทธิภาพในการบีบรัดตัวของเวนตริ เคิลซ้ายเสื่อมมากโดยศึกษาจากการฉี ดสารทึบรังสีเข้า
เวนตริ เคิลซ้าย
กำรผ่ำตัดทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft)
การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Myocardial Revascularization) แบ่งออกเป็ น 2 วิธีใหญ่ๆ (ทวี
ศิลป์ ตันประยูร และคณะ, 2550; Woods, et al., 2005) คือ
1. การผ่าตัดหัวใจแบบปิ ด (Closed Heart Surgery) หมายถึง การผ่าตัดหัวใจหรื อเส้นเลือดแดงใหญ่
บริ เวณหัวใจโดยขณะผ่าตัดหัวใจยังคงทางานปกติ ไม่ได้ใช้เครื่ องปอดหัวใจเทียมใน
2. การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด (Open Heart Surgery) เป็ นเทคนิคการผ่าตัดจะเบี่ยงเบน (Bypass) ให้
เลือดที่ไหลกลับมาจากส่วนต่างๆ ของร่ างกายไหลเวียนนอกหัวใจและปอด Extracorporeal Circulationร่ วมกับ
การใช้เครื่ องหัวใจ-ปอดเทียม (Pump-Oxygenator)
การใช้เส้นเลือด (Graft หรื อ Conduit) ต่างๆ ในการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
(ทวี
ศิลป์ ตันประยูร และคณะ, 2550) มีดงั นี้
1. เส้นเลือดดา (Venous Conduit) ส่วนใหญ่ใช้ Sapheneous Vein ข้อดีคือมีความยาวมาก เลาะ
ง่าย มีขนาดใหญ่ ข้อเสีย คือ ผนังหลอดเลือดมีความเสื่อมง่ายจะพบว่าในเวลา 10 ปี หลังผ่าตัดจะตันไป
ประมาณร้อยละ 50
2. เส้นเลือดแดง (Arterial Conduit)
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2.1 เส้นเลือดแดงที่ผนังหน้าอก (Right and Left Internal Mammary Artery) ข้อดี คือมี
ความคงทนในระยะยาวมากกว่าร้อยละ 90
2.2 เส้นเลือดแดงที่แขน (Left and Right Radial Artery) ความคงทนในระยะยาวอาจจะไม่
ดีเท่ากับ Internal Mammary Artery แต่จะดีกว่า Sapheneous Vein การทดสอบด้วย Allen Test
มีความ
ปลอดภัยต่อการตีบตันของหลอดเลือดที่แขน ความรู้สึก (Durham & Gold, 2008) ข้อเสียคือมีการหดตัวของ
ผนังหลอดเลือด เพราะเป็ นเส้นเลือดแดงที่มีกล้ามเนื้อที่ผนังมาก (muscular artery) จึงจาเป็ นต้องใช้ยาใน
กลุ่ม calcium antagonist หรื อ nitrate เพื่อป้ องกันการหดตัวของผนังหลอดเลือด
2.3 เส้นเลือดแดงจากผนังหน้าท้อง (Right gastroepiploic and Inferior epigastric Artery) ความ
คงทนในระยะแรกจะดีกว่า Sapheneous Veinแต่ในระยะยาวรอการศึกษาต่อ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด (Martin&Turkelson, 2006) ได้แก่ 1.
ปริ มาณเลือดออกจากหัวใจลดลง (Low Cardiac Output) แสดงออกโดยมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
อวัยวะส่วนปลายเขียว (Peripheral Cyanosis) หัวใจเต้นเร็ ว จานวนปัสสาวะน้อยลง มีภาวะกรดเกิน
(Metabolic Acidosis) ในเลือดแดง
2. ภาวะหัวใจถูกกด (Cardiac Tamponade) เนื่องจากมีเลือดหรื อของเหลวอยูใ่ นช่องเยือ่ หุม้ หัวใจทา
ให้การคลายตัวเพื่อรับเลือดของหัวใจห้องล่างถูกจากัด และเลือดหรื อของเหลวนี้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนทาให้ไป
กดเบียดหัวใจ ไม่สามารถส่งเลือดออกจากหัวใจและไม่สามารถรับเลือดเข้าหัวใจได้
ภาวะนี้เป็ นภาวะ
ฉุกเฉินทางหัวใจที่ตอ้ งรี บแก้ไขเร่ งด่วน ทางเลือกหนึ่งก็คือการเจาะเยือ่ หุม้ หัวใจ
เพื่อระบายของเหลว
ออกจากช่องเยือ่ หุม้ หัวใจ (Pericardio centesis) ซึ่งเป็ นวิธีการช่วยชีวิตผูป้ ่ วยและช่วยให้หวั ใจทาหน้าที่ได้ดี
ขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรี รภาพของภาวะหัวใจถูกกดมีดงั นี้ CVP สูงขึ้น , หลอดเลือดดาที่คอโป่ งพอง
, หายในลึกเร็ วสม่าเสมอไม่มีระยะพัก (Kussmaul’s sign), ชีพจรช้า
ขณะหายใจเข้า และชีพจรเร็ วขณะ
หายใจออก (Pulsus Paradoxus) คลื่น QRS สั้นลง (Decreased Voltage) Cardiac Output ลดลง ความดันโลหิตต่า
, Pulse Pressure แคบ หัวใจเต้นเร็ ว หายใจลาบาก กระสับกระส่าย และกังวล
3. ภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart Failure) ภาวะหัวใจวาย หรื อภาวะหัวใจล้มเหลวหรื อภาวะ
หัวใจวายเลือดคัง่ เกิดจากล้ามเนื้อหัวใจมีความผิดปกติในการหดตัว ทาให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดออกไป
เลี้ยงอวัยวะและเนื้อเยือ่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายได้เพียงพอความต้องการแม้ว่าผูป้ ่ วยจะได้รับการผ่าตัดหัวใจ
และหลอดเลือดเพื่อป้ องกันแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็ตาม แต่ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ
หัวใจวายได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจได้ตายไปอย่างถาวรแล้ว หรื ออาจจะเกิดการ กลับเป็ นซ้ าของบริ เวณ
รอยโรคเดิมพบว่าภาวะหัวใจวายเป็ นสาเหตุการตายของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายถึง 1 ใน 3 และเป็ นสาเหตุ
การตายของผูป้ ่ วยที่นอนในโรงพยาบาลมากที่สุด
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4. ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmias) ภาวะนี้สามารถสังเกตได้จากอัตราและจังหวะของชีพจร
การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ การจัดการแก้ไขสามารถทาได้โดยใช้เครื่ องกระตุน้ หัวใจด้วยไฟฟ้ า และการใช้
ยาที่เหมาะสม
5. ความไม่สมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดทาให้มีการจัดการ
เกี่ยวกับสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ ถ้าไม่สามารถควบคุมระดับโซเดียมและโพแทสเซียมให้อยูใ่ นระดับปกติ
จะส่งผลต่อปริ มาณของเหลวที่ไหลเวียนในร่ างกายและการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจ
เช่น
ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่าจะชักนาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ โดยเฉพาะในรายที่รักษาด้วยยา ดิจิทาลิส
การมีระดับโพแทสเซียมสูงในเลือดทาให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลงจนกระทัง่ หัวใจหยุดเต้น เป็ นต้น
6. การมีเลือดออก อาจมีสาเหตุจากการใช้สารกันเลือดแข็ง หรื อวิธีการห้ามเลือดไม่ดีเพียงพอ อาการ
แสดงที่พบได้จะมีอาการของภาวะ Low Cardiac Output มีอาการซีด เหงื่อออก หายใจเร็ ว ความดันใน
หลอดเลือดดาลดลง การรักษาอาจจะให้เลือดทดแทนและแก้ไขตามสาเหตุ
7. ลิ่มเลือดอุดตันในปอด (Pulmonary Embolism) ไม่มีอาการที่ช้ ีชดั เจน อาจมีอาการของภาวะ low
cardiac output สัมพันธ์กบั อาการเหนื่อยหายใจลาบาก ความดันในเส้นเลือดดาที่คอ (Jugular Venous
Pressure) สูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจการแก้ไขทาได้โดยการให้สารกัน เลือดแข็ง อาจ
ต้องผ่าตัดเส้นเลือดดาที่มีกอ้ นลิ่มเลือดอุดตันอยู่
8. ภาวะไตวาย การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดอาจทาให้จานวนปัสสาวะลดน้อยลงสืบเนื่องจาก
ปริ มาณเลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลง
9. ตับวาย อาการตับวายมักจะเกิดขึ้นในระยะหลัง ๆ เป็ นผลมาจากการมี Cardiac Output ลดลง
10. เนื้อสมองถูกทาลาย อาจเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนในเลือด หรื อก้อนลิ่มเลือดหรื อ
ฟองอากาศ หรื อไขมันไปอุดตันกั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อสมอง ทาให้มีอาการสมองบวม (Cerebral Edema)
11. การหายใจล้มเหลว (Respiratory Failure) ภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย
ที่สุดหลังการผ่าตัดและหลอดเลือดก็คือ ถุงลมแฟบทั้ง ๆ ที่ยงั มีเลือดแดงไหลเวียนอยู่ ทาให้ไม่ได้อตั ราส่วน
ของการระบายอากาศและการแลกเปลี่ยนก๊าซ ทาให้ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (Arterial
Oxygen Saturation) ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการทาหน้าที่ของหัวใจ สาเหตุอาจเนื่องจากมีการอุดตันของเสมหะ
วิธีแก้ไขทาได้โดยขจัดเสมหะกระตุน้ การระบายอากาศหรื อใช้เครื่ องช่วยหายใจความดันบวก
(Positive
Pressure Ventilation)
สอดคล้องกับของ ดารัสนี โพธารส (2550)พบว่า ภาวะแทรกซ้อนของปอดที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด
ได้แก่
1. ภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) เกิดจากการถูกจากัดการเคลื่อนไหว หายใจตื้น มีสิ่งอุดตันใน
หลอดลมเล็กๆ ถุงลมในปอดตีบ มีแรงดันจากช่องเยือ่ หุม้ ปอด ไม่สามารถไอขับเสมหะออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการระบายอากาศไม่เพียงพอ ต่อมาเลือดที่ไหลผ่านปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจน
กับปอดได้ ระดับออกซิเจนในเลือดแดงจึงลดลง ทาให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอาจหมดสติได้
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2. ปอดอักเสบ (Pneumonia) เกิดจากการที่ถกู จากัดการเคลื่อนไหว ไม่หายใจเข้าออกลึกๆ ปอด
ไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ขณะอยูใ่ นท่านอนหรื อขับเอาเสมหะออกมาได้ตามปกติ ประสิทธิภาพการไอ
ลดลง เกิดการสะสมของเสมหะ ทาให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดได้ (Hypostatic Pneumonia) โดยเฉพาะใน ผูส้ ูงอายุ
จะพบได้บ่อย เนื่องจากร่ างกายเสื่อมสภาพประกอบกับภาวะโภชนาการที่ไม่ดี โดยมีอาการหายใจได้ยนิ
เสียงเสมหะ ลักษณะเสมหะผิดปกติ มีไข้ อาจมีอาการปวดบริ เวณทรวงอกขณะหายใจเข้า หายใจลาบาก
เสียงการหายใจลดลง อาจพบเสียงหวีด (Wheezing หรื อ Crackles) ก็ได้
ซึ่งทั้งภาวะปอดแฟบและปอดอักเสบนี้ เราสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ เช่น พลิกตะแคงตัว
บ่อยๆ หายใจเข้าออกลึกๆ (Deep Breathing) หรื อใช้อุปกรณ์พิเศษในการบริ หารการหายใจ (Incentive
Spirometer) และฝึ กไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cough) ทุก 2 ชัว่ โมง รวมถึงพยายามลุกจากเตียง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ถา้ ลุกเดินไม่ได้ ก็ควรนัง่ บนเก้าอี้หรื ออยูใ่ นท่ากึ่งนัง่ กึ่งนอนหรื อท่านัง่ ศีรษะ
สูง (Semi-Fowler’s หรื อ Fowler’s Position) ทุก 1-2 ชัว่ โมง ซึ่งจะช่วยขับเสมหะได้ อีกวิธี คือ การดื่มน้ า
อย่างน้อย 2-3 ลิตร ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม จะช่วยป้ องกันเสมหะแห้งหรื อเหนียว ไอออกได้ยาก
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กำรพยำบำลผู้ป่วยก่ อนและหลังผ่ำตัดหัวใจ
(Cardiac Surgical Care)
น.ส. บุปผาวัลย์ ศรี ล้ า

ปัจจุบนั นี้แม้วา่ การรักษาด้วยยารวมทั้งการรักษาโดยการทาIntervention ต่างๆ เช่น Thrombolytic and
Anticoagutation Therapy, Balloon ,Laser angioplasty and Coronary Artery Stenting เป็ นต้นในการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจที่ได้ผลดีและเป็ นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาโดยการผ่าตัดก็ ยังคงมีความจาเป็ น
และเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับผูป้ ่ วยบางรายโดยเฉพาะการรักษาโรค Coronary Artery disease และ
Valvular Heart disease ยังมีความจาเป็ นในการรักษาโดยวิธีผา่ ตัด การพยาบาลหลังผ่าตัดในปัจจุบนั นี้ มี
ความซับซ้อนมากขึ้น เนื่ องจากผูป้ ่ วยมีทางเลือกในการรักษา จึงเป็ นการช่วยยืดเวลาในการผ่าตัดให้ชา้ ลง
ดังนั้นผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดจะมีอายุมากขึ้นเป็ นเพศหญิงมากขึ้น พบว่าในผูป้ ่ วยผ่าตัด CABG อายุเฉลี่ย 50 ปี ในปี
1967 เพิ่มเป็ น 60 ปี ในปัจจุบนั และประมาณ 30 % อายุมากกว่า 70 ปี (Loop, 1998) อาการรุ นแรงมากขึ้น คือ
เจ็บหน้าอกในผูป้ ่ วย Coronary Artery disease ลดน้อยลง แต่อุบตั ิการณ์ในการเกิด Myocardial Infarction, Left
Ventricular Dysfunction, 3 Vessel Diseaseเพิ่มมากขึ้น และยังมีปัจจัยเสี่ยง อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น Diabetes,
Arrhythmia, Heart Failure (Loop & Muchreke,1998) จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
พยาบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพยาธิสรี รวิทยา และการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
วางแผนให้การพยาบาลในผูป้ ่ วยแต่ละคน ตั้งแต่การเตรี ยมก่อนผ่าตัด การพยาบาลในขณะผ่าตัด ตลอดจน
หลังผ่าตัดและการดูแลต่อเนื่องที่บา้ นโดยเฉพาะผูส้ ูงอายุที่มอี ายุมากกว่า 65 ปี หลังผ่าตัด จะมีความต้องการ
พักในโรงพยาบาลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่นานกว่าคนอายุนอ้ ย (Donna , 2006)
1. กำรผ่ำตัดทำทำงเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft)
ข้ อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด
1. Stable angina
1.1 เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกอย่าง รุ นแรงจนขัดต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
1.2 มีการตีบตันที่หลอดเลือดโคโรนารี่ ซา้ ย
1.3 ในรายที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ตีบตันอย่างรุ นแรง 2- 3 เส้นขึ้นไป
1.4ในส่วนต้นของหลอดเลือด left Anterior Descending มีความตีบตันอย่างรุ นแรง
โดยที่ไม่มีหลอดเลือดอื่นมาเลี้ยงร่ วมหรื อเมื่อมีการอุดตันอย่างสมบูรณ์ของหลอดเลือดโคโรนารี่ ขวาร่ วมอยู่
ด้วย
2. Unstable Angina ในกรณี มีท่าทีจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย (impending myocardial infarction or
pre-infarction)
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3. ภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อหัวใจตาย
4. การโป่ งพองของเวนตริ เคิล
5.ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วจากกล้ามเนื้อยึดเอ็นของ ลิ้นเสียหน้าที่ หรื อการฉีกขาดของ เอ็นยึดลิ้น
รู โหว่ผนัง กั้นห้องเวนตริ เคิลเกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย
6.การผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ร่ วมกับการผ่าตัดอื่น
7. การเปลี่ยนลิน้ หัวใจ และการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
8. Cardiac Endarterectomy ร่ วมกับการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
9. ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทา Percutaneous Coronary Angioplasty เกิดหลอดเลือดแดงโคโร
นารี่ ทะลุหรื อฉี กขาด
ข้ อห้ ำมในกำรผ่ำตัด
1.ในรายที่กล้ามเนื้อหัวใจเสียเป็ นแผลกระจายไปจนเกือบหมด
2. มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดกระจายทัว่ ไปและมีการไหลออกของหลอดเลือดไม่ดีหรื อหลอด
เลือดมีขนาดเล็กมากว่าเมื่อต่อแล้วมีอตั ราการอุดตันสูง
3. มีโรคร้ายแรงอย่างอื่นร่ วมอยูจ่ นผูป้ ่ วยอาจมีอนั ตรายจากการผ่าตัดหรื อได้ประโยชน์ไม่คุม้ กับ
การเสี่ยง
4.ประสิทธิภาพในการบีบรัดตัวขอเวนตริ เคิลซ้ายเสื่อมมากโดยศึกษาจากการฉีดสารทึบรังสี เข้า เวน
ตริ เคิลซ้าย
วิธีผ่ำตัด (Surgical Technique)
การผ่าตัดหัวใจในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะใช้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วยฟื้ นฟูได้เร็ วหลังผ่าตัด ลด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่ องปอดหัวใจเทียม (Cardio Pulmonary Bypass) ซึ่งส่งผลให้เวลานอนใน
โรงพยาบาล ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดลดน้อยลง (Calafiore et al., 1998) เทคนิคใหม่ๆ ที่กลับมาทากันเมื่อ 10 ปี ที่
แล้ว และมีแนวโน้มที่จะทามากขึ้น คือ
Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass [MIDCAB]
แผลจะค่อนข้างเล็กอาจอยูบ่ ริ เวณ Lt Anterior Small Thoracotomy (LAST) หรื อ Short Parasternal
Incision วิธีน้ ีเป็ นการหลีกเลี่ยงในการผ่าตัด Median Sternotomy ทาให้ผปู้ ่ วยปวดน้อยลง ต้องการเลือด
น้อยลงหลังผ่าตัด และลดระยะเวลานอนในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดซึ่งอาจใช้เครื่ องปอดหัวใจเทียม หรื อไม่
ใช้ คือ off pump (OPCABG)
กำรผ่ำตัดขณะที่หัวใจยังต้นอยู่ [Beating Heart]
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เพื่อให้การผ่าตัดได้สะดวกและง่ายขึ้น แพทย์จะใช้ Mechanical Stabilizers ช่วยในขณะเย็บเส้น
เลือด
2. กำรผ่ำตัดลิน้ หัวใจ (Cardiac Surgery Procedures for Valvular Heart Disease)
ข้ อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัดลิน้ หัวใจ
1.
ความรุ นแรงของโรคและข้อกาจัดในการทากิจกรรม
อาการแสดงที่เกิดขึ้นมักจะอยูใ่ น
Functional class III ขึ้นไป
2. เคยมีประวัติของ Thrombo embolism
3. มีอาการและอาการแสดงของหัวใจสูบฉีดเลือดลดลง
4. เคยมีหวั ใจวายมาก่อน
5. มีอาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ว่ามีแรงดันเลือดไปปอดสูง รวมทั้งเคยไอเป็ นเลือดมาแล้ว 6.
มีอาการและอาการแสดงให้เห็นว่า รู ลิ้นหัวใจตีบมาก เช่น มีอาการของน้ าท่วมปอดและ อาการแองจิน่า
7. ลิ้นหัวใจติดเชื้อ ซึ่งเคยรักษาด้วยยาแล้ว ไม่ดีข้ ึน และผูป้ ่ วยยังมีอาการของหัวใจวายเกรด 2 ขึ้นไป
กำรผ่ำตัดลิน้ หัวใจมีวธิ กี ำรทำ 2 วิธีด้วยกัน คือ
1. การซ่อมลิน้ หัวใจ [Valvular Repair] มี 3 วิธี คือ
1.1 Commissurotomy [Leaflet Repair] เป็ นเทคนิคในการตบแต่งส่วนที่มีความผิดปกติของลิน้
หัวใจ แบ่งเป็ น Anterior Leaflet Repair และ Posterior Leaflet Repair
Comissurotomy Valvulotomy หมายถึง การผ่าตัดขยายลิ้นหัวใจที่ตีบให้กว้างขึ้นตามแนว
commisure เพื่อทาให้ลิ้นหัวใจเปิ ดกว้างได้อย่างปกติการทาผ่าตัดเพื่อรักษาโรคลิ้นไมตรัลตีบอาจทาผ่าตัด
แบบปิ ด(closed mitral valvulotomy) และแบบเปิ ด (open mitral valvulotomy) แต่ละวิธีมีขอ้ ดี ข้อเสีย
ต่างกัน การทาผ่าตัดแบบปิ ดมีขอ้ ดี คือ ประหยัดไม่ตอ้ งใช้เครื่ องปอดและหัวใจเทียมและง่ายกว่า ส่วนการทา
ผ่าตัดแบบเปิ ดมีขอ้ ดี คือ สามารถเห็นพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจได้โดยตรง ถ้ามีลิ่มเลือดจะขจัดออกได้
1.2 Annuloplasty เป็ นเทคนิคในการเย็บบริ เวณขอบลิ้น (Valve Ring) ที่ยดื ย้วยให้เล็กลง ไม่
ทาให้เกิดลิ้นหัวใจรั่ว หรื ออาจใช้ Prosthetic Valve Ring
1.3 Valvuloplasty คือ การซ่อมแซมส่วนที่รั่วของกลีบลิ้น เช่น เย็บเสริ มให้กว้างขึ้น ทาส่วนที่
หย่อนให้แคบลง
2. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valvular Replacement) ลิ้นหัวใจที่นามาเปลี่ยนมี 3 ชนิดด้วยกันคือ
2.1 Prosthetic Valve เช่น Caged ball Valve, Tilting disk Valve , Bileaflet Valve (St.Jude)
2.2 Bioprosthetic Valve เช่น Porcine Valve, Carpentier –Edward Valve
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2.3 Homograft Aortic Valve เช่น Ross Procedure การทาผ่าตัดโดยนา Pulmonic Valve
ของผูป้ ่ วย มาใส่ที่ Aortic Valve และสร้าง Pulmonic Valve ขึ้นมาใหม่ โดยตัด Pericardium
3. การผ่าตัดในผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว Surgical Technique for the Failing Heart เป็ นเทคนิคการผ่าตัด
อีกทางเลือกหนึ่งของผูป้ ่ วยรอทา Heart Transplant ซึ่งมีเทคนิคต่างๆ คือ
3.1 Dor Procedure
3.2 The Reduction Ventriculoplasty
3.3 Dynamic Cardiomyoplasty เป็ นการใช้กล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi มาหุม้ รอบๆ
กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงและใช้ Pacemaker in synchrony กระตุน้ กล้ามเนื้อ (Cardiomyostimulator เป็ น
Pacemaker ที่ออกแบบสาหรับ Cardiomyoplasty)
3.4 Heart Transplant
กำรพยำบำลผู้ป่วยก่อนผ่ำตัดหัวใจ
หัวใจเป็ นอวัยวะที่สาคัญของร่ างกาย จาเป็ นต้องมีการ เตรี ยมความพร้อมต่างๆ เพื่อความปลอดภัย
ในการรักษาโดยการผ่าตัด ประกอบด้วย การเตรี ยมข้อมูลการวินิจฉัยต่างๆของผูป้ ่ วยให้พร้อม เพื่อเป็ น
แนวทางในการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น Coronary Angiogram เพื่อดู Anatomy ของ Coronary Artery และ
บริ เวณที่ตีบ การทา Stress Testing เพื่อตรวจสอบกล้ามเนื้อหัวใจบริ เวณที่มี Ischemia, การตรวจ Nuclear
Scan เพื่อดู ส่วนของ Myocardium ที่ยงั ทางานอยูแ่ ละการตรวจ Echocardiography เพื่อดูการทางานของ
กล้ามเนื้อหัวใจ ลิน้ หัวใจ และVentricular Function เป็ นต้น
นอกจากนี้การตรวจร่ างกาย ซึ่งจะเน้นระบบหัวใจและหลอดเลือดและซักประวัติ เพื่อได้ทราบ
ข้อมูลการรักษาต่อเนื่องตลอดจนโรคร่ วมต่าง ๆ การตรวจ Chest X-ray ช่วยให้ศลั ยแพทย์ดู เรื่ อง Aortic
Calcification ขนาดของหัวใจและความผิดปกติของปอด, การตรวจ ECG เพื่อดูเป็ นข้อมูลพื้นฐานก่อนผ่าตัด
ในเรื่ องอัตราการเต้นของหัวใจ ลักษณะคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ สารับการตรวจทางห้องทดลองต่างๆ เช่น CBC,
Electrolyte, prothrombintime, partial Thromboplastin Time, BUN, Creatinine, Typing and Cross matching
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นตัวบอกได้ถึงสภาวะของโรคความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นในขณะผ่าตัด หรื อ
หลังผ่าตัดได้
สาหรับในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ องปอด เช่น เป็ นโรค Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD) อาจต้องตรวจ Pulmonary function Test และ Arterial blood gas เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะมีปัญหา
เรื่ องการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ นอกจากนี้ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ อง Carotid Bruits ก็ตอ้ งตรวจ Carotid
Duplex เพื่อประเมิน Carotid Stenosis
สาหรับผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดลิน้ หัวใจ การตรวจและรักษาฟันก่อนผ่าตัด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ ติด
เชื้อของ Prosthetic Valve Endocarditis
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ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา Antiplatelet, Aspirin, Clopidogrel, Non-Steroid Anti-Inflammatory Agents ให้
งดก่อนผ่าตัด 7-10 วัน
ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา Warfarin ปกติงด 3-5 วัน ก่อนผ่าตัด แต่ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น
หัวใจอาจต้องให้ Heparin Intravenous 1-2 วัน ก่อนผ่าตัดและหยุดยาก่อนผ่าตัด 12ชัว่ โมง (Ledoux, D,
Luikart.H.:2005)
การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและการบันทึกที่สมบูรณ์จะเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เช่น การประเมินสภาพร่ างกาย ความสามารถในการทา
กิจกรรม โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ หรื อในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เพื่อการวางแผนในการดูแลหลัง
ผ่าตัด นอกจากนี้สถานะภาพทางด้านสังคม การช่วยเหลือของครอบครัวหรื อชุมชน หลังจากจาหน่ายออก
จากโรงพยาบาลแล้ว สถานะทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างไรในการต้องกลับมาพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลอีก 1-2
ครั้งก่อนที่จะส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่องใกล้บา้ น นอกจากนี้การให้ขอ้ มูลเตรี ยมความพร้อม (Preparatory
information)
ในระยะต่างๆเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถปรับตัวเผชิญกับสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Laventhal & Johnson, 1983 อ้างในอุบล จ๋ วงพานิช) รวมทั้งการนาแนวคิด การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน
(Transitional care) ตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วย (Schumacher and Meleis,1994 อ้างใน พรพิศ เดชยศ
ดี. 2550) ดังนี้
ระยะก่อนผ่ำตัด
ความกังวลเกิดขึ้นจากความกลัวในสิ่งที่ไม่ทราบ กลัวการวางยาสลบกลัวความเจ็บปวด กลัวสูญเสีย
ภาพลักษณ์ และกลัวความตาย การเลื่อนผ่าตัด ซึ่งทาให้ผปู้ ่ วยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง แพทย์จึง ไม่
ผ่าตัด การไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพหลังผ่าตัด ข้อมูลเหล่านี้ผปู้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รับอย่างครบถ้วน
โดยสหวิชาชีพ ข้อมูลที่จาเป็ น เช่น วัน เวลา แพทย์ที่ทาผ่าตัด ทีมสหสาขาวิชาชี พ การเตรี ยมผิวหนัง การ
สวนอุจาระ ยาช่วยคลายความเครี ยดที่แพทย์ ความจาเป็ นในการงดอาหารและน้ า ก่อนผ่าตัด กระบวนการ
ผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัด หลังผ่าตัดเสร็ จแล้ว การกลับมานอนพักรักษาต่อเนื่องใน
ห้องผูป้ ่ วยหนัก
เวลาที่สามารถเข้าเยีย่ มได้ เครื่ องมือพิเศษต่างๆที่จาเป็ นต้องใช้ เช่น Endo tracheal Tube, NG Tubs, Respirator,
Foley’s Catheter, สายระบายทรวงอก, Homodynamic Monitoring Lines เป็ นต้น โดยปกติผปู้ ่ วยจะมา Admit ในเช้าของ
วันผ่าตัดการได้ไปดูสภาพในห้องผูป้ ่ วยหนักจะทาให้ผปู้ ่ วย เกิดความคุน้ เคยกับเครื่ องมือและสิ่ งแวดล้อม
การได้พดู คุยได้พบกับผูป้ ่ วยที่มีผลการผ่าตัดดีจะช่วยให้ผปู้ ่ วยและญาติ
มีความมัน่ ใจมากขึ้น และให้
ความร่ วมมือในการดูแลหลังผ่าตัด
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ระยะหลังผ่ำตัด
ผูป้ ่ วยจะมีความวิตกกังวลมากในระยะ48ชัว่ โมง หลังผ่าตัด (Aspinall.1973;Cochran & Ganong,
1987) ซึ่งผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยระยะวิกฤต มีสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครี ยดทางด้านร่ างกายและจิตใจ
ขึ้น โดยเฉพาะความเครี ยดทางด้านด้านจิตใจ(Choate & Stewart,2002) ที่พบมากที่สุดในหอผูป้ ่ วยวิกฤตคือ
ความวิตกกังวล (นิตยา เวียงพิทกั ษ์,2546) สิ่งแวดล้อมในหอผูป้ ่ วยระยะวิกฤต ได้แก่ เสียง ความร้อน ความ
เย็น การอยูใ่ นห้องที่เปิ ดไฟตลอดเวลา การไม่เห็นแสงอาทิตย์ (Simini,1999) การจากัดเวลาเยีย่ ม การติด
เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆในการรักษาพยาบาล ทาให้มีเสียงสัญญาณเตือนดังเป็ นระยะ การแยกจากครอบครัว
หรื อบุคคลใกล้ชิด การได้เห็นอาการของผูป้ ่ วยรายอื่นๆ หรื อเห็นผูป้ ่ วยอื่นๆเสียชีวิต การพูดคุยของแพทย์
พยาบาล เกี่ยวกับอาการของโรค ซึ่งผูป้ ่ วยไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิด
สิ่งเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยมีความวิตกกังวลขึ้น (Stein-Parbury & McKiniey, 2000;
Choate & Stewart, 2000) การคุกคามทางด้านร่ างกายจากภาวะเจ็บป่ วย การคาท่อช่วยหายใจ ทาให้ ไม่
สามารถสื่อสารด้วยการพูด การดูดเสมหะ การมีท่อระบายจากทรวงอก การคาสายสวนปัสสาวะ สายให้
น้ าเกลือ ความรู้สึกปวดแผลผ่าตัด ทาให้ผปู้ ่ วยไม่กล้าเคลือ่ นไหวร่ างกาย สิ่งเหล่านี้ทาให้ผปู้ ่ วย รับรู้และ
ประเมินว่าถูกคุกคามด้านร่ างกายเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้รู้สึกกังวลขึ้น (Stein-Parbury & McKinley, 2000)
การให้ขอ้ มูลที่มีประสิทธิภาพเป็ นระยะ รวมทั้งการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดความวิตกกังวลเหล่านี้ลง
ได้
กำรย้ำยจำกหอผู้ป่วยวิกฤต
ในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional care) ผูป้ ่ วยจะมีความรู้สึกกังวล มีปัจจัยต่างๆที่ทาให้ผปู้ ่ วยรู้สึก
สูญเสียการดูแลที่ได้รับอย่างใกล้ชิด ต้องออกจากสิ่งแวดล้อมที่ผปู้ ่ วยคิดว่าปลอดภัย ต้องแยกจากบุคลากรที่
ผูป้ ่ วยไว้วางใจ (Roberts,1986) ต้องแยกจากเครื่ องมอนิเตอร์ต่างๆที่เฝ้ าระวังและติดตามการทางานของ
ร่ างกาย ทาให้ผปู้ ่ วยไม่ปลอดภัย (Jones&O’Donnell,1994 cited in McKinle,2002) การย้ายออกจากหอ
ผูป้ ่ วยระยะวิกฤตจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับการเข้ารับการรักษา
ในหอผูป้ ่ วยระยะวิกฤต ความวิตกกังวลที่สมั พันธ์กบั การย้ายหอผูป้ ่ วย เกิดปรากฏการณ์เรี ยกว่า Relocation
stress คือ เป็ นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลประสบกับการถูกรบกวนทางด้านร่ างกายและ/หรื อจิตใจที่เป็ นผล
จากการย้ายสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ทาให้ผปู้ ่ วยรู้สึกโดดเดี่ยว ซึมเศร้า โกรธ หวาดหวัน่ และ
วิตกกังวล และลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน และการนอน การพึ่งพา
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย Relocation stress สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรู ปแบบของการย้ายสถานที่ไม่เฉพาะการ
ย้ายออกจากหอ ผูป้ ่ วยระยะวิกฤต (The North America Nursing Diagnosis Association; NANDA) ผลกระทบจาก
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน(Transitional process)ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. ความสามารถภายในของบุคคล
(Individual competency) 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
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ภายนอก(Availability of enviromenmental factors) 3. การบาบัดทางการพยาบาล (Nursing therapeutics)
(Schumacher & Meiris, 1994) ดังนั้นบทบาทของพยาบาลหอผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งสร้างความ
เชื่อมัน่ และความไว้วางใจให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติในการรักษาพยาบาล การเฝ้ าระวังอาการ การให้ขอ้ มูล
ประจาวัน รวมทั้งให้การช่วยเหลือในกิจกรรมบางส่วนที่ผปู้ ่ วยไม่สมารถจัดการได้ดว้ ยตนเอง
การวางแผนจาหน่าย (Discharge planning) เป็ นกลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการย้ายผูป้ ่ วยจาก
การดูแลในระยะต่างๆของความเจ็บป่ วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามความ
ต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละคน เช่น การเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยระยะวิกฤตไป
หอผูป้ ่ วย
สามัญ การเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อกลับบ้าน เป็ นต้น (Roden&Tafe,1990 cited in นงณภัทร รุ่ งเนย และคณะ, 2547)
เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีความมัน่ ใจ และรู้สึกปลอดภัย ในระยะเปลี่ยนผ่านตลอดจนการกลับไปดูแล
ตนเองที่บา้ น
กำรพยำบำลผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ
การพยาบาลหลังผ่าตัดนี้ เป็ นการพยาบาลต่อเนื่องจากหอผูป้ ่ วยหนัก ตลอดจนการวางแผนจาหน่าย
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่อมาถึงหอผูป้ ่ วยจะได้รับการประเมินอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ทราบสภาวะผูป้ ่ วยในขณะนั้น รวมทั้งการป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วย การ
ติดตามประเมินค่าสัญญาณชีพต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมในผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่น ECG
Monitoring, วัดความดันทาง Arterial Line, Pulse Oximetry, Central Venous Blood Pressure, การวัด
อุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งการตวงปัสสาวะทุก 1-2 ชัว่ โมงเป็ นต้น ตามมาตรฐานการพยาบาลที่กาหนด
อำกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ได้ในระยะแรกๆ คือ
- Bradycardia, Junctional Rhythm, Heart Block หลังผ่าตัดอาจเกิดขึ้นได้ชวั่ คราวจากการผ่าตัดลิ้น
หัวใจ เนื่องจากมีการบวมหรื อเกิดการบาดแผลบริ เวณที่เย็บซึ่งอยูใ่ กลักบั Conduction System รักษาโดยใส่
pacemaker rate 70-100 ครั้ง/ นาที
- Post Operative Hypertensionสืบเนื่องจากความดันสูงก่อนผ่าตัดอยูแ่ ล้ว หรื อเกิดจากการเพิม่ แรง
ต้านในหลอดเลือด การหลัง่ Endogenous catecholamine และระดับ Renin (Motrist St Claire,1999) รักษาด้วย
Nitrate หรื อ Sodium Nitroprusside
- Hypotension เกิดขึ้นระยะ 12 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด เนื่องจากร่ างกายผูป้ ่ วยเริ่ มอุ่นขึ้น Systemic
Vascular Resistance ลดลงสู่ระดับปกติ
- Hypovolemia การที่ความดันใน Left or Right Atrial or Pulmonary Artery Wedge Pressure ต่า
กว่า 8-10 mmHg อาจเกิดจากการได้รับ Diuretic ที่ให้ก่อน off CPB ในการรักษาเพื่อเพิ่ม Volume จะให้เป็ น
Crystalloid or Colloid และถ้า Hemoglobin ต่ากว่า 8 g/dl จะให้เป็ น Pack Red Blood Cell or Whole Blood
Cell ส่วนหนึ่งที่ทาให้ Hemoglobin ต่าเกิดจากการเสียเลือดจากสายระบายทรวงอก การให้เลือดส่วนมาก
จะให้ใน 4-12 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด หากผูป้ ่ วยไม่มีปัญหาเรื่ องขาด Volume ก็จะให้เป็ น Normal Saline
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หรื อ Water สาหรับ Potassium Replacement ก็มีความจาเป็ นเช่นกัน มีผล สืบเนื่องจากการให้ Diuretic
ทาให้ระดับ ตามระดับ Potassium ลดต่าลง
- Prophylactic Antibiotic 48 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผล
ภำวะแทรกซ้ อนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ได้ หลังผ่ำตัด
Early Complication After Cardiac Surgery
- Cardiovascular : Post Operative bleeding, Cardiac Tamponade, Myocardial Depression
,Perioperative Myocardial Infarction and Arrhythmias
- Pulmonary : Pulmonary Dysfunction, Respiratory Dysfunction
- Renal impairment
- Gastrointestinal : Abdominal distention, GI bleeding,Cholecystitis (no stones), necrotic bowel,
Diarrhea and Hepatic Dysfunction
- Neuropsychological Dysfunction
Late Complication After Cardiac Surgery
- Postpericardiotomy Syndrome : Pleural and Pericardial Effusions
- Late Cardiac Tamponade
- Wound Infection
ปัญหำที่อำจเกิดขึน้ ในผู้ป่วยภำยหลังผ่ำตัดหัวใจ
1. ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกจากหัวใจลดลง (Low cardiac output)
2. ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่มีประสิทธิภาพ (Impaired change gas)
3. ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะไม่สมดุลของสารน้ าอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte imbalance) และสารอาหาร 4.
ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายจากการปวดแผล (pain)
5. ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด, การติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ, มีน้ าในเยือ่ หุม้ หัวใจ, มีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอดเกิดการติดเชื้อ (Infection) เป็ นต้น
6. ขาดความรู้และทักษะในเรื่ องการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมเมื่อกลับบ้าน
จากการที่ได้มกี ารพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการผ่าตัด รวมทั้งด้านวิสญ
ั ญีในผูป้ ่ วยที่มีอาการคงที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ก็จะเข้ากระบวนการ ทา Fast Tract โดยการ ถอด Endo Tracheal เร็ วขึ้น หลังจากที่ผปู้ ่ วยนอน
ใน ICU 1-2 ชัว่ โมง และสามารถย้ายออกจาก ICU เร็ วขึ้น ในเวลา 8-12 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
จากนั้น
สามารถจาหน่ายผูป้ ่ วยได้ ภายใน 3-5 วัน ซึ่งเป็ นการลดระยะวันนอนในโรงพยาบาล เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ดูแลปกติ ผูป้ ่ วยนอนในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 6-7 วัน แต่ในผูส้ ูงอายุบางรายไม่สามารถทาได้เนื่องจาก
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะแทรกซ้อนปัญหาการดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
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ประเด็นกำรดูแลต่อเนือ่ งหลังผ่ำตัด
1. กิจกรรมที่สามารถทาได้เมื่อแรกกลับไปอยูบ่ า้ นให้ทากิจกรรมเท่ากับขณะอยูใ่ นโรงพยาบาลและ
รักษาระดับกิจกรรมที่ทานี้ไปอีก 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นค่อยๆ เพิ่มกิจกรรมตามความเหมาะสม และตาม
ความสามารถของตนเอง หลีกเลี่ยงการยกของหนักเกิน 5 กิโลกรัม และการแบะหน้าอกในช่วงที่รอ การติด
ของกระดูกหน้าอก
2. โปรแกรมการฟื้ นฟูร่างกาย (งานกายภาพบาบัด สถาบันโรคทรวงอก,2553) สัปดาห์แรก เดินที่
ราบ วันละ 5-10 นาที ด้วยความเร็ วปกติวนั ละ2-3 ครั้ง สัปดาห์ที่ 2-3 เดินที่ราบ วันละ 10-15นาที ด้วย
ความเร็ วปกติ วันละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ที่ 4 เดินที่ราบ วันละ 20-30นาที ด้วยความเร็ วปกติ วันละ 1 ครั้ง การ
ออกกาลังกาย เริ่ มเดินช้าๆค่อยๆเพิ่มระยะทางและเดินให้เร็ วขึ้น ควรทาอย่างสม่าเสมอ
จะช่วยการ
ไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดระดับโคเลสเตอรอล
3. กิจกรรมทางเพศ
สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้
เมื่อผูป้ ่ วยรู้สึกพร้อมให้หลีกเลี่ยงท่าที่
กระทบกระเทือนกระดูกหน้าอก โดยทัว่ ไปประมาณ 4-6 สัปดาห์ หลังผ่าตัดหรื อเมื่อร่ างกายมีความโดยการ
ทดสอบขึ้นบันได 2 ชั้น ติดต่อกัน หากไม่มีอาการเหนื่อย ก็ถือว่าร่ างกายมีความพร้อม
4. การดูแลแผลผ่าตัด
- ทาความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยน้ าสบู่อ่อนๆซับให้แห้ง หากต้องการใช้ยาเพื่อป้ องกัน
แผลเป็ น ควรปรึ กษาแพทย์
- สังเกตความผิดปกติของแผลผ่าตัด เช่น อาการเจ็บตึงแผลเพิ่มขึ้น แผลบวมแดงร้อน มี
เลือดหรื อหนองออกจากแผล หากพบอาการดังกล่าวควรรี บมาพบแพทย์
5. อาหาร รับประทานอาหารย่อยง่าย คุณค่าอาหารสูง งดอาหารเค็มจัด เผ็ดจัด อาหาร ไขมัน การชัง่
น้ าหนัก บันทึกน้ าหนักทุกวัน ในเวลาตรงกันและก่อนรับประทานอาหาร ถ้าพบว่าน้ าหนักมากกว่า 1
กิโลกรัม มีอาการบวมขึ้นภายวันเดียวกันรี บมาพบแพทย์
6.การพักผ่อน
7. การรับประทานยาต่างๆ และผลแทรกซ้อนของยา
8. การจัดการกับอาการรบกวนต่างๆหลังผ่าตัด
9. การมาพบแพทย์ ตามนัด
10. อาการผิดปกติที่ควรรี บมาพบแพทย์
- ใจสัน่ มึนงง เป็ นลม เหงื่อออกมากกว่าปกติ
- คลาชีพจร พบจังหวะเปลี่ยนไป ไม่สม่าเสมอ
- เจ็บปวดที่แผลหน้าอกมากขึ้น เจ็บหน้าอก เจ็บร้าวไปที่ไหล่ แขน คอ
- ปวดบวมขาที่เลาะเส้นเลือดไปใช้ แผลบวม แดงร้อน
- ผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจ และต้องรับประทานยา เช่น Wafarin ซึ่งเป็ นยาป้ องกันการเกิด
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ลิม่ เลือด แต่จะต้องระวังเรื่ องการมีเลือดออกง่าย หากพบว่ามีเลือดออกง่าย หยุดยาก อุจจาระมีสีดา ปัสสาวะ
มีสีแดง มีรอยจ้ าเลือดตามผิวหนัง ประจาเดือนมานานและมากกว่าปกติ รี บมาพบแพทย์
แผนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดหัวใจ
กำรพยำบำลก่อนผ่ำตัดหัวใจ
ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 1 : ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลในการผ่าตัด เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่ อง การ
ผ่าตัด, กลัวเจ็บ หลังผ่าตัด, เสียรู ปลักษณ์เนื่องจากมี แผลผ่าตัดและ กลัวเสียชีวิตขณะผ่าตัด
เป้ำหมำยกำรพยำบำล 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
(Nursing Goal)
2. ให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
3. ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
เกณฑ์กำรประเมิน
1. สีหน้าคลายความวิตกกังวล
(Outcome Criteria) 2. การประเมินความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจปกติ
3. การตั้งใจฟังและมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม
4. ผูป้ ่ วยสามารถบอกได้ถึงกระบวนการ กิจกรรม และเหตุผลใน
การผ่าตัด
5. ผูป้ ่ วยสามารถพูดคุยถึงความคาดหวังจากการผ่าตัด
6. ผูป้ ่ วยอธิบายถึงแนวการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก ICU
7. ผูป้ ่ วยสามารถฝึ กปฏิบตั ิในการหายใจ การไอ การลุกจากเตียง ตามคา
แนะนาของนักกายภาพบาบัดได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินความกังวล และความพร้อมในการรับข้อมูล
2.ให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รับชมวีดีโอ การเตรี ยมตัวก่อน
ผ่าตัด (หรื อการให้ขอ้ มูล และความรู้โดยวิธีอื่นๆ)
ข้อมูลประกอบด้วย :
- การเยีย่ มและให้ขอ้ มูลโดยสหวิชาชีพ ประกอบด้วย
ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ นักกายภาพบาบัด พยาบาล
ห้องผ่าตัด พยาบาลหอผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
- การเตรี ยมร่ างกาย ผิวหนัง การสวนอุจจาระ
- การเตรี ยมของใช้ส่วนตัว เพื่อใช้ในหอผูป้ ่ วยหนัก
- บรรยากาศในห้องผ่าตัด

เหตุผล (Rational)
1. ความกังวลจะรบกวนการเรี ยนรู้ ดังนั้นการประเมิน
ระดับความกังวลจะชี้นาพยาบาลวางแผนการสอนได้
อย่างเหมาะสม (Redman&Thomas, 1992)
2. การให้ขอ้ มูลเพื่อเตรี ยมความพร้อมมีหลายชนิดแต่ละ
ชนิดมีผลให้ผปู้ ่ วยสามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นได้แตกต่างกัน(Padilla et al,1981;Laventhal &
Johnson,1983)
- ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ (Procedural information)
เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการตั้งแต่ การเตรี ยมตัวก่อน
ผ่าตัด, กิจกรรมต่างๆในห้องผ่าตัด ตลอดจนการเข้ารับ
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
- บรรยากาศในห้องผูป้ ่ วยหนักรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ในหอผูป้ ่ วยหนัก เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ให้การดูแลรักษา
ตลอดจนการเตรี ยมตัวเพื่อย้ายไปหอผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
- หอผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด และการทากิจกรรมต่างๆในหอ
ผูป้ ่ วย
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยสอบถามปัญหาข้อข้องใจหลัง
การดูวิดีโอ
4. ให้ผปู้ ่ วยและญาติได้พบกับผูท้ ี่ได้รับการผ่าตัดมี
ผลสาเร็ จที่ดีจากการผ่าตัด และมีลกั ษณะที่ใกล้เคียง
กัน เช่น เพศ วัย ชนิดของการผ่าตัด และอยูใ่ นสภาพที่
พร้อมในการให้ขอ้ มูล
5. ให้ผปู้ ่ วยและญาติได้พบกับทีมแพทย์และพยาบาล
ในการทาการผ่าตัด
6. ให้ผปู้ ่ วยฝึ กการหายใจ, การลุกจากเตียง, การหัดเดิน
จากนักกายภาพบาบัดก่อนการผ่าตัด

เหตุผล (Rational)
การรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก ICU หอผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
และการวางแผนจาหน่าย เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวกลับบ้าน
- ข้อมูลชนิดบ่งบอกความรู้สึก (Sensory information)
จากภาพต่างๆที่เสนอในวีดีโอ
3 .เป็ นการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติได้
สอบถามปัญหาข้อข้องใจให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ข้อมูลคาแนะนาเกี่ยวกับทักษะและการเผชิญ
ความเครี ยด (Coping skills information) การให้ขอ้ มูล
การดูแลสุขภาพจากผูม้ ีประสบการณ์ตรงเป็ นการสร้าง
เสริ มพลังอานาจให้แก่ผปู้ ่ วย (Falk – Rafael ,2001)
5. การซักถามข้อมูลจาก ผูใ้ ห้การบริ การโดยตรงช่วยให้
ผูป้ ่ วยและญาติ ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องชัดเจน
6. การให้คาแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ (Behavior information)
ความรู้และทักษะมีความจาเป็ นในการพัฒนาตนให้
สามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์
(Healthy transition) การตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย
โดยการฝึ กปฏิบตั ิช่วยให้ผปู้ ่ วยปฏิบตั ิได้ถกู ต้องหลังผ่าตัด
จะช่วยลดภาวะเจ็บปวดแผลผ่าตัด ขณะมีกิจกรรมต่างๆ
7. ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพือ่ การวางแผนในการเพิม่ เติม
7. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผูป้ ่ วยและญาติ เรื่ อง
ข้อมูลส่วนที่บกพร่ องให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
การผ่าตัดและการปฏิบตั ิตน
8. การเตรี ยมร่ างกาย คือ การขลิบ (Clip) หรื อ การโกนขน 8. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในการผ่าตัด (CDC Guidelines 1999)
( Shave) ในเวลาที่ใกล้เคียงการผ่าตัดมากที่สุดและเท่าที่
จาเป็ นเท่านั้น พร้อมอาบน้ าสระผมเย็นก่อนวันผ่าตัด
และเช้าก่อนไปห้องผ่าตัด
9. การสวนอุจจาระ ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง(ก่อน 9. ป้ องกันการปนเปื้ อนขณะผ่าตัด
ให้ Pre-Medication )
10. หลังได้ยา Pre- Medication ก่อนนอน ควรจัดเตรี ยม
10. เป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการพลัดตกหกล้มหรื อ
กระโถนไว้ให้ผปู้ ่ วยข้างเตียงเฝ้ าระวังไม่ให้ผปู้ ่ วยไป
อาการหน้ามืด เป็ นลมจากการเบ่งอุจจาระในห้องน้ า
ห้องน้ า
11. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรู้สึ กอบอุ่นและปลอดภัย
11. วันผ่าตัดกับพยาบาลและญาติไปส่งผูป้ ่ วยที่หอ้ ง
ผ่าตัด พร้อมเครื่ องใช้ส่วนตัวและเอกสาครบถ้วน
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กำรพยำบำลผู้ป่วยหลังผ่ำตัด (ในหอผู้ป่วย)
ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 1 : ปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจ
ได้รับการบาดเจ็บจากกระบวนการผ่าตัด และ/หรื อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เป้ำหมำยกำรพยำบำล
(Nursing Goal)

1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีปริ มาณเลือดออกจากหัวใจ ไปเลี้ยงหัวใจ สมอง
ไต และอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

เกณฑ์กำรประเมิน
(Outcome Criteria)

1. ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
2. ค่า Heamoglobin, heamatocrit อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
3. ระดับความดันโลหิต อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. อัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจเป็ นปกติ (Normal sinus
Rhythm 60 - 100ครั้ง/นาที
5. การหายใจประมาณ 16-20 ครั้ง/นาที
6. ST segment และ T wave ปกติ
7. ปัสสาวะออกมากกว่า 0.5 ml / hr./BW
8. ผิวหนังอุ่น แห้ง ไม่ซีด เขียวคล้า หรื อเปี ยกชื้น
9. ระดับความรู้สึกปกติ บอกเวลา สถานที่ บุคคล และการรับรู้ ตนเองได้ปกติ

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง หรื อ
ตามความเหมาะสม
2. ติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจอย่างต่อเนื่อง

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อเป็ นการประเมินและเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง
ช่วยในการค้นหาอาการ หากพบความผิดปกติสามารถ
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขได้ทนั ท่วงที
2. เป็ นการประเมินอัตราการเต้น (Rate) จังหวะ (Rhythm)
และรู ปแบบ(Pattern) ของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ เช่น
- ST Segment Elevation แสดงถึงกล้ามเนื้ อหัวใจถูกทาลาย
- ST Segment Depression แสดงถึง มีการกาซาบเลือด
ของหัวใจลดลง
- PVCs เป็ นการเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อย เนื่องจาก
บริ เวณกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด หรื อระดับ Potassium
ต่า จะมีการสร้างคลื่นไฟฟ้ าที่ผดิ ปกติและเกิดก่อน
กาหนด หากเกิดขึ้นบ่อย ต้องติดตามเป็ นพิเศษมักจะ
ตามด้วย Ventricular tachycardia และ Ventricular
fibrillation
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)

เหตุผล (Rational)

3. ประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก 1-4 ชัว่ โมง ตามความ
เหมาะสม สังเกตอาการกระสับกระส่าย สับสน ระดับ
ความรู้สึกตัวลดลง และสภาวะทางจิต (mental status)
4. ประเมินและบันทึกปริ มาณเลือดที่ออก จากท่อ
ระบายทรวงอก ทุก 1 ชัว่ โมง

3. เป็ นการประเมินการกาซาบ (Perfusion) เลือดของสมอง
ที่ลดลงระดับการรู้สติ จะเปลี่ยนแปลงและการทาหน้าที่
จะลดลง
4. การเสียเลือดหลังผ่าตัดในจานวนมาก ระยะเวลา
อันรวดเร็ วจะเป็ นสาเหตุให้มีประมาณเลือดออกจาก
หัวใจได้นอ้ ยลง (400 ml ใน 1 ชัว่ โมง 200 ml ใน 1
ชัว่ โมง ติดต่อกัน 4 ชัว่ โมง)
5. ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml / hr. / WB ความถ่วงจาเพาะ
ของปัสสาวะลดลง
ไม่มีปัสสาวะแม้จะได้รับยาขับ
ปัสสาวะ ถ้ายูเรี ยไนโตรเจนในเลือด ครี เอตินิน สูงขึ้น
แขน-ขา บวม แสดงถึงการกาซาบเลือดที่ไตลดลง
6. การกาซาบเลือดของอวัยวะส่วนปลายลดลง ผิวหนังจะ
เย็นชื้น ซีด หรื อเขียวคล้า คลาชีพจรได้เบาลง หรื อไม่ได้
และ มีอาการปวดบวม จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
7. ประเมินประสิทธิภาพ การบีบตัวของหัวใจจากการให้
ยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจลดภาวะของหัวใจและประเมิน
ภาวะสมดุลของน้ าในร่ างกาย และประเมินหน้าที่ของไต

5. ประเมินและบันทึกปริ มาตร ปัสสาวะ ทุกชัว่ โมง
ประเมินความถ่วงจาเพาะและติดตามค่า ยูเรี ยไนโตรเจน
ในเลือดและ ครี อะตินิน
6. ประเมินลักษณะผิวหนัง ความเย็นชื้น ซีด เขียวคล้า

7. ควบคุมการให้สารน้ ายาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ,
การให้เลือดทางหลอดเลือดดา
การดื่มน้ าและอื่นๆ
พร้อมบันทึกปริ มาณน้ าเข้าและน้ าออกอย่างต่อเนื่อง

ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 2 : การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่ อง เนื่องจากการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ
สาเหตุจากการปวดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าอก การมีเสมหะอุดกั้นในปอด
เป้ำหมำยกำรพยำบำล (Nursing Goal) เนื้อเยือ่ ของร่ างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ
แผน

เกณฑ์กำรประเมิน
(Outcome Criteria)

1. ผูป้ ่ วยหายใจปกติ ทั้งอัตราความเร็ ว ความลึก จังหวะและแบบ
การหายใจ
2. ประเมินเสียงหายใจเข้าปอดปกติท้งั 2 ข้าง
3. ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง มากกว่า 98%
4. สีผวิ ปกติ ปลายมือ ปลายเท้าอุ่น
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. จัดท่านอนศีรษะสูง (Semi Fowler) ประมาณ 30- 1. ท่านี้ช่วยให้กระบังลมคืนสู่สภาพปกติช่วยลดความ
45 องศา จัดท่าให้ผปู้ ่ วยสบายและสังเกตการหายใจ ลาบากในการหายใจ (Thelan et al.,1998 ; อ้างใน งามนิตย์
รัตนานุกลู , 2552.)และลดอาการตึงแผลบริ เวณหน้าอก
2. ประเมินเสียงลมเข้าปอด สังเกตอาการไอ ลักษณะ 2. พบเสียง Fine Crepitation อาจมีน้ าในถุงลม หรื อ
ของเสมหะสีขาว ปนเลือดเก่าๆ หรื อเป็ นหนอง
coarse crepitation จะเป็ นเสียงเสมหะในปอด หรื อได้ยนิ
ลมเข้าปอดน้อยลง แสดงว่าผูป้ ่ วยหายใจตื้นๆ ได้ยนิ
ปอดข้างเดียว หมายถึง มีถุงลมปอดแฟบ
3. ให้ออกซิเจนตามแนวทางรักษา 3 – 5 ลิตร ทาง
3. เป็ นการเพิ่มความเข้มข้นของออกชิจนในลมหายใจเข้า
Cannula หรื อ 6-8 ลิตร ทาง Mask
ช่วยทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซดีข้ ึน
ร่ างกายได้รับ
ออกซิเจนมากขึ้น
4.
วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใช้ 4. การมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ากว่า 95% แสดง
เครื่ องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (pulse oximetor) และ ถึงภาวะขาดออกซิเจน
ค่าความดันก๊าซในเลือดแดง
ติดตามผลค่าความดันก๊าซในเลือดแดง
จะบ่งบอกภาวะเลือดมีออกซิเจนต่า มีภาวะเป็ นกรดในเลือด
5. กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยหายใจเข้าลึกๆ (Deep Breathing) 5. การหายใจเข้าลึก ๆ ช่วยให้ปอดขยายเต็มที่ การขับ
และไอขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ
เสมหะช่วยลดปัญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพปอดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
6. ส่งผูป้ ่ วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest X-ray )
6. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็ นการประเมินความผิดปกติ
ตามแผนการรักษา
ของปอดและหัวใจได้ เช่น มีลมหรื อมีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอด
ถุงลมแฟบ ภาวะน้ าท่วมปอด หรื อดูเงาของหัวใจว่ามีน้ า
ในเยือ่ หุม้ หัวใจ
7. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา
7. ลดอาการปวดแผล ช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถหายใจได้เต็มที่
และไอขับเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 3 : มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและอีเลคโตรลัย เนื่องจากมีปัสสาวะออก
มากการที่ได้รับยาขับปัสสาวะ และการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากรับประทานอาหาร
ได้นอ้ ย
คลื่นไส้อาเจียน
เป้ำหมำยกำรพยำบำล เพื่อให้มีความสมดุลของสารน้ าและอีเลคโตรลัย และได้รับสารอาหาร
(Nursing Goal)
เพียงพอ
เกณฑ์กำรประเมิน
(Outcome Criteria)

1. ระดับ อีเลคโตรลัย, Protein, Albumin และ Hematocrit ปกติ
2. ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้เพียงพอ
3. ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ให้สารน้ า ทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษา

เหตุผล (Rational)
1. หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยยังมีความจาเป็ นต้องได้รับสารน้ า
อย่างเพียงพอเนื่องจากรับประทานอาหารได้นอ้ ย
2. ผลการประเมินทางห้องปฏิบตั ิการที่ผดิ ปกติ จะช่วย
ให้พยาบาล วางแผนการพยาบาลได้ถกู ต้อง
3. เพื่อทราบความบกพร่ องเรื่ องโภชนาการและส่งเสริ ม
การรับประทานอาหารให้เหมาะสม โดยไม่ขดั ต่อ
แผนการรักษา เป็ นการฟื้ นฟูร่างกายหลังผ่าตัด และช่วย
ส่งเสริ มในการหายของแผล

2. ประเมินผลทางห้องปฏิบตั ิการ ตามแผนการรักษา
เช่น ระดับอีเลคโตรลัย, Protein, Albumin และ Hematocrit
3. ประเมินภาวะทางโภชนาการและแบบแผนในการ
รับประทานอาหาร รวมทั้งส่งเสริ มสนับสนุนให้ผปู้ ่ วย
พึงพอใจในการรับประทานอาหารโดยไม่ขดั กับโรค
เช่น การจัดอาหารที่ผปู้ ่ วยชอบ หรื อวางแผนร่ วมกับ
ญาติในการจัดเตรี ยมอาหาร เช่น อาหารที่มโี ปรตีนสูง
แคลเซี่ยมต่า เกลือต่า เป็ นต้น
4. การเคลื่อนไหวของลาไส้ปกติมีทุก 5-15 นาที หาก
4. ประเมินความความพร้อมของระบบทางเดิน
อาหาร โดยฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลาไส้, อาการ ลาไส้ไม่บีบตัวจะทาให้ทอ้ งอืด แน่นท้อง เบื่ออาหาร
อาการท้องผูกทาให้ผปู้ ่ วยรู้สึกอึดอัด ไม่สุขสบาย และ
ท้องผูก
ไม่ส่งเสริ มให้อยากรับประทานอาหาร
5. ส่งเสริ มให้ผปู้ ่ วยมีการเคลื่อนไหว เช่น เดินรอบๆ 5. การเคลื่อนไหวของร่ างกายช่วยให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งกระเพาะและลาไส้ ส่งเสริ มให้
เตียงและเพิ่มกิจกรรมขึ้นตามความสามารถ
อวัยวะต่างๆ ทางานได้ตามปกติ
6. หากท้องผูก ไม่ถ่ายการให้ยาระบาย สวนอุจจาระ 6. ยาระบายช่วยให้ผปู้ ่ วยถ่ายง่ายขึ้นโดยไม่ตอ้ งเบ่ง ซึ่ง
หรื อการนาเอาอุจจาระส่วนที่มี Impact ออก
เป็ นการเพิม่ การทางานของหัวใจ หรื อหลังได้ยาระบาย
แล้วยังถ่ายไม่ออก การนาเอาอุจจาระส่วนที่ Impact ออก
จะช่วยให้ผปู้ ่ วยสุขสบายขึ้นและถ่ายออกง่ายขึ้น
7. ให้ผปู้ ่ วยบ้วนปากด้วยน้ าอุ่น หลังอาเจียน และให้ 7. อาการคลื่นไส้อาเจียน นอกจากจะทาให้ผปู้ ่ วยสูญเสีย
ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามแผนที่รักษา
เกลือแร่ จากการอาเจียนแล้ว ยังทาให้ผปู้ ่ วยปวดแผล
อีกด้วย
ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 4 : ไม่สุขสบายจากการปวดแผลผ่าตัด, จากสายระบายทรวงอก, จาก
สายต่างๆ ในการให้ยาและสายนา ทางหลอดเลือดดา
เป้ำหมำยกำรพยำบำล 1. บรรเทาอาการปวดแผล
(Nursing Goal)
2. ให้ผปู้ ่ วยสุขสบายขึ้นในการพักผ่อนหรื อการทากิจกรรมต่างๆ
เกณฑ์กำรประเมิน
1. สีหน้าไม่แสดงอาการเจ็บปวด เมื่อมีกิจกรรม เช่น พลิกตะแคงตัว
(Outcome Criteria)
ลุกนัง่ ออกเดิน เพื่อออกกาลังกายได้
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2. สามารถฝึ กหายใจ และไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งีบหลับในตอนกลางวันได้ และนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนติดต่อกันได้
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. จัดท่านอนให้ผปู้ ่ วยนอนในท่าที่สุขสบาย ศีรษะสูง
(30-45 องศา)เล็กน้อย(Semi Fowler)
2. ขณะไอให้ผปู้ ่ วยกอดหมอนนุ่ม ๆ กดพยุงหน้าอก
ไว้และไอออกมาแรง ๆ ตามแบบแผนของนัก
กายภาพบาบัด หากเสมหะออกยากช่วยเหลือในการ
เคาะทรวงอก
3. ช่วยเหลือในการทากิจกรรมต่างๆ ในระยะแรกๆ
เช่น การพลิกตะแคงตัว ลุกนัง่ ลงข้างเตียง ปัสสาวะที่
เตียง โดยให้ผปู้ ่ วยนอนตะแคงและใช้มือยืนตัวขึ้น เพื่อ
ลุกนัง่ ตามแบบแผนของนักกายภาพบาบัด จัดสายท่อ
ระบายทรวงอก สายให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
ไม่ใช้ดึงรั้ง
4. ทากิจกรรมพยาบาลด้วยความนิ่มนวลและจัด
กิจกรรมที่ทาในเวลาใกล้เคียงกันมาทาพร้อมกัน
5. จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและเงียบสงบ
6. ประเมินอาการปวดแผล Pain Score ด้วยโดยใช้
pain scale ระดับ 1-10 ทุก 2 - 4 ชัว่ โมง ดูแลความสุข
สบายและให้ยาระงับปวด ตามแผนการรักษา

เหตุผล (Rational)
1. ลดอาการตึงแผลบริ เวณหน้าอก และช่วยให้หายใจ
สะดวกขึ้น
2. ลดอาการเจ็บแผลหน้าอกเวลาไอและการเจาะปอด
ทาให้เกิดการสัน่ สะเทือนในทรวงอก ช่วยให้เสมหะ
ออกง่ายขึ้น ลดการออกแรงของผูป้ ่ วยในการขับเสมหะ
และการลดการทางานของหัวใจ
3. ในระยะแรก ๆ หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยยังขาดความมัน่ ใจ
และความกลัวในการทากิจกรรมการช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ระยะแรก ช่วยให้ผปู้ ่ วยมีความมัน่ ใจมากขึ้น การจัดสาย
ต่างๆ ไม่ให้ดึงรั้งเพื่อไม่ไปเพิ่มความเจ็บปวดและลด
ความเสี่ยงจากการเลื่อนหลุด
4. ลดการกระตุน้ ให้เกิดความเจ็บปวดและส่งเสริ มให้
ผูป้ ่ วยมีการพักผ่อนมากขึ้น
5. ส่งเสริ ม การพักผ่อนนอนหลับ เนื่องจากผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัดต้องการเวลาในการพักผ่อนเพื่อฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
หลังผ่าตัด
6. การประเมินบ่อยๆ และการใช้มาตรวัดความเจ็บปวด
ช่วยให้พยาบาลมีขอ้ มูลที่เป็ นรู ปธรรม ใช้ในการป้ องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการดูแลที่เหมาะสม(งามนิตย์
และคณะ 2552)

ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 5 : อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังผ่าตัด เช่น
การติดเชื้อแผล
ผ่าตัด, การติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะ, มีน้ าในเยือ่ หุม้ หัวใจ, มีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอด
เป้ำหมำยกำรพยำบำล ผูป้ ่ วยปลอดภัย จากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คือ
(Nursing Goal)
1. แผลแห้งดี
2. ไม่มีอาการปวดแสบ หรื อขัด ขณะปัสสาวะ
3. ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ จากการมีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอด หรื อมี
น้ าในเยือ่ หุม้ หัวใจ
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เกณฑ์กำรประเมิน
(Outcome Criteria)

4. ไม่มีภาวะ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรื อ ภาวะCardiac Arrest
จากการมีน้ าในเยือ่ หุม้ หัวใจหรื อหัวใจเต้นผิดจังหวะ
5. การเคลื่อนไหวร่ างกายปกติ ไม่พบภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1. สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกายปกติ 36.5-37.5องศาเซียลเซียส
2. แผลแห้งดี ไม่มีสารคัดหลัง่ และตัดไหมได้หมด หลังผ่าตัด 7 วัน
3. ไม่พบอาการเหนื่ อย หอบ หายใจลาบาก เนื่ องจากมีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอด หรื อ
ปอดบวมน้ า หรื อมีเสมหะอุดกั้น
4. ไม่พบกลุ่มอาการที่เกิดจากหัวใจถูกบีบรัด เช่น jugular vein โป่ งพอง,
หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ หัวใจเต้นเร็ ว กระสับกระส่าย, เหงื่อออกตัวเย็น
5. ไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรื อภาวะ Cardiac Arrest
6. ผูป้ ่ วยสามารถฟื้ นฟูสภาพร่ างกายได้ตามแผนการฟื้ นฟูหลังผ่าตัด

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินและจดบันทึก สัญญาณชีพ อย่างน้อยทุก
1- 4 ชัว่ โมง หากพบ ลักษณะ สัญญาณชีพ ผิดปกติที่
ต้องระวังอย่างใกล้ชิด ประเมินและบันทึก ทุก 15 นาที
พร้อมรายงานแพทย์
1.1 ความดันลดลง ความดันโลหิตต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของคนนั้น 20 mmHg SBP
- Mean Arterial Pressure ≤ 65 mmHg
- Pulse Pressure แคบ (≤ 10 mmHg คานึงถึง
Obstructive Shock) Cardiac tamponade
- PAWP สูงกว่าปกติ
- CVP ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด(ปกติ 5 mmHg)
หรื อสูงกว่าค่าปกติของคนนั้น
1.2 อัตราหัวใจเต้นเร็ วขึ้น 60 ครั้ง/ นาที หรื อ 100
ครั้ง/ นาที
- Rhythm ที่ผดิ ปกติจากของผูป้ ่ วยที่เป็ นอยูเ่ ดิม
กิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention)
1.3 ปัสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/hr/BW หรื อปัสาวะ
ออกมากกว่า 2-3 ml/hr/BW ในรายที่ได้รับยาปัสสาวะ

เหตุผล (Rational)
1. เป็ นการเฝ้ าระวัง อาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การวางแผนการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพก่อน
เกิดภาวะวิกฤต
- กลุ่มอาการ Hypovolemic Shock จากปัสสาวะออก
มากหรื อจากการเสียเลือด
สาเหตุจากเลือดในระบบ
ไหลเวียนลดลง ทาให้เลือดดาไหลกลับหัวใจด้านขวา
ลดลง ความดันในหัวใจ ก็ลดลงและสืบเนื่องให้ปริ มาณ
เลือดออกจากหัวใจลดลง (Decrease Cardiac Output) ทา
ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลง
- กลุ่มอาการ Cardiogenic Shock จากสาเหตุต่างๆ ที่
ทาให้หวั ใจไม่สามารถบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆของร่ างกายได้เพียงพอ เช่น Peri operativeMyocardial Infarction ซึ่งเป็ นกระบวนการ
Compensation Mechanisms โดย Sympathetic nervous
system stimulation เกิด Increase Heart Rate Increase
Myocardial Contractility and Selective Vasoconstriction
(เส้นเลือดส่วนปลายมือปลายเท้า) ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ตอบสนองการเกิดภาวะ Acute Decrease in Circulating
Blood Volume
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1.4 ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง 95 % อัตราการ ในเวลา 30 นาที และสามารถทดแทนปริ มาณเลือดที่
หายใจ 12 ครั้ง/ นาที > 28-30 ครั้ง/ นาที มีลกั ษณะ สูญเสียไป ได้ประมาณ 20% (1 : 633)
หายใจลาบาก (Dyspnea) เหนื่อยหอบ เมื่อนอนราบ
- กลุ่มอาการ Septic Shock จากการทาหัตถการหรื อ
Orthopnea, ฟังเสียงปอดได้ยนิ เสียง Crepitation
กิจกรรมที่ Invasive ต่างๆ ทาให้การติดเชื้อในกระแสเลือด
1.5 มีไข้สูง กว่า 38 องศาเซียวเซียส
เช่น การใส่สาย Central line, สาย IABP, สาย Arterial
1.6 ปลายมือปลายเท้าเย็น ผิวหนังเย็นชื้น
line เป็ นต้น อุณหภูมิที่สูงกว่า 37.5 องศา หมายถึงร่ างกาย
1.7 ระดับความรู้สึก เริ่ มตั้งแต่ รู้สึกไม่สุขสบายต่อมา มีภาวการณ์อกั เสบหรื อมีการติดเชื้อ ในระบบต่าง ๆ จาก
มีอาการกระสับกระส่าย จากนั้น ระดับความรู้สึกลดลง การมีการหลัง่ Endofoxins ทาให้เกิดเส้นเลือดขยายตัวและ
ซึม เรี ยกไม่รู้สึกตัว ( Coma)
histamine และการหลัง่
kininsภาวะหัวใจเต้นช้า
กระบวนการผ่าตัด
ทาให้เกิดการบาดเจ็บบริ เวณ
Conducting System ทาให้ปิดกั้นการสัง่ จ่ายกระแสไฟฟ้ า
จึงทาให้หวั ใจเต้นช้าได้
- จากการการกระตุน้ Parasympathetic Nerve การได้ยา
ต้านการเต้นหัวใจผิดจังหวะ เช่น Digoxin, Amiodorone,
Verapamil เป็ นต้น ภาวะหัวใจเต้นเร็ ว - การกระตุน้
Sympathetic Nerve เช่น จากการเจ็บแผลผ่าตัด ความกลัว,
ความวิตกกังวล
- เป็ นกลไกการชดเชยเพื่อเพิ่มปริ มาตร เลือดออกจาก
หัวในต่อนาที
2. จัดท่าให้ศีรษะสูงเล็กน้อย(Semi Fowler)
2. เนื่องจากมีภาวการณ์คงั่ ของน้ าเลือดในปอด การนอน
ท่าศีรษะสูง จะช่วยให้ปริ มาณเลือดจะอยูใ่ นส่วนต่าหรื อ
ส่วนล่างของร่ างกาย น้ าบางส่วนเคลื่อนออกนอกจาก
หลอดเลือด ลงส่วนล่าง ปริ มาตรเลือดในหลอดเลือดดา
พุลโมนารี ยล์ ดลง และความดันในปอด ลดลง
3. ส่งผูป้ ่ วยถ่ายภาพรังสีทรวงอกตามแผนการรักษา
3. ภาพรังสีทรวงอกที่ผดิ ปกติ เช่น ไม่เห็นชายปอด
เห็นเงาปอดเป็ นสีขาวในส่วนล่าง อาจมีน้ าในเยือ่ หุม้ ปอด
- เงาหัวใจโตขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายรังสี
ล่าสุด อาจเป็ นภาวะมีน้ าในเยือ่ หุม้ หัวใจ
- เงาของปอดสีดาเข้ม ไม่เห็นเส้นเลี้ยงในปอด อาจมี
ภาวะ Pneumothorax
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

เหตุผล (Rational)
4. WBC 10,000 Cell/mm3 อาจมี ภาวะการติดเชื้อ
- ระดับ Potassium ≤ 3 mEq หรื อ 5 mEq จะมีผล
ต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เป็ นสาเหตุให้หวั
ใจเต้นผิดจังหวะได้
- ระดับ Cardiac Enzyme ที่สูงกว่าปกติอาจเกิดการ
บาดเจ็บ ของกล้ามเนื้อหัวใจ หรื อกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน
5.ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับอาการผิดปกติต่างๆให้ 5.เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบภาวะผิดปกติต่างๆ
และไม่เกิด
กาลังใจแก่ผปู้ ่ วยและให้การพยาบาลอย่างอบอุ่นและ ความกลัว วิตกกังวล ในภาวะวิกฤติผปู้ ่ วยต้องการกาลังใจ
ใกล้ชิด
และการดูแลที่อบอุ่น เพื่อให้มีความมัน่ ใจ และปลอดภัย
ข้ อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ 6 : ขาดความรู้และทักษะในเรื่ องการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม เมื่อกลับบ้าน
เป้ำหมำยกำรพยำบำล 1. ผูป้ ่ วยและครอบครัว มีความรู้เพียงพอในการจัดการตนเอง
(Nursing Goal)
2. สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถกู ต้อง
3. สามารถฝึ กปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
4. ทราบอาการเปลี่ยนแปลงที่ควรมาพบแพทย์
เกณฑ์กำรประเมิน
1. บอกถึงวิธีการปฏิบตั ิตวั และการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายได้ถกู ต้อง
(Outcome Criteria) 2. บอกกิจกรรมที่ควรทาและหลีกเลี่ยงได้ถกู ต้อง
3. บอกถึงอาการและอาการแสดงที่ผดิ ปกติ ที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อน
วันนัดได้
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนหลังผ่าตัด กิจกรรมที่
ควรและควรหลีกเลี่ยง หลังการผ่าตัด อาหารที่
เหมาะสม การรับประทานยา การสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลง อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ การมา
ตามนัด การเจาะเลือดก่อนพบแพทย์
2. จัดเตรี ยมเอกสาร สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
ตนหลังผ่าตัด
3. ประเมินความรู้ และวิธีการปฏิบตั ิตวั ก่อนกลับบ้าน

เหตุผล (Rational)
1. การปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้องจะเป็ นปัจจัยส่งเสริ มให้ผล
การผ่าตัดได้ผลดี และส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ป้ องกันการ
กลับมาเป็ นซ้ าของโรคได้

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย
3.เป็ นการประเมินเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูป้ ่ วยเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจทุกชนิด
นางทัญญารัตน์ กุศล
นางพิชชาภรณ์ ทองพานิช
นางสิ รีรัศมิ์ ชาญธี ระวัฒนา
นางณปภัช พรรณหาญ

มาตรฐานเชิงกระบวนการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด หมายถึงการดูแลสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การ
การผ่าตัดหัวใจทุกชนิด เกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด ทั้งในเวลาปกติและฉุกเฉิน และพยาบาล
งานผ่าตัด มีแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานสาหรับการทาผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ซึ่งจะเป็ นการเน้นการพัฒนา
งานคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด เพื่อให้ผมู้ ารับบริ การผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ได้รับการดูแลทั้ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดหัวใจได้ผลดี ผูร้ ับบริ การมี
ความปลอดภัยตลอดระยะเวลาดาเนินการผ่าตัด จนเสร็จสิ้นการผ่าตัด และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ช่วยให้การทางานในห้องผ่าตัดของพยาบาลงานผ่าตัดเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ คือการมีมาตรฐานการ
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดหัวใจทุกชนิด และปฏิบตั ิตามมาตรฐานทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดย
เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลางใช้กระบวนการพยาบาลใน ทุกระยะการผ่าตัด ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุ ง
คุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจทุกชนิดในห้องผ่ำตัด แบ่ งเป็ น
1. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การประเมินสภาพผูป้ ่ วยมีความพร้อม ที่
จะเข้ารับการผ่าตัดด้วยการเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด (Preoperative-visit) เพื่อรับทราบปัญหาทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วยและลดความวิตกกังวล รวมทั้ง การ
พยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดและส่งต่อจนถึงเตียงผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอกเป็ นเปลภายใน
เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
2. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด หมายถึง การให้การพยาบาลในระยะที่ผปู้ ่ วยเริ่ มนอน
บนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธีจนเสร็ จการผ่าตัดและ เคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยออกจากเตียงผ่าตัด ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
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มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและ มี
ความปลอดภัย
3. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึง การพยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจาก
เตียงผ่าตัดจนถึงหอผูป้ ่ วยหนักหรื อห้องพักฟื้ นในระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไปหอผูป้ ่ วยหนัก
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การดูแลและให้การพยาบาลให้ผปู้ ่ วยมีความพร้อม ที่
จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมที่จะเข้ารับการ
ผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยและญาติยอมรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็ น การรักษาดัวยการผ่าตัด การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบตั ิตนในทุกระยะการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านร่ างกาย , จิตใจ , สังคมและจิตวิญญาณ
- พฤติกรรมแสดงออกของผูป้ ่ วยทางสีหน้า แววตา คาพูด และท่าทางแสดงออกถึงการ
ยอมรับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
- ขณะให้คาแนะนามีการซักถามข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
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มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยโดยไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อน
ผ่าตัด (preoperative-visit)
1.1
ใช้สรรพนามเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยให้เหมาะสม
แนะนาตนเองและสถานที่ปฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์
ของการเยีย่ ม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วย พูดคุยกับ
ผูป้ ่ วยด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร
1.2 ยอมรับผูป้ ่ วยในฐานะปัจเจกบุคคล
- ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
- ไม่พดู คุยเรื่ องของผูป้ ่ วยให้ผปู้ ่ วยได้ยนิ
2. รับรู้และประเมินความวิตกกังวลและความกลัว
ของผูป้ ่ วยต่อการผ่าตัดโดย
2.1 พูดคุย ซักถาม ให้ผปู้ ่ วยระบายความในใจ
ความกังวล และสังเกตพฤติกรรม
2.2 ตอบข้อข้องใจ ตลอดจนให้กาลังใจ และ
หลีกเลี่ยงคาพูดที่เพิ่มความกังวล
3. ให้ความรู้และคาแนะนาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับ
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่าตัด
3.3 การให้ยาระงับความรู้สึก
3.4 การปฏิบตั ิตนก่อนและหลังการผ่าตัด
3.5 แหล่งประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
4. ทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
- การลงนามยินยอมรับการผ่าตัด
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเช่นผลเลือด,
chest X-Ray,ผล EKG,ผล Echo

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยไว้วางใจ บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาและ
ความรู้สึกของตน และคลายความวิตกกังวล พร้อมให้
ความร่ วมมือในการพยาบาล

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยระบายความกลัว และความวิตกกังวล
และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ผปู้ ่ วยต้องการและ ควร
ทราบ มีความเข้าใจและยอมรับการผ่าตัด

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงสภาพภายในห้องผ่าตัดและการ
ปฏิบตั ิตนโดยดูภาพประกอบจากสมุดคู่มือแนวทางการ
เยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

4. เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กบั พยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วยหากพบว่ามีความผิดปกติและยังไม่ได้รับการ
แก้ไข หรื อเป็ นการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ/
ภาวะเสี่ยงที่พบกับทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
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มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสารและร่ างกาย พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบความพร้อมในเรื่ องของการรับผูป้ ่ วยผ่าตัดถูกบุคคล ถูก
ตาแหน่ง และได้รับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถูกต้องและมีความพร้อมทางด้าน
ร่ างกายและนาข้อมูลมาวางแผนในการเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาผ่าตัด
Outcome Criteria
- รับผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่กาหนดไว้
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร , ใบเซ็นยินยอมให้ทาหัตถการ
- ข้อมูลประวัติผปู้ ่ วยถูกต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการครบ เอกสารสิทธิยนื ยัน
ได้รับการงดอาหารและน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6-8 ชม. ก่อนผ่าตัด
- ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ควรติดมากับผูป้ ่ วย เช่น ฟันปลอม ,ของมีค่าต่าง ๆ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ทักทาย แนะนาตนเองกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งถามชื่อนามสกุลให้ถกู ต้อง และสารวจเอกสารและศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
1.1 ชื่อ-สกุล อายุ เลขประจาตัวผูป้ ่ วยหอผูป้ ่ วย
การวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ตรงตามตารางการผ่าตัด
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย
- ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
- ประวัติการเจ็บป่ วย และการผ่าตัดในอดีต
- โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
- การแพ้ยา และสารเคมี
- ยาที่ใช้ประจา
1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ผลเลือดและปัสสาวะ
- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
- คลื่นหัวใจ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรื อผูม้ ีความ
ผิดปกติ
ของหัวใจ)
- การตรวจพิเศษเฉพาะโรค เช่น การสวนหัวใจ
การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้อง และผูป้ ่ วยเข้าใจ
ในกระบวนการรักษา เพื่อนาไปสู่ความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิตนก่อน และหลังผ่าตัด
- เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญหรื อ
ภาวะเสี่ยงที่พบให้กบั ทีมพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยใน
ห้องผ่าตัดโดยบันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบบันทึก
Perioperative Record
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1.4 การลงนามอนุญาตการผ่าตัดที่ลงนามผูป้ ่ วย
หรื อผูแ้ ทนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
1.5
คาสัง่ แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดและยาที่ผปู้ ่ วย
ได้รับ
1.6 ใบตรวจสอบ การเตรี ยมก่อนผ่าตัด (preoperative check list)
1.7
เอกสารแสดงความยินยอมรับทราบในการ
จ่ายเงินค่าเครื่ องมือแพทย์พิเศษที่ใช้ในการผ่าตัด
2. ตรวจสอบการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
2.1 บริ เวณผ่าตัดตาแหน่งของร่ างกายที่ได้รับการ
เตรี ยมผ่าตัด
2.2 การได้รับน้ ายาและสารน้ าก่อนการผ่าตัด
2.3 การงดอาหาร และน้ าดื่ม ตามแผนการรักษา
2.4 ไม่มีของมีค่า ฟันปลอม แว่นตา เลนส์ สัมผัส
และสิ่งที่เป็ นสื่ อไฟฟ้ า
2.5 การสวนอุจจาระ และการถ่ายปัสสาวะก่อนเข้า
ห้องผ่าตัด หรื อได้รับการสวนคา
2.6 มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง ก่อนผ่าตัด
2.7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้กบั ผูป้ ่ วย
3. ประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
3.1 สัญญาณชีพ
3.2 การรู้สึกตัวและการรับรู้
3.3 ความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก
3.4 ดูแลท่อระบายต่าง ๆ ที่ติดมากับผูป้ ่ วย เช่น
ท่อระบายทรวงอก ท่อระบายปัสสาวะ ฯลฯ (ถ้ามี) ให้
ทางานได้สะดวก

เหตุผล (Rational)

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมก่อนผ่าตัด ถูกคน
ตาแหน่งถูกต้องตามแผนการรักษา

ถูก

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไป
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
ทันท่วงที

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลนอกเป็ นเปลภายใน เพื่อ
เข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอก
เปลี่ยนเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดรวมทั้งการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด
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Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเจ็บป่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการพลัดตกจากเตียงขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมีสีหน้าคลาย
ความวิตกกังวลเมื่อนอนอยูบ่ นเตียงและได้รับความอบอุ่น ขณะรอรับการทาหัตถการจากวิสญ
ั ญีแพทย์
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินสภาวะร่ างกายและระดับความรู้สึกตัวของ
ผูป้ ่ วย
2. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบตั ิตาม
WI
ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและ
การพลัดตกจากเตียง
2.1 ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียง
หนึ่ง ต้องล็อคล้อเตียงให้เรี ยบร้อย ระมัดระวังมิให้
รถเข็นนอนแยกจากกันขณะผูป้ ่ วยเคลื่อนตัว
2.2 ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วย
เลื่อนจากเตียงภายนอกไปยังเตียงภายใน
ในกรณี ที่
ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วย (Patslide) ช่วยเลื่อนตัว
ผูป้ ่ วยขณะเลื่อนตัวต้องช่วยประคองไหล่ คอ และ
ศีรษะของผูป้ ่ วยไปพร้อมๆกันด้วยความระมัดระวัง
2.3 ระวังอวัยวะของผูป้ ่ วยมิให้ยนื่ ออกนอกรถเข็น
2.4 สังเกตอาการผิดปกติ และให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัดใช้เครื่ องผูกยึด
ผูป้ ่ วยทุกครั้งเมื่อนอนบนเตียงผ่าตัด
4.
ถอดเสื้อผูป้ ่ วยออกโดยมิให้มีการเปิ ดเผยผูป้ ่ วย
เกินไป และห่มผ้าให้ผปู้ ่ วยเพื่อความอบอุ่น
5. คอยดูแลผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นสายตา

เหตุผล (Rational)
1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะ
ความเจ็บป่ วย
2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้าย

3. เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยพลัดตกจากเตียงผ่าตัด
4. เพื่อป้ องกันสิทธิผปู้ ่ วยและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวลและปลอดภัยจาก
การพลัดตกจากเตียง
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะผ่าตัด หมายถึง การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี และเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุต่างๆ ขณะผ่าตัดจนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
Goals ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาระหว่างดาเนิน
การผ่าตัด
- ปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าผ่าตัด
- ปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้น้ ายาทาลายเชื้อ และพลาสเตอร์ปิดแผล
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้าย
- ผูป้ ่ วยนอนในท่าที่ผอ่ นคลาย อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกายไม่เกิดการกดทับ
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยไม่ผดิ ปกติไปจากเดิม
- ไม่มีรอยแดง ตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ไม่มีรอยผืน่ แดงบริ เวณผิวหนังที่สมั ผัสกับน้ ายาทาลายเชื้อ หรื อพลาสเตอร์ปิดแผล
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้เครื่ องผูกรัด เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
3. จัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่ถกู ต้องเหมาะสม โดยไม่ทาให้
การไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจติดขัด
4. ป้ องกันการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและ
กระดูก เช่น ใช้ผา้ หนุนศีรษะ หลังและบริ เวณบั้นเอว
5. ระวังการเคลื่อนหลุดของข้อต่อต่าง ๆ เช่น หัวไหล่
สะโพก
6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลพื้นห้อง
ให้แห้ง สะอาด และปราศจากของมีคม
6.1 ดูแลเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ จัดแยกประเภท
ของใช้ให้เป็ นระเบียบ
6.2 ดูแลพื้นที่หอ้ งให้แห้งอยูเ่ สมอ

เหตุผล (Rational)
1-5. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจนถึงเตียงผ่าตัด

6-7 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการทาผ่าตัดตามแผนการรักษา
ด้วยความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนหรื อความ
ไม่พร้อมของอุปกรณ์ผา่ ตัดและสถานที่
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
7. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้
7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือทุกชิ้นก่อนใช้
กับผูป้ ่ วยทุกครั้ง
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพและการทางานของ
เครื่ องไฟฟ้ าทุกชิ้นก่อนใช้ทุกครั้ง
7.3 ปรับระดับความแรงของเครื่ องจี้ไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ทาผ่าตัด
7.4 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
8. ดูแลให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจได้รับการสวนคา
สายปัสสาวะโดยปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาล
ผ่าตัด เรื่ องการสวนปัสสาวะตามหลัก Aseptic technique
- ดูแลให้ปัสสาวะไหลทางสายยางได้สะดวกไม่มี
การหักงอของสายโดยใช้นวัตกรรมประคองไว้อนุ่ ใจ
กว่า (ห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก)
- ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับการใส่สาย rectal probe
- ปูแผ่น blue pad บริ เวณสะโพกที่ติดแผ่นสื่อไฟฟ้ า
(ห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก)
9. ป้ องกันอันตรายจากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ าโดยการติด
แผ่นสื่อนาไฟฟ้ าที่บริ เวณสะโพกและก้นด้านซ้ายของ
ผูป้ ่ วยให้เต็มผิวสัมผัสของแผ่นในบริ เวณผิวหนังที่
แห้งและตรวจสอบดูรอยแดงของผิวหนังก่อนติด
- ตรวจสอบร่ างกายผูป้ ่ วยไม่ให้ผวิ หนังสัมผัสโลหะ
โดยตรง
10. ปฏิบตั ิตาม WI ของหน่วยงานพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง
การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอนผูป้ ่ วย
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะทาผ่าตัดแบบ Median sternotomy
ซึ่งจะใช้ท่าSupine position คือจัดผูป้ ่ วยนอนในท่านอน
หงาย แขนวางแนบลาตัว ศีรษะและปลายเท้าเหยียดตรง
ใช้หมอนบาง 1 ใบหนุนรองบริ เวณใต้ไหล่

เหตุผล (Rational)

8. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
จาการสวนปัสสาวะ
- เพื่อใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของร่ างกายขณะใช้เครื่ อง
ปอดหัวใจเทียม ในขณะทาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

9. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ าไม่มีรอยแดงตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการ
ใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า

10. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่า ไม่มี
อาการชาแขนหรื อปวดไหล่และการจัดท่านอน
ผูป้ ่ วยถูกต้องจะทาให้บริ เวณแผ่นอกของผูป้ ่ วยแอ่นขึ้น
และศัลยแพทย์สะดวกในการทาผ่าตัด
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
11. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง
การเตรี ยมความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัด (Skin
preparation) โดยใช้หลักการฟอกถูและใช้น้ ายาระงับเชื้อ
โดยพยาบาลช่วยรอบนอกจะฟอกผิวหนังจากจุดที่จะ
ลงมีดผ่าตัดบริ เวณหน้าอก ฟอกออกไปด้านข้างทั้ง
2 ด้าน จนถึงคอ, ใต้คาง, หัวไหล่ท้งั 2 ข้าง และฟอก
ลงมาถึงบริ เวณขาหนีบ และหน้าขาทั้งสองข้าง
12. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
ส่งเครื่ องมือผ่าตัดและการเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ
โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีปลอดเชื้อ (Sterile
technique) พยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมทีมผ่าตัดทุกคน ควรมี
ความรู้เกี่ยวกับ Sterile technique และมีความรู้ในการ
นามาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
12.1. การ Scrub มือเข้าผ่าตัด
12.2. การสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและการสวมถุงมือ
12.3. การปูผา้ Sterile คลุมบริ เวณผ่าตัดโดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการปูผา้ คลุมผ่าตัดใน Case Open Heart
13. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง
การตรวจนับผ้าซับโลหิต (Gauze , Swab) ก่อนผ่าตัด
และก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด พยาบาลผูส้ ่งเครื่ องมือ
ต้องทาการตรวจตรวจนับผ้าซับโลหิตก่อนทาผ่าตัดใน
ขณะที่ทาผ่าตัดเมื่อเปิ ดห่อเพิ่มเติม และก่อนเสร็ จสิ้น
การผ่าตัดว่ามีการนาเข้ามาใช้ และนาออกมาจาก Case
เท่ากันถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวนที่บนั ทึกไว้โดยใช้
พยาบาลในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนทาการตรวจสอบ
ร่ วมกัน14. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัด
เรื่ อง การเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และไหมเย็บในการ
ทาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
- Mitral Valve Replacement
- Aortic Valve Replacement
- Tricuspis Valve Replacement

เหตุผล (Rational)
11. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ควรทาก่อนเริ่ มผ่าตัด เพื่อลดจานวนแบคทีเรี ยที่อยูบ่ น
ผิวหนัง

12. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดอย่าง
ถูกต้อง
ตามหลัก Sterile technique และเอื้ออานวยให้กระบวนการ
ผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี

13. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัดได้รับการทาผ่าตัด
และเครื่ องมือผ่าตัดที่ปลอดภัยไม่มีการตกค้างของผ้าซับ
โลหิตอยูภ่ ายในบริ เวณแผลผ่าตัด

14. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น
หัวใจทุกชนิดได้ถกู ต้องและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
14.1 ชุดเครื่ องมืออุปกรณ์, สายยาง P.V.C.
สาหรับผ่าตัดเปลี่ยนหรื อซ่อมลิ้นหัวใจ Circulation
สาหรับ On By-pass ได้แก่
- สาย Aterail Circulation
- สาย Venous Circulation
- สาย Ventricular suction
- สาย Cardiotomy suction
- 5. สาย Blood Cardioplegia
- 6. สาย Aortic cannular,Venous cannular
14.2 เตรี ยมชุดอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษ และไหมเย็บ
ตามแนวทางการทาผ่าตัด
- Mitral Valve Replacement
- Aortic Valve Replacement
- Tricuspis Valve Replacement
- พยาบาลส่งเครื่ องมือต้องทราบเทคนิคและ
วิธีทาผ่าตัดของศัลยแพทย์แต่ละคน
อุปกรณ์และ
ไหมเย็บที่ศลั ยแพทย์ใช้พยาบาลส่ งเครื่ องมือต้องปฏิบตั ิ
ตาม Work Procedure ของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ทุกชนิด มีความสามารถเฉพาะทางมีความรวดเร็ วและ
ถูกต้อง
14.3 เตรี ยมภาชนะรอรับชิ้นเนื้อ คือ ลิ้นหัวใจที่ตดั
ออกจากผูป้ ่ วย และเศษชิ้นเนื้อต่างๆเก็บใส่ภาชนะเพื่อ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- เช็ดทาความสะอาดเครื่ องมือทุกชิ้นและตรวจสอบ
ไม่ให้มีเศษcalcium และชิน้ เนื้อติดที่เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่นากลับไปใช้ซ้ า
14.4 ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง
การจัดการกับสิ่งส่งตรวจ

เหตุผล (Rational)
14.1
เป็ นการลดระยะเวลาการผ่าตัดโดยเตรี ยม
อุปกรณ์เครื่ องมือให้พร้อมและรู้ข้นั ตอนการทาผ่าตัด
เปลี่ยนลิน้ หัวใจพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดควรมี
ความรู้
และความเชี่ยวชาญในการทาผ่าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจทุกชนิด โดยสามารถคงไว้ซ่ึงบริ เวณปลอดเชื้อ
(Sterile technique) จัดเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ ได้ถกู ต้อง
คาดการณ์ความต้องการในการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือ
ผ่าตัดและดูแลให้พร้อมใช้รวมทั้งวัสดุทางการแพทย์
เช่น Suture ขนาดต่างๆ จัดการกับชิ้นเนื้อที่ตดั ออกมาได้
อย่างถูกต้อง

14.3 เพื่อนาชิ้นเนื้อลิ้นหัวใจส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
ตามแผนการรักษา
- เพื่อให้เครื่ องมือสะอาดพร้อมนากลับไปใช้ใหม่

14.4 เพื่อให้ได้ผลการส่งตรวจชิ้นเนื้อถูกต้องตาม
แผนการรักษา
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- พยาบาลช่วยรอบนอกจัดเก็บชิ้นเนื้อหัวใจใส่ใน
ถุงพลาสติกที่เตรี ยมไว้ และใส่น้ ายา 10% Formalin
ลงในถุงปิ ดให้เรี ยบร้อย
- ติดสติกเกอร์ระบุชื่อ นามสกุลผูป้ ่ วย ชนิดของ
ชิ้นเนื้อวันที่ผา่ ตัด
- ตรวจสอบแบบฟอร์ม การขอส่งตรวจให้แพทย์
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
15. เมื่อพบภาวะวิกฤตต่างๆ สามารถจัดลาดับการ
ช่วยเหลือตามความเร่ งด่วนของปัญหาได้ เช่น ภาวะ
ช่วงก่อน On By-pass หรื อหลัง Off By-pass อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน Cardiac arrest, ภาวะ Bleeding ซึ่งถ้า
มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัด
สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ทนั ที
15.1 เมื่อเกิดภาวะ Cardiac arrest ให้ประสานงาน
กับพยาบาลช่วยรอบนอกและวิสญ
ั ญีพยาบาลในการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ Defibrillator
15.2 เมื่อเกิดภาวะ Bleeding ประสานงานกับพยาบาล
ช่วยรอบนอกในการขออุปกรณ์, Suture ที่ใช้ในการช่วย
Stop bleeding และการจดบันทึกจานวนเลือดใน
กระบอก Suction
16. สังเกตและบันทึกสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างผ่าตัด ได้แก่ การสูญเสียโลหิต
- บันทึกจานวนผ้าซับโลหิต (gauze)
- บันทึกจานวนโลหิตในขวด Suction
- สังเกตปริ มาณโลหิตที่สูญเสียโดยรอบบริ เวณที่ทา
ผ่าตัด
- รายงานแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยมีการสูญเสียโลหิตมาก
เกิน 10% ของปริ มาณโลหิตในร่ างกาย
17. เมื่อการผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อยพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดทาการตรวจนับอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของมีคมและ

เหตุผล (Rational)

15. พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดต้องกับพยาบาลช่วยรอบ
นอกเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เช่น วิสญ
ั ญีพยาบาล, Perfusionist เพื่อให้สามารถ
ช่วยกันแก้ไขภาวะวิกฤตต่างๆ ของผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที

15.2
เพื่อประสานงานกับวิสญ
ั ญีแพทย์ช่วยแก้ไข
ภาวะวิกฤตในการเสียเลือดขณะทาผ่าตัดและเพื่อให้
ผูป้ ่ วยได้รับสารน้ าและส่วนประกอบของเลือดอย่าง
เพียงพอ
16. ผูป้ ่ วยได้รับการสังเกตอาการตลอดระยะเวลาการ
ผ่าตัดและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
- ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินภาวะสูญเสียโลหิตตลอด
ระยะเวลาการผ่าตัดและได้รับการทดแทนทันท่วงที

17. เพื่อป้ องกันการตกค้างของอุปกรณ์เครื่ องมือของมี
คมและผ้าซับโลหิตในร่ างกายผูป้ ่ วย
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
ผ้าซับโลหิตให้ครบถ้วนตามจานวนที่นาเข้ามาใช้โดย
ปฏิบตั ิตามแนวทาง WI ของงานการพยาบาลผ่าตัด
เรื่ องการนับผ้าซับโลหิต,การนับเครื่ องมืออุปกรณ์
และของมีคมต่างๆ ให้ครบตามจานวนที่นาเข้ามาใช้
และแจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบก่อนการปิ ด Sternum
- กรณี ที่นบั ไม่ครบแจ้งศัลยแพทย์ทราบและค้นหา
ให้ครบก่อนปิ ด Sternum
18. เมื่อศัลยแพทย์เย็บปิ ดชั้นผิวหนังเรี ยบร้อยแล้วทา
ความสะอาดแผลผ่าตัดและทาด้วย Betadine Solution
ก่อนปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่ปราศจากเชื้อและดูแล
สาย Chest drain ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยระวังการหัก
พับและการเรี ยงสลับสายกันและเปิ ดผ้าคลุมผ่าตัด
ออกด้วยความระมัดระวังพยาบาลช่วยรอบนอก
ช่วยปิ ดแผลผ่าตัดให้เรี ยบร้อยอีกครั้ง
19. พยาบาลช่วยรอบนอกจะเช็ดคราบน้ ายา Betadine
Solution บริ เวณร่ างกายผูป้ ่ วยออกให้สะอาดทั้งตัว
พร้อมทั้งนาแผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ตดั ไว้ก่อนผ่าตัดออก
พร้อมสังเกตสภาพผิวหนังและความผิดปกติต่างๆ
เช่น มีรอยแดงหรื อตุมพองในบริ เวณที่ติดหรื อไม่
- ดึงสาย Rectal probe ออกจากตัวผูป้ ่ วย
- จัดสาย Urine catheter และถุงให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อย พร้อมทั้งหนีบสายไว้ป้องกันการไหล
ย้อนกลับของ Urine

เหตุผล (Rational)

18. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัดและป้ องกัน
การเลื่อนหลุดของสาย Chest drain พร้อมทั้งดูแลให้
พยาบาลรอบนอกต่อสาย Chest drain ลงขวดให้ถกู ต้อง
ไม่สลับสายและต่อกับเครื่ อง Continuous Suction
พร้อมทั้งเปิ ดเครื่ อง

19.
เพื่อดูแลความสะอาดของร่ างกายผูป้ ่ วยและ
ตรวจสอบอุปกรณ์สายต่างๆ ไม่ให้ติดค้างไปกับผูป้ ่ วย
พร้อมทั้งสารวจดูว่าผูป้ ่ วยมี Burn จากการติดแผ่นสื่อ
ไฟฟ้ าหรื อไม่

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะผ่าตัดตามแนว
ทางการปฏิบตั ิงานการผ่าตัดผูป้ ่ วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจทุกชนิด
Goals เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อในระยะ 72 ช.ม. หลังผ่าตัดและปลอดภัย
จากการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่ างกาย
Outcome criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีไข้หลังผ่าตัด 72 ช.ม.
- ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริ เวณแผลผ่าตัด
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- ท่อระบายต่างๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยทางานได้ดี ไม่มกี ารไหลย้อนกลับ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ป้ องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของ 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ที่
ห้องผ่าตัด
สะอาดและถูกต้อง
1.1 แบ่งพื้นที่ส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดออกจากกัน
- ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิถกู ต้องตามเทคนิค
โดยเด็ดขาด
- ปลอดเชื้อ ปลอดภัย และรวดเร็ ว
1.2 รักษากฎระเบียบการใช้พ้นื ที่ และความสะอาด
ของห้องผ่าตัดให้อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อตลอดเวลา
1.3 ทาความสะอาดห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้ง
ก่อนและหลังการผ่าตัดในแต่ละวันโดย
- ดูแลให้มีการทาความสะอาดเช็ดถูทาความ
สะอาดพื้นห้อง
- ดูแลความสะอาดโต๊ะผ่าตัด ไฟส่องผ่าตัด
เตียงผ่าตัด และเครื่ องใช้อื่นๆ ประจาห้องผ่าตัด
ตลอดจนผนังห้องโดยรอบให้ทวั่ ถึง
2.ป้ องกันการติดเชื้อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การ 2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปฏิบตั ิตนได้
ผ่าตัด
ถูกต้อง เคร่ งครัด และไม่เกิดการติดเชื้อ
2.1 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นชุดห้องผ่าตัด สวมหมวก
เก็บผมให้มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปาก จมูก ให้เรี ยบร้อย
ตัดเล็บสั้นไม่ทาเล็บมือ
2.2 ใช้รองเท้าประจาห้องผ่าตัด
2.3 จากัดจานวนบุคลากรและการเข้าออกห้องผ่าตัด
โดยเฉพาะในรายผูป้ ่ วยติดเชื้อ
2.4 ไม่เดินเข้าออกบ่อย, หรื อเดินเร็ ว ในห้องผ่าตัด
(ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน)
2.5 ดูแลไม่ให้บุคลากรที่อยูใ่ นระยะการ
แพร่ กระจายของโรคติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด
2.6 ใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่ งครัด และปรับปรุ ง 3. เพื่อให้อุปกรณ์และบริ เวณผ่าตัดสะอาด และผูป้ ่ วย
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
3. ป้ องกันการติดเชื้อที่เกิดจากผูป้ ่ วย
- ท่อระบายต่างๆที่ออกจากร่ างกายผูป้ ่ วยมี
- การทางานได้ดีไม่มกี ารไหลย้อนกลับ
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
3.1 จัดลาดับผูป้ ่ วยที่จะทาผ่าตัดให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด
3.3 ทาความสะอาดบริ เวณผ่าตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3.4 แยกผูป้ ่ วยติดเชื้อเข้าห้องติดเชื้อโดยเฉพาะ
ตั้งแต่แรก
3.5 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบายต่างๆต้องดูแลให้มกี ารทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 อุปกรณ์ที่ติดมาหรื อนามากับผูป้ ่ วยต้องเช็ดทา
ความสะอาดก่อนนาเข้าห้องผ่าตัด
3.7 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
4. ตรวจสอบ chemical indicator ที่แสดงสถานะปลอดเชื้อ
ทั้งภายนอกและภายในห่อเครื่ องมือ เครื่ องผ้าที่ใช้ใน
การผ่าตัดร่ วมกันกับพยาบาลส่งผ่าตัด และพยาบาล
ช่วยรอบนอก
5. ระมัดระวังสภาวะที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชื้อ
โรค (Contamination) เช่น ถุงมือมีการปนเปื้ อนขณะ
ผ่าตัด
6. ตรวจสอบน้ ายาทาลายเชื้อและสารต่างๆให้พร้อม
ใช้งานไม่หมดอายุ และอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ ตลอดระยะการผ่าตัด
7. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
ป้ องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยซึ่ง
ได้แก่ ผ้าซับโลหิต,เครื่ องมือและส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ผา่ ตัด

เหตุผล (Rational)

4. เพื่อให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อก่อนใช้งาน
และ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะผ่าตัด
5.
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในระบบไหลเวียนกระแส
โลหิต
6. เพื่อป้ องกันการน้ าสารน้ าและของหมดอายุมาใช้ใน
การผ่าตัด
7. เพื่อป้ องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผล
ผ่าตัดจนเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการเคลือ่ นย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีความปลอดภัยขณะย้ายออกจาก
ห้องผ่าตัดไปยังหอผูป้ ่ วยหนักได้
Outcome criteria
- แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม
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- สาย Chest drain ที่ออกจากร่ างกายไหลดีไม่มีการหักพับ
- อาการแสดงทัว่ ไปของผูป้ ่ วยคงที่ หรื อเข้าสู่เกณฑ์ปกติสญ
ั ญาณชีพอยูใ่ นด้านปกติไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรื อภาวะเสียโลหิตมาก
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลช่วยรอบนอกดูแลเช็ดคราบน้ ายาและ คราบ
เลือดตามร่ างกายผูป้ ่ วยให้สะอาด
2. ดูแลสาย Urine catheterไม่ให้หกั งอและเตรี ยม Clamp
สาย Urine catheter ไว้ขณะเตรี ยมเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
3. ตรวจสอบดึงแผ่สื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ออกและตรวจดู
บริ เวณที่ติดมีรอยแดงและตุมพองหรื อไม่
4. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
5. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องแนวทางการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
- คลุมผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ผปู้ ่ วย จัดอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่ติดกับผูป้ ่ วยให้เป็ นระเบียบไม่เกิดการดึงรั้ง
- ตรวจสอบสภาพเตียงและความพร้อมของอุปกรณ์รับ
ผูป้ ่ วยจาก ICU, เตรี ยม Clamps สาหรับหนีบสาย Chest
drain 3 ตัว ตรี ยม Pat slide, ถังออกซิเจนเคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ของวิสญ
ั ญีพยาบาลใช้ Clamps หนีบสาย Chest
drain ที่ออกจากตัวผูป้ ่ วยเหนือข้อต่อของสาย ด้านที่ติดกับ
ผูป้ ่ วย 1 ตัว
- ใช้ Clamps อีกหนึ่งตัวหนีบสายยางเส้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างขวดรองรับของเหลวจากผูป้ ่ วยกับขวดน้ า (ถ้ามี
Chest drain 2 เส้น ก็ใช้ Clamps 2 ตัว) แล้วจึง Off เครื่ อง
Continuous suction
- นาเตียงรับผูป้ ่ วยเทียบขนานกับเตียงผ่าตัดพนักงานเปล
สอดแผ่น Pat slide เข้าใต้หลังผูป้ ่ วยโดยประสานงานกับ
พยาบาลในทีมในการช่วยพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย ต้องมี
บุคลากรอย่างน้อย 4 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณตัว ผูป้ ่ วย 2
คน ประคองศีรษะผูป้ ่ วย 1 คน

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อดูแลให้ร่างกายผูป้ ่ วยสะอาดเรี ยบร้อยไม่มี
คราบน้ ายาและคราบเลือด
2. เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของ Urine เข้าไปใน
ร่ างกาย
3. เพื่อสารวจดูผปู้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จาก
เครื่ องไฟฟ้ า
4. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU ไม่มีการบาดเจ็บจากการจัดท่า
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU

46

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
ยกตะแกรงขวด Chest drain 1 คน เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
โดยการให้จงั หวะที่พร้อมเพียงกันของบุคลากร
- ยกราวกั้นเตียงผูป้ ่ วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เข็นเตียงด้วย
ความระมัดระวังแต่รวดเร็วจนถึง ICU
- พยาบาลประจาทีมผ่าตัด 1 คน, วิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน,
วิสญ
ั ญีพยาบาล 1 คน, Perfusionist 1 คน คนงาน
เข็นเปล 1 คน ร่ วมกันไปส่งผูป้ ่ วยถึง ICU
6. ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและสภาพทัว่ ไป 6. สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยปกติไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย
7. ตรวจสอบแผลผ่าตัด ท่อระบายต่างๆ ทุกครั้งก่อน 7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะเสียโลหิตและป้ องกัน
และหลังการเคลื่อนย้าย
การเลื่อนหลุดของท่อระบายต่างๆ
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึงการพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเสร็ จ
เรี ยบร้อยและพร้อมจะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัดไปหอผูป้ ่ วยหนักและการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
72 ชม.
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุ
เคลื่อนย้ายไป ICU

ขณะ

Goals ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจได้รับการดูแล
และมีความปลอดภัยสาหรับการ
เคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัดไป ICU ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน ICU มีการส่งต่อข้อมูลสาคัญต่างๆ เพื่อให้
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บและปลอดภัยตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเคลื่อนย้าย
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ดูแลผูป้ ่ วยทุกรายขณะเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด 1.
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลความปลอดภัยขณะ
ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี
เคลือ่ นย้ายไป ICU
2. ตรวจสอบสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้าย 2. เพือ่ รับทราบการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้
ทันที
3. นาส่งผูป้ ่ วยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยในระยะ 3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
ผ่าตัดให้พยาบาล ICU ทราบได้แก่
จากภาวะแทรกซ้อน
- 3.1 โรคและชนิดของการทาผ่าตัด
- 3.2 ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด
- 3.3 สภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
- 3.4 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
- 3.5 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสารการผ่าตัด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการรักษาพยาบาล
- 3.6 มีการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยในรายที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติ เช่น ไม่ได้ปิด Sternum,มี Packing gauze หรื อ
มี Canular ต่างๆติดไปกับผูป้ ่ วย
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด
Goals เพื่อประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมไม่พบภาวะแทรกซ้อน ที่
มีผลจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด (Postoperative visit) และให้คาแนะนาผูป้ ่ วยในการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัดการใช้ชีวติ ประจาวัน
Outcome criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึมและไม่มีรอยแดงจากการแพ้พลาสเตอร์
- ไม่มีรอยแดงและตุมพองที่ผวิ หนังบริ เวณแผ่สื่อไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยมีสุขสบายสามารถรับฟังคาอธิบายในการปฏิบตั ิตวั ได้
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1.
พยาบาลงานผ่าตัดทุกคนมีหน้าที่ไปเยีย่ มผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัด หลังจากย้ายออกจาก ICU (Postoperativevisit) โดยปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง
การเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
2.
ประเมินสภาพแผลผ่าตัดรอยแดงของผิวหนัง
บริ เวณติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อรอยแดงจากผิวหนังแพ้
พลาสเตอร์
3. อธิบายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตัวขณะกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นดั

เหตุผล (Rational)
1.
เพื่อสังเกตร่ างกายทัว่ ไปของผูป้ ่ วยและสอบถาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยและให้ขอ้ มูลในการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด

2. นาข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดซ้ า
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรับทราบข้อมูลการปฏิบตั ิตวั หลังเมื่อ
กลับบ้าน
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดแก้ ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิด
นางพิชชาภรณ์ ทองพานิช
นางสาวทัศริ นทร์ น้อยศรี มุม
นางสิ รีรัศมิ์ ชาญธี ระวัฒนา
นางสาวกรรณิการ์ เชยพิมพ์

ผนังกั้นหัวใจห้ องบนรั่ว (Atrial septum defect: ASD) สามารถแบ่งย่อยได้ข้ ึนกับตาแหน่งของการ
รั่วของผนังกั้นหัวใจทั้งสองข้าง เลือดมักจะไหลลัดวงจรจากห้องบนซ้ายไปขวาเกิด Volume load ต่อห้อง
บนขวาและห้องล่างขวา เป็ นผลให้เกิดภาวะ Right ventricular enlargement และ Hypertrophy

อำกำรแสดง ส่วนใหญ่พบได้ต้งั แต่วยั ทารก ส่วนใหญ่ทารกมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติมากนัก แต่
ถ้ารู รั่วมีขนาดใหญ่จะทาให้มีภาวะหัวใจวาย ฟังเสียงหัวใจได้เสียง Murmur ในทารกจะมีอาการหายใจ หอบ
เหนื่อยและเขียวขณะร้องไห้หรื อดูดนม
กำรรักษำ
หากรูรั่วไม่ใหญ่มากจะสามารถปิ ดได้เองและอาจไม่พบอาการแสดงที่ผดิ ปกติแต่
อย่างไรก็ตาม หากรู รั่วขนาดใหญ่ตอ้ งทาการผ่าตัดแก้ไขแบบ Open heart surgery คือ ต้องมีการใช้เครื่ อง
ปอดและหัวใจเทียมขณะทาการผ่าตัด (Cardio pulmonary bypass) การผ่าตัดมักจะทาการผ่าตัดแบบ
Median sternotomy และผ่าตัดแก้ไขปิ ดรูรั่วดังกล่าวโดยใช้ Pericardial patch หรื อ Dracron patch closure
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด Closure of ASD เพือ่ แก้ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิดชนิด
(Atrial septum defect: ASD) แบ่งเป็ น
1. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การประเมินสภาพผูป้ ่ วยมีความพร้อมที่จะ
เข้ารับการผ่าตัดด้วยการเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด (Preoperative-visit) เพื่อรับทราบปัญหาทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วยและลดความวิตกกังวล รวมทั้ง การพยาบาล
ในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดและส่งต่อจนถึงเตียงผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอกเป็ น
เปล
ภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
2. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด หมายถึง การให้การพยาบาลในระยะที่ผปู้ ่ วยเริ่ มนอน
บนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธีจนเสร็ จการผ่าตัดและ เคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยออกจากเตียงผ่าตัด ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและมีความ
ปลอดภัย
3. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึง การพยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจาก
เตียงผ่าตัดจนถึงหอผูป้ ่ วยหนักหรื อห้องพักฟื้ นในระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไปหอผูป้ ่ วยหนัก
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การดูแลและให้การพยาบาลให้ผปู้ ่ วยมี
ความ
พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด (Atrial septum defect: ASD) ด้วยวิธีผา่ ตัด
Clourse of ASD
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมที่จะเข้ารับ
การผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
(Atrial
septum defect: ASD) ด้วยวิธีผา่ ตัดClosure of ASD
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Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยและญาติยอมรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็ น การรักษาโดยการผ่าตัด การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบตั ิตนในทุกระยะการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านร่ างกาย, จิตใจ, สังคมและจิตวิญญาณ
- พฤติกรรมแสดงออกของผูป้ ่ วยทางสีหน้า แววตา คาพูด และท่าทางแสดงออกถึง การ
ยอมรับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
- ขณะให้คาแนะนามีการซักถามข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย โดยไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อน
ผ่าตัด (preoperative-visit)
1.1 ใช้สรรพนามเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยให้เหมาะสม แนะนา
ตนเอง และสถานที่ ฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์ของการ
เยีย่ ม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วย พูดคุยกับผูป้ ่ วย
ด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร
1.2 ยอมรับผูป้ ่ วยในฐานะปัจเจกบุคคล
- ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
- ไม่พดู คุยเรื่ องของผูป้ ่ วยให้ผปู้ ่ วยได้ยนิ
2. รับรู้และประเมินความวิตกกังวลและความกลัวของ
ผูป้ ่ วยต่อการผ่าตัดโดย
2.1 พูดคุย ซักถาม ให้ผปู้ ่ วยระบายความในใจ
ความกังวล และสังเกตพฤติกรรม
2.2 ตอบข้อข้องใจ ตลอดจนให้กาลังใจ และ
หลีกเลี่ยงคาพูดที่เพิม่ ความกังวล
3. ให้ความรู้และคาแนะนาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับ
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่าตัด
3.3 การให้ยาระงับความรู้สึก
3.4 การปฏิบตั ิตนก่อนและหลังการผ่าตัด
3.5 แหล่งประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยไว้วางใจ บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาและ
ความรู้สึกของตน และคลายความวิตกกังวลพร้อมให้
ความร่ วมมือในการพยาบาล

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยระบายความกลัว และความวิตกกังวล
และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ผปู้ ่ วยต้องการและ
ควรทราบมีความเข้าใจและยอมรับการผ่าตัด

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงสภาพภายในห้องผ่าตัดและการ
ปฏิบตั ิตนโดยดูภาพประกอบจากสมุดคู่มือแนวทางการ
เยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความรู้, ข้อมูล
ต่างๆและรับสภาพร่ างกายหลังการผ่าตัด, มีความพร้อม
ด้านจิตใจเมื่ออยูใ่ น ICU
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
4. ทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
- การลงนามยินยอมรับการผ่าตัด
- การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเช่นผลเลือด, Chest
X-Rayผล EKG,ผล Echo

เหตุผล (Rational)
4. เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กบั พยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วยหากพบว่ามีความผิดปกติและยังไม่ได้รับการ
แก้ไข หรื อเป็ นการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ/
ภาวะเสี่ยงที่พบกับทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัด Closure of ASD
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจเช็คความพร้อมในเรื่ องของการรับผูป้ ่ วยผ่าตัดถูกตัว ถูกตาแหน่ง
และได้รับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถูกต้องและมีความพร้อมทางด้านร่ างกายและนา
ข้อมูลของผูป้ ่ วยมาวางแผนในการเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง
Outcome Criteria
- รับผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่กาหนดไว้
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร, ใบเซ็นยินยอมให้ทาหัตถการ
ข้อมูลประวัติผปู้ ่ วยถูกต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการครบเอกสารสิทธิยนื ยัน
ได้รับการงดอาหารและน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6-8 ชม. ก่อนผ่าตัด
- ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ควรติดมากับผูป้ ่ วย เช่น ฟันปลอม,ของมีค่าต่างๆ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ทักทาย แนะนาตนเองกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งถามชื่อ นามสกุล ให้ถกู ต้อง และสารวจเอกสารและศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
1.1 ชื่อ-สกุล อายุ เลขประจาตัวผูป้ ่ วย, หอผูป้ ่ วย
การวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ตรงตามตารางการผ่าตัด
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย
- ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
- ประวัติการเจ็บป่ วย และการผ่าตัดในอดีต
- โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
- การแพ้ยาและสารเคมี
- ยาที่ใช้ประจา
1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ผลเลือด และปัสสาวะ
- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้อง และผูป้ ่ วย
เข้าใจในกระบวนการรักษา เพื่อนาไปสู่ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิตนก่อน และหลังผ่าตัด เพื่อให้มกี ารส่งต่อ
ข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ หรื อภาวะเสี่ยงที่พบให้กบั
ทีมพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดโดยบันทึกข้อมูล
ที่พบลงในแบบบันทึก Perioperative Record
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
- คลื่นหัวใจ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรื อผูม้ ีความ
ผิดปกติของหัวใจ)
- การตรวจพิเศษเฉพาะโรค เช่น การสวนหัวใจ
การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1.4 การลงนามอนุญาตการผ่าตัดที่ลงนามผูป้ ่ วยหรื อ
ผูแ้ ทนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
1.5 คาสัง่ แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด และยาที่ผปู้ ่ วย
ได้รับ
1.6 ใบตรวจสอบ การเตรี ยมก่อนผ่าตัด (Pre-Operative
check list)
1.7
เอกสารแสดงความยินยอมรับทราบในการ
จ่ายเงินค่าเครื่ องมือแพทย์พิเศษที่ใช้ในการผ่าตัด
2. ตรวจสอบการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
2.1บริ เวณผ่าตัดตาแหน่งของร่ างกายที่ได้รับการ
เตรี ยมผ่าตัดได้แก่บริ เวณหน้าอก
2.2 การได้รับยาและสารน้ าก่อนการผ่าตัด
2.3 การงดอาหารและน้ าดื่ม ตามแผนการรักษา
2.4 ไม่มีของมีค่า ฟันปลอม แว่นตา เลนส์ สัมผัส
และสิ่งที่เป็ นสื่อไฟฟ้ า
2.5 การสวนอุจจาระ และการถ่ายปัสสาวะก่อนเข้า
ห้องผ่าตัด หรื อได้รับการสวนคา
2.6 มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง ก่อนผ่าตัด
2.7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้กบั ผูป้ ่ วย
3. ประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
3.1 สัญญาณชีพ
3.2 การรู้สึกตัวและการรับรู้
3.3 ความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก
3.4 ดูแลท่อระบายต่างๆ ที่ติดมากับผูป้ ่ วย เช่น
ท่อระบายทรวงอก ท่อระบายปัสสาวะ ฯลฯ (ถ้ามี)ให้
ทางานได้สะดวก

เหตุผล (Rational)

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมก่อนผ่าตัด ถูกคน ถูก
ตาแหน่ง ถูกต้องตามแผนการรักษา

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไป
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
ทันท่วงที
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มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลนอกเป็ นเปลภายในเพื่อเข้าเขต
สะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอก
เปลี่ยนเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัด รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเจ็บป่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัย จากการพลัดตกจากเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วยมีสีหน้า
คลายความวิตกกังวลเมื่อนอนอยูบ่ นเตียงและได้รับความอบอุ่น ขณะรอรับการทาหัตถการจากวิสญ
ั ญีแพทย์
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินสภาวะร่ างกายและระดับความรู้สึกตัวของ
ผูป้ ่ วย
2. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกัน
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและการพลัดตกจากเตียง
2.1 ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียง
หนึ่ง ต้องล็อคล้อเตียงให้เรี ยบร้อย ระมัดระวังมิให้
รถเข็นนอนแยกจากกันขณะผูป้ ่ วยเคลื่อนตัว
2.2 ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ช่วยเหลือให้
ผูป้ ่ วยเลื่อนจากเตียงภายนอกไปยังเตียงภายใน กรณี ที่
ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดีและในกรณี ที่ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วย (Pat slide) ช่วย
เลื่อนตัวผูป้ ่ วยขณะเลื่อนตัวต้องช่วยประคองไหล่ คอ
และศีรษะของผูป้ ่ วยไปพร้อมๆ กันด้วยความ
ระมัดระวัง
2.2 ระวังอวัยวะของผูป้ ่ วย มิให้ยนื่ ออกนอกรถเข็น
2.3 สังเกตอาการผิดปกติ และให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด ใช้เครื่ องผูกยึด
ผูป้ ่ วยทุกครั้งเมื่อนอนบนเตียงผ่าตัด
4. ถอดเสื้อผูป้ ่ วยออกโดยมิให้มกี ารเปิ ดเผยผูป้ ่ วยเกินไป
และห่มผ้าให้ผปู้ ่ วยเพื่อความอบอุ่น
5. คอยดูแลผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นสายตา

เหตุผล (Rational)
1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะความ
เจ็บป่ วย
2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้าย

3. เพือ่ ป้ องกันผูป้ ่ วยพลัดตกจากเตียงผ่าตัด
4. เพื่อป้ องกันสิทธิผปู้ ่ วยและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวล และปลอดภัยจาก
การพลัดตกจากเตียง
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะผ่าตัด หมายถึง การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด Closure Of ASD
เริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี และเฝ้ า
ระวังภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุต่างๆ ขณะผ่าตัดจนเสร็จสิ้นการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
Goals ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาระหว่างดาเนินการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้น้ ายาทาลายเชื้อ และพลาสเตอร์ปิดแผล
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้าย
- ผูป้ ่ วยนอนในท่าที่ผอ่ นคลาย อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายไม่เกิดการกดทับ
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยไม่ผดิ ปกติไปจากเดิม
- ไม่มีรอยแดง ตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ไม่มรี อยผืน่ แดงบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับนำ้ ยำทำลำยเชือ้ หรือพลำสเตอร์ ปิดแผล
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้เครื่ องผูกรัด เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
3. จัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่ถกู ต้องเหมาะสม โดยไม่ทาให้
การไหลเวียนโลหิ ตและระบบการหายใจติดขัด
4. ป้ องกันการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และ
กระดูก เช่น ใช้ผา้ หนุนศีรษะ หลังและบริ เวณบั้นเอว
5. ระวังการเคลื่อนหลุดของข้อต่อต่างๆ เช่น หัวไหล่
สะโพก
6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลพื้นห้อง
ให้แห้ง สะอาด และปราศจากของมีคม
6.1 ดูแลเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ จัดแยกประเภท
ของใช้ให้เป็ นระเบียบ
6.2 ดูแลพื้นที่หอ้ งให้แห้งอยูเ่ สมอ
7. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้
7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือทุกชิ้นก่อนใช้
กับผูป้ ่ วยทุกครั้ง

เหตุผล (Rational)
1-5. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจนถึงเตียงผ่าตัด

6-7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการทาผ่าตัดตามแผนการรักษา
ด้วยความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน หรื อ
ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ผา่ ตัดและสถานที่
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการทางานของเครื่ อง
ไฟฟ้ าทุกชิ้นก่อนใช้ทุกครั้ง
7.3 ปรับระดับความแรงของเครื่ องจี้ไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ทาผ่าตัด.
7.4 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
8. ดูแลให้ผปู้ ่ วยผ่าตัด Closure of ASD ได้รับการสวน
คาสายปัสสาวะโดยปฏิบตั ิการสวนปัสสาวะตามหลัก
Aseptic technique
- ดูแลให้ปัสสาวะไหลทางสายยางได้สะดวกไม่มี
การหักงอของสาย
- ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับการใส่สาย Rectal probe
9. ป้ องกันอันตรายจากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ าโดยการติด
แผ่นสื่อนาไฟฟ้ าที่บริ เวณสะโพกและก้นด้านซ้ายของ
ผูป้ ่ วยให้เต็มผิวสัมผัสของแผ่นในบริ เวณผิวหนังที่แห้ง
และตรวจสอบดูรอยแดงของผิวหนังก่อนติด
- ตรวจสอบร่ างกายผูป้ ่ วยไม่ให้ผวิ หนังสัมผัสโลหะ
โดยตรง
10. ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอนผูป้ ่ วย
ผ่าตัด Closure of ASD จะทาผ่าตัดแบบ Median
sternotomy ซึ่งจะใช้ทา Supine position คือ จัดผูป้ ่ วย
นอนในท่านอนหงาย แขนวางแนบลาตัว ศีรษะและ
ปลายเท้าเหยียดตรง ใช้หมอนบาง 1 ใบหนุนรองบริ เวณ
ใต้ไหล่
11. เตรี ยมความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัด (Skin
preparation) โดยใช้หลักการฟอกถูและใช้น้ ายาระงับเชื้อ
ทาโดยพยาบาลช่วยรอบนอกจะทาการฟอกผิวหนังจาก
จุดที่จะลงมีดผ่าตัดบริ เวณหน้าอก ฟอกออกไปด้านข้าง
ทั้ง 2 ด้าน จนถึงคอ, ใต้คาง, หัวไหล่ท้งั 2 ข้าง และฟอก
ลงมาถึงบริ เวณขาหนีบและหน้าขาทั้งสองข้าง

เหตุผล (Rational)

8.เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
จาการสวนปัสสาวะ เพื่อใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของ
ร่ างกายขณะใช้เครื่ องปอดหัวใจเทียม ในขณะทาผ่าตัด
Closure of ASD

9. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ าไม่มีรอยแดงตุ่มพองหรื อแผลไหม้จาก
การใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า

10. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่า ไม่มี
อาการชาแขนหรื อปวดไหล่และการจัดท่านอนผูป้ ่ วย
ถูกต้องจะทาให้บริ เวณแผ่นอกของผูป้ ่ วยแอ่นขึ้นและ
ศัลยแพทย์สะดวกในการทาผ่าตัด

11. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด เป็ นสิ่งสาคัญที่
ควรทาก่อนเริ่ มผ่าตัด เพื่อลดจานวนแบคทีเรี ยที่อยูบ่ น
ผิวหนัง
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
12. การส่งเครื่ องมือผ่าตัดและการเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ
ต่างๆ โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีปลอดเชื้อ (Sterile
technique) พยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมทีมผ่าตัดทุกคนควรมีความรู้
เกี่ยวกับ Sterile technique และมีความรู้ในการนามาปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. การ Scrub มือเข้าผ่าตัด
2. การสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและการสวมถุงมือ
3. การปูผา้ Sterile คลุมบริ เวณผ่าตัดโดยปฏิบตั ิตามแนว
ทางการปูผา้ คลุมผ่าตัดใน Case Open Heart
13. การตรวจนับผ้าซับโลหิต (Gauze , Swab) ก่อนผ่าตัดและ
ก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด พยาบาลผูส้ ่งเครื่ องมือต้องทาการตรวจ
นับผ้าซับโลหิตก่อนทาผ่าตัดในขณะที่ทาผ่าตัดเมื่อเปิ ดห่อ
เพิ่มเติม และก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัดว่ามีการนาเข้ามาใช้และนา
ออกมาจาก Case เท่ากันถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวนที่บนั ทึก
ไว้โดยใช้พยาบาลในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนทาการตรวจสอบ
ร่ วมกัน
14. ปฏิบตั ิการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการเตรี ยมเครื่ องมือ
อุปกรณ์และไหมเย็บในการทาผ่าตัด Closure of ASD
14.1 เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์และไหมเย็บในการทาผ่าตัด
Closure of ASD ได้แก่
1. เครื่ องมือพื้นฐานสาหรับเปิ ดทรวงอก 1 ชุด
2. เครื่ องมือเปิ ดหัวใจ 1 ชุด
3. เลื่อยไฟฟ้ าตัดกระดูกหน้าอก 1 ชุด
วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่วสั ดุทางการแพทย์ชนิด
Dacron patch ใช้สาหรับทาผนังกั้นห้องหัวใจเพื่อปิ ดรู รั่ว ASD
ไหมเย็บแผล,ใบมีดสาย Suction พร้อมหัวดูด, สายจี้ไฟฟ้ า
,Syringe disposable ขนาดต่าง ๆ ผ้าgauze, swab
4.ชุดผ้าSterileคลุมผ่าตัดและแผ่นปิ ดผิวหนัง
(Steridrape)
14.2 ชุดเครื่ องมืออุปกรณ์, สายยาง P.V.C. สาหรับการทา
ผ่าตัดClosure of ASD Circulation สาหรับ On By-pass ได้แก่

เหตุผล (Rational)
12. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัด
อย่าง ถูกต้องตามหลัก Sterile technique และ
เอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตาม
เทคนิควิธี

13. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัดได้รับการ
ทาผ่าตัดที่ปลอดภัยไม่มกี ารตกค้างของผ้าซับ
โลหิตอยูภ่ ายในบริ เวณแผลผ่าตัด

14. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัด
Closured of ASD ได้ถกู ต้องและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
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1. สาย Aterail Circulation
2. สาย Venous Circulation
3. สาย Ventricular suction
4. สาย Cardiotomy suction
5. สาย Blood Cardioplegia
6. สาย Aortic cannular,Venous cannular
14.3 เตรี ยมชุดอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษ และไหมเย็บตาม
แนวทางการทาผ่าตัด Closure of ASD เช่น Richardson’s
retractor , ไหม prolene /surgipro 4/0
14.4 พยาบาลส่งเครื่ องมือต้องปฏิบตั ิตาม Work Procedure
ได้ถกู ต้อง ต้องทราบเทคนิคและวิธีทาผ่าตัดของศัลยแพทย์
แต่ละคนรวมทั้งอุปกรณ์และไหมเย็บแผลแต่ละชนิดที่
ศัลยแพทย์ใช้ตอ้ งมีความสามารถเฉพาะทางมีความรวดเร็ว
และถูกต้อง
15.ขั้นตอนการส่งเครื่ องมือผ่าตัด Closure of ASD
15.1.เปิ ดsternum แบบ Median Sternotomy ตั้งแต่บริ เวณ
Sternal notch จนถึงบริ เวณลิ้นปี่ โดยจะผ่านตั้งแต่ช้นั skin
ชั้นใต้ผวิ หนัง ชั้นกล้ามเนื้อ บนกระดูกหน้าอก แล้วเลื่อยตัด
กระดูกหน้าอกให้แยกออกจากกันตามแนวยาวเพื่อเปิ ดทรวง
อก

The incision is larger (about 6 - 8 inches), made down the
sternum, through bone and muscle
(http://www.clevelandclinic.org/heartcenter/pub/guide/disease/mini_invasivehs.
htm)

เหตุผล (Rational)

15.เพื่อเปิ ดทรวงอก ให้สามารถเห็นบริ เวณที่ทา
การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และ
สามารถทาการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของ
หัวใจได้
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เหตุผล (Rational)
15.2 เปิ ดชั้นเยือ่ หุม้ หัวใจ(Pericardiotomy) และตัด
เยือ่ หุม้ หัวใจเก็บไว้สาหรับใช้เป็ น pericardial path เพื่อ
ปิ ดรู ASD โดยเก็บรักษาไว้ในชามรู ปไตที่ม0ี .9%NSS
หล่อไว้ จากนั้นเย็บรั้งPericardiumที่เหลือไว้
15.3 ทา Extra Corporeal Circulation โดย
- ใส่ Aortic canular บริ เวณ Ascending Aorta
- ใส่สาย Venous canular ที่บริ เวณ Rt.Atrium
โดยผ่านทาง Superior Vena Cava และ Inferior Vena
Cava อย่างละ 1 สาย
- เย็บ pursting รอบบริ เวณ Ascending Aorta
เพื่อให้สาร Cardioplegia solution
- ใส่ LV Vent Suction
15.4ทาการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ
- เย็บปิ ดรู ASD ด้วย Pericardial/ Dacron patch
และ Prolene 4/0 เข็ม 17m.m
16. เมื่อพบภาวะวิกฤตต่างๆ จัดลาดับการช่วยเหลือตาม 16.เพื่อประสานงานกับวิสญ
ั ญีแพทย์ช่วยแก้ไขภาวะ
ความเร่ งด่วนของปัญหาได้เช่น ภาวะช่วงก่อน On By- วิกฤติในการเสียเลือดขณะทาผ่าตัดและเพื่อให้ผปู้ ่ วย
pass หรื อหลัง Off By-pass อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับสารน้ าและส่วนประกอบของเลือดอย่างเพียงพอ
Cardiac arrest, ภาวะ Bleeding ซึ่งถ้ามีปัญหาเหล่านี้
เกิดขึ้นพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ่ วยที่มภี าวะแทรกซ้อนระหว่าง
ผ่าตัดได้ทนั ที
16.1 เมื่อเกิดภาวะ Cardiac arrest ให้ประสานงานกับ
พยาบาลช่วยรอบนอกและวิสญั ญีพยาบาลในการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ Defibrillator
16.2 เมื่อเกิดภาวะ Bleeding ประสานงานกับ พยาบาล
ช่วยรอบนอกในการขออุปกรณ์, Suture ที่ใช้ ในการ
ช่วย Stop bleeding และการจดบันทึกจานวนเลือดใน
กระบอก Suction
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17. สังเกตและบันทึกสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ผ่าตัด ได้แก่ การสูญเสียโลหิต
- บันทึกจานวนผ้าซับโลหิต (gauze)
- บันทึกจานวนโลหิตในขวด Suction
- สังเกตปริ มาณโลหิตที่สูญเสียโดยรอบบริ เวณที่
ทาผ่าตัด
- รายงานแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยมีการสูญเสียโลหิตมาก
เกิน 10% ของปริ มาณเลือดในร่ างกาย
18. เมื่อการผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อยพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดทาการตรวจนับอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของมีคมและ
ผ้าซับโลหิตให้ครบถ้วนตามจานวนที่นาเข้ามาใช้ โดย
ปฏิบตั ิตามแนวทาง WI ของงานการพยาบาลผ่าตัด
เรื่ องการนับผ้าซับโลหิต,การนับเครื่ องมืออุปกรณ์และ
ของมีคมต่างๆ ให้ครบตามจานวนที่นาเข้ามาใช้และ
แจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบก่อนการปิ ด Sternum กรณี ที่
นับไม่ครบแจ้งศัลยแพทย์ทราบและค้นหาให้ครบก่อน
ปิ ด Sternum
19. เมื่อศัลยแพทย์เย็บปิ ดชั้นผิวหนังเรี ยบร้อยแล้วทา
ความสะอาดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าอก และทาด้วย
Betadine Solution ก่อนปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่ปราศจาก
เชื้อ และดูแลสาย Chest drain ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ระวังการหักพับและการเรี ยงสลับสายกัน เปิ ดผ้าคลุม
ผ่าตัดออกด้วยความระมัดระวัง พยาบาลช่วยรอบนอก
ช่วยปิ ดแผลผ่าตัดให้เรี ยบร้อยอีกครั้ง
20. พยาบาลช่วยรอบนอกเช็ดคราบน้ ายาBetadine
Solution บริ เวณร่ างกายผูป้ ่ วยออกให้สะอาดทั้งตัว
พร้อมทั้งนาแผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ก่อนผ่าตัดออก
พร้อมสังเกตสภาพผิวหนังและความผิดปกติต่างๆ เช่น
มีรอยแดงหรื อตุ่มพองในบริ เวณที่ติดหรื อไม่
- ดึงสาย Rectal probe ออกจากตัวผูป้ ่ วย

เหตุผล (Rational)
17. ผูป้ ่ วยได้รับการสังเกตอาการตลอดระยะเวลาผ่าตัด
และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผูป้ ่ วยได้รับ
การประเมินภาวะสูญเสียโลหิตตลอดระยะเวลาการ
ผ่าตัดและได้รับการทดแทนทันท่วงที

18. เพื่อป้ องกันการตกค้างของอุปกรณ์เครื่ องมือ, ของ
มีคมและผ้าซับโลหิตในร่ างกายผูป้ ่ วย

19.เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัด ป้ องกัน
การเลื่อนหลุดของสาย Chest drainพร้อมทั้งดูแลให้
พยาบาลรอบนอกต่อสาย Chest drain ลงขวดให้
ถูกต้องไม่สลับสายและต่อกับเครื่ อง
Continuous
Suction พร้อมทั้งเปิ ดเครื่ อง (ตั้ง Pressure 20 mmHg)

20.เพื่อดูแลความสะอาดของร่ างกายผูป้ ่ วยและตรวจสอบ
อุปกรณ์สายต่างๆไม่ให้ติดค้างไปกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้ง
สังเกตดูว่าผูป้ ่ วยมีภาวะBurnจากการติดแผ่นสื่อไฟฟ้ า
หรื อไม่
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- จัดสาย Urine catheter และถุงให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อยพร้อมทั้งหนีบสายไว้ป้องกันการไหล
ย้อนกลับของ Urine

เหตุผล (Rational)

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ จากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะผ่าตัดตามแนว
ทางการปฏิบตั ิงานการผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อในระยะ 72 ช.ม. หลังผ่าตัดและปลอดภัย
จากการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่ างกาย
Outcome criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีไข้หลังผ่าตัด 72 ช.ม.
- ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริ เวณแผลผ่าตัด
- ท่อระบายต่างๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยทางานได้ดีไม่มกี ารไหลย้อนกลับ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ป้ องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของห้องผ่าตัด
1.1 แบ่งพื้นที่ส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดออกจากกันโดย
เด็ดขาด
1.2 รักษากฎระเบียบการใช้พ้นื ที่และความสะอาดของห้อง
ผ่าตัดให้อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อตลอดเวลา
1.3 ทาความสะอาดห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนและหลัง
การผ่าตัดในแต่ละวัน โดย
- ดูแลให้มีการทาความสะอาดเช็ดถูทาความ สะอาดพื้น
ห้อง
- ดูแลความสะอาดโต๊ะผ่าตัดไฟส่องผ่าตัดเตียงผ่าตัดและ
เครื่ องใช้อื่นๆ ประจาห้องผ่าตัด ตลอดจนผนังห้องโดยรอบให้
ทัว่ ถึง
2. ป้ องกันการติดเชื้อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การผ่าตัด
2.1 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นชุดห้องผ่าตัด สวมหมวก เก็บผมให้
มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปาก จมูก ให้เรี ยบร้อย ตัดเล็บสั้นไม่ทาเล็บ
มือ
2.2 ใช้รองเท้าประจาห้องผ่าตัด

เหตุผล (Rational)
1.เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมผ่าตัดด้วย
อุปกรณ์ที่สะอาด และถูกต้อง ผูป้ ่ วยได้รับการ
ปฏิบตั ิถกู ต้องตามเทคนิคปลอดเชื้อ ปลอดภัย
และรวดเร็ ว

2.เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
ปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง และเคร่ งครัด และไม่เกิด
การติดเชื้อ
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2.3 จากัดจานวนบุคลากรและการเข้าออกห้องผ่าตัด
โดยเฉพาะในรายผูป้ ่ วยติดเชื้อ
2.4 ไม่เดินเข้าออกบ่อย, หรื อเดินเร็ ว ในห้องผ่าตัด
(ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน)
2.5 ดูแลไม่ให้บุคลากรที่อยูใ่ นระยะการแพร่ กระจาย
ของโรคติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด
2.6 ใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่ งครัด และปรับปรุ ง
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3. ป้ องกันการติดเชื้อที่เกิดจากผูป้ ่ วย
3.1 จัดลาดับผูป้ ่ วยที่จะทาผ่าตัดให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด
3.3 ทาความสะอาดบริ เวณผ่าตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3.4 แยกผูป้ ่ วยติดเชื้อเข้าห้องติดเชื้อโดยเฉพาะตั้งแต่แรก
3.5 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบายต่างๆ ต้องดูแลให้มีการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 อุปกรณ์ที่ติดมาหรื อนามากับผูป้ ่ วยต้องเช็ดทาความ
สะอาดก่อนนาเข้าห้องผ่าตัด
3.7 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
4. ตรวจสอบ Chemical indicator ที่แสดงสถานะ
ปลอดเชื้อทั้งภายนอกและภายในติดกับห่อเครื่ องมือ
เครื่ องผ้าที่ใช้ในการผ่าตัดร่ วมกันกับพยาบาลส่งผ่าตัด
และพยาบาลช่วยรอบนอก
5. ระมัดระวังสภาวะที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชื้อโรค
(Contamination) เช่น ถุงมือมีการปนเปื้ อนขณะผ่าตัด
6. ตรวจสอบน้ ายาทาลายเชื้อและสารน้ าต่างๆให้พร้อม
ใช้งานไม่หมดอายุ และอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อโดยใช้
เทคนิคปลอดเชื้อตลอดระยะการผ่าตัด
7. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
ป้ องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยซึ่งได้แก่
ผ้าซับโลหิต,เครื่ องมือและส่วนประกอบของอุปกรณ์
ผ่าตัด

เหตุผล (Rational)

3.เพื่อให้อุปกรณ์และบริ เวณผ่าตัดสะอาด และผูป้ ่ วย
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ท่อระบายต่างๆที่ออกจาก
ร่ างกายผูป้ ่ วยมีการทางานได้ดีไม่มกี ารไหลย้อนกลับ

4. เพื่อให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีประสิทธิภาพในการใช้
งานและอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อก่อนใช้งาน
และ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะผ่าตัด
5.เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในระบบไหลเวียนกระแส
โลหิต
6.เพื่อป้ องกันการน้ าสารนาสารน้ าและของหมดอายุมา
ใช้ในการผ่าตัด
7.เพื่อป้ องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผล
ผ่าตัดจนเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ
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มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีความปลอดภัย ขณะ
ย้ายออกจากห้องผ่าตัดไปยังหอผูป้ ่ วยหนักได้
Outcome criteria
- แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม
- สาย Chest drain ที่ออกจากร่ างกายไหลดี ไม่มกี ารหักพับ
- อาการแสดงทัว่ ไปของผูป้ ่ วยคงที่ หรื อ เข้าสู่เกณฑ์ปกติสญ
ั ญาณชีพอยูใ่ นด้านปกติไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรื อภาวะเสียโลหิตมาก
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลช่วยรอบนอกดูแลเช็ดคราบน้ ายาและ คราบ
เลือดตามร่ างกายผูป้ ่ วยให้สะอาด
2. ดูแลสาย urine catheterไม่ให้หกั งอและเตรี ยม Clamp
สาย Urine catheter ไว้ขณะเตรี ยมเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วยไป ICU
3. ตรวจสอบดึงแผ่สื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ออกและตรวจดู
บริ เวณที่ติดมีรอยแดงและตุ่มพองหรื อไม่
4. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
5. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องแนวทางการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
- คลุมผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ผปู้ ่ วยจัดอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ที่ติดกับผูป้ ่ วยให้เป็ นระเบียบไม่เกิดการดึงรั้ง
- ตรวจสอบสภาพเตียงและความพร้อมของอุปกรณ์ รับ
ผูป้ ่ วยจาก ICU, เตรี ยม Clamps สาหรับหนีบสาย Chest
drain 4 ตัว เตรี ยม Pat slide, ถังออกซิเจนเคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ของวิสญ
ั ญีพยาบาล
- ใช้ Clamps หนีบสาย Chest drain ที่ออกจากตัว
ผูป้ ่ วยเหนือข้อต่อของสาย ด้านที่ติดกับผูป้ ่ วย 1 ตัว
- ใช้ Clamps อีกหนึ่งตัวหนีบสายยางเส้นที่ เชื่อมต่อ
ระหว่างขวดรองรับของเหลวจากผูป้ ่ วยกับขวดน้ า
(ถ้ามี Chest drain 2 เส้น ก็ใช้ Clamps 2 ตัว)

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อดูแลให้ร่างกายผูป้ ่ วยสะอาดเรี ยบร้อยไม่มี
คราบน้ ายาและคราบเลือด
2. เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของUrineเข้าไป
ในร่ างกาย
3. เพื่อสารวจดูผปู้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บของเนื้อเยือ่
จากเครื่ องจี้ไฟฟ้ า
4. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU ไม่มีการบาดเจ็บจากการจัดท่า
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
แล้วจึง ปิ ดเครื่ อง Continuous suction)
- นาเตียงรับผูป้ ่ วยเทียบขนานกับเตียงผ่าตัดพนักงาน
เปลสอดแผ่น Pat slide เข้าใต้หลังผูป้ ่ วยโดย
ประสานงานกับพยาบาลในทีมในการช่วยพลิกตะแคง
ตัวผูป้ ่ วย
- ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 6 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณ
ตัวผูป้ ่ วย 4 คน ประคองศีรษะผูป้ ่ วย 1 คน ยกตะแกรง
ขวด drain 1 คน เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยการให้จงั หวะที่
พร้อมเพียงกันของบุคลากร
- ยกราวกั้นเตียงผูป้ ่ วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เข็นเตียงด้วยความ
ระมัดระวังแต่รวดเร็ วจนถึง ICU
- พยาบาลประจาทีมผ่าตัด 1 คน, วิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน,
วิสญ
ั ญีพยาบาล 1 คน, Perfusionist 1 คน และพนักงานเปล
1 คน ร่ วมกันไปส่งผูป้ ่ วยถึง ICU
6. ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและสภาพทัว่ ไป
ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย
7. ตรวจสอบแผลผ่าตัดท่อระบายต่างๆ ทุกครั้งก่อนและ
หลังการเคลื่อนย้าย

เหตุผล (Rational)

6. สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยปกติไม่เปลี่ยนแปลง
7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะเสียโลหิตและปลอดภัย
จากการเลื่อนหลุดของข้อต่อของสายต่างๆและของท่อ
ระบายทรวงอก

มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด
หมายถึงการพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะ
หัวใจพิการแต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยและพร้อมจะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัดไปหอผูป้ ่ วยหนักและการ
ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 72 ชม.
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและ
อุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไป ICU
Goals ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ได้รับการดูแล และมีความปลอดภัย
สาหรับการเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัดไป ICU ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน ICU มีการส่งต่อข้อมูล
สาคัญต่างๆ เพื่อให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บและปลอดภัยตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเคลื่อนย้าย
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ดูแลผูป้ ่ วยทุกรายขณะเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลความปลอดภัย
ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี
ขณะเคลื่อนย้ายไป ICU
2. ตรวจสอบสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้าย 2. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้
ทันที
3. นาส่งผูป้ ่ วยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยในระยะ 3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ผ่าตัดให้พยาบาล ICU ทราบได้แก่
3.1 โรคและชนิดของการทาผ่าตัด
3.2 ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด
3.3 สภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
3.4 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
3.5 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสารการผ่าตัด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการรักษาพยาบาล
3.6 มีการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยในรายที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติ เช่น ไม่ได้ปิด Sternum,มี Packing gauze
หรื อ มีCanular ต่างๆติดไปกับผูป้ ่ วย
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดมีความสุขสบายและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
Goals เพื่อประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม ไม่
พบภาวะแทรกซ้อนที่มีผลจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด (Postoperative visit) และให้
คาแนะนาผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัด การใช้ชีวติ ประจาวัน
Outcome criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึมมีรอยแดงจากการแพ้พลาสเตอร์
- ไม่มีรอยแดงและตุ่มพองที่ผวิ หนังบริ เวณแผ่สื่อไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายสามารถรับฟังคาอธิบายในการปฏิบตั ิตวั ได้
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลงานผ่าตัดทุกคนมีหน้าที่ไปเยีย่ มผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัด หลังจากย้ายออกจาก ICU (Postoperative- visit)
โดยปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เพื่อประเมินผลการ ปฏิบตั ิการ
พยาบาล
2. ประเมินสภาพแผลผ่าตัดรอยแดงของผิวหนังบริ เวณ
ติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อรอยแดงจากผิวหนังแพ้พลา
สเตอร์
3. อธิบายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตัวขณะกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นดั

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อสังเกต ร่ างกายทัว่ ไปของผูป้ ่ วยและสอบถาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยและให้ขอ้ มูลในการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด

2. นาข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดซ้ า
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรับทราบข้อมูลการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
เมื่อกลับบ้าน
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดแก้ ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิด
ชนิด ventricular septum defect (VSD)
นางพิชชาภรณ์ ทองพานิช
นางทันญารัตน์ กุศล
นางสิ รีรัศมิ์ ชาญธี ระวัฒนา
นางสาวทัศริ นทร์ น้อยศรี มุม

ผนังกั้นหัวใจห้ องล่ำงรั่ว (Ventricular Septal Defect; VSD) โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดนี้มกั มี
ความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างทาให้การเกิดรู รั่วขึ้นมา พบได้มากที่สุดในบรรดาโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดทั้งหมด การแบ่งชนิดจะแบ่งตามตาแหน่งของรู รวั่ เช่นเดียวกับ ASD เมื่อมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจ
ห้องล่างจะทาให้เกิดการไหลลัดวงจรของเลือดจากซ้ายไปขวา เนื่องจากความดันเลือดในหัวใจห้องซ้ายจะ
สูงกว่าห้องขวา ปริ มาณเลือดที่ไหลลัดจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของรู รั่วโดยหากมีขนาดใหญ่เลือดจะ
ไหลลัดวงจรไปมาก

อำกำรแสดง ส่วนใหญ่พบได้ต้งั แต่วยั ทารก ผูป้ ่ วยที่มีรูรั่วขนาดเล็กมักไม่แสดงอาการแต่หากรู รั่ว
ขนาดปานกลางและใหญ่ จะหอบเหนื่อย หายใจเร็ วและเหงื่ออกมากโดยเฉพาะทารกเวลาดูดนม ซึ่งเป็ น
อาการที่แสดงว่าเกิดภาวะหัวใจวาย เนื่องจากมีการกระตุน้ ของระบบประสาท sympathetic และมีภาวะเลือด
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คัง่ ที่ปอด (pulmonary congestion) นอกจากนี้ ในทารกมักมีน้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้นช้ากว่าปกติมกี ารติดเชื้อโรค
ทางระบบหายใจบ่อยๆ
กำรรักษำ ในผูป้ ่ วยที่มีรูรั่วขนาดเล็กมักจะปิ ดได้เอง หากรู รั่วมีขนาดใหญ่และทาให้ทารกมีอาการ
แสดงของหัวใจวาย จะใช้ยาเพื่อลดอาการดังกล่าวได้แก่ digitalis, diuretic, vasodilator และ angiotensin
converting enzyme inhibitor อย่างไรก็ตามหากไม่ดีข้ นึ ต้องผ่าตัดแก้ไขและปิ ดรูรั่วดังกล่าวโดยใช้ patch
closure
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด Closure of VSD เพือ่ แก้ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิดชนิด
(ventricular septal defect; VSD) แบ่ งเป็ น
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การประเมินสภาพผูป้ ่ วยมีความพร้อมที่จะ
เข้ารับการผ่าตัดด้วยการเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด (Preoperative-visit) เพื่อรับทราบปัญหาทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วย และลดความวิตกกังวลรวมทั้ง การพยาบาล
ในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดและส่งต่อจนถึงเตียงผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับ
การ
ผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอกเป็ น
เปล
ภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด หมายถึง การให้การพยาบาลในระยะที่ผปู้ ่ วยเริ่ มนอนบน
เตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธีจนเสร็ จการผ่าตัดและ เคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยออกจากเตียงผ่าตัด ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและมีความ
ปลอดภัย
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึง การพยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจาก
เตียงผ่าตัดจนถึงหอผูป้ ่ วยหนักหรื อห้องพักฟื้ น ในระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไปหอผูป้ ่ วยหนัก
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การดูแลและให้การพยาบาลให้ผปู้ ่ วย มี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด (ventricular septal defect; VSD) ด้วย
วิธีผา่ ตัดClourse of VSD
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด (ventricular
septal defect; VSD) ด้วยวิธีผา่ ตัดClosure of VSD
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยและญาติยอมรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็ นการรักษาดัวยการผ่าตัด การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบตั ิตนในทุกระยะการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านร่ างกาย, จิตใจ, สังคมและจิตวิญญาณ
- พฤติกรรมแสดงออกของผูป้ ่ วยทางสีหน้า แววตา คาพูด และท่าทางแสดงออกถึงการ
ยอมรับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
- ขณะให้คาแนะนามีการซักถามข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย โดยไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อน 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยไว้วางใจ บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาและ
ผ่าตัด (preoperative-visit)
ความรู้สึกของตน และคลายความวิตกกังวลพร้อมให้
1.1 ใช้สรรพนามเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยให้เหมาะสม แนะนา ความร่ วมมือในการพยาบาล
ตนเองและสถานที่ ฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์ของการเยีย่ ม
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วย พูดคุยกับผูป้ ่ วยด้วย
ท่าทีที่เป็ นมิตร
1.2 ยอมรับผูป้ ่ วยในฐานะปัจเจกบุคคล
- ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
- ไม่พดู คุยเรื่ องของผูป้ ่ วยให้ผปู้ ่ วยได้ยนิ
2. รับรู้และประเมินความวิตกกังวลและความกลัวของ 2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยระบายความกลัว และความวิตกกังวล
ผูป้ ่ วยต่อการผ่าตัดโดย
และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ผปู้ ่ วยต้องการและควรทราบ
2.1 พูดคุย ซักถาม ให้ผปู้ ่ วยระบายความในใจ
มีความเข้าใจและยอมรับการผ่าตัด
ความกังวล และสังเกตพฤติกรรม
2.2 ตอบข้อข้องใจ ตลอดจนให้กาลังใจและหลีกเลี่ยง
คาพูดที่เพิ่มความกังวล
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
3. ให้ความรู้และคาแนะนาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับ
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่าตัด
3.3 การให้ยาระงับความรู้สึก
3.4 การปฏิบตั ิตนก่อนและหลังการผ่าตัด
3.5 แหล่งประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
4. ทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
- การลงนามยินยอมรับการผ่าตัด
- การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเช่นผลเลือด, Chest
X-Ray, ผล EKG, ผล Echo

เหตุผล (Rational)
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงสภาพภายในห้องผ่าตัดและ
การปฏิบตั ิตนโดยดูภาพประกอบจากสมุดคู่มือแนว
ทางการเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความรู้,
ข้อมูลต่างๆและรับสภาพร่ างกายหลังการผ่าตัดมีความ
พร้อมด้านจิตใจเมื่ออยูใ่ น ICU
4. เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กบั พยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วยหากพบว่ามีความผิดปกติและยังไม่ได้รับการ
แก้ไข หรื อเป็ นการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ/
ภาวะเสี่ยงที่พบกับทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกาย พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัด Closure of VSD
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบความพร้อมในเรื่ องของการรับผูป้ ่ วยผ่าตัดถูกตัว
ถูกตาแหน่ง และได้รับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถูกต้องและมีค วามพร้อม ทางด้าน
ร่ างกายและนาข้อมูลของผูป้ ่ วยมาวางแผนในการเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง
Outcome Criteria
- รับผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่กาหนดไว้
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร, ใบเซ็นยินยอมให้ทาหัตถการ
- ข้อมูลประวัติผปู้ ่ วยถูกต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการครบ เอกสารสิทธิยนื ยันได้รับ
การงดอาหารและน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6-8 ชม. ก่อนผ่าตัด
- ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ควรติดมากับผูป้ ่ วย เช่น ฟันปลอม, ของมีค่าต่างๆ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ทักทาย แนะนาตนเองกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งถามชื่อ-นามสกุล 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
ให้ถกู ต้อง และสารวจเอกสารและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้อง และผูป้ ่ วย
1.1 ชื่อ-สกุล อายุ เลขประจาตัวผูป้ ่ วย, หอผูป้ ่ วย การ
เข้าใจในกระบวนการรักษา เพื่อนาไปสู่ความร่ วมมือ
วินิจฉัยโรคและการผ่าตัด ตรงตามตารางการผ่าตัด
ในการปฏิบตั ิตนก่อน และหลังผ่าตัด
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย
- เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ
- ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
หรื อภาวะเสี่ยงที่พบให้กบั ทีมพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยใน
- ประวัติการเจ็บป่ วย และการผ่าตัดในอดีต
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
- โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
ห้องผ่าตัดโดยบันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบบันทึก
- การแพ้ยา และสารเคมี
Perioperative Record
- ยาที่ใช้ประจา
1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ผลเลือด และปัสสาวะ
- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
- คลื่นหัวใจ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรื อผูม้ ีความผิดปกติของ
หัวใจ)
- การตรวจพิเศษเฉพาะโรค เช่น การสวนหัวใจ การ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1.4 การลงนามอนุญาตการผ่าตัดที่ลงนามผูป้ ่ วยหรื อ
ผูแ้ ทนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
1.5 คาสัง่ แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดและยาที่ผปู้ ่ วยได้รับ
1.6 ใบตรวจสอบ การเตรี ยมก่อนผ่าตัด (Pre-Operative check
list)
1.7 เอกสารแสดงความยินยอมรับทราบในการ
จ่ายเงินค่าเครื่ องมือแพทย์พิเศษที่ใช้ในการผ่าตัด
2. ตรวจสอบการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
2.1 บริ เวณผ่าตัดตาแหน่งของร่ างกายที่ได้รับการ เตรี ยม
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมก่อนผ่าตัด ถูกคน
ผ่าตัด ได้แก่ บริ เวณหน้าอก
ถูกตาแหน่ง ถูกต้องตามแผนการรักษา
2.2 การได้รับยาและสารน้ าก่อนการผ่าตัด
2.3 การงดอาหาร และน้ าดื่ม ตามแผนการรักษา
2.4 ไม่มีของมีค่า ฟันปลอม แว่นตา เลนส์สมั ผัส และสิ่ งที่
เป็ นสื่อไฟฟ้ า
2.5 การสวนอุจจาระ และการถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้อง
ผ่าตัด หรื อได้รับการสวนคา
2.6 มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง ก่อนผ่าตัด
2.7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้กบั ผูป้ ่ วย
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินสภาวะร่ างกาทัว่ ไป
3. ประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
3.1 สัญญาณชีพ
ทันท่วงที
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
3.2 ภาวะ การรู้สึกตัว และการรับรู้
3.3 ความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก
3.4 ดูแลท่อระบายต่าง ๆ ที่ติดมากับผูป้ ่ วย เช่น
ท่อระบายทรวงอก ท่อระบายปั สสาวะ ฯลฯ (ถ้ามี)ให้
ทางานได้สะดวก

เหตุผล (Rational)

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลนอกเป็ นเปลภายในเพื่อ
เข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอก
เปลี่ยนเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัด รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเจ็บป่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการพลัดตกจากเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วยมีสีหน้าคลาย
ความวิตกกังวลเมื่อนอนอยูบ่ นเตียง และได้รับความอบอุ่นขณะรอรับการทาหัตถการจากวิสญ
ั ญีแพทย์
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ประเมินสภาวะร่ างกายและระดับความรู้สึกตัวของ 1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะความ
ผูป้ ่ วย
เจ็บป่ วย
2. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกัน 2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้าย
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและการพลัดตกจาม
เตียง
2.1
ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงหนึ่งไปอีก
เตียงหนึ่งต้องล็อคล้อเตียงให้เรี ยบร้อย ระมัดระวัง
มิให้รถเข็นนอนแยกจากกันขณะผูป้ ่ วยเคลื่อนตัว
2.2 ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วย
เลื่อนจากเตียงภายนอกไปยังเตียงภายใน
ในกรณี ที่
ผูป้ ่ วย รู้สึกตัวดี และในกรณี ที่ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วย (Pat slide) ช่วย
เลื่อนตัวผูป้ ่ วยขณะเลื่อนตัวต้องช่วยประคองไหล่ คอ
และศีรษะของผูป้ ่ วยไปพร้อมๆกันด้วยความ
ระมัดระวัง
2.3 ระวังอวัยวะของผูป้ ่ วย มิให้ยนื่ ออกนอกรถเข็น
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
2.4 สังเกตอาการผิดปกติ และให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัดใช้เครื่ องผูกยึด 3. เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยพลัดตกจากเตียงผ่าตัด
ผูป้ ่ วยทุกครั้งเมื่อนอนบนเตียงผ่าตัด
4. ถอดเสื้อผูป้ ่ วยออกโดยมิให้มีการเปิ ดเผยผูป้ ่ วย 4. เพื่อป้ องกันสิทธิผปู้ ่ วย และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
เกินไปและห่มผ้าให้ผปู้ ่ วยเพื่อความอบอุ่น
5. คอยดูแลผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นสายตา
5. เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวล และปลอดภัยจาก
การพลัดตกจากเตียง
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะผ่าตัด หมายถึง การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด Closure of VSD
เริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี และเฝ้ า
ระวังภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ขณะผ่าตัดจนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
Goals
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาระหว่างดาเนิน
การผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้น้ ายาทาลายเชื้อและพลาสเตอร์
ปิ ดแผล
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้าย
- ผูป้ ่ วยนอนในท่าที่ผอ่ นคลาย อวัยวะส่วนต่างๆของร่ างกายไม่เกิดการกดทับ
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยไม่ผดิ ปกติไปจากเดิม
- ไม่มีรอยแดง ตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ไม่มีรอยผืน่ แดงบริ เวณผิวหนังที่สมั ผัสกับน้ ายาทาลายเชื้อ หรื อพลาสเตอร์ปิดแผล
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1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้เครื่ องผูกรัด เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
3. จัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่ถกู ต้องเหมาะสม โดยไม่ทาให้การ
ไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจติดขัด
4. ป้ องกันการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และ
กระดูก เช่น ใช้ผา้ หนุนศีรษะ หลังและบริ เวณบั้นเอว
5. ระวังการเคลื่อนหลุดของข้อต่อต่าง ๆ เช่น หัวไหล่
สะโพก
6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลพื้นห้องให้
แห้ง สะอาด และปราศจากของมีคม
6.1 ดูแลเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ จัดแยกประเภท
ของใช้ให้เป็ นระเบียบ
6.2 ดูแลพื้นที่หอ้ งให้แห้งอยูเ่ สมอ
7. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้
7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือทุกชิ้นก่อนใช้กบั
ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการทางานของเครื่ อง
ไฟฟ้ าทุกชิ้นก่อนใช้ทุกครั้ง
7.3 ปรับระดับความแรงของเครื่ องจี้ไฟฟ้ าให้เหมาะสม
กับตาแหน่งที่ทาผ่าตัด
7.4 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจี้
ไฟฟ้ า
8. ดูแลให้ผปู้ ่ วยผ่าตัด Closure of VSD ได้รับการสวนคา
สายปัสสาวะ โดยปฏิบตั ิการสวนปัสสาวะตามหลัก
Aseptic technique
- ดูแลให้ปัสสาวะไหลทางสายยางได้สะดวกไม่มกี าร
หักงอของสาย
- ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับการใส่สาย Rectal probe
9. ป้ องกันอันตรายจากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ าโดยการติดแผ่น
สื่อนาไฟฟ้ าที่บริ เวณสะโพกและก้นด้านซ้าย

เหตุผล (Rational)
1-5. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจนถึงเตียงผ่าตัด

6-7 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการทาผ่าตัดตามแผนการ
รักษาด้วยความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
หรื อความไม่พร้อมของอุปกรณ์ผา่ ตัดและสถานที่

8.เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จาการสวนปัสสาวะ
- เพื่อใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของร่ างกายขณะใช้
เครื่ องปอดหัวใจเทียมในขณะทาผ่าตัด Closure of
VSD
9. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ าไม่มีรอยแดงตุ่มพองหรื อแผลไหม้จาก
การใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
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ของผูป้ ่ วยให้เต็มผิวสัมผัสของแผ่นในบริ เวณผิวหนังที่
แห้งและตรวจสอบดูรอยแดงของผิวหนังก่อนติด
- ตรวจสอบร่ างกายผูป้ ่ วยไม่ให้ผวิ หนังสัมผัสโลหะ
โดยตรง
10. ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอนผูป้ ่ วย
ผ่าตัด Closure of VSD จะทาผ่าตัดแบบ Median
sternotomy ซึ่งจะใช้ทา Supine position คือจัดผูป้ ่ วยนอน
ในท่านอนหงาย แขนวางแนบลาตัว ศีรษะและปลายเท้า
เหยียดตรง ใช้หมอนบาง 1 ใบ หนุนรองบริ เวณใต้ไหล่
11. เตรี ยมความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัด (Skin
preparation) โดยใช้หลักการฟอกถูและใช้น้ ายาระงับเชื้อ ทา
โดยพยาบาลช่วยรอบนอกจะทาการฟอกผิวหนังจากจุดที่
จะลงมีดผ่าตัดบริ เวณหน้าอก ฟอกออกไปด้านข้างทั้ง 2
ด้าน จนถึงคอ, ใต้คาง, หัวไหล่ท้งั 2 ข้าง และฟอกลงมาถึง
บริ เวณขาหนีบและหน้าขาทั้ง2ข้าง
12. การส่งเครื่ องมือผ่าตัดและการเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ
ต่างๆ โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีปลอดเชื้อ (Sterile
technique) พยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมทีมผ่าตัดทุกคนควรมีความรู้
เกี่ยวกับ Sterile technique และมีความรู้ในการนามา
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
12.1. การ Scrub มือเข้าผ่าตัด
12.2 การสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและการสวมถุงมือ
12.3 การปูผา้ Sterile คลุมบริ เวณผ่าตัดโดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางการปูผา้ คลุมผ่าตัดใน Case Open Heart
13. การตรวจนับผ้าซับโลหิต (Gauze , Swab) ก่อนผ่าตัด
และก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด พยาบาลผูส้ ่งเครื่ องมือต้องทา
การตรวจนับผ้าซับโลหิตก่อนทาผ่าตัดในขณะที่ทาผ่าตัด
เมื่อเปิ ดห่อเพิ่มเติม และก่อนเสร็ จสิ้น
การผ่าตัดว่ามีการนาเข้ามาใช้ และนาออกมาจาก Case

เหตุผล (Rational)

10. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าไม่
มีอาการชาแขนหรื อปวดไหล่ และการจัดท่านอน
ผูป้ ่ วยถูกต้องจะทาให้บริ เวณแผ่นอกของผูป้ ่ วยแอ่น
ขึ้นและศัลยแพทย์สะดวกในการทาผ่าตัด

11. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด เป็ นสิ่ง
สาคัญที่ควรทาก่อนเริ่ มผ่าตัด เพื่อลดจานวน
แบคทีเรี ยที่อยูบ่ นผิวหนัง

12. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดอย่าง
ถูกต้องตามหลัก Sterile technique และเอื้ออานวย
ให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตาเทคนิควิธี

13. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัดได้รับการทา
ผ่าตัดที่ปลอดภัยไม่มีการตกค้างของผ้าซับโลหิต
และเครื่ องมือผ่าตัดอยูภ่ ายในบริ เวณแผลผ่าตัด
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เหตุผล (Rational)
เท่ากันถูกต้องครบถ้วนตามจานวนที่บนั ทึกไว้โดยใช้
พยาบาลในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนทาการตรวจสอบร่ วมกัน
14. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัด
14. ปฏิบตั ิการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการเตรี ยมเครื่ องมือ
Closure of VSD ได้ถกู ต้องและปลอดภัยจาก
อุปกรณ์และไหมเย็บในการทาผ่าตัด Closure of VSD
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
14.1 เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์และไหมเย็บ ในการทา
ผ่าตัด Closure of VSD ได้แก่
- เครื่ องมือพื้นฐานสาหรับเปิ ดทรวงอก 1 ชุด
- เครื่ องมือเปิ ดหัวใจ 1 ชุด
- เลื่อยไฟฟ้ าตัดกระดูกหน้าอก 1 ชุด
- วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ วัสดุทางการแพทย์
ชนิด Dacron patch ใช้สาหรับทาผนังกั้นห้องหัวใจเพื่อ
ปิ ดรู รั่ว VSD ไหมเย็บแผล, ใบมีดสาย Suction พร้อมหัว
ดูด, สายจี้ไฟฟ้ า, Syringe disposable ขนาดต่างๆ ผ้า gauze
, swab
- ชุดผ้าSterileคลุมผ่าตัดและแผ่นปิ ดผิวหนัง
(Steridrape)
14.2 ชุดเครื่ องมืออุปกรณ์, สายยาง P.V.C.สาหรับการ
ทาผ่าตัด Closured of VSD Circulation สาหรับ On Bypass ได้แก่
- สาย Aterail Circulation
- สาย Venous Circulation
- สาย Ventricular suction
- สาย Cardiotomy suction
- สาย Blood Cardioplegia
- สาย Aortic cannular,Venous cannular
14.3 เตรี ยมชุดอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษ และไหมเย็บตาม
แนวทางการทาผ่าตัด Closure of VSD เช่น Vein
retractor ,ไหม prolene /surgipro 4/0 with pledget
พยาบาลส่ งเครื่ องมือต้องปฏิบตั ิตาม Work Procedure ได้
ถูกต้อง ต้องทราบเทคนิคและวิธีทาผ่าตัดของ
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ศัลยแพทย์แต่ละคนรวมทั้งอุปกรณ์และไหมเย็บแผล
แต่ละชนิดที่ศลั ยแพทย์ใช้ตอ้ งมีความสามารถเฉพาะ
ทางมีความรวดเร็ วและถูกต้อง
15.เพื่อเปิ ดทรวงอก ให้สามารถเห็นบริ เวณที่ทาการ
15. ขั้นตอนการส่งเครื่ องมือผ่าตัด Closure of VSD
ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และสามารถ
15.1.เปิ ดsternum แบบ Median Sternotomy ตั้งแต่
ทาการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจได้
บริ เวณ Sternal notch จนถึงบริ เวณลิ้นปี่ โดยจะผ่าน
ตั้งแต่ช้นั skin ชั้นใต้ผวิ หนัง ชั้นกล้ามเนื้อ บน
กระดูกหน้าอก แล้วเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกให้แยก
ออกจากกันตามแนวยาวเพื่อเปิ ดทรวงอก

The incision is larger (about 6 - 8 inches), made
down the sternum, through bone and muscle
(http://www.clevelandclinic.org/heartcenter/pub/guide/disease/mini_i
nvasivehs.htm)
15.2เปิ ดชั้นเยือ่ หุม้ หัวใจ(Pericardiotomy)และ
เย็บรั้งPericardiumไว้
15.3ทา Extra Corporeal Circulation โดย
-ใส่ Aortic canular บริ เวณ Ascending Aorta
-ใส่สาย Venous canular ที่บริ เวณ Rt.Atrium
โดยผ่านทาง Superior Vena Cava และ Inferior
Vena Cava อย่างละ 1 สาย
-เย็บ pursting รอบบริ เวณ Ascending Aorta
เพื่อให้สาร Cardioplegia solution
-ใส่ LV Vent Suction
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
15.4ทาการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ
-เย็บปิ ด รู VSD ด้วย Dacron patch

เหตุผล (Rational)

www.medindia.net/patients/patien

16. เมื่อพบภาวะวิกฤตต่าง ๆ จัดลาดับการช่วยเหลือ
ตามความเร่ งด่วนของปัญหาได้เช่น ภาวะช่วงก่อน
On By-pass หรื อหลัง Off By-pass อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน Cardiac arrest, ภาวะ Bleeding
ซึ่งถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ทนั ที
16.1 เมื่อเกิดภาวะ Cardiac arrest ให้ประสานงาน
กับพยาบาลช่วยรอบนอกและวิสญ
ั ญีพยาบาลในการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ Defibrillator
16.2 เมื่อเกิดภาวะ Bleeding ประสานงานกับ
พยาบาลช่วยรอบนอกในการขออุปกรณ์ , Suture ที่ใช้
ในการช่วย Stop bleeding และการจดบันทึกจานวน
เลือดในกระบอก Suction
17. สังเกตและบันทึกสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างผ่าตัด ได้แก่ การสูญเสียโลหิต
- บันทึกจานวนผ้าซับโลหิต (gauze)
- บันทึกจานวนโลหิตในขวด Suction
- สังเกตปริ มาณโลหิตที่สูญเสียโดยรอบบริ เวณที่
ทาผ่าตัด
- รายงานแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยมีการสูญเสียโลหิตมาก

16. เพื่อประสานงานกับวิสญ
ั ญีแพทย์ช่วยแก้ไขภาวะ
วิกฤติในการเสียเลือดขณะทาผ่าตัดและเพื่อให้ผปู้ ่ วย
ได้รับสารน้ าและส่วนประกอบของเลือดอย่างเพียงพอ

17. ผูป้ ่ วยได้รับการสังเกตอาการตลอดระยะเวลาผ่าตัด
และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
- ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินภาวะสูญเสียโลหิตตลอด
ระยะเวลาการผ่าตัดและได้รับการทดแทนทันท่วงที
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เกิน 10% ของปริ มาณเลือดในร่ างกาย
18. เมื่อการผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อยพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดทาการตรวจนับอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของมีคมและ
ผ้าซับโลหิตให้ครบถ้วนตามจานวนที่นาเข้ามาใช้
โดยปฏิบตั ิตามแนวทาง WI ของงานการพยาบาล
ผ่าตัดเรื่ องการนับผ้าซับโลหิต, การนับเครื่ องมือ
อุปกรณ์และของมีคมต่างๆ ให้ครบตามจานวนที่
นาเข้ามาใช้ และแจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบก่อนการปิ ด
Sternum
- กรณี ที่นบั ไม่ครบแจ้งศัลยแพทย์ทราบและค้นหา
ให้ครบก่อนปิ ด Sternum
19. เมื่อศัลยแพทย์เย็บปิ ดชั้นผิวหนังเรี ยบร้อยแล้วทา
ความสะอาดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าอก และทาด้วย
Betadine Solution ก่อนปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่
ปราศจากเชื้อและดูแลสาย Chest drain ให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อยระวังการหักพับและการเรี ยงสลับสายกัน
และเปิ ดผ้าคลุมผ่าตัดออกด้วยความระมัดระวัง
พยาบาลช่วยรอบนอกช่วยปิ ดแผลผ่าตัดให้เรี ยบร้อย
อีกครั้ง
20. พยาบาลช่วยรอบนอกเช็ดคราบน้ ายา Betadine
Solution บริ เวณร่ างกายผูป้ ่ วยออกให้สะอาดทั้งตัว
พร้อมทั้งนาแผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ก่อนผ่าตัดออก
พร้อมสังเกตสภาพผิวหนังและความผิดปกติต่างๆ
เช่นมีรอยแดงหรื อตุ่มพองในบริ เวณที่ติดหรื อไม่
- ดึงสาย Rectal probe ออกจากตัวผูป้ ่ วย
- จัดสาย Urine catheter และถุงให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อยพร้อมทั้งหนีบสายไว้ป้องกันการไหล
ย้อนกลับของ Urine

เหตุผล (Rational)
18.เพื่อป้ องกันการตกค้างของอุปกรณ์เครื่ องมือ, ของ
มีคมและผ้าซับโลหิตในร่ างกายผูป้ ่ วย

19.เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัด
- ป้ องกันการเลื่อนหลุดของสาย Chest drainพร้อมทั้ง
ดูแลให้พยาบาลรอบนอกต่อสาย Chest drain ลงขวดให้
ถูกต้องไม่สลับสายและต่อกับเครื่ อง Continuous
Suctionพร้อมทั้งเปิ ดเครื่ อง ( ตั้ง Pressure 20 mmHg)

20. เพื่อดูแลความสะอาดของร่ างกายผูป้ ่ วยและ
ตรวจสอบอุปกรณ์สายต่างๆไม่ให้ติดค้างไปกับผูป้ ่ วย
พร้อมทั้งสังเกตดูว่าผูป้ ่ วยมีภาวะBurnจากการติดแผ่น
สื่อไฟฟ้ าหรื อไม่

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
จากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะผ่าตัด
ตามแนวทางการปฏิบตั ิงานการผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด
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Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อในระยะ 72 ช.ม. หลังผ่าตัดและปลอดภัย
จากการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่ างกาย
Outcome criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีไข้หลังผ่าตัด 72 ช.ม.
- ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริ เวณแผลผ่าตัด
- ท่อระบายต่างๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยทางานได้ดี ไม่มกี ารไหลย้อนกลับ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ป้ องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของ
ห้องผ่าตัด
1.1 แบ่งพื้นที่ส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดออกจากกัน
โดยเด็ดขาด
1.2 รักษากฎระเบียบการใช้พ้นื ที่ และความสะอาด
ของห้องผ่าตัดให้อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อตลอดเวลา
1.3 ทาความสะอาดห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อน
และหลังการผ่าตัดในแต่ละวัน โดย
- ดูแลให้มีการทาความสะอาดเช็ดถูทาความ
สะอาดพื้นห้อง
- ดูแลความสะอาดโต๊ะผ่าตัดไฟส่องผ่าตัด เตียง
ผ่าตัดและเครื่ องใช้อื่นๆ ประจาห้องผ่าตัด ตลอดจนผนัง
ห้องโดยรอบให้ทวั่ ถึง
2. ป้ องกันการติดเชื้อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
2.1 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นชุดห้องผ่าตัด สวมหมวกเก็บ
ผมให้มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปาก จมูก ให้เรี ยบร้อย ตัดเล็บ
สั้นไม่ทาเล็บมือ
2.2 ใช้รองเท้าประจาห้องผ่าตัด
2.3 จากัดจานวนบุคลากรและการเข้าออกห้องผ่าตัด
โดยเฉพาะในรายผูป้ ่ วยติดเชื้อ
2.4 ไม่เดินเข้าออกบ่อย, หรื อเดินเร็ ว ในห้องผ่าตัด
(ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน)
2.5 ดูแลไม่ให้บุคลากรที่อยูใ่ นระยะการแพร่ กระจาย
ของโรคติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด

เหตุผล (Rational)
1.เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ที่
สะอาด และถูกต้อง
- ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิถกู ต้องตามเทคนิคปลอด
เชื้อ ปลอดภัย และรวดเร็ ว

2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปฏิบตั ิตน
ได้ถกู ต้องและเคร่ งครัด และไม่เกิดการติดเชื้อ
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
2.6 ใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่ งครัด และปรับปรุ งให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. ป้ องกันการติดเชื้อที่เกิดจากผูป้ ่ วย
3.1 จัดลาดับผูป้ ่ วยที่จะทาผ่าตัดให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด
3.3 ทาความสะอาดบริ เวณผ่าตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3.4 แยกผูป้ ่ วยติดเชื้อเข้าห้องติดเชื้อโดยเฉพาะตั้งแต่แรก
3.5 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบายต่าง ๆ ต้องดูแลให้มีการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 อุปกรณ์ที่ติดมาหรื อนามากับผูป้ ่ วยต้องเช็ดทา
ความสะอาดก่อนนาเข้าห้องผ่าตัด
3.7 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
4. ตรวจสอบ Chemical indicator ที่แสดงสถานะปลอด
เชื้อทั้งภายนอกและภายในติดกับห่อเครื่ องมือ เครื่ องผ้า
ที่ใช้ในการผ่าตัดร่ วมกันกับพยาบาลส่งผ่าตัด และ
พยาบาลช่วยรอบนอก
5. ระมัดระวังสภาวะที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของ เชื้อ
โรค (Contamination) เช่น ถุงมือมีการปนเปื้ อนขณะ
ผ่าตัด
6. ตรวจสอบน้ ายาทาลายเชื้อและสารน้ าต่างๆให้พร้อมใช้
งานไม่หมดอายุ และอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้ใช้
เทคนิค ปลอดเชื้อ ตลอดระยะการผ่าตัด
7. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
ป้ องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยซึ่งได้แก่
ผ้าซับโลหิต,เครื่ องมือและส่วนประกอบของอุปกรณ์ผา่ ตัด

เหตุผล (Rational)

3.เพื่อให้อุปกรณ์และบริ เวณผ่าตัดสะอาด และผูป้ ่ วย
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
- ท่อระบายต่างๆที่ออกจากร่ างกายผูป้ ่ วยมีการ
ทางานได้ดีไม่มีการไหลย้อนกลับ

4. เพื่อให้เครื่ องมือเครื่ องใช้ มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อก่อนใช้งาน และ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะผ่าตัด
5. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในระบบไหลเวียนกระแส
โลหิต

6. เพื่อป้ องกันการน้ าสารนาสารน้ าและของหมดอายุ
มาใช้ในการผ่าตัด
7. เพื่อป้ องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผล
ผ่าตัดจนเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีความปลอดภัยขณะ
ย้ายออกจากห้องผ่าตัดไปยังหอผูป้ ่ วยหนักได้
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Outcome criteria
- แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม
- สาย Chest drain ที่ออกจากร่ างกายไหลดี ไม่มกี ารหักพับ
- อาการแสดงทัว่ ไปของผูป้ ่ วยคงที่ หรื อเข้าสู่เกณฑ์ปกติสญ
ั ญาณชีพอยูใ่ นด้านปกติไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรื อภาวะเสียโลหิตมาก
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลช่วยรอบนอกดูแลเช็ดคราบน้ ายาและคราบ
เลือดตามร่ างกายผูป้ ่ วยให้สะอาด
2. ดูแลสาย Urine catheterไม่ให้หกั งอและเตรี ยม
Clamp สาย Urine catheter ไว้ขณะเตรี ยมเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยไป ICU
3. ตรวจสอบดึงแผ่สื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ออกและตรวจดู
บริ เวณที่ติดมีรอยแดงและตุ่มพองหรื อไม่
4. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
5. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องแนว
ทางการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
- คลุมผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ผปู้ ่ วย จัดอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่ติดกับผูป้ ่ วยให้เป็ นระเบียบไม่เกิดการดึงรั้ง
- ตรวจสอบสภาพเตียงและความพร้อมของอุปกรณ์รับ
ผูป้ ่ วยจาก ICU, เตรี ยม Clamps สาหรับหนีบสาย Chest
drain 4 ตัว เตรี ยม Pat slide, ถังออกซิเจนเคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ของวิสญ
ั ญีพยาบาล
- ใช้ Clamps หนีบสาย Chest drain ที่ออกจากตัว
ผูป้ ่ วยเหนือข้อต่อของสาย ด้านที่ติดกับผูป้ ่ วย 1 ตัว
- ใช้ Clamps อีกหนึ่งตัวหนีบสายยางเส้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างขวดรองรับของเหลวจากผูป้ ่ วยกับขวดน้ า (ถ้า
มี Chest drain 2 เส้น ก็ใช้ Clamps 2 ตัว) แล้ว
จึงoff เครื่ องContinuous suction)
- นาเตียงรับผูป้ ่ วยเทียบขนานกับเตียงผ่าตัดพนักงานเปล
สอดแผ่น Pat slide เข้าใต้หลังผูป้ ่ วยโดยประสานงาน

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อดูแลให้ร่างกายผูป้ ่ วยสะอาดเรี ยบร้อยไม่มีคราบ
น้ ายาและคราบเลือด
2. เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของUrineเข้าไปใน
ร่ างกาย
3. เพื่อสารวจดูผปู้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จาก
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
4. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU ไม่มีการบาดเจ็บจากการจัดท่า
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
กับพยาบาลในทีมในการช่วยพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย
- ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 4 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณ
ตัวผูป้ ่ วย 2 คน ประคองศีรษะผูป้ ่ วย 1 คน ยกตะแกรง
ขวด drain 1 คน เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยการให้จงั หวะที่
พร้อมเพียงกันของบุคลากร
- ยกราวกั้นเตียงผูป้ ่ วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เข็นเตียงด้วย
ความระมัดระวังแต่รวดเร็ วจนถึง ICU พยาบาลประจา
ทีมผ่าตัด 1 คน, วิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน, วิสญ
ั ญีพยาบาล
1 คน, Perfusionist 1 คนและพนักงานเปล1 คน
ร่ วมกันไปส่งผูป้ ่ วยถึง ICU
6. ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและสภาพทัว่ ไป 6. สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยปกติเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย
7. ตรวจสอบแผลผ่าตัด ท่อระบายต่างๆทุกครั้งก่อน 7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะเสียโลหิตและปลอดภัย
และหลังการเคลื่อนย้าย
จากการเลื่อนหลุดของข้อต่อของสายต่างๆและของท่อ
ระบายทรวงอก
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึงการพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจ
พิการแต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยและพร้อมจะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัดไปหอผูป้ ่ วยหนักและ
การ
ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 72 ชม.
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและ
อุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไป ICU
Goals ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด
ได้รับการดูแลและมีความปลอดภัย
สาหรับการเคลื่อนย้าย ออกจากห้องผ่าตัดไป ICU ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน ICU มีการส่งต่อข้อมูล
สาคัญต่างๆ เพื่อให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บและปลอดภัยตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเคลื่อนย้าย
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ดูแลผูป้ ่ วยทุกรายขณะเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลความปลอดภัยขณะ
ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี
เคลือ่ นย้ายไป ICU
2. ตรวจสอบสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้าย 2. เพือ่ รับทราบการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้
ทันที
3. นาส่งผูป้ ่ วยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยใน
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
ระยะผ่าตัดให้พยาบาล ICU ทราบได้แก่
จากภาวะแทรกซ้อน
3.1 โรคและชนิดของการทาผ่าตัด
3.2 ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด
3.3 สภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
3.4 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
3.5 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสารการผ่าตัด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการรักษาพยาบาล
3.6 มีการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยในรายที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติ เช่น ไม่ได้ปิด Sternum, มี Packing gauze
หรื อ มีCanular ต่างๆติดไปกับผูป้ ่ วย
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดมีความสุขสบายและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
Goals เพื่อประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ไม่
พบภาวะแทรกซ้อนที่มีผลจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด (Postoperative visit) และให้
คาแนะนา ผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัด การใช้ชีวิตประจาวัน
Outcome criteria
- แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึมมีรอยแดงจากการแพ้พลาสเตอร์
- ไม่มีรอยแดงและตุ่มพองที่ผวิ หนังบริ เวณแผ่สื่อไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยมีความสุ ขสบายสามารถรับฟังคาอธิบายในการปฏิบตั ิตวั ได้
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลงานผ่าตัดทุกคนมีหน้าที่ไปเยีย่ มผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัดหลังจากย้ายออกจาก ICU (Postoperative- visit)
โดยปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เพื่อประเมินผลการ ปฏิบตั ิการ
พยาบาล
2. ประเมินสภาพแผลผ่าตัดรอยแดงของผิวหนังบริ เวณ
ติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อรอยแดงจากผิวหนังแพ้พลาสเตอร์
3. อธิบายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตัวขณะกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นดั

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อสังเกต ร่ างกายทัว่ ไปของผูป้ ่ วยและสอบถาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยและให้ขอ้ มูลใน การ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
2. นาข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดซ้ า
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรับทราบข้อมูลการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
เมื่อกลับบ้าน
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดแก้ ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิด
ชนิด Tetralogy of Fallot (T.O.F)
นางพิชชาภรณ์ ทองพานิช
นางสาวทัศริ นทร์ น้อยศรี มุม
นางสิ รีรัศมิ์ ชาญธี ระวัฒนา
นางสาวกรรณิการ์ เชยพิมพ์

Tetralogy of Fallot (TOF) เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดที่มีอาการความผิดปกติ 4 อย่างคือ มี
การตีบของทางออกของหัวใจห้องล่างขวา (right ventricular outflow tract obstruction) มีรูรั่วที่ผนังกั้น
หัวใจห้องล่างขนาดใหญ่ (VSD) หลอดเลือดแดง aorta อยูใ่ นตาแหน่งที่ผดิ ปกติ (an aorta overrides the right
ventricle) และมีภาวะผนังหัวใจห้องล่างขวาหนาตัวผิดปกติ (hypertrophy of right ventricle)

อำกำรแสดง เนื่องจากขนาดของ VSD มีขนาดใหญ่ ร่ วมกับมีการตีบของทางออกของหัวใจห้อง
ล่างขวา ทาให้ความดันเลือดในหัวใจห้องล่างซ้ายและขวาเท่าๆ กัน ความดันเลือดแดงที่หลอดเลือด
pulmonary จะต่า ทารกจะมีอาการเขียวมากหรื อน้อยขึ้นกับความรุ นแรงของการตีบที่ทางออกของหัวใจ
ห้องล่างขวา เนื่องจากการลัดวงจรของเลือดจากขวาไปซ้ายจะมากขึ้น ทารกมักมีอาการเขียวขณะร้องไห้
หรื อมีอาการเขียวตั้งแต่เกิด ขึ้นกับความรุ นแรงของการตีบของทางออกหัวใจห้องล่างขวา ดังที่ได้กล่าว
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มาแล้ว ฟังเสียงหัวใจได้เสียง murmur บางรายจะมีอาการ hypoxic spells เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีอาการเหนื่อย
เร็ วและเขียวมากขึ้นโดยเฉพาะขณะนัง่ ยองๆ บางรายอาจไม่มีอาการเขียวเรี ยกว่า Acyanotic Fallot บางราย
มาพบแพทย์จากอาการเป็ นฝี ในสมอง หรื อ Cerebral thrombosis เป็ นต้น
กำรรักษำ
1.การใช้ยาเพื่อประคับประคองอาการในกรณี ที่มี Hypoxic spell คือ การให้ Sodium
bicarbonate ในรายที่มี Acidosis และ Hypoxia ให้ออกซิเจนและน้ าเกลือหรื อ Glucose จัดให้อยูใ่ นท่า Knee
to chest และให้ยาที่ทาให้ผอ่ นคลายเช่น Choral hydrate หรื อ Diazepam เป็ นต้น
2.การผ่าตัดแบบประคับประคองอาจทา BT- shuntในเด็กและหากเด็กโตขึ้นจะทาการผ่าตัด
แก้ไขความพิการทั้งหมดและปิ ด VSD
การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด หมายถึงการดูแลสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การการผ่าตัดหัวใจทุก
ชนิด เกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด ทั้งในเวลาปกติและฉุกเฉิน และพยาบาลงานผ่าตัด
มี
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน สาหรับการทาผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ซึ่งจะเป็ นการเน้นการพัฒนางานคุณภาพ
การพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด เพื่อให้ผมู้ ารับบริ การผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ได้รับการดูแลทั้งทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดหัวใจได้ผลดี ผูร้ ับบริ การมีความ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาดาเนินการผ่าตัด จนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่
ช่วยให้การทางานในห้องผ่าตัดของพยาบาลงานผ่าตัดเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
คือการมีมาตรฐานการ
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดหัวใจทุกชนิด และปฏิบตั ิตามมาตรฐานทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดโดย
เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการพยาบาลในทุกระยะ การผ่าตัด ตลอดจนพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด Total correction เพือ่ แก้ไขภำวะหัวใจพิกำรแต่กำเนิดชนิด Tetralogy
of Fallot (T.O.F) แบ่ งเป็ น
1. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การประเมินสภาพผูป้ ่ วยมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดด้วยการเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด (Preoperative-visit) เพื่อรับทราบปัญหาทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วย และลดความวิตกกังวล รวมทั้งการ
พยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัด และส่งต่อจนถึงเตียงผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่ จะเข้ารับการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอกเป็ นเปลภายใน
เพื่อเข้าเขตสะอาดและปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
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2. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
หมายถึง การให้การพยาบาลในระยะที่
ผูป้ ่ วยเริ่ มนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธีจนเสร็ จการผ่าตัด
และ เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากเตียงผ่าตัด ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้อง และมี
ความปลอดภัย
3. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึง การพยาบาลในระยะเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยจากเตียงผ่าตัดจนถึงหอผูป้ ่ วยหนักหรื อห้องพักฟื้ น ในระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก่อนผูป้ ่ วย
กลับบ้าน ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไปหอผูป้ ่ วยหนัก
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การดูแลและให้การพยาบาลให้ผปู้ ่ วย มี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด Tetralogy of Fallot (T.O.F) ด้วยวิธี
ผ่าตัดTotal correction
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมที่จะเข้ารับ
การผ่าตัด Tetralogy of Fallot (T.O.F)
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด Tetralogy of
Fallot (T.O.F) ด้วยวิธีผา่ ตัดTotal correction
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยและญาติยอมรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็ น การรักษาโดยการผ่าตัด การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบตั ิตนในทุกระยะการผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านร่ างกาย , จิตใจ , สังคมและจิตวิญญาณ
- พฤติกรรมแสดงออกของผูป้ ่ วยทางสีหน้า แววตา คาพูด และท่าทางแสดงออกถึงการ
ยอมรับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
- ขณะให้คาแนะนามีการซักถามข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
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มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจที่จะเข้ารับการผ่าตัด
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย โดยไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อน
ผ่าตัด(Preoperative-visit)
1.1 ใช้สรรพนามเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยให้เหมาะสมแนะนา
ตนเอง และสถานที่ปฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์ของการเยีย่ ม
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วย พูดคุยกับผูป้ ่ วยด้วยท่าที
ที่เป็ นมิตร
1.2 ยอมรับผูป้ ่ วยในฐานะปัจเจกบุคคล
- ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
- ไม่พดู คุยเรื่ องของผูป้ ่ วยให้ผปู้ ่ วยได้ยนิ
2. รับรู้และประเมินความวิตกกังวลและความกลัวของ
ผูป้ ่ วยต่อการผ่าตัดโดย
2.1พูดคุย ซักถาม ให้ผปู้ ่ วยระบายความในใจ
ความกังวล และสังเกตพฤติกรรม
2.2 ตอบข้อข้องใจ ตลอดจนให้กาลังใจ และ
หลีกเลี่ยง คาพูดที่เพิ่มความกังวล
3. ให้ความรู้และคาแนะนาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับ
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่าตัด
3.3 การให้ยาระงับความรู้สึก
3.4 การปฏิบตั ิตนก่อนและหลังการผ่าตัด
3.5 แหล่งประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
4. ทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
- การลงนามยินยอมรับการผ่าตัด
-ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเช่นผลเลือด,
chest X-Ray,ผล EKG,ผล Echo

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยไว้วางใจ บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาและ
ความรู้สึกของตน และคลายความวิตกกังวล พร้อมให้
ความร่ วมมือในการพยาบาล

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยระบายความกลัว และความวิตกกังวล
และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ผปู้ ่ วยต้องการและ ควร
ทราบ มีความเข้าใจและยอมรับการผ่าตัด Tetralogy of
Fallot (T.O.F)ตามสภาพของโรค

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงสภาพภายในห้องผ่าตัดและ
การปฏิบตั ิตนโดยดูภาพประกอบจากสมุดคู่มือแนว
ทางการเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

4. เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กบั พยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วยหากพบว่ามีความผิดปกติและยังไม่ได้รับการ
แก้ไข หรื อเป็ นการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ/
ภาวะเสี่ยงที่พบกับทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
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มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกาย พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัด Total correction
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบความพร้อมในเรื่ องของการรับผูป้ ่ วยผ่าตัดถูกตัว ถูก
ตาแหน่ง และได้รับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถูกต้องและมีความพร้อมทางด้าน
ร่ างกาย
Outcome Criteria
- รับผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่กาหนดไว้
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร , ใบเซ็นยินยอมให้ทาหัตถการ
- ข้อมูลประวัติผปู้ ่ วยถูกต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการครบ เอกสารสิทธิยนื ยัน
ได้รับการงดอาหารและน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6-8 ชม. ก่อนผ่าตัด
- ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ควรติดมากับผูป้ ่ วย เช่น ฟันปลอม ,ของมีค่าต่าง ๆ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ทักทาย แนะนาตนเองกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งถาม ชื่อ- 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
นามสกุลให้ถกู ต้อง
และสารวจเอกสารและศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้อง และผูป้ ่ วย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เข้าใจในกระบวนการรักษา เพื่อนาไปสู่ความร่ วมมือ
1.1 ชื่อ-สกุล อายุ เลขประจาตัวผูป้ ่ วยหอผูป้ ่ วย
ในการปฏิบตั ิตนก่อน และหลังผ่าตัด
การวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ตรงตามตารางการผ่าตัด - เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญหรื อ
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย
ภาวะเสี่ยงที่พบให้กบั ทีมพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้อง
- ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
ผ่าตัดโดยบันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบบันทึก
- ประวัติการเจ็บป่ วย และการผ่าตัดในอดีต
Perioperative Record
- โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
- การแพ้ยา และสารเคมี
- ยาที่ใช้ประจา
1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ผลเลือด และปัสสาวะ
- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
- คลื่นหัวใจ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรื อผูม้ ีความ
ผิดปกติของหัวใจ)
- การตรวจพิเศษเฉพาะโรค เช่น การสวน
หัวใจ การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1.4 การลงนามอนุ ญาตการผ่าตัดที่ลงนาม
ผูป้ ่ วย หรื อผูแ้ ทนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1.5 คาสัง่ แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด และยาที่ผปู้ ่ วย
ได้รับ
1.6 ใบตรวจสอบ การเตรี ยมก่อนผ่าตัด(pre-operative
check list)
1.7
เอกสารแสดงความยินยอมรับทราบในการ
จ่ายเงินค่าเครื่ องมือแพทย์พิเศษที่ใช้ในการผ่าตัด
2. ตรวจสอบการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
2.1 บริ เวณผ่าตัดตาแหน่งของร่ างกายที่ได้รับการ
เตรี ยมผ่าตัด
2.2 การได้รับน้ ายาและสารน้ าก่อนการผ่าตัด
2.3 การงดอาหาร และน้ าดื่ม ตามแผนการรักษา
2.4 ไม่มีของมีค่า ฟันปลอม แว่นตา เลนส์ สัมผัส
และสิ่งที่เป็ นสื่อไฟฟ้ า
2.5 การสวนอุจจาระ และการถ่ายปัสสาวะก่อนเข้า
ห้องผ่าตัด หรื อได้รับการสวนคา
2.6 มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง ก่อนผ่าตัด
2.7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้กบั ผูป้ ่ วย
3. ประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
3.1 สัญญาณชีพ
3.2 การรู้สึกตัว และการรับรู้
3.3 ความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก
3.4 ดูแลท่อระบายต่าง ๆ ที่ติดมากับผูป้ ่ วย เช่น
ท่อระบายทรวงอก ท่อระบายปัสสาวะ ฯลฯ (ถ้ามี)ให้
ทางานได้สะดวก

เหตุผล (Rational)

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมก่อนผ่าตัด ถูกคน
ถูกตาแหน่ง ถูกต้องตามแผนการรักษา

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไป
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
ทันท่วงที
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มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลนอกเป็ นเปลภายในเพื่อ
เข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
Goals
เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอก
เปลี่ยนเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดในห้องผ่าตัด รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเจ็บป่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัย จากการพลัดตกจากเตียงขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมีสีหน้าคลายความวิตก
กังวลเมื่อนอนอยูบ่ นเตียงและได้รับความอบอุ่น ขณะรอรับการทาหัตถการจากวิสญ
ั ญีแพทย์
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินสภาวะร่ างกายและระดับความรู้สึกตัวของ
ผูป้ ่ วย
2. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกัน
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและการพลัดตกจากเตียง
2.1 ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงหนึ่งไปอีก
เตียงหนึ่งต้องล็อคล้อเตียงให้เรี ยบร้อย ระมัดระวังมิให้
รถเข็นนอนแยกจากกันขณะผูป้ ่ วยเคลื่อนตัว
2.2 ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วย
เลื่อนจากเตียงภายนอกไปยังเตียงภายใน กรณี ที่ผปู้ ่ วย
รู้สึกตัวดี ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วย(Patslide) ช่วยเลื่อนตัวผูป้ ่ วย
ขณะเลื่อนตัวต้องช่วยประคองไหล่ คอ และศีรษะของ
ผูป้ ่ วยไปพร้อมๆกันด้วยความระมัดระวัง
2.3 ระวังอวัยวะของผูป้ ่ วย มิให้ยนื่ ออกนอกรถเข็น
สังเกตอาการผิดปกติ
และให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด ใช้เครื่ องผูกยึด
ผูป้ ่ วยทุกครั้ง เมื่อนอนบนเตียงผ่าตัด
4. ถอดเสื้อผูป้ ่ วยออกโดยมิให้มีการเปิ ดเผยผูป้ ่ วยเกินไป
และห่มผ้าให้ผปู้ ่ วยเพื่อความอบอุ่น
5. คอยดูแลผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นสายตา

เหตุผล (Rational)
1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะความ
เจ็บป่ วย
2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้าย

3. เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยพลัดตกจากเตียงผ่าตัด
4. เพื่อป้ องกันสิทธิผปู้ ่ วย และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวล และปลอดภัย
จากการพลัดตกจากเตียง

96

มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะผ่าตัด หมายถึง การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด Total correction
เริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงผ่าตัด เอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี และเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ขณะผ่าตัดจนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ขณะผ่าตัด
Goals
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาระหว่างดาเนิน การผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้น้ ายาทาลายเชื้อ และพลาสเตอร์ ปิ ดแผล
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้าย
- ผูป้ ่ วยนอนในท่าที่ผอ่ นคลาย อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายไม่เกิดการกดทับ
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยไม่ผดิ ปกติไปจากเดิม
- ไม่มีรอยแดง ตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ไม่มีรอยผืน่ แดงบริ เวณผิวหนังที่สมั ผัสกับน้ ายาทาลายเชื้อ หรื อพลาสเตอร์ปิดแผล
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้เครื่ องผูกรัด เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
3. จัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่ถกู ต้องเหมาะสม โดยไม่ทาให้
การไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจติดขัด
4. ป้ องกันการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และ
กระดูก เช่น ใช้ผา้ หนุนศีรษะ หลังและบริ เวณบั้นเอว
5. ระวังการเคลื่อนหลุดของข้อต่อต่าง ๆ เช่น หัวไหล่
สะโพก
6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลพื้นห้อง
ให้แห้ง สะอาด และปราศจากของมีคม
6.1 ดูแลเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ จัดแยก
ประเภทของใช้ให้เป็ นระเบียบ
6.2 ดูแลพื้นที่หอ้ งให้แห้งอยูเ่ สมอ

เหตุผล (Rational)
1- 5. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจนถึงเตียงผ่าตัด

6-7 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการทาผ่าตัดตามแผนการ
รักษาด้วยความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
หรื อความไม่พร้อมของอุปกรณ์ผา่ ตัด และสถานที่
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
7. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้
7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือทุกชิ้นก่อน
ใช้กบั ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการทางานของ
เครื่ องไฟฟ้ าทุกชิ้นก่อนใช้ทุกครั้ง
7.3 ปรับระดับความแรงของเครื่ องจี้ไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ทาผ่าตัด
7.4 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
8. ดูแลให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดTotal correctionได้รับการสวน
คาสายปัสสาวะ โดยปฏิบตั ิการสวนปัสสาวะตามหลัก
Aseptic technique
8.1 ดูแลให้ปัสสาวะไหลทางสายยางได้สะดวกไม่มี
การหักงอของสาย
8.2 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับการใส่สาย Rectal probe
9. ป้ องกันอันตรายจากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ าโดยการติด
แผ่นสื่อนาไฟฟ้ าที่บริ เวณสะโพกและก้นด้านซ้ายของ
ผูป้ ่ วยให้เต็มผิวสัมผัสของแผ่นในบริ เวณผิวหนังที่แห้ง
และตรวจสอบดูรอยแดงของผิวหนังก่อนติด
- ตรวจสอบร่ างกายผูป้ ่ วยไม่ให้ผวิ หนังสัมผัส
โลหะโดยตรง
10. ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอนผูป้ ่ วย
ผ่าตัดTotal correctionจะทาผ่าตัดแบบ Median
Sternotomy ซึ่งจะใช้ทา Supine position คือจัดผูป้ ่ วย
นอนในท่านอนหงาย แขนวางแนบลาตัว ศีรษะและ
ปลายเท้าเหยียดตรง ใช้หมอนบาง 1 ใบหนุนรอง
บริ เวณใต้ไหล่
11. เตรี ยมความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัด(Skin
preparation) โดยใช้หลักการฟอกถูและใช้น้ ายาระงับเชื้อ
ทาโดยพยาบาลช่วยรอบนอกจะทาการฟอกผิวหนังจาก
จุดที่จะลงมีดผ่าตัดบริ เวณหน้าอก ฟอกออกไปด้านข้าง

เหตุผล (Rational)

8.เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จาการสวนปัสสาวะ
-เพื่อใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของร่ างกายขณะใช้
เครื่ องปอดหัวใจเทียม ในขณะทาผ่าตัดTotal
correction
9. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า ไม่มีรอยแดงตุ่มพองหรื อแผลไหม้จาก
การใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า

10. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าไม่มี
อาการชาแขนหรื อปวดไหล่และการจัดท่านอน ผูป้ ่ วย
ถูกต้องจะทาให้บริ เวณแผ่นอกของผูป้ ่ วยแอ่นขึ้นและ
ศัลยแพทย์สะดวกในการทาผ่าตัด

11. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดเป็ นสิ่ง สาคัญ
ที่ควรทาก่อนเริ่ มผ่าตัด เพื่อลดจานวนแบคทีเรี ยที่อยู่
บนผิวหนัง
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
ทั้ง 2 ด้าน จนถึงคอ, ใต้คาง , หัวไหล่ท้งั 2 ข้าง และ
ฟอกลงมาถึงบริ เวณขาหนีบและหน้าขาทั้งสองข้าง
12. การส่งเครื่ องมือผ่าตัดและการเตรี ยมอุปกรณ์
เครื่ องมือต่าง ๆ โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีปลอด
เชื้อ (Sterile technique) พยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมทีมผ่าตัดทุก
คนควรมีความรู้เกี่ยวกับ Sterile technique และมีความรู้
ในการนามาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. การ Scrub มือเข้าผ่าตัด
2. การสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและการสวมถุงมือ
3. การปูผา้ Sterile คลุมบริ เวณผ่าตัดโดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการปูผา้ คลุมผ่าตัดใน Case Open Heart
13. การตรวจนับผ้าซับโลหิต (Gauze , Swab) ก่อน
ผ่าตัดและก่อนเสร็ จสิ้ นการผ่าตัด พยาบาลผูส้ ่ง
เครื่ องมือต้องทาการตรวจนับผ้าซับโลหิตก่อนทาผ่าตัด
ในขณะที่ทาผ่าตัดเมื่อเปิ ดห่อเพิ่มเติม และก่อนเสร็ จสิ้น
การผ่าตัดว่ามีการนาเข้ามาใช้ และนาออกมาจาก Case
เท่ากันถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวนที่บนั ทึกไว้โดยใช้
พยาบาลในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนทาการตรวจสอบร่ วมกัน
14. ปฏิบตั ิการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการเตรี ยมเครื่ องมือ
อุปกรณ์และไหมเย็บในการทาผ่าตัดTotal correction
14.1เตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และไหมเย็บในการทา
ผ่าตัดTotal correction ได้แก่
1. เครื่ องมือพื้นฐานสาหรับเปิ ดทรวงอก 1 ชุด
2. เครื่ องมือเปิ ดหัวใจ 1 ชุด
3. เลื่อยไฟฟ้ าตัดกระดูกหน้าอก 1 ชุด
4.วัสดุทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่วสั ดุทาง
การแพทย์ชนิด Dacron patch ใช้สาหรับทาผนังกั้นห้อง
หัวใจเพื่อปิ ดรู รั่วในผูป้ ่ วยชนิด VSD,ASD ไหมเย็บ
แผล,ใบมีดสาย Suction พร้อมหัวดูด,สายจี้ไฟฟ้ า,
Syringe disposable ขนาดต่าง ๆ ผ้า gauze ,swab

เหตุผล (Rational)

12. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดอย่าง
ถูกต้องตามหลัก Sterile technique และเอื้ออานวยให้
กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตาเทคนิควิธี

13. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัด ได้รับการทา
ผ่าตัดที่ปลอดภัยไม่มกี ารตกค้างของผ้าซับโลหิตอยู่
ภายในบริ เวณแผลผ่าตัด

14. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดTotal
correctionได้ถกู ต้องและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ

99

กิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
5.ชุดผ้าSterileคลุมผ่าตัดและแผ่นปิ ดผิวหนัง
(Steridrape)
14.2 ชุดเครื่ องมืออุปกรณ์ , สายยาง P.V.C. สาหรับ
การทาผ่าตัดTotal correction Circulation สาหรับ On
By-pass ได้แก่
1. สาย Aterail Circulation
2. สาย Venous Circulation
3. สาย Ventricular suction
4. สาย Cardiotomy suction
5. สาย Blood Cardioplegia
6. สาย Aortic cannular,Venous cannular
14.3 เตรี ยมชุดอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษ และไหมเย็บ
ตาม แนวทางการทาผ่าตัด Total correction เช่น Vein
retractor , Richardson retractor , กรรไกรตัด Aortic
valve พยาบาลส่งเครื่ องมือต้องปฏิบตั ิตาม Work
Procedure ได้ถกู ต้อง ต้องทราบเทคนิคและวิธีทาผ่าตัด
ของศัลยแพทย์แต่ละคนรวมทั้งอุปกรณ์และไหมเย็บ
แผลแต่ละชนิดที่ศลั ยแพทย์ใช้ตอ้ งมีความสามารถ
เฉพาะทาง มีความรวดเร็ว และถูกต้อง
15.ขั้นตอนการส่งเครื่ องมือผ่าตัด Total correction
15.1.เปิ ดsternum แบบ Median Sternotomy ตั้งแต่ 15.เพื่อเปิ ดทรวงอก ให้สามารถเห็นบริ เวณที่ทาการ
บริ เวณ Sternal notch จนถึงบริ เวณลิ้นปี่ โดยจะผ่าน ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และสามารถ
ตั้งแต่ช้นั skin ชั้นใต้ผวิ หนัง ชั้นกล้ามเนื้อ บนกระดูก ทาการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจได้
หน้าอก แล้วเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกให้แยกออกจากกัน
ตามแนวยาวเพื่อเปิ ดทรวงอก
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เหตุผล (Rational)
- เพื่อเปิ ดเยือ่ หุม้ หัวใจออก ให้สามารถทาการผ่าตัด
แก้ไขภาวะความพิการแต่กาเนิดของหัวใจได้

- เพื่อนาเลือดจากร่ างกายไปฟอกที่เครื่ องหัวใจ และ
จากปอดเทียมเลือดจากหัวใจเทียมไปเลี้ยงร่ างกายขณะ
ผ่าตัด
- เพื่อให้สาร Myocardium Protection ปกป้ อง
The incision is larger (about 6 - 8 inches), made
กล้ามเนื้อหัวใจขณะทาการผ่าตัด
down the sternum, through bone and muscle
(http://www.clevelandclinic.org/heartcenter/pub/guide -เพื่อช่วยดูดเลือดออกจากห้องหัวใจทาให้สามารถ
มองเห็นและทาการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้
/disease/mini_invasivehs.htm)
-เพื่อแก้ไขความผิดปกติของหัวใจแต่กาเนิดชนิด
15.2เปิ ดชั้นเยือ่ หุม้ หัวใจ(Pericardiotomy)และเย็บ Tetralogy of fallot
รั้งPericardiumไว้
15.3ทา Extra Corporeal Circulation โดย
-ใส่ Aortic canular บริ เวณ Ascending Aorta
-ใส่สาย Venous canular ที่บริ เวณ Rt.Atrium โดย
ผ่านทาง Superior Vena Cava และ Inferior Vena Cava
อย่างละ 1 สาย
-เย็บ pursting รอบบริ เวณ Ascending Aorta
เพื่อให้สาร Cardioplegia solution
-ใส่ LV Vent Suction
15.4ทาการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ
-เย็บปิ ด ASD,
-เย็บปิ ด VSD
- ตัดกล้ามเนื้อหัวใจที่เจริ ญมากกว่าปกติของผนัง
กล้ามเนื้อหัวใจบริ เวณ Pulmonary valve (Infundibuleetomy)
- ขยายpulmonary atery
16. พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดต้องประสานงานกับ
16. เมื่อพบภาวะวิกฤตต่างๆ สามารถจัดลาดับการ
ช่วยเหลือตามความเร่ งด่วนของปัญหาได้ เช่น ภาวะ พยาบาลช่วยรอบนอกเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจาก
ทีม สหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิสญ
ั ญีพยาบาล ,
ช่วงก่อนOn By-pass หรื อหลังOff By-pass อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน Cardiac arrest, ภาวะ Bleeding ซึ่งถ้ามี Perfusionist เพื่อให้สามารถช่วยกันแก้ไขภาวะวิกฤต

101

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัด
สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ทนั ที
16.1 เมื่อเกิดภาวะ Cardiac arrest ให้
ประสานงานกับพยาบาลช่วยรอบนอกและวิสญ
ั ญี
พยาบาลในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ Defibrillator
16.2 เมื่อเกิดภาวะ Bleeding ประสานงานกับ
พยาบาลช่วยรอบนอกในการขออุปกรณ์ , Suture ที่ใช้
ในการช่วย Stop bleeding และการจดบันทึกจานวน
เลือดในกระบอก Suction
17.สังเกต และบันทึกสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่าง ผ่าตัด ได้แก่ การสูญเสียโลหิต
- บันทึกจานวนผ้าซับโลหิต (gauze)
- บันทึกจานวนโลหิตในขวด Suction
- สังเกตปริ มาณโลหิตที่สูญเสียโดยรอบบริ เวณที่
ทาผ่าตัด
- รายงานแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยมีการสูญเสียโลหิตมาก
เกิน10% ของปริ มาณเลือดในร่ างกาย
18. เมื่อการผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อยพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดทาการตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของมีคมและ
ผ้าซับโลหิตให้ครบถ้วนตามจานวนที่นาเข้ามาใช้ โดย
ปฏิบตั ิตามแนวทาง WI ของงานการพยาบาลผ่าตัด
เรื่ องการนับผ้าซับโลหิต,การนับเครื่ องมืออุปกรณ์และ
ของมีคมต่างๆ ให้ครบตามจานวนที่นาเข้ามาใช้ และ
แจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบก่อนการปิ ด Sternum
- กรณี ที่นบั ไม่ครบแจ้งศัลยแพทย์ทราบและค้นหา
ให้ครบ ก่อนปิ ด Sternum
19. เมื่อศัลยแพทย์เย็บปิ ดชั้นผิวหนังเรี ยบร้อยแล้วทา
ความสะอาดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าอก และทาด้วย
Betadine Solution ก่อนปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่

เหตุผล (Rational)
ต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
-เพื่อประสานงานกับวิสญ
ั ญีแพทย์ช่วยแก้ไขภาวะวิกฤต
ในการเสียเลือดขณะทาผ่าตัดและเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับ
สารน้ าและส่วนประกอบของเลือดอย่างเพียงพอ

17. ผูป้ ่ วยได้รับการสังเกตอาการตลอดระยะเวลาการ
ผ่าตัดและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
- ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินภาวะสูญเสียโลหิตตลอด
ระยะเวลาการผ่าตัดและได้รับการทดแทนทันท่วงที

18. เพื่อป้ องกันการตกค้างของอุปกรณ์เครื่ องมือของมี
คมและผ้าซับโลหิตในร่ างกายผูป้ ่ วย

19.เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัดและป้ องกัน
การเลื่อนหลุดของสาย Chest drain พร้อมทั้งดูแลให้
พยาบาลรอบนอกต่อสาย Chest drain ลงขวด
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ปราศจากเชื้อ และดูแลสาย Chest drain ให้อยูใ่ น
สภาพเรี ยบร้อยระวังการหักพับและการเรี ยงสลับสายกัน
เปิ ดผ้าคลุมผ่าตัดออกด้วยความระมัดระวังพยาบาลช่วย
รอบนอกช่วยปิ ดแผลผ่าตัดให้เรี ยบร้อยอีกครั้ง
20. พยาบาลช่วยรอบนอกเช็ดคราบน้ ายา Betadine
Solution บริ เวณร่ างกายผูป้ ่ วยออกให้สะอาดทั้งตัว
พร้อมทั้งนาแผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ก่อนผ่าตัดออก
พร้อมสังเกตสภาพผิวหนังและความผิดปกติต่างๆ เช่น
มีรอยแดงหรื อตุ่มพองในบริ เวณที่ติดหรื อไม่
- ดึงสาย Rectal probe ออกจากตัวผูป้ ่ วย
- จัดสาย Urine catheter และถุงให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อยพร้อมทั้งหนีบสายไว้ป้องกันการไหล
ย้อนกลับของ Urine

เหตุผล (Rational)
ให้ถกู ต้องไม่สลับสายและต่อกับเครื่ อง Continuous
Suction พร้อมทั้งเปิ ดเครื่ อง (ตั้ง Pressure 20 mmHg)

20.เพื่อดูแลความสะอาดของร่ างกายผูป้ ่ วยและตรวจสอบ
อุปกรณ์สายต่างๆ ไม่ให้ติดค้างไปกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้ง
สารวจดูว่าผูป้ ่ วยมี Burn จากการติดแผ่นสื่ อไฟฟ้ า
หรื อไม่

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ จากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะผ่าตัด
ตาม
แนวทางการปฏิบตั ิงานการผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด
Goals
เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อในระยะ 72 ช.ม. หลังผ่าตัดและ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่ างกาย
Outcome criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีไข้หลังผ่าตัด 72 ช.ม.
- ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริ เวณแผลผ่าตัด
- ท่อระบายต่างๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยทางานได้ดี ไม่มีการไหลย้อนกลับ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ป้ องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของ 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ที่
ห้องผ่าตัด
สะอาด และถูกต้อง
1.1 แบ่งพื้นที่ส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดออกจาก
- ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิถกู ต้องตามเทคนิคปลอด
กัน โดยเด็ดขาด
เชื้อ ปลอดภัย และรวดเร็ ว
1.2 รักษากฎระเบียบการใช้พ้นื ที่ และความสะอาด
ของห้องผ่าตัดให้อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อตลอดเวลา
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1.3ทาความสะอาดห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้ง
ก่อนและหลังการผ่าตัดในแต่ละวัน โดย
- ดูแลให้มีการทาความสะอาดเช็ดถูทาความ
สะอาดพื้นห้อง
- ดูแลความสะอาดโต๊ะผ่าตัด ไฟส่องผ่าตัด
เตียงผ่าตัด และเครื่ องใช้อื่น ๆ ประจาห้องผ่าตัด
ตลอดจนผนังห้องโดยรอบให้ทวั่ ถึง
2. ป้ องกันการติดเชื้อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ผ่าตัด
2.1เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นชุดห้องผ่าตัด สวมหมวก เก็บ
ผมให้มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปาก จมูก ให้เรี ยบร้อยตัดเล็บสั้น
ไม่ทาเล็บมือ
2.2 ใช้รองเท้าประจาห้องผ่าตัด
2.3 จากัดจานวนบุคลากรและการเข้าออกห้อง
ผ่าตัด โดยเฉพาะในรายผูป้ ่ วยติดเชื้อ
2.4 ไม่เดินเข้าออกบ่อย, หรื อเดินเร็ ว ในห้องผ่าตัด
(ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน)
2.5 ดูแลไม่ให้บุคลากรที่อยูใ่ นระยะการ
แพร่ กระจายของโรคติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด
2.6 ใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่ งครัด และ
ปรับปรุ ง ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3. ป้ องกันการติดเชื้อที่เกิดจากผูป้ ่ วย
3.1 จัดลาดับผูป้ ่ วยที่จะทาผ่าตัดให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด
3.3 ทาความสะอาดบริ เวณผ่าตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3.4 แยกผูป้ ่ วยติดเชื้อเข้าห้องติดเชื้อโดยเฉพาะ
ตั้งแต่แรก
3.5 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบายต่าง ๆ ต้องดูแลให้มีการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล (Rational)

2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปฏิบตั ิตนได้
ถูกต้อง และเคร่ งครัด และไม่เกิดการติดเชื้อ

3.เพื่อให้อุปกรณ์และบริ เวณผ่าตัดสะอาด และผูป้ ่ วย
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
- ท่อระบายต่างๆที่ออกจากร่ างกายผูป้ ่ วยมี การ
ทางานได้ดีไม่มกี ารไหลย้อนกลับ
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3.6 อุปกรณ์ที่ติดมาหรื อนามากับผูป้ ่ วยต้องเช็ดทา
ความสะอาดก่อนนาเข้าห้องผ่าตัด
3.7 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษา
4. ตรวจสอบchemical indicator ที่แสดงสถานะปลอด
เชื้อทั้งภายนอกและภายในห่อเครื่ องมือ เครื่ องผ้าที่ใช้
ในการผ่าตัดร่ วมกันกับพยาบาลส่งผ่าตัด และพยาบาล
ช่วยรอบนอก
5. ระมัดระวังสภาวะที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชื้อ
โรค(Contamination) เช่น ถุงมือมีการปนเปื้ อนขณะ
ผ่าตัด
6. ตรวจสอบน้ ายาทาลายเชื้อและสารน้ าต่างๆให้พร้อม
ใช้งานไม่หมดอายุ และอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ ตลอดระยะการผ่าตัด
7. ปฏิบตั ิตาม WI ของงานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
ป้ องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยซึ่งได้แก่
ผ้าซับโลหิต,เครื่ องมือและส่วนประกอบของอุปกรณ์
ผ่าตัด

เหตุผล (Rational)

4. เพื่อให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีประสิทธิภาพในการใช้
งานและอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อก่อนใช้งาน และ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะผ่าตัด
5. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในระบบไหลเวียนกระแส
โลหิต
6.เพื่อป้ องกันการนาสารน้ าและของหมดอายุมาใช้ใน
การผ่าตัด
7.เพื่อป้ องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้าง ในแผล
ผ่าตัดจนเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีความปลอดภัย ขณะ
ย้ายออกจากห้องผ่าตัดไปยังหอผูป้ ่ วยหนักได้
Outcome criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึม
- สาย chest drain ที่ออกจากร่ างกาย ไหลดี ไม่มกี ารหักพับ
- อาการแสดงทัว่ ไปของผูป้ ่ วยคงที่ หรื อ เข้าสู่เกณฑ์ปกติสญั ญาณชีพอยูใ่ นด้านปกติไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรื อภาวะเสียโลหิตมาก
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลช่วยรอบนอกดูแลเช็ดคราบน้ ายาและคราบ
เลือด ตามร่ างกายผูป้ ่ วยให้สะอาด
2. ดูแลสาย urine catheterไม่ให้หกั งอและเตรี ยม Clamp
สาย urine catheter ไว้ขณะเตรี ยมเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป
ICU
3. ตรวจสอบดึงแผ่สื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ออกและตรวจดู
บริ เวณ ที่ติดมีรอยแดงและตุ่มพองหรื อไม่
4. ปฏิบตั ิตาม W I งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
5. ปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ องแนว
ทางการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU
- คลุมผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ผปู้ ่ วย จัดอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่ติดกับผูป้ ่ วยให้เป็ นระเบียบไม่เกิดการดึงรั้ง
- ตรวจสอบสภาพเตียงและความพร้อมของอุปกรณ์
รับผูป้ ่ วยจาก ICU, เตรี ยมClamps สาหรับหนีบสาย
Chest drain 4 ตัว เตรี ยม Pat slide, ถังออกซิเจนเคลื่อนที่
และอุปกรณ์ของวิสญ
ั ญีพยาบาล
-ใช้ Clamps หนีบสาย Chest drain ที่ออกจากตัว
ผูป้ ่ วยเหนือข้อต่อของสาย ด้านที่ติดกับผูป้ ่ วย 1 ตัว
-ใช้ Clamps อีกหนึ่งตัวหนีบสายยางเส้นที่
เชื่อมต่อระหว่างขวดรองรับของเหลวจากผูป้ ่ วยกับขวด
น้ า (ถ้ามี Chest drain 2 เส้น ก็ใช้ Clamps 2 ตัว)
แล้วจึงปิ ดเครื่ อง (Continuous suction)
- นาเตียงรับผูป้ ่ วยเทียบขนานกับเตียงผ่าตัด
พนักงานเปลสอดแผ่น Pat slide เข้าใต้หลังผูป้ ่ วยโดย
ประสานงานกับพยาบาลในทีมในการช่วยพลิกตะแคง
ตัวผูป้ ่ วย
- ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 4 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณ
ตัวผูป้ ่ วย 2 คน ประคองศีรษะผูป้ ่ วย 1 คน ยกตะแกรง
ขวด drain 1 คน เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยการให้จงั หวะที่
พร้อมเพียงกันของบุคลากร

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อดูแลให้ร่างกายผูป้ ่ วยสะอาดเรี ยบร้อยไม่มีคราบ
น้ ายาและคราบเลือด
2. เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะเข้าไปใน
ร่ างกาย
3. เพื่อสารวจดูผปู้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จาก
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
4. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU ไม่มีการบาดเจ็บจากการจัดท่า
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU
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เหตุผล (Rational)
- ยกราวกั้นเตียงผูป้ ่ วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เข็นเตียงด้วย
ความระมัดระวังแต่รวดเร็วจนถึง ICU
- พยาบาลประจาทีมผ่าตัด 1 คน,วิสญ
ั ญีแพทย์ 1คน
วิสญ
ั ญีพยาบาล 1 คน, Perfusionist 1 คน คนงานเปล
ใน 1 คนร่ วมกันไปส่งผูป้ ่ วยถึง ICU
6. ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและสภาพทัว่ ไป 6. สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยปกติไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย
7. ตรวจสอบแผลผ่าตัด ท่อระบายต่างๆ ทุกครั้งก่อน 7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะเสียโลหิตและ
ป้ องกันการเลื่อนหลุดของท่อระบายต่าง ๆ
และหลังการเคลื่อนย้าย
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึงการพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการ
แต่กาเนิด เสร็ จเรี ยบร้อยและพร้อมจะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัดไปหอผูป้ ่ วยหนักและการติดตามเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 72 ชม.
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและ
อุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไป ICU
Goals
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิด ได้รับการดูแล และมีความปลอดภัย
สาหรับการเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัดไป ICU ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน ICU มีการส่งต่อข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ เพื่อให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บและปลอดภัยตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเคลื่อนย้าย
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ดูแลผูป้ ่ วยทุกรายขณะเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด 1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลความปลอดภัยขณะ
ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี
เคลือ่ นย้ายไป ICU
2. ตรวจสอบสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้าย
2. เพือ่ รับทราบการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ได้ทนั ที
3. นาส่งผูป้ ่ วยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยใน
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
ระยะผ่าตัดให้พยาบาล ICU ทราบได้แก่
จากภาวะแทรกซ้อน
3.1 โรคและชนิดของการทาผ่าตัด
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3.2 ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด
3.3 สภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
3.4 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
3.5 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสารการผ่าตัด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการรักษาพยาบาล
3.6 มีการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยในรายที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติ เช่น ไม่ได้ปิด Sternum ,มี Packing gauze
หรื อ มีCanular ต่างๆติดไปกับผูป้ ่ วย

เหตุผล (Rational)

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดมีความสุขสบายและปลอดภัย จาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
Goals
เพื่อประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม ไม่
พบภาวะแทรกซ้อนที่มีผลจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด (Postoperative visit) และให้
คาแนะนา ผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัด การใช้ชีวติ ประจาวัน
Outcome criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึมและไม่มีรอยแดงจากการแพ้พลาสเตอร์
- ไม่มีรอยแดงและตุ่มพองที่ผวิ หนังบริ เวณแผ่สื่อไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายสามารถรับฟังคาอธิบายในการปฏิบตั ิตวั ได้
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลงานผ่าตัดทุกคนมีหน้าที่ไปเยีย่ มผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัด หลังจากย้ายออกจาก ICU (Postoperative-visit)
โดยปฏิบตั ิตาม WI งานการพยาบาลผ่าตัดเรื่ อง การ
เยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
2. ประเมินสภาพแผลผ่าตัดรอยแดงของผิวหนังบริ เวณ
ติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อรอยแดงจากผิวหนังแพ้พลาสเตอร์
3. อธิบายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตัวขณะกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นดั

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อสังเกตร่ างกายทัว่ ไปของผูป้ ่ วยและสอบถาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยและให้ขอ้ มูลในการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
2. นาข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์
หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดซ้ า
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรับทราบข้อมูลการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
เมื่อกลับบ้าน
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ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1 สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, 30 มิถุนายน 1กรกฎาคม 2550 : 42 – 48
พินิจ ปรี ชานนท์, การพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด, การประชุมวิชาการชมรมพยาบาล
ห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 , 27 - 28 กรกฎาคม 2545 : 45 – 64
อรอนงค์ พุมอาภรณ์, กันยา ออประเสริ ฐ, ศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล, มาตรฐานการพยาบาลผ่าตัด
(Perioperative Nursing standards) แนวปฏิบตั ิการพยาบาลคลินิก (Clinical Nursing Practice
Guidelines: CNPG) การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7,
27-28 กรกฎาคม 2545 : 17- 32
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มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
มาตรฐานเชิงกระบวนการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด หมายถึงการดูแลสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การ
การผ่าตัดหัวใจทุกชนิด เกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด ทั้งในเวลาปกติและฉุกเฉิน และพยาบาล
งานผ่าตัด มีแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน สาหรับการทาผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ซึ่งจะเป็ นการเน้นการ
พัฒนางานคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด เพือ่ ให้ผมู้ ารับบริ การผ่าตัดหัวใจทุกชนิด ได้รับการ
ดูแลทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดหัวใจได้ผลดี
ผูร้ ับบริ การมีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาดาเนินการผ่าตัด จนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด และได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยที่ช่วยให้การทางานในห้องผ่าตัดของพยาบาลงานผ่าตัดเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ คือการมี
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดหัวใจทุกชนิด และปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด
และหลังผ่าตัดโดยเน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลางใช้กระบวนการพยาบาลใน ทุกระยะ การผ่าตัด ตลอดจน
พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดต่อทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ แบ่งเป็ น
1. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การประเมินสภาพผูป้ ่ วยมีความพร้อมที่
จะเข้ารับการผ่าตัดด้วยการเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Preoperative-visit) เพื่อ
รับทราบปัญหาทางด้านร่ างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วย และ ลดความ
วิตกกังวล รวมทั้งการพยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดและส่งต่อจนถึงเตียง
ผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจก่อนเข้ารับการ
ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโคโรนารี
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร และร่ างกายพร้อมที่จะเข้ารับการ ผ่าตัด
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอกเป็ น เปล
ภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดและเขตปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโคโร
นารี
2. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด หมายถึง การให้การพยาบาลในระยะที่
ผูป้ ่ วยเริ่ มนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธีจนเสร็ จการผ่าตัด
และ เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากเตียงผ่าตัด ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และได้รับการผ่าตัดถูกต้อง ถูกคน ตามแผน การ
รักษา
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ

110

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้อง
และมีความปลอดภัย
3. มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัดทำงเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง การ
พยาบาลในระยะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงผ่าตัดจนถึงหอผูป้ ่ วยหนักหรื อห้องพักฟื้ น ในระยะ
72
ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไปหอ
ผูป้ ่ วยหนัก
มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ
มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะก่อนผ่ำตัด หมายถึง การดูแลและให้การพยาบาลให้ผปู้ ่ วยมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมที่จะเข้ารับ
การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจต่อการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยและญาติยอมรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
- ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็ น การรักษาดัวยการผ่าตัด การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบตั ิตนในทุกระยะการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านร่ างกาย , จิตใจ , สังคมและจิตวิญญาณ
- พฤติกรรมแสดงออกของผูป้ ่ วยทางสีหน้า แววตา คาพูด และท่าทางแสดงออกถึง
การยอมรับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
- ขณะให้คาแนะนามีการซักถามข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
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มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย โดยไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อน
ผ่าตัด(pre-operative-visit)
1.1 ใช้สรรพนามเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยให้เหมาะสมแนะนา
ตนเอง และสถานที่ ปฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์
ของการเยีย่ ม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วย
พูดคุยกับผูป้ ่ วยด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร
1.2 ยอมรับผูป้ ่ วยในฐานะปัจเจกบุคคล
- ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
- ไม่พดู คุยเรื่ องของผูป้ ่ วยให้ผปู้ ่ วยอื่นได้ยนิ
2. รับรู้และประเมินความวิตกกังวลและความกลัวของ
ผูป้ ่ วยต่อการผ่าตัดโดย
2.1 พูดคุย ซักถาม ให้ผปู้ ่ วยระบายความในใจ
ความกังวล และสังเกตพฤติกรรม
2.2 ตอบข้อข้องใจ ตลอดจนให้กาลังใจ และ
หลีกเลี่ยงคาพูดที่เพิ่มความกังวล
3. ให้ความรู้และคาแนะนาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับ
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่าตัด
3.3 การให้ยาระงับความรู้สึก
3.4 การปฏิบตั ิตนก่อนและหลังการผ่าตัด
3.5 แหล่งประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
4. ทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
- การลงนามยินยอมรับการผ่าตัด
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและผลการตรวจ
พิเศษเช่นผลเลือด,Chest X-Ray,ผล EKG, ผลEcho,CAG

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยไว้วางใจ บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหา
และความรู้สึกของตน และคลายความวิตกกังวล
พร้อมให้ความร่ วมมือในการพยาบาล

2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยระบายความกลัว และความวิตก
กังวล และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ผปู้ ่ วยต้องการ
และควรทราบ มีความเข้าใจและยอมรับการผ่าตัด
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงสภาพภายในห้องผ่าตัด
และการปฏิบตั ิตนโดยดูภาพประกอบจากสมุดคู่มือ
แนวทางการเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความรู้และข้อมูลสภาพร่ างกาย
หลังการผ่าตัดมีความพร้อมด้านจิตใจเมื่ออยูใ่ น ICU
และลดปัญหาการดึงท่อช่วยหายใจและสายยางต่าง ๆ
4. เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กบั พยาบาลประจา
หอผูป้ ่ วยหากพบว่ามีความผิดปกติและยังไม่ได้รับ
การแก้ไข หรื อเป็ นการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็น
สาคัญ/ภาวะเสี่ยงที่พบกับทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้อง
ผ่าตัด
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มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสารและร่ างกาย พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด ทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบความพร้อมในเรื่ องของการรับผูป้ ่ วยผ่าตัดถูกตัว
ถูก
ตาแหน่ง และได้รับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถูกต้องและมีความพร้อมทางด้าน
ร่ างกาย
และนาข้อมูลของผูป้ ่ วยมาวางแผนในการเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทาผ่าตัดได้อย่าง
เหมาะสม
Outcome Criteria
- รับผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่กาหนดไว้
- ผูป้ ่ วยมีความพร้อมทางด้านเอกสาร , ใบเซ็นยินยอมให้ทาหัตถการ
- ข้อมูลประวัติผปู้ ่ วยถูกต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการครบ เอกสารสิทธิยนื ยัน
- ได้รับการงดอาหารและน้ าไม่นอ้ ยกว่า 6-8 ชม. ก่อนผ่าตัด
- ตรวจสอบสิ่งของที่ไม่ควรติดมากับผูป้ ่ วย เช่น ฟันปลอม ,ของมีค่าต่าง ๆ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ทักทาย แนะนาตนเองกับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งถาม
ชื่อ-นามสกุลให้ถกู ต้อง และสารวจเอกสาร และ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
1.1 ชื่อ-สกุล อายุ เลขประจาตัวผูป้ ่ วย หอผูป้ ่ วย
การวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ตรงตามตาราง การ
ผ่าตัด
1.2 ประวัติการเจ็บป่ วย
- ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
- ประวัติการเจ็บป่ วย และการผ่าตัดในอดีต
- โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
- การแพ้ยา และสารเคมี
- ยาที่ใช้ประจา
1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ผลเลือด และปัสสาวะ
- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
- คลื่นหัวใจ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรื อผูม้ ีความ
ผิดปกติของหัวใจ)

เหตุผล (Rational)
1.
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้องและ
ผูป้ ่ วยเข้าใจในกระบวนการรักษา เพื่อนาไปสู่ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตนก่อน และหลังผ่าตัด
- เพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ หรื อ
ภาวะเสี่ยงที่พบให้กบั ทีมพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในห้อง
ผ่าตัดโดยบันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบบันทึก
Perioperative Nursing Record

113

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
- การตรวจพิเศษเฉพาะโรค เช่น การสวน
หัวใจ การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1.4
การลงนามอนุญาตการผ่าตัดที่ลงนาม
ผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
1.5 คาสัง่ แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด และยาที่
ผูป้ ่ วยได้รับ
1.6 ใบตรวจสอบ การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
(pre-operative check list)
1.7 เอกสารแสดงความยินยอมรับทราบในการ
จ่ายเงินค่าเครื่ องมือแพทย์พิเศษที่ใช้ในการผ่าตัด
2. ตรวจสอบการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
2.1 บริ เวณผ่าตัดตาแหน่งของร่ างกายที่ได้รับ
การเตรี ยมผ่าตัด ได้แก่ แก่บริ เวณหน้าอก,ขาทั้ง 2
ข้าง
2.2 การได้รับ ยาและสารน้ าก่อนการผ่าตัด
2.3 การงดอาหาร และน้ าดื่ม ตามแผนการ
รักษา
2.4 ไม่มีของมีค่า ฟันปลอม แว่นตา เลนส์
สัมผัส และสิ่งที่เป็ นสื่อไฟฟ้ า
2.5 การสวนอุจจาระ และการถ่ายปัสสาวะ
ก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรื อได้รับการสวนคา
2.6 มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง ก่อนผ่าตัด
2.7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้กบั ผูป้ ่ วย
3. ประเมินสภาวะร่ างกายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
3.1 สัญญาณชีพ
3.2 ภาวะ การรู้สึกตัว และการรับรู้
3.3 ความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก
3.4 ดูแลท่อระบายต่าง ๆ ที่ติดมากับผูป้ ่ วย เช่น
ท่อระบายทรวงอก ท่อระบายปัสสาวะ ฯลฯ (ถ้ามี)
ให้ทางานได้สะดวก

เหตุผล (Rational)
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมก่อนผ่าตัด ถูกคน
ถูกตาแหน่ง ถูกต้องตามแผนการรักษา

3.
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินสภาวะร่ างกาย
ทัว่ ไปและได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
ทันท่วงที

114

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการอุบตั ิเหตุ ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลนอกเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้า
เขตสะอาดและเขตปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดจนถึงเตียงผ่าตัด
Goals
เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเปลภายนอก
เปลี่ยนเป็ นเปลภายใน เพื่อเข้าเขตสะอาดและเขตปลอดเชื้อในห้องผ่าตัด รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึง
เตียงผ่าตัด
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเจ็บป่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัย จากการพลัดตกจากเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผูป้ ่ วยมีสีหน้าคลายความ
วิตกกังวลเมื่อนอนอยูบ่ นเตียงและได้รับความอบอุ่น ขณะรอรับการทาหัตถการจากวิสญ
ั ญีแพทย์
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ประเมินสภาวะร่ างกายและระดับความรู้สึกตัวของ
ผูป้ ่ วย
2. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวังเพื่อป้ องกัน
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและการพลัดตกจากเตียง
2.1ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงหนึ่งไปอีก
เตียงหนึ่งต้องล็อคล้อเตียงให้เรี ยบร้อย ระมัดระวัง
มิให้รถเข็นนอนแยกจากกันขณะผูป้ ่ วยเคลื่อนตัว
2.2 ใช้บุคลากรอย่างน้อย 2 คน ช่วยเหลือให้
ผูป้ ่ วยเลื่อนจากเตียงภายนอกไปยังเตียงภายใน ใน
กรณี ที่ผปู้ ่ วยรู้สึกตัวดี ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วย(Patslide) ช่วย
เลื่อนตัวผูป้ ่ วยขณะเลื่อนตัวต้องช่วยประคองไหล่ คอ
และศีรษะของผูป้ ่ วยไปพร้อมๆกัน ด้วยความ
ระมัดระวัง
2.3 ระวังอวัยวะของผูป้ ่ วย มิให้ยนื่ ออกนอก
รถเข็น
2.4 สังเกตอาการผิดปกติ และให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปถึงเตียงผ่าตัด ใช้เครื่ อง ผูก
ยึดผูป้ ่ วยทุกครั้งเมื่อนอนบนเตียงผ่าตัด

เหตุผล (Rational)
1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะ
ความเจ็บป่ วย
2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้าย
ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกหรื อบาดเจ็บจากการพลัดตก
จากเตียง

3. เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยพลัดตกจากเตียงผ่าตัด
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
4. ถอดเสื้อผูป้ ่ วยออกโดยมิให้มีการเปิ ดเผยผูป้ ่ วย
เกินไป และห่มผ้าให้ผปู้ ่ วยเพื่อความอบอุ่น
5. คอยดูแลผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นสายตา

เหตุผล (Rational)
4. เพื่อป้ องกันสิทธิผปู้ ่ วย และศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์, ป้ องกันภาวะ Hypotheramia
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยคลายความวิตกกังวล และปลอดภัย
จากการพลัดตกจากเตียง

มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะผ่ำตัด
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะผ่าตัด หมายถึง การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจเริ่ มตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงผ่าตัด และเอื้ออานวยให้กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี
และเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ขณะผ่าตัดจนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆขณะผ่าตัด
Goals
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาระหว่างดาเนิน
การผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่าผ่าตัด
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้น้ ายาทาลายเชื้อ และพลาสเตอร์
ปิ ดแผล
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้าย
- ผูป้ ่ วยนอนในท่าที่ผอ่ นคลาย อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายไม่เกิดการกดทับ
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยไม่ผดิ ปกติไปจากเดิม
- ไม่มีรอยแดง ตุ่มพองหรื อแผลไหม้จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
- ไม่มีรอยผืน่ แดงบริ เวณผิวหนังที่สมั ผัสกับน้ ายาทาลายเชื้อ หรื อพาสเตอร์ปิดแผล
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัดระวัง
2. ใช้เครื่ องผูกรัดเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
3. จัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าที่ถกู ต้องเหมาะสม โดยไม่ทาให้
การไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจติดขัด
4. ป้ องกันการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและ
กระดูก เช่น ใช้ผา้ หนุนศีรษะ หลังและบริ เวณบั้นเอว
5. ระวังการเคลื่อนหลุดของข้อต่อต่าง ๆ เช่น หัวไหล่
สะโพก
6. 6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลพื้นห้อง
ให้แห้ง สะอาด และปราศจากของมีคม
6.1 ดูแลเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ จัดแยก
ประเภทของใช้ให้เป็ นระเบียบ
6.2 ดูแลพื้นที่หอ้ งให้แห้งอยูเ่ สมอ
7. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือทุกชิ้นก่อน
ใช้กบั ผูป้ ่ วยทุกครั้ง
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการทางานของ
เครื่ องไฟฟ้ าทุกชิ้นก่อนใช้ทุกครั้ง
7.3 ปรับระดับความแรงของเครื่ องจี้ไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ทาผ่าตัด
7.4 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า โดยติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าบริ เวณที่เป็ น
กล้ามเนื้อและไม่เปี ยกชื้น
8. ดูแลให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
8.1 ดูแลให้ปัสสาวะไหลทางสายยางได้สะดวกไม่
มีการหักงอของสาย
8.2 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับการใส่สาย Rectal probe
9. ป้ องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จากการใช้เครื่ องจี้
ไฟฟ้ าโดยการติดแผ่นสื่อนาไฟฟ้ าที่บริ เวณสะโพกและ
ก้นด้านซ้ายของผูป้ ่ วยให้เต็มผิวสัมผัสของแผ่นใน

เหตุผล (Rational)
1- 5. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจนถึงเตียงผ่าตัด

6-7 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการทาผ่าตัดตามแผนการ
รักษาด้วยความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
หรื อความไม่พร้อมของอุปกรณ์ผา่ ตัดและสถานที่

8. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ จากการสวนปัสสาวะ
- เพื่อใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของร่ างกายขณะใช้
เครื่ องปอดหัวใจเทียม ในการทาผ่าตัดทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ
9. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการใช้
เครื่ องจี้ไฟฟ้ า ไม่มีรอยแดงตุ่มพองหรื อแผลไหม้จาก
การใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
บริ เวณผิวหนังที่แห้งและตรวจสอบดูรอยแดงของ
ผิวหนังก่อนติด
- ตรวจสอบร่ างกายผูป้ ่ วยไม่ให้ผวิ หนังสัมผัส
โลหะโดยตรง
10. การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอน
ผูป้ ่ วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งทาผ่าตัดแบบ
Median sternotomy ,Supine position คือ จัดผูป้ ่ วยนอน
ในท่านอนหงาย แขนวางแนบลาตัว ศีรษะและปลาย
เท้าเหยียดตรง ใช้หมอนบาง 1 ใบหนุนรองบริ เวณใต้
ไหล่ และเตรี ยมหมอนรองขาจานวน 4 ใบ เพื่อใช้รอง
บริ เวณใต้ขาผูป้ ่ วยข้างละ 2 ใบ
11. เตรี ยมความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัดในผูป้ ่ วย
ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบโคโรนารี (WI.Skin
preparation) โดยใช้หลักการฟอกถูและใช้น้ ายาระงับ
เชื้อทาโดยพยาบาลช่วยรอบนอก จานวน 2 คน โดย
พยาบาลช่วยรอบนอก 1 คน จะทาการฟอกผิวหนังจาก
จุดที่จะลงมีดผ่าตัดบริ เวณหน้าอกฟอกออกไปด้านข้าง
ทั้ง 2 ด้านจนถึงคอ ใต้คาง หัวไหล่ท้งั 2 ข้าง แล้วใช้ผา้
สะอาดปิ ดคลุมบริ เวณหน้าอกที่ฟอกสะอาด แล้ว
หลังจากนั้นพยาบาลช่วยรอบนอกอีก 1 คนจะช่วยยกขา
ของผูป้ ่ วยด้านไกลตัวผูฟ้ อก และพยาบาลช่วยรอบนอก
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ฟอกถู จะใช้อุปกรณ์ฟอกขาของผูป้ ่ วย
ตั้งแต่ขอ้ เท้า, ตาตุ่มเรื่ อยมาจนถึงบริ เวณขาหนีบจน
สะอาด แล้วจึงใช้ผา้ สะอาดคลุมปิ ดและห่อรอบขา
ผูป้ ่ วยตั้งแต่บริ เวณ ขาหนีบคลุมมาจนถึงข้อเท้าไว้
พยาบาลช่วยรอบนอก ผูท้ ี่ทาหน้าที่ยกขา ผูป้ ่ วยจะวาง
ขาข้างที่ฟอกสะอาดแล้วลงบนเตียง และยกขาข้างที่
ใกล้ตวั ผูฟ้ อกอีกข้างขึ้นมา และพยาบาลช่วยรอบนอก
ผูท้ าหน้าที่ฟอกขาจะทาเช่นเดียวกับขาข้างไกลตัว จน
เสร็ จใช้ผา้ สะอาดปิ ดคุลมไว้ แล้ววางขาลง

เหตุผล (Rational)

10. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่า ไม่
มีอาการชาแขนหรื อปวดไหล่และการจัดท่านอน
ผูป้ ่ วยถูกต้องจะทาให้บริ เวณแผ่นอกของผูป้ ่ วย
แอ่นขึ้นและศัลยแพทย์สะดวกในการทาผ่าตัด
- เพื่อให้บริ เวณขาของผูป้ ่ วยสูงขึ้นกว่าระดับ
พื้นเตียงทาให้ศลั ยแพทย์สะดวกในการเลาะเส้นเลือด
Saphenous Vein เพื่อนามาใช้ต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ
ตีบโคโรนารี
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- เมื่อพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดจัดเตรี ยมอุปกรณ์
พร้อมทาผ่าตัดแล้ว จะเริ่ มทายา Batadine solution
บริ เวณหน้าอก และขาทั้ง 2 ข้างของผูป้ ่ วย
- พยาบาลช่วยรอบนอกทั้ง 2 คน จะทาหน้าที่ยกขา
ผูป้ ่ วยขึ้นและเปิ ดผ้าสะอาดที่คลุมไว้พร้อมให้พยาบาล
ส่งเครื่ องมือผ่าตัดทายา Batadine solution ให้ทวั่ บริ เวณ
หน้าอกและขาทั้ง 2 ข้าง และปูผา้ Sterile คลุม
บริ เวณผ่าตัด
12. ส่งเครื่ องมือผ่าตัดและการเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ
ต่าง ๆ โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีปลอดเชื้อ (WI
.Sterile technique) พยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมทีมผ่าตัดทุกคน
ควรมีความรู้เกี่ยวกับ Sterile technique และมีความรู้ใน
การนามาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. การ Scrub มือเข้าผ่าตัด 3-5 นาที ด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ
2. การสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและการสวมถุงมือ
3. การปูผา้ Sterile คลุมบริ เวณผ่าตัดโดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการปูผา้ คลุมผ่าตัด(WI)ใน Case CABG
13. ตรวจนับผ้าซับโลหิต (Gauze , Swab) ก่อนผ่าตัด
และก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด พยาบาลผูส้ ่งเครื่ องมือต้อง
ทาการตรวจนับผ้าซับโลหิตก่อนทาผ่าตัด,ในขณะที่ทา
ผ่าตัดเมื่อเปิ ดห่อเพิ่มเติม และก่อนเสร็ จสิ้นการผ่าตัด
ว่ามีการนาเข้ามาใช้ และนาออกมาจาก Case เท่ากัน
ถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวนที่บนั ทึกไว้โดยใช้พยาบาล
ในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คนทาการตรวจสอบร่ วมกัน
14. เตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และไหมเย็บในการทา
ผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่
1. เครื่ องมือพื้นฐานสาหรับเปิ ดทรวงอก 1 ชุด
2. เครื่ องมือเปิ ดหัวใจ 1 ชุด
3. เครื่ องมือสาหรับต่อเส้นเลือดโคโรนารี 1 ชุด
4. เลื่อยไฟฟ้ าตัดกระดูกหน้าอก 1 ชุด

เหตุผล (Rational)

12. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดอย่าง
ถูกต้องตามหลัก Sterile technique และเอื้ออานวยให้
กระบวนการผ่าตัดถูกต้องตามเทคนิควิธี

13. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การผ่าตัด ได้รับการทา
ผ่าตัดที่ปลอดภัยไม่มกี ารตกค้างของผ้าซับโลหิตและ
เครื่ องมือผ่าตัด อยูภ่ ายในบริ เวณแผลผ่าตัด

14. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลขณะผ่าตัดต่อ
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ทุกชนิดได้ถกู ต้องและ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ต่าง ๆ และเป็ นการลด
ระยะเวลาการผ่าตัดโดยที่พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัด
ได้เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ พร้อมใช้ทุกชนิด และ
รู้ข้นั ตอนการทาผ่าตัดอย่างดี
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5. วัสดุทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ไหมเย็บแผล,ใบมีด,
สาย Suction พร้อมหัวดูด,สายจี้ไฟฟ้ า, Syringe disposable
ขนาดต่าง ๆ ผ้า Gauze ,Swab
6. ชุดผ้า Sterile คลุมผ่าตัดและแผ่นปิ ดผิวหนัง (Steridrape)
7. ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเพื่อต่อเข้ากับ
เครื่ องปอดหัวใจเทียม ได้แก่
- สาย Arterial Circulation
- สาย Venous Circulation
- สาย Ventricular Suction
- สาย Cardiotomy Suction
- สาย Blood cardioplegia
- สาย Aortic cannular,Venous cannular
หมายเหตุ ในกรณี ที่ทาผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจชนิด
Beating heart มีอุปกรณ์เพิม่ ดังนี้
1. ชุดอุปกรณ์พยุงหัวใจชนิดOctopus Evolution
Stabilizer
2. ชุดอุปกรณ์พยุงหัวใจชนิด Star fish หรื อ Heart
Positioner Urchin
3. ชุดอุปกรณ์สาหรับพ่น Clear view blower Co2
ขณะทาผ่าตัดเส้นเลือดชนิด Blower Co2 พร้อมแท้งค์ Co2
4. ชุดเครื่ องดูดของเหลว (Continous Suction) ชนิดมี
ตัวปรับ Pressure ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
5. Intracoronary shunt ขนาดต่าง ๆ เริ่ มตั้งแต่ 1 mm,
1.25 mm,1.5mm,1.75mm,2mm ซึ่งศัลยแพทย์จะเป็ นผูเ้ ลือก
ความเหมาะสม
14.1 พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ
ตีบโคโรนารี ต้องมีความสามารถเฉพาะทางมีความรวดเร็ว
ถูกต้องตาม Procedure และต้องทราบเทคนิคและวิธีทาผ่าตัด
ของศัลยแพทย์แต่ละคนรวมทั้งอุปกรณ์และไหมเย็บแผลแต่
ละชนิดที่ศลั ยแพทย์ใช้

เหตุผล (Rational)
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ขั้นตอนพยำบำลระหว่ำงผ่ำตัด
ขั้นตอนกำรเลำะเส้ นเลือดดำที่ขำ (Saphenous vein)
1. เลาะเส้นเลือดโดยลง Incision บริ เวณเหนือตาตุ่ม
ตามแนวยาวของเส้นเลือด
2. เลาะเส้นเลือดดาออกจาก Tissueที่ขา และผูก Branch
ให้หมด
3. ตรวจเช็คเส้นเลือดที่เลาะได้ ไม่ให้มีรอยรั่ว
4. ตัดเส้นเลือดบริ เวณส่วนปลายที่เลาะได้พร้อมทั้งใส่
Heparin Needleแช่ไว้ ในN.S.S+ Haparin 1:50
5. Check bleeding ตามรอย Incision และเย็บปิ ดแผล
ที่ขา
ขั้นตอนกำรเลำะเส้ นเลือดแดง Internal Mammary
Artery ( I.M.A)
1. เปิ ด Median-stonotomy
2. ตัด Thymus grand
3. เลาะเส้นเลือด I.M.A ด้านซ้ายของผูป้ ่ วย
4. ตัดปลายด้าน Distal ของเส้นเลือดI.M.A เพื่อ
ทดสอบดูความแรงของการไหลของเส้นเลือด
5. ตัดพร้อมทั้งผูกปลายด้านที่ติดกับผูป้ ่ วย
ขั้นตอนกำร on BY –PASS และ cross clamps(ดูWI.)
1. On สาย Aterial line บริ เวณAortic
2. On venous line บริ เวณ RA
3. On Cadioplegie line เข้าที่ตาแหน่ง Aortic root
4. เมื่อพร้อมแล้วแพทย์จะเริ่ ม 0n BY-PASS และ
Cross clamps แล้วเริ่ มให้ Cadioplegia เพื่อให้ หัวใจ
หยุดเต้น
5. เริ่ มทาการต่อเส้นเลือดโดยใช้ Saphenous vein
graft ต่อตามจุดที่ตีบตามพยาธิสภาพของโรคและต่อเส้น
เลือด I.M.A. ตรงตาแหน่งเส้นเลือด L.A.Dที่ หัวใจ

เหตุผล (Rational)
14.1 พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดสามารถคงไว้ซ่ึง
บริ เวณปลอดเชื้อ (Sterile technique) จัดเตรี ยม
เครื่ องมือเครื่ องใช้ได้ถกู ต้องคาดการณ์ความ
ต้องการในการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือผ่าตัดและดูแล
ให้พร้อมใช้รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น
Suture ขนาดต่าง ๆ
- พร้อมทั้งดูแลให้เครื่ องมือสะอาดพร้อม นา
กลับมาใช้ใหม่ได้
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6. เมื่อต่อ Distal เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะเริ่ มRe
-warm และOff Aortic Clampออกเพื่อให้หวั ใจเต้นอีกครั้ง
7. ต่อเส้นเลือดด้าน Proximal เข้ากับเส้นเลือด Aorta
ใหญ่ โดยวัดความยาวให้เหมาะสม และต่อเส้นที่เหลือ
จนครบตามจานวนพยาธิสภาพของโรค
8. เตรี ยม Off BY- PASS เมื่อหัวใจกลับมาเต้นปกติ
และ อุณหภูมิร่างกายพร้อม
ขั้นตอนกำร OFF BY-PASS(ดูข้นั ตอนตำมWI.)
เมื่อ Re warm ผูป้ ่ วยจนอุณหภูมิที่ Oral = 370c และที่
Rectal = 340c ศัลยแพทย์จะเริ่ ม Wean Off By-pass
1. Off สาย Venouse ที่ R.A
2. Off สาย aortic line
3. Check bleeding ทัว่ ไปและตามรอย Incision

เหตุผล (Rational)

14.2
ปฏิบตั ิพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการจัดการกับสิ่ง
ส่งตรวจ ถ้ามี(ดูข้นั ตอนตามWI.การส่งชิ้นเนื้อ)
- พยาบาลช่วยรอบนอกจัดเก็บชิ้นเนื้อหัวใจใส่
ในถุงพลาสติกที่เตรี ยมไว้ และใส่น้ ายาผสม10% Formalin
ลงในถุงปิ ดให้เรี ยบร้อย
- ติดสติ๊กเกอร์ ระบุชื่อ นามสกุลผูป้ ่ วยชนิดของ
ชิ้นเนื้อ วันที่ผา่ ตัด H.N
- ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอส่งตรวจให้แพทย์
ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน
15. เมื่อพบภาวะวิกฤตต่างๆ
สามารถจัดลาดับการ
ช่วยเหลือ ตามความเร่ งด่วนของปัญหาได้เช่น ภาวะช่วง
ก่อน On By-pass หรื อหลัง Off By-pass อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน Cardiac arrest, ภาวะ Bleeding ซึ่งถ้า
มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดสามารถ
ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ทนั ที

14.2 เพื่อให้ได้ผลการส่งตรวจชิ้นเนื้อถูกต้องตาม
แผนการรักษา

15. พยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดต้องประสานงานกับ
พยาบาลช่วยรอบนอกเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
จากทีม สหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิสญ
ั ญี
พยาบาล , Perfusionist เพื่อให้สามารถช่วยกัน
แก้ไขภาวะวิกฤตต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
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15.1 เมื่อเกิดภาวะ Cardiac arrest ให้ประสานงานกับ
พยาบาลช่วยรอบนอกและวิสญั ญีพยาบาลในการ
จัดเตรี ยม อุปกรณ์ Defibrillator
15.2 เมื่อเกิดภาวะ Bleeding ประสานงานกับพยาบาล
ช่วยรอบนอกในการขออุปกรณ์ , Suture ที่ใช้ในการช่วย
Stop bleeding และการจดบันทึกจานวนเลือดในกระบอก
Suction (ดูข้นั ตอนตามWI.)
16. สังเกต และบันทึกสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ผ่าตัด ได้แก่ การสูญเสียโลหิต
- บันทึกจานวนผ้าซับโลหิต (Gauze)
- บันทึกจานวนโลหิตในขวด Suction
- สังเกตปริ มาณโลหิตที่สูญเสียโดยรอบบริ เวณที่ทา
ผ่าตัด
- รายงานแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยมีการสูญเสียโลหิตมากเกิน
10% ของปริ มาณเลือดในร่ างกาย
17.
เมื่อการผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อยพยาบาลส่งเครื่ องมือ
ผ่าตัดทาการตรวจนับอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของมีคมและ
ผ้าซับโลหิตให้ครบถ้วนตามจานวนที่นาเข้ามาใช้ โดย
การนับผ้าซับโลหิต,การนับเครื่ องมืออุปกรณ์และของมี
คม ต่างๆ ให้ครบตามจานวนที่นาเข้ามาใช้ และแจ้งให้
ศัลยแพทย์ทราบก่อนการปิ ด Sternum
- กรณี ที่นบั ไม่ครบแจ้งศัลยแพทย์ทราบและค้นหา
ให้ครบก่อนปิ ด Sternum
18. เมื่อศัลยแพทย์เย็บปิ ดชั้นผิวหนังเรี ยบร้อยแล้วทา
ความสะอาดแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าอกและบริ เวณที่ขาทา
ด้วย Betadine Solution ก่อนปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่
ปราศจากเชื้อส่วนบริ เวณขาเมื่อปิ ดทับด้วยผ้าปิ ดแผลที่
สะอาดแล้ว พันทับด้วย Elastic bandage ให้รอบขาตาม
แนวความยาวของแผลไม่ตอ้ งพันแน่นมาก และดูแลสาย
Chest drain ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยระวังการหักพับ
และการเรี ยงสลับสายกัน และเปิ ดผ้าคลุมผ่าตัดออกด้วย

เหตุผล (Rational)

15.2 เพื่อประสานงานกับวิสญ
ั ญีแพทย์ช่วย
แก้ไขภาวะวิกฤตในการเสียเลือดขณะทาผ่าตัด
และเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับสารน้ าและส่วนประกอบ
ของเลือดอย่างเพียงพอ
16. ผูป้ ่ วยได้รับการสังเกตอาการตลอดระยะเวลา
การผ่าตัดและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
- ผูป้ ่ วย ได้รับการประเมินภาวะสูญเสีย
โลหิตตลอดระยะเวลาการผ่าตัดและได้รับการ
ทดแทนทันท่วงที

17. เพือ่ ป้ องกันการตกค้างของอุปกรณ์เครื่ องมือ
ของมีคมและผ้าซับโลหิตในร่ างกายผูป้ ่ วย

18 . เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัดและ
ป้ องกันการเลื่อนหลุดของสายChest drain พร้อม
ทั้งดูแลให้พยาบาลรอบนอกต่อสาย Chest drain
ลงขวดให้ถกู ต้องไม่สลับสายและต่อกับเครื่ อง
Continuous Suction พร้อมทั้งเปิ ดเครื่ อง (ตั้ง
Pressure 20 mmHg)
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ความระมัดระวัง พยาบาลช่วยรอบนอกช่วยปิ ดแผลผ่าตัด
ให้เรี ยบร้อยอีกครั้ง
19. พยาบาลช่วยรอบนอกเช็ดคราบน้ ายา Betadine Solution
บริ เวณร่ างกายผูป้ ่ วยออกให้สะอาดทั้งตัว พร้อมทั้งนา
แผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ก่อนผ่าตัดออก พร้อมสังเกตสภาพ
ผิวหนังและความผิดปกติต่างๆ เช่น มีรอยแดงหรื อตุ่ม
พองในบริ เวณที่ติดหรื อไม่
- ดึงสาย Rectal probe ออกจากตัวผูป้ ่ วย
- จัดสาย Urine catheter และถุงให้อยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อยพร้อมทั้งหนีบสายไว้ป้องกันการไหลย้อนกลับ
ของUrine

เหตุผล (Rational)

19. เพื่อดูแลความสะอาดของร่ างกายผูป้ ่ วยและ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสายต่างๆ ไม่ให้ติดค้างไป
กับผูป้ ่ วย พร้อมทั้งสารวจดูว่าผูป้ ่ วยมี Burn จาก
การติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อไม่

มำตรฐำนที่ 2 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ จากการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะผ่าตัด ตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโคโรนารี
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อในระยะ 72 ช.ม. หลังผ่าตัดและ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่ างกาย
Outcome criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มีไข้หลังผ่าตัด 72 ช.ม.
- ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริ เวณแผลผ่าตัด
- ท่อระบายต่างๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยทางานได้ดี ไมมีการไหลย้อนกลับ
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
เหตุผล (Rational)
1. ป้ องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของ
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการเตรี ยมผ่าตัดด้วยอุปกรณ์
ห้องผ่าตัด
ที่สะอาด และถูกต้อง
1.1 แบ่งพื้นที่ส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดออกจาก
- ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิถกู ต้องตามเทคนิค
กันโดยเด็ดขาด
ปลอดเชื้อ ปลอดภัย และรวดเร็ ว
1.2 รักษากฎระเบียบการใช้พ้นื ที่ และความสะอาด
ของห้องผ่าตัดให้อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อตลอดเวลา
1.3 รักษาความสะอาดของห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้ง
ก่อนและหลังการผ่าตัดในแต่ละวันโดย
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- ดูแลให้มีการทาความสะอาดเช็ดถูทาความ
สะอาดพื้นห้อง
- ดูแลความสะอาดโต๊ะผ่าตัด,ไฟส่องผ่าตัด,
เตียง และเครื่ องใช้อื่น ๆ ประจาห้องผ่าตัด ตลอดจนผนัง
ห้องโดยรอบให้ทวั่ ถึง
2. ป้ องกันการติดเชื้อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
2.1 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นชุดห้องผ่าตัด สวมหมวก
เก็บผมให้มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปาก จมูก ให้เรี ยบร้อย ไม่ทา
เล็บมือ
2.2 ใช้รองเท้าประจาห้องผ่าตัด
2.3จากัดจานวนบุคลากรและการเข้าออกห้องผ่าตัด
โดยเฉพาะในรายผูป้ ่ วยติดเชื้อ
2.4 ไม่เดินเข้าออกบ่อย, หรื อเดินเร็ ว ในห้องผ่าตัด
(ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน)
2.5 ดูแลไม่ให้บุคลากรที่อยู่ในระยะการแพร่ กระจาย
ของโรคติดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด
2.6 ใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่ งครัด และปรับปรุ ง
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3. ป้ องกันการติดเชื้อที่เกิดจากผูป้ ่ วย
3.1 จัดลาดับผูป้ ่ วยที่จะทาผ่าตัดให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด
3.3 ทาความสะอาดบริ เวณผ่าตัดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3.4 แยกผูป้ ่ วยติดเชื้อเข้าห้องติดเชื้อโดยเฉพาะตั้งแต่
แรกเริ่ ม
3.5 ผูป้ ่ วยที่มีท่อระบายต่าง ๆ ต้องดูแลให้มีการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 อุปกรณ์ที่ติดมาหรื อนามากับผูป้ ่ วยต้องเช็ด
ทาความสะอาดก่อนนาเข้าห้องผ่าตัด
3.7 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษา

เหตุผล (Rational)

2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปฏิบตั ิ
ตนได้ถกู ต้อง และเคร่ งครัด และไม่เกิดการติดเชื้อ

3. เพื่อให้อุปกรณ์และบริ เวณผ่าตัดสะอาดและ
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
- ท่อระบายต่างๆที่ออกจากร่ างกายผูป้ ่ วยมี
การทางานได้ดีไม่มกี ารไหลย้อนกลับ

125

กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
4. ตรวจสอบ Chemical Indicator ที่แสดงสถานะ
ปลอดเชื้อทั้งภายนอกและภายใน ห่อเครื่ องมือ เครื่ องผ้า
ที่ใช้ในการผ่าตัดร่ วมกันกับพยาบาลส่งผ่าตัด และ
พยาบาล ช่วยรอบนอก
5. ระมัดระวังสภาวะที่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชื้อ
โรค (Contamination) เช่น ถุงมือมีการปนเปื้ อนขณะ
ผ่าตัด
6. ตรวจสอบน้ ายาทาลายเชื้อและสารน้ าต่างๆให้พร้อม
ใช้งานไม่หมดอายุ อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อและใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ ตลอดระยะการผ่าตัด
7. การพยาบาลผ่าตัดเรื่ องการป้ องกันสิ่งแปลกปลอม
ตกค้างในร่ างกายผูป้ ่ วยซึ่งได้แก่ ผ้าซับโลหิต, เครื่ องมือ
และส่วนประกอบของอุปกรณ์ผา่ ตัด

เหตุผล (Rational)
4. เพื่อให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อก่อนใช้งาน และ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะผ่าตัด
5. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในระบบไหลเวียนกระแส
โลหิต

6. เพื่อป้ องกันการน้ าสารนาสารน้ าและของ
หมดอายุมาใช้ในการผ่าตัด
7. เพื่อป้ องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างใน
แผลผ่าตัดจนเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ

มำตรฐำนที่ 3 ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
Goals เพื่อให้ผปู้ ่ วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีความ
ปลอดภัยพร้อมย้ายออกจากห้องผ่าตัดไปยังหอผูป้ ่ วยหนักได้
Outcome Criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึม
- สาย Chest drain ที่ออกจากร่ างกาย ไหลดี ไม่มีการหักพับ
- อาการแสดงทัว่ ไปของผูป้ ่ วยคงที่ หรื อ เข้าสู่เกณฑ์ปกติสญ
ั ญาณชีพอยูใ่ นด้านปกติ
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรื อภาวะเสียโลหิตมาก
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1.
พยาบาลช่วยรอบนอกดูแลเช็ดคราบน้ ายาและ
คราบเลือดตามร่ างกายผูป้ ่ วยให้สะอาด
2. ดูแลสาย urine catheterไม่ให้หกั งอและเตรี ยม
Clamp สาย urine catheter ไว้ขณะเตรี ยมเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยไป ICU

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อดูแลให้ร่างกายผูป้ ่ วยสะอาดเรี ยบร้อยไม่มี
คราบน้ ายาและคราบเลือด
2. เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของUrineเข้าไปใน
ร่ างกาย
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3. ตรวจสอบดึงแผ่นสื่อไฟฟ้ าที่ติดไว้ออกและตรวจดู
บริ เวณที่ติดมีรอยแดงและตุ่มพุพองหรื อไม่
4. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU โดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะเคลื่อนย้าย
5. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยผ่าตัดไป ICU ตามแนวทางดังนี้
- คลุมผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ผปู้ ่ วย จัดอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่ติดกับผูป้ ่ วยให้เป็ นระเบียบไม่เกิดการดึงรั้ง
- ตรวจสอบสภาพเตียงและความพร้อมของ
อุปกรณ์รับผูป้ ่ วยจาก ICU,เตรี ยม Clampsสาหรับหนีบ
สายChest drain 4 ตัว เตรี ยม Pat slide, ถังออกซิเจน
เคลื่อนที่และอุปกรณ์ของวิสญ
ั ญีพยาบาล
- ใช้ Clamps หนีบสาย Chest drain ที่ออกจากตัว
ผูป้ ่ วยเหนือข้อต่อของสาย ด้านที่ติดกับผูป้ ่ วย 1 ตัว
- ใช้ Clamps อีกหนึ่งตัวหนีบสายยางเส้นที่
เชื่อมต่อระหว่างขวดรองรับของเหลวจากผูป้ ่ วยกับขวด
น้ า (ถ้ามี Chest drain 2 เส้น ก็ใช้ Clamps 2 ตัว,ใน
กรณี Case CABG ส่วนมากใส่ Chest drain 3 เส้น จะใช้
Clamps 3 ตัว) แล้วจึง off เครื่ อง Continuous suction)
- นาเตียงรับผูป้ ่ วยเทียบขนานกับเตียงผ่าตัดพนักงาน
เปลสอดแผ่น Pat slide เข้าใต้หลังผูป้ ่ วยโดยประสาน
งานกับพยาบาลในทีมในการช่วยพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย
- ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 5 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณ
ตัวผูป้ ่ วย 2 คน ประคองศีรษะผูป้ ่ วย 1 คน ยกตะแกรง
ขวดdrain 1 คน เคลื่อนย้ายบริ เวณขาผูป้ ่ วย1 คน
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยการให้จงั หวะที่พร้อมเพียงกันของ
บุคลากร
- ยกราวกั้นเตียงผูป้ ่ วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เข็นเตียงด้วย
ความระมัดระวังแต่รวดเร็วจนถึงICU
- พยาบาลประจาทีมผ่าตัด 1 คน ,วิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน
, วิสญ
ั ญีพยาบาล 1 คน, Perfusionist 1 คน และคนเข็น
เปลใน ร่ วมกันไปส่งผูป้ ่ วยถึง ICU

เหตุผล (Rational)
3. เพื่อสารวจดูผปู้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บของเนื้อเยือ่
จากการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้ า
4. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU ไม่มีการบาดเจ็บจากการจัดท่า
5. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับความปลอดภัยขณะทาการ
เคลื่อนย้ายไป ICU
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กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
6. ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและสภาพทัว่ ไป
ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย
7. ตรวจสอบแผลผ่าตัดท่อระบายต่างๆ ทุกครั้งก่อน
และหลังการเคลื่อนย้าย

เหตุผล (Rational)
6. สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยปกติไม่เปลี่ยนแปลง
7. เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะเสียโลหิตและ
ป้ องกันการเลื่อนหลุดของท่อระบายต่างๆ

มำตรฐำนกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะหลังผ่ำตัด หมายถึงการพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจเสร็ จเรี ยบร้อยและพร้อมจะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัดไปหอผูป้ ่ วยหนักตลอดจนการติดตามเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 72 ชม.
มำตรฐำนที่ 1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
และอุบตั ิเหตุขณะเคลื่อนย้ายไป ICU
Goals ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโคโรนารี ได้รับการดูแล และมีความปลอดภัย
สาหรับการเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัดไป ICU ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน
ICU มีการส่งต่อข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
Outcome Criteria
- ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บและปลอดภัยตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไป ICU
- สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเคลื่อนย้าย
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. ดูแลผูป้ ่ วยทุกรายขณะเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด
ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี
2. ตรวจสอบสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะเคลื่อนย้าย
3.
นาส่งผูป้ ่ วยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยใน
ระยะผ่าตัดให้พยาบาล ICU ทราบได้แก่
3.1 โรคและชนิดของการทาผ่าตัด
3.2 ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด
3.3 สภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
3.4 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
3.5 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสารการผ่าตัด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการรักษาพยาบาล
3.6 มีการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยในรายที่ไม่เป็ นไป
ตามปกติ เช่น ไม่ได้ปิด Sternum ,มี Packing
gauze หรื อ มีCanular ต่างๆติดไปกับผูป้ ่ วย

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลความปลอดภัยขณะ
เคลื่อนย้ายไป ICU
2.
เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยได้ทนั ที
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
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มำตรฐำนที่ 2
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจมีความสุขสบายและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
Goals เพื่อประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่มีผลจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของพยาบาลงานผ่าตัด (Postoperative visit) และ
ให้คาแนะนา ผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัด การใช้ชีวิตประจาวัน
Outcome criteria
- แผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึมมีรอยแดงจากการแพ้พาสเตอร์
- ไม่มีรอยแดงและตุ่มพองที่ผวิ หนังบริ เวณแผ่สื่อไฟฟ้ า
- ผูป้ ่ วยมีความสุขสบายสามารถรับฟังคาอธิบายในการปฏิบตั ิตวั ได้
กิจกรรมกำรพยำบำล (Nursing Intervention)
1. พยาบาลงานผ่าตัดทุกคนมีหน้าที่ไปเยีย่ มผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัด หลังจากย้ายออกจาก ICU (Postoperativevisit) การเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
2. ประเมินสภาพแผลผ่าตัดรอยแดงของผิวหนัง
บริ เวณติดแผ่นสื่อไฟฟ้ าหรื อรอยแดงจากผิวหนังแพ้พ
ลาสเตอร์
3. อธิบายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตัวขณะกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นดั

เหตุผล (Rational)
1. เพื่อสังเกต ร่ างกายทัว่ ไปของผูป้ ่ วยและสอบถาม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยและให้ขอ้ มูลในการ
ปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
2.
นาข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผูป้ ่ วยมา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้
เกิดซ้ า
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยรับทราบข้อมูลการปฏิบตั ิตวั หลัง
ผ่าตัดเมื่อกลับบ้าน
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