


ผลงานที(เป็นผลการดาํเนินงานที(ผ่านมา 

1. ชื(อผลงาน การพยาบาลผูป่้วยแผลกดทบัระดบั 4 ที4มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง 

2. ระยะเวลาที(ทาํผลงาน 63 วนั (ตั?งแต่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที4 13 กรกฎาคม 2561) 

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคดิที(ใช้ในการดาํเนินการ 

โครงสร้างและหน้าที(ของผวิหนัง 

1) หนงักาํพร้า (epidermis) เกิดจากเซลลผ์ิวหนงั (keratinocyte) ป้องกนัการสูญเสียนํ? าและเกลือแร่ ปกป้อง

ผิวหนังจากภยนัตรายทางกายภาพ เคมี รังสี และการติดเชื?อ 2) หนังแท ้(dermis) ประกอบดว้ยเซลล์สร้างเส้นใย 

(fibroblast) สร้างคอลลาเจน และอีลาสติน ต่อมไขมนั เซลลข์น เส้นใยประสาทนาํเขา้ หน่วยรับความรู้สึก เพื4อปรับ

อุณหภูมิของร่างกาย สังเคราะห์วิตามินดี 3) เนื?อเยื4อใตผ้ิวหนัง (subcutaneous tissue) ประกอบดว้ยเนื?อเยื4อเส้นใย 

(fibrous tissue) และเซลลไ์ขมนั (adipocytes) เป็นฉนวนกนัการสูญเสียความร้อน กนัอวยัวะภายในจากการกดทบัหรือ

บาดเจบ็ (ปรัชญพร คาํเมืองลือ, 2560) 

แผลกดทบั  

หมายถึง ผิวหนงัหรือเนื?อเยื4อเฉพาะที4ที4ถูกทาํลายโดยเฉพาะบริเวณเหนือปุ่มกระดูกหรือบริเวณที4สัมพนัธ์

กบัการใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยห์รืออุปกรณ์อื4น ๆ  (The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)., 2016) 

กลไกการเกิดแผลกดทับ เกิดจากปัจจยัหลกัทางกายภาพ 3 ปัจจยั คือ แรงกด ระยะเวลาที4เนื?อเยื4อถูกกด และ

ประเภทของแรงกด (แรงเฉือน และแรงเสียดทาน) โดยมีปัจจยัเสี4ยงทางชีวภาพส่งเสริมให้เกิดแผลกดทบั กลไกการ

เกิดแผลกดทบั คือ ปัจจยัทางกายภาพ 3 ปัจจยัหลกั ส่งผลใหเ้ลือดไปเลี?ยงเนื?อเยื4อบริเวณนั?นลดลง ทาํใหเ้นื?อเยื4อไดรั้บ

สารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิดเนื?อเยื4อขาดเลือดและออกซิเจน และเกิดการตายเนื?อเยื4อผิวหนงับริเวณนั?น

ตามมา (ปรัชญพร คาํเมืองลือ, 2560; รุจาภา เจียมธโนปจยั และ สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์, 2561) 

ระดับและชนิดของแผลกดทับ (NPUAP., 2016) ไดแ้ก่ ระดบั 1 คือ ผิวหนงัยงัไม่ฉีกขาดมีรอยแดง และรอย

แดงยงัคงอยูเ่มื4อใชนิ้?วมือกด ระดบั 2 คือ สูญเสียผวิหนงับางส่วน มองเห็นชั?นหนงัแท ้พื?นแผลมีสีชมพหูรือสีแดง มี

ความชุ่มชื?นหรืออาจพบลกัษณะของตุ่มนํ? าใส มองไม่เห็นชั?นไขมนัหรือชั?นของเนื?อเยื4อ ระดบั 3 คือ สูญเสียชั?น

ผวิหนงัทั?งหมดมองเห็นชั?นไขมนัในแผล อาจพบเนื?อตายเปื4 อยยุย่และหรือเนื?อตายแหง้แขง็ อาจพบโพรงใตข้อบแผล

และหรือโพรงแผล ระดบั 4 คือ สูญเสียชั?นผิวหนงัและชั?นเนื?อเยื4อใตผ้ิวหนงัทั?งหมด มองเห็นหรือสัมผสัไดโ้ดยตรง

กบัชั?นเนื?อเยื4อพงัผืดกลา้มเนื?อ เส้นเอน็ กระดูกอ่อน หรือกระดูกบริเวณพื?นแผล แผลกดทบัที4ไม่สามารถระบุระดบั

ได ้คือ ชั?นผวิหนงัและชั?นเนื?อเยื4อใตผ้วิหนงัถูกปกคลุมดว้ยเนื?อตายทั?งหมดไม่สามารถระบุความลึกของชั?นเนื?อเยื4อที4

ถูกทาํลายได ้แผลกดทบัที4เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย ์คือ เกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ พบไดบ้ริเวณเยื4อบุผิวร่วมกบัมี

ประวติัการใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยใ์นตาํแหน่งที4เกิดแผล  

ความสัมพนัธ์ของท่าและตําแหน่งที(เกดิแผลกดทับ (จิณพิชญช์า มะมม, 2555) ไดแ้ก่ ท่านอนหงาย คือ ส่วน

นูนทา้ยทอย ส่วนนูนกระดูกสะบกั หวักระดูกขอ้ศอก กระดูกกระเบนเหน็บ และส้นเทา้ท่านอนตะแคง คือ ใบหู กกหู 
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ปุ่มกระดูกหวัไหล่ ซี4โครง ปุ่มกระดูกโคนขา ปุ่มกระดูกตน้ขา หวักระดูกปลายขาอนัเลก็ และตาตุ่มท่านอนควํ4า คือ 

ปุ่มกกหู กระดูกโหนกแกม้ ปุ่มกระดูกหัวไหล่ ซี4โครงกระดูกขอบโคง้ดา้นหน้ากระดูกเชิงกราน อวยัวะเพศ ปุ่ม

กระดูกตน้ขา กระดูกสะบา้ และนิ?วเทา้ท่านั4ง หลงัตรงเข่างอ 90 องศา ดา้นหลงัของตน้ขาจะเป็นจุดรับนํ?าหนกั แต่หาก

ผูป่้วยเลื4อนไถลเข่ายกสูงและขอ้สะโพกงอเกิน 90 องศา นํ?าหนกัจะกดลงที4ปุ่มกระดูกเชิงกรานและกน้กบโดยตรง  

การรักษา เนน้ที4กระบวนการทาํความสะอาดแผล และการรักษาสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการเจริญ

ของเนื?อเยื4อแผล ลดแรงกดทบัที4แผลลดการติดเชื?อ รวมทั?งการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื4อส่งเสริมการหายของแผล

ดว้ย (ปรัชญพร คาํเมืองลือ, 2560) 

การพยาบาล (จิณพิชญช์า มะมม, 2555) 

1.  การจดัท่าผูป่้วย (positioning) ควรพลิกตะแคงตวัผูป่้วยทุก 2 ชั4วโมง จดัท่านอนหงายราบมากที4สุด ท่าที4มี

แรงกดนอ้ยที4สุด คือ ท่านอนศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา และตอ้งมีหมอนรองแขน เข่า และดนัปลายเทา้ การจดัท่านั4ง 

ควรเปลี4ยนท่านั4งทุก 30 นาที คือ ท่านั4งหลงัพิงพนกัเกา้อี?  การจดัท่านอนตะแคง จดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอนตะแคง 30 

องศา จะช่วยใหอ้อกซิเจนมาเลี?ยงเนื?อเยื4อบริเวณปุ่มกระดูกโคนขาไดดี้กวา่ท่านอนตะแคง 60 และ 90 องศา  

2.  เคลื4อนยา้ยผูป่้วย ควรใชอุ้ปกรณ์รองตวั เช่น ผา้รองตามยาวลาํตวั เพื4อลดการเสียดสี ขณะยกตวัผูป่้วยตอ้ง

ทาํอยา่งระมดัระวงั และตอ้งหลีกเลี4ยงการลากถูตวัผูป่้วย ควรใชค้นยกอยา่งนอ้ย 4 คน 

3.  ประเมินลกัษณะผิวหนงับริเวณปุ่มกระดูก ไดแ้ก่ มีรอยแดงที4ไม่หาย แมว้่าจะลดแรงกดแลว้ การเกิดตุ่ม

พพุอง ตุ่มนํ?าใส ผวิหนงัซีด อุ่น ร้อน บวม ลกัษณะแขง็ เป็นไต รอยแดงควรหายไปภายใน 30 นาที  

4. ใชอุ้ปกรณ์ช่วยกระจายแรงกด เช่น ที4นอนลม จาํแนกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ช่วยกระจายแรงกดชนิดอยู่

กบัที4 (static pressure) ที4นอนที4ทาํจากเส้นใย เจล ลม และนํ? า หรือหมอน และอุปกรณ์ช่วยกระจายแรงกดทบัชนิด

เคลื4อนที4ไดห้รือสลบัไปมา (alternating pressure) ที4นอนลมแบบระบบท่อลมทาํงาน  

5. ทาํความสะอาดร่างกาย ควรหลีกเลี4ยงการใชน้ํ? าอุ่น ใชส้บู่อ่อนในการทาํความสะอาดร่างกาย ในผูป่้วยที4ผวิ 

แหง้ควรทาโลชั4น 3-4 ครั? งต่อวนั ถา้เป็นครีม 2-3 ครั? งต่อวนั และถา้เป็นขี?ผึ?ง 1-2 ครั? งต่อวนั  

6. ให้ความรู้ ความหมายและพยาธิสภาพของแผลกดทบั ตาํแหน่งผิวหนงัที4อาจเกิดแผลไดบ่้อย กระบวนการ

หายของแผล การใชอุ้ปกรณ์หรือการเลือกที4นอน วธีิการพลิกตะแคงตวั  

7.  ส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยตอ้งไดรั้บค่าพลงังานที4พอเพียงกบัความตอ้งการของร่างกาย และเพิ4มปริมาณ
อาหารประเภทโปรตีนเพื4อส่งเสริมการหายของแผล  

8.  เคลื4อนไหวร่างกาย ออกกกาํลงักายแบบ Passive exercise และ Range of motion วนัละ 2-3 ครั? ง  

9.  เตรียมอุปกรณ์และชุดทาํความสะอาดแผลกดทบัที4บา้น รวมทั?งการลา้งทาํความสะอาดแผล 

กระบวนการหายของแผล 

แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1. ระยะที4มีเลือดออกและการอกัเสบ (Hemostasis and Inflammation phase) หลงัเกิดแผล

เกิดกระบวนการกาํจดัสิ4งแปลกปลอมในแผล มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ระยะที4มีการอกัเสบนี?บางครั? งเรียกว่า lag 

phase  2. ระยะการสร้างเนื?อเยื4อเส้นใยหรือระยะงอกขยาย (Proliferative phase) เริ4มตั?งแต่วนัที4 4 ถึงวนัที4 12 หลงัเกิด
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บาดแผล ช่วงนี? ร่างกายตอ้งการสารอาหารที4มีประโยชน์เพื4อช่วยในการหายของแผล 3. ระยะเนื?อเยื4อเจริญเตม็ที4หรือ

ระยะปรับตวั (Maturation and remodeling phase) เป็นระยะสุดทา้ยของการหายของแผล เริ4มตั?งแต่หลงัวนัที4 20 ถึง 2 ปี 

ทาํใหบ้าดแผลแขง็แรงมากขึ?น แต่จะแขง็แรงไดเ้พียงร้อยละ 80-85 ของเนื?อเยื4อเดิม (สุมิตรา พงษศิ์ริ, ม.ป.ป.)   

ชนิดของการหายของแผล แบ่งเป็น 3 แบบ (สุมิตรา พงษศิ์ริ, ม.ป.ป.) ไดแ้ก่ 1. การหายแบบปฐมภูมิ โดย

การนาํขอบแผลมาชิดกนั แผลสะอาด ไม่มีการสูญเสียเนื?อเยื4อมาก หรือถา้มีก็สามารถตกแต่งและนาํขอบแผลชิดได ้ 

2. การหายแบบทุติยภูมิ เป็นการหายของแผลขนาดใหญ่และลึก มีช่องวา่งระหวา่งขอบแผล สูญเสียเนื?อเยื4อหรือมีการ

ติดเชื?อ ไม่เหมาะกบัการเยบ็ปิดแผล ปล่อยให้หายเองโดยการสร้างเนื?อเยื4อและมีการเจริญของเยื4อบุผิวมาปิดแผล 3. 

การหายแบบตติยภูมิ เป็นการหายแบบที4ตอ้งช่วยใหแ้ผลหายเร็วขึ?นโดยการเยบ็ปิดแผล (delayed primary closure) หรือ

การนาํผวิหนงัมาปลูก (skin graft)  

ภาวะทุพโภชนาการ 

หมายถึง ภาวะที4ร่างกายไม่สมดุลดา้นโภชนการ ทุพโภชนาการ มกัสื4อความหมายถึง ภาวะพร่องโภชนาการ 

(undernutrition) (กสุุมา ไชยสูตรและคณะ, 2560) 

การรักษาภาวะขาดสารอาหาร คือ การให้สารอาหารแก่ร่างกาย ทั?งโดยวิธีทางระบบทางเดินอาหารและ

ทางหลอดเลือดดาํ โดยตอ้งคาํนึงถึงนํ? าหนกัตวัของผูป่้วย ค่าพลงังานที4ผูป่้วยควรไดรั้บ ปริมาณของโปรตีนเกลือ

แร่และวติามินที4ร่างกายตอ้งการ ระยะเวลาการขาดสารอาหาร 

กลุ่มอาการ Refeeding (Refeeding syndrome) คือ ความผิดปกติที4รุนแรงของระดบัเกลือแร่และสารนํ? า

ในร่างกาย ซึ4 งเกิดหลงัการให้สารอาหารทั?งการให้ทางระบบทางเดินอาหารและการให้ทางหลอดเลือดดาํใน

ปริมาณที4ไม่เหมาะสม (Mehanna, et al., 2008)  

การพยาบาลด้านโภชนาการในผู้ป่วยที(มีแผลกดทบั (ปรัชญพร คาํเมืองลือ., 2560; Munoz, et al., 2020) 

1. การคดักรอง และประเมินภาวะทุพโภชนาการ (Nutrition screening and assessment) 

2. การวางแผนใหโ้ภชนบาํบดัประกอบดว้ย การวางเป้าหมาย ระยะเวลาการรักษา การวางแผนจาํหน่าย และ

การกาํหนดปริมาณพลงังาน สารอาหาร และโปรตีนที4ผูป่้วยควรไดรั้บต่อวนั วิตามิน ไดแ้ก่ วิตามินเอ วิตามินบีรวม 

วติามิน เกลือแร่ ไดแ้ก่ ทองแดง สงักะสี และควรไดรั้บนํ?าอยา่งนอ้ยวนัละ 1,500 มิลลิลิตร หากไม่มีขอ้จาํกดั  

3. การประเมินผล และการติดตามภาวะโภชนาการ ไดแ้ก่ ลกัษณะแผลและผิวหนงัโดยรอบ นํ? าหนกัตวัที4

เปลี4ยนแปลง ระดับนํ? าในร่างกาย (hydration status) สภาวะการเจ็บป่วยทั4วไป สัญญาณชีพ ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการที4สาํคญัต่อกระบวนการหายของแผลกดทบั คือ ระดบันํ?าตาล และภาวะซีด  

4. การดูแลดา้นโภชนาการในผูป่้วยประคบัประคองที4มีความเสี4ยงต่อการเกิดแผลกดทบั ควรเนน้ความสาํคญั

ของการใหค้าํแนะนาํหรือพูดคุยกบัญาติเกี4ยวกบัประโยชน์และผลขา้งเคียงของการใหอ้าหารทางสายยางและการให้

อาหารทางหลอดเลือดดาํการดูแลผูป่้วยประคบัประคองเนน้ที4การบรรเทาความเจ็บปวดและส่งเสริมความสุขสบาย

เพื4อส่งเสริมคุณภาพชีวติก่อนการเสียชีวติ 
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4. สรุปสาระสําคญัของเรื(องและขัMนตอนการดาํเนินการ 

4.1 สรุปสาระสาํคญัของเรื4อง 

แผลกดทบัเป็นภาวะแทรกซอ้นที4เกิดในผูป่้วยที4จาํกดัการเคลื4อนไหวและเป็นปัญหาของโรงพยาบาลทั4วโลก 

จากสถิติผูป่้วยโรคแผลกดทบัที4เขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยพิเศษศลัยกรรม 18 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ปี 

2558-2560 จาํนวน 54, 40, 47 ตามลาํดบั และหากผูป่้วยเป็นแผลกดทบัระดบัที4รุนแรงที4สุดคือ ระดบั 4 หากไม่ไดรั้บ

การรักษาพยาบาลที4เหมาะสม อาจเสี4ยงเกิดภาวะแทรกซอ้นที4ส่งผลถึงชีวิต เช่น การติดเชื?อ และยงัเพิ4มอตัราการตาย

ในกลุ่มผูป่้วยบางกลุ่ม การป้องกนัและจดัการแผลกดทบัจึงมีความสาํคญัในการดูแลผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

หากผูป่้วยมีภาวะทุพโภชนาการร่วมดว้ย ซึ4 งเป็นปัจจยัเสี4ยงสาํคญัของการเกิดแผลกดทบัและส่งผลใหอ้ตัราการหาย

ของแผลชา้ลง ภูมิตา้นทานลดลง ก่อใหเ้กิดการติดเชื?อและกระบวนการอกัเสบไดง่้าย พยาบาลมีบทบาทสาํคญัในดา้น

การป้องกนัและการจดัการแผลกดทบั เช่น  กระบวนการทาํความสะอาดแผลเพื4อป้องกนัการติดเชื?อ การป้องกนัการ

เกิดแผลกดทบัใหม่ รวมทั?งการจดัการภาวะทุพโภชนาการของผูป่้วย และการพยาบาลดา้นโภชนบาํบดั เช่น การ

กาํหนดค่าพลงังาน สารอาหาร ปริมาณโปรตีนและสารนํ? าที4ควรไดรั้บต่อวนั การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากการให้

โภชนบาํบดั เป็นตน้ เพื4อให้การพยาบาลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ4มอตัราการหายของแผล ลดอตัราการเกิด

ภาวะติดเชื?อ ลดจาํนวนวนันอนในโรงพยาบาล ให้ความรู้และคาํแนะนาํแก่ผูป่้วย ญาติหรือผูดู้แลผูป่้วยไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง  

4.2 ขั?นตอนการดาํเนินการ 

4.2.1. เลือกกรณีศึกษา เป็นผูป่้วยหญิงไทย อายุ 91 ปี เลขที4ภายนอก 35993/51 เลขที4ภายใน 7287/61 รับ

รักษาในโรงพยาบาล วนัที4 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที4 13 กรกฎาคม 2561 แพทยว์นิิจฉยัเป็นแผลกดทบัระดบั 4 ที4มี

การติดเชื?อและภาวะทุพโภชนาการรุนแรง  

4.2.2. ศึกษาประวติัส่วนตัว ประวติัการเจ็บป่วยทั? งปัจจุบันและอดีต รวมทั? งประวติัครอบครัว 

ประเมินสภาพร่างกายทุกระบบ ประเมินสภาวะจิตใจ อารมณ์และสงัคม 

4.2.3. วนิิจฉยัการพยาบาลและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา เพื4อวางแผนใหก้ารพยาบาลตามภาวะ

ของโรคอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และครอบคลุมทั?งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ 

4.2.4. ปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล และวางแผนการ 

พยาบาลอยา่งต่อเนื4องเมื4อปัญหายงัไม่สิ?นสุด จนกระทั?งจาํหน่ายกลบับา้น พร้อมทั?งใหค้าํแนะนาํและความรู้

ในการปฏิบติัตวัหรือการดูแลผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง 

4.2.5 สรุปกรณีศึกษาเฉพาะราย จดัทาํเป็นเอกสารวิชาการ ทบทวนความถูกตอ้งของผลงาน เนื?อหา 

อกัษร และรูปแบบ และนาํเสนอตามลาํดบัขั?น 

5. ผู้ร่วมดาํเนินการ “ไม่มี” 

6. ส่วนของงานที(ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผูด้าํเนินการทั?งหมด ร้อยละ 100โดยดาํเนินการดงันี?  

ผูป่้วยหญิง อาย ุ91 ปี เชื?อชาติไทย สญัชาติไทย สถานภาพสมรสหมา้ย นบัถือศาสนาพทุธ มาโรงพยาบาล 
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เจริญกรุงประชารักษ์วนัที4 11 พฤษภาคม 2561 ด้วยอาการ มีไข้และแผลกดทับที4ก้นกบมีหนอง 2 วนัก่อนมา

โรงพยาบาล เขา้รับการรักษาที4หอผูป่้วยพิเศษศลัยกรรม เวลา 12.24 นาฬิกา เลขที4ภายนอก 35993/51 เลขที4ภายใน 

7287/61 ผูป่้วยรู้สึกตวั สื4อสารไม่ได ้ลืมตาไดเ้อง ทาํตามสั4งไดบ้างครั? ง ส่งเสียงไม่เป็นคาํพูด รับประทานอาหารทาง

ปาก เป็นผูป่้วยติดเตียง ตอ้งมีผูดู้แล มีโรคประจาํตวั ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง โรคไทรอยด ์ภาวะไต

เสื4อมเรื?อรัง โรคสมองเสื4อม และหลอดเลือดในสมองตีบ  

 เยี(ยมครัMงที( 1 วนัที4 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ผูป่้วยหญิงไทย สญัญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 39.3 

องศาเซลเซียส ชีพจร 104 ครั? งต่อนาที อตัราการหายใจ 18 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 102/61 มิลลิเมตรปรอท 

นํ? าหนกั 38 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกาย 16.89 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีภาวะซีด พบ Hb = 8.8 

gm/dl Hct = 26.6 % WBC = 133,300 cell/m3 BUN = 47 mg/dl Cr = 0.81 mg/dl Na = 140 mmol/L Urine Sp.gr = 1.024 

ตรวจร่างกายพบแผลกดทบั 7 แผล กน้กบเป็นแผลกดทบัที4ยงัไม่สามารถระบุระดบัได ้สีดาํคลํ?า กดเจบ็ นุ่ม ๆ  ที4แผล 

คลา้ยมีของเหลวภายใน รอบแผลแดง มีสารคดัหลั4งสีเหลืองขน้คลา้ยหนองออกที4ขอบแผล ขนาดกวา้ง 7 เซนติเมตร 

ยาว 14 เซนติเมตร เข่าซา้ยดา้นในเป็นแผลกดทบัระดบั 3 ลึกถึงกลา้มเนื?อ ขอบแผลเป็นเนื?อแดง ตรงกลางเป็นเนื?อตาย

สีเหลือง รอบแผลแดง ขนาดกวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เทา้ซา้ยดา้นนอกเป็นแผลกดทบัระดบั 2 เป็นรอย

แดง ผวิหนงัเปิดออก รอบแผลแดงรวม 4 แผล แต่ละแผลมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร ส้นเทา้ขวาเป็นแผล

กดทบัชนิดการบาดเจบ็เนื?อเยื4อชั?นลึก ขอบแผลแดงชํ?า วงรอบแผลดา้นนอกสีม่วงคลํ?า ตรงกลางแผลเป็นเนื?อตายสีดาํ 

ผวิหนงัยงัไม่เปิดออก กดเจบ็ขนาดกวา้ง 2 เซนติเมตร ยาว 3.8 เซนติเมตร ริมฝีปากแหง้ ขอบตาลึกโบ๋ ความตึงตวัของ

ผิวหนงัไม่ดี ผิวแห้ง กลา้มเนื?อแขนขาลีบ ไดรั้บยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone 2 กรัม ทางหลอดเลือดดาํ วนัละครั? ง และ 

Clindamycin 600 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดาํ ทุก 8 ชั4วโมง และวางแผนผ่าตดัตดัเนื?อตาย (Debridement) วนัที4 12 

พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. 

เยี(ยมครัMงที( 2 วนัที4 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา รับยา้ยผูป่้วยจากหออภิบาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรม 

หลงัไดรั้บการรักษาภาวะทางเดินหายใจอุดกั?นโดยใส่ท่อช่วยหายใจ วนัที4 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ไดรั้บ

การรักษาโดยใหง้ดนํ?าและอาหารทุกชนิด ใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหารต่อถุงระบาย ไดส้ารคดัหลั4งสีนํ? าตาลแดง 

coffee ground 200 มิลลิลิตร ตรวจพบภาวะซีด Hb = 9.0 gm/dl Hct = 26% Plt count = 333,000 cell/mm3 WBC = 15,730 

cell/mm3 PT =11.9 INR = 1.05 APTT = 24.7 ลา้งกระเพาะอาหารดว้ยนํ? าเกลือ 1,000 มิลลิลิตร ไดรั้บสารนํ?า 5% D/N/2 

1,000 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดาํ อตัรา 80 มิลลิลิตรต่อชั4วโมง ไดรั้บยา Pantoprazole 80 มิลลิกรัม ทางหลอด

เลือดดาํทนัที และ Pantoprazole 80 มิลลิกรัม ผสมใน NSS 100 มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดาํ 8 มิลลิกรัม (10 

มิลลิลิตร) ต่อชั4วโมง ผลตรวจเคมีคลินิก Na = 122 mmol/L K = 2.7 mmol/L PO4 = 2.2 mg/dl เปลี4ยนสารนํ? าเป็น 

5%D/NSS 1,000 มิลลิลิตร ผสมกบั K2PO4 40 mEq หยดทางหลอดเลือดดาํ อตัรา 80 มิลลิลิตรต่อชั4วโมง และไดรั้บ

การคาสายสวนปัสสาวะเพื4อสังเกตปริมาณสารนํ? าเขา้และออก สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 38.3 องศาเซลเซียส ชีพ

จร 104 ครั? งต่อนาที อตัราการหายใจ 20 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 112/68 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ4มตวัของ

ออกซิเจนปลายนิ?วร้อยละ 96 ผูป่้วยคาสายจากจมูกถึงกระเพาะอาหารต่อลงถุงระบาย ถุงระบายมีนํ? ายอ่ยสีขาวปนสี
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นํ? าตาลอ่อน 20 มิลลิลิตร แพทยใ์หง้ดนํ? าและอาหารทางปากทุกชนิด ผูป่้วยถอดท่อช่วยหายใจแลว้ แต่มีเสียงเสมหะ

ในลาํคอเป็นจาํนวนมาก ฟังปอดพบเสียง crepitation ไดรั้บออกซิเจนทางสายจมูกปริมาณ 3 ลิตรต่อนาที ไดรั้บสารนํ?า 

5%DNSS 1,000 มิลลิลิตร ผสมกบั K2PO4 40 mEq หยดทางหลอดเลือดดาํอตัรา 80 มิลลิลิตรต่อชั4วโมง คาสายสวน

ปัสสาวะ ปัสสาวะสีเหลืองใส มีแผลกดทบั 7 แผล ตาํแหน่งเดิม คือ กน้กบ เข่าซา้ยดา้นใน เทา้ซา้ยดา้นนอก และส้น

เทา้ขวา 

เยี(ยมครัMงที( 3 วนัที4 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ผูป่้วย นอนพกับนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ

ร่างกาย 36.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั? งต่อนาที หายใจ 18 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 112/68 มิลลิเมตรปรอท ความ

อิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?วร้อยละ 96 นํ? าหนัก 37.2 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกาย 16.54 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร หายใจไดโ้ดยไดรั้บออกซิเจนทางสายจมูกปริมาณ 3 ลิตรต่อนาที วนัที4 17 พฤษภาคม 2561 

แพทยใ์หถ้อดสายจมูกถึงกระเพาะอาหาร เริ4มจิบนํ?าทางปาก และรับประทานอาหารอ่อนตามลาํดบั ผูป่้วยรับประทาน

อาหารอ่อนทางปากโดยมีบุตรป้อนให ้รับประทานอาหารไดน้อ้ย และไดรั้บสารนํ? า 5%DNSS 1,000 มิลลิลิตร หยด

ทางหลอดเลือดดาํ อตัรา 60 มิลลิลิตรต่อชั4วโมง และลดเหลือ 40 มิลลิลิตรต่อชั4วโมง ในอีก 2 วนัถดัมา ผูป่้วยยงัคง

กลืนอาหารชา้ ไดรั้บการประเมินจากนกัอรรถบาํบดัพบวา่มีภาวะกลืนอาหารลาํบาก กลืนนํ?าและของเหลวไม่ได ้เสี4ยง

ต่อการสําลกัซํ? า และรับประทานอาหารไดน้้อยกว่าปกติ คือ 350-375 กิโลแคลอรีต่อวนั (อาหารอ่อน 1500 กิโล

แคลอรีต่อวนั) จึงไดรั้บการใส่สายให้อาหารทางจมูกถึงกระเพาะอาหารใหม่ ให้อาหารทางสายจากจมูกถึงกระเพาะ

อาหารดว้ยอาหารปั4นผสม (Blenderise diet) ความเขม้ขน้ 2 กิโลแคลอรีต่อ 1 มิลลิลิตรปริมาณ 350 มิลลิลิตรต่อมื?อ 

จาํนวน 4 มื?อต่อวนั ผูป่้วยยงัคาสายสวนปัสสาวะ ปัสสาวะสีเหลืองใส มีแผลกดทบัตามร่างกาย 7 แผล ตาํแหน่งเดิม 

คือ ที4กน้กบ เข่าซา้ยดา้นใน เทา้ซา้ยดา้นนอก และส้นเทา้ขวา  

เยี(ยมครัMงที( 4 วนัที4 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ผูป่้วยหญิงไทย สญัญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 

องศาเซลเซียส ชีพจร 104 ครั? งต่อนาที อตัราการหายใจ 22 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 124/69 มิลลิเมตรปรอท 

นํ? าหนกัตวั 39.6 กิโลกรัม ค่าดชันีมวลกาย 17.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผูป่้วยยงัคาสายสวนปัสสาวะ ปัสสาวะสี

เหลือง  มีแผลกดทบั 7 แผล กน้กบ เข่าซา้ยดา้นใน ขา้งเทา้ซา้ยดา้นนอก และส้นเทา้ขวา คงเดิม ใหอ้าหารปั4นผสมทาง

สายจมูกถึงกระเพาะอาหาร ไม่มีอาหารเหลือคา้ง หยดุการใหส้ารนํ? าทางหลอดเลือดดาํได ้ผูป่้วยมีอาการบวมที4หลงั

มือ และหลงัเทา้ กดบุ๋ม ระดบั 2 ให้ยาขบัปัสสาวะ Lasix 40 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดาํ และ 20% Albumin 50 

มิลลิลิตร ผสมกบั Lasix 40 มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดาํใน 1 ชั4วโมง ในวนัที4 21 และ 22 พฤษภาคม ตามลาํดบั 

แต่ผูป่้วยยงัมีอาการบวม กดบุ๋ม ระดบั 2 ที4หลงัมือ และหลงัเทา้ เหนื4อยง่ายเมื4อนอนราบหรือมีกิจกรรม หายใจมีเสียง 

wheezing ค่าความอิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว ร้อยละ 93 ขณะหายใจเองดว้ยบรรยากาศห้อง ไดรั้บออกซิเจนทาง

หน้ากากชนิดมีถุงลมปริมาณ 8 ลิตรต่อนาที ค่าความอิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว ร้อยละ 94-95 ไดรั้บการพ่นยา 

Beradual 1 หลอด เวลา 02.30 น. 24 พฤษภาคม 2561 และใหส่้งเอกซเรยป์อด พบภาวะนํ? าคั4งในปอด พน่ยา Beradual 1 

หลอดพ่นทนัทีอีกในเวลา 10.00 น. ให้โปรตีนและยาขบัปัสสาวะ 20% Albumin 50 มิลลิลิตร ผสมกบั Lasix 40 

มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดาํทุก 6 ชั4วโมง แพทยด์า้นโภชนาการ ตรวจเยี4ยมวินิจฉยัเป็น refeeding syndrome  พบ 
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K = 2.1 mmol/L PO4 = 1.8 mg/dl Mg = 1.2 mg/dl ให้ 50% MgSO4 4 มิลลิลิตร ผสม 5%DW 100 มิลลิลิตร หยดใน 4 

ชั4วโมงทดแทนทางหลอดเลือดดาํ  EKCl 30 มิลลิลิตร ทดแทนทางสายใหอ้าหาร และเกลือแร่ฟอสเฟต Uni-ma Enema 

15 มิลลิลิตร ทดแทนทางสายใหอ้าหาร Hb = 21.7% ไดรั้บการรักษาดว้ยการใหส่้วนประกอบของเลือดทดแทน PRC 1 

ถุงหยดทางหลอดเลือดดาํใน 4 ชั4วโมง   

เยี(ยมครัMงที( 5 วนัที4 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ผูป่้วยหญิงไทย สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 39.5 

องศาเซลเซียส ชีพจร 114 ครั? งต่อนาที อตัราการหายใจ 18 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 116/76 มิลลิเมตรปรอท ค่า

ความอิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว ร้อยละ 96 มีแผลกดทบัตามร่างกาย 7 แผล ที4ตาํแหน่งเดิม คือ กน้กบ เข่าซา้ยดา้น

ใน เทา้ซา้ยดา้นนอก และส้นเทา้ขวา หลงัเกิด refeeding syndrome แพทยใ์หก้ารรักษาโดยให ้50% MgSO4 4 ml ผสม

กบั 5%DW 100 มิลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดาํใน 4 ชั4วโมง วนัละ 1 ครั? ง เป็นเวลา 3 วนั ให้เกลือแร่ EKCl 30 

มิลลิลิตรทางปาก จาํนวน 3 ครั? ง ให้เกลือแร่ฟอสเฟต Uni-enema 15 มิลลิลิตรทางปาก หลงัอาหาร เชา้ กลางวนั เยน็ 

ระยะเวลา 3 วนั รักษาภาวะนํ?าคั4งในปอดจากการคั4งของนํ? าและเกลือแร่ โดยใหย้า 20% Albumin 50 มิลลิลิตร ผสมกบั 

Lasix 20 มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดาํใน 1 ชั4วโมง จาํนวน 2 ครั? ง หลงัไดรั้บการรักษา ผูป่้วยไม่มีแขนขาบวม 

หายใจดี ไม่มีเสียง wheezing ไม่มีอาการเหนื4อยหอบ ไดรั้บออกซิเจนทางสายจมูก 3 ลิตรต่อนาที ยงัคาสายจากจมูกถึง

กระเพาะอาหาร ปรับเพิ4มปริมาณและค่าพลงังานต่อวนัเป็นความเขม้ขน้ 1.5 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร 350 มิลลิลิตร 

จาํนวน 4 มื?อต่อวนั และเพิ4ม ไข่ขาว 1 ฟองต่อมื?อ Na = 135 mmol/L K = 5.5 mmol/L PO4 = 4.7 mg/dl Mg = 2.3 mg/dl 

ผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ ปัสสาวะสีขาวขุ่น ปริมาณออกนอ้ยกวา่ปกติ  การตรวจปัสสาวะ วนัที4 25 มิถุนายน 2561 

พบปัสสาวะสีเหลือง pH = 5 sP.gr = 1.015 RBC >100 WBC = 50-100 ส่งปัสสาวะเพาะเชื?อ ได้รับยาปฏิชีวนะ 

Tigecycline 50 มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดาํทุก 12 ชั4วโมง และปรับลดความเขม้ขน้และค่าพลงังานของอาหาร 

เยี(ยมครัMงที( 6 วนัที4 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ผูป่้วย สญัญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศา 

เซลเซียส ชีพจร 88 ครั? งต่อนาที อตัราการหายใจ 18 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 122/82 มิลลิเมตรปรอท ค่าความ

อิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว ร้อยละ 97 นํ? าหนกัตวั 39.6 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกาย 17.6 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีแผลกดทบั 7 แผล กน้กบ เข่าซา้ยดา้นใน เทา้ซา้ยดา้นนอก ส้นเทา้ขวา แผลกดทบัขนาดเลก็

ลง แผลที4เทา้ซา้ยดา้นนอกหายแลว้ ผูป่้วยไดรั้บการเปลี4ยนสายสวนปัสสาวะ วนัที4 4 กรกฎาคม 2565  หลงัจากไดย้า

ปฏิชีวนะ ครบ 10 วนั ปัสสาวะสีเหลืองใส ไม่มีตะกอนปน ผลการตรวจปัสสาวะ พบจาํนวนเมด็เลือดขาวลดลง แพทย์

วางแผนจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น ก่อนจาํหน่ายแพทยใ์หท้าํแผลกดทบัวนัละ 1 ครั? ง  รวมระยะเวลาที4ผูป่้วยรักษาตวัใน 

โรงพยาบาลทั?งหมด 86 วนั ระหวา่งรับไวใ้นความดูแลพบปัญหาการพยาบาล ดงันี?  

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 1 ผวิหนงัมีการสูญเสียสมดุล เนื4องจากมีการฉีกขาดของเนื?อเยื4อและการติดเชื?อที4แผลกดทบั 

เป้าหมายของการพยาบาล แผลกดทบัหาย 

กจิกรรมการพยาบาล ประเมินลกัษณะผิวหนงัและบาดแผล จดัท่า พลิกตะแคงตวัทุก 2 ชั4วโมง เคลื4อนยา้ยตวัโดยใช้

ผา้รอง ใชที้4นอนลมกระจายแรงกด รักษาความสะอาดของร่างกาย ทาํความสะอาดแผลโดย aseptic technique ดว้ย 
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นํ?าเกลือ และผสมโพวโีดนไอโอดีนสดัส่วน (1:1) ใหย้าปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาํ ดูแลใหไ้ดรั้บสารอาหาร 

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 6 วนัที4 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 2 ปวดแผล 

เป้าหมายของการพยาบาล อาการปวดแผลทุเลาลง  

กจิกรรมการพยาบาล ประเมินและบนัทึกอาการปวด จดัท่านอนหลีกเลี4ยงท่านอนหงาย ช่วยเหลือเปลี4ยนท่านอน ทาํ

ความสะอาดแผลดว้ยความนุ่มนวล ใหย้าลดอาการปวด  

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 2 วนัที4 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 3 ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

เป้าหมายของการพยาบาล ไดรั้บสารอาหารเพียงพอตามความตอ้งการของร่างกาย 

กิจกรรมการพยาบาล บนัทึกนํ? าหนกัและค่าดชันีมวลกาย ปริมาณอาหาร ประเมินความตอ้งการพลงังาน โปรตีนที4

ควรไดรั้บต่อวนั ดูแลใหไ้ดรั้บอาหารตามความตอ้งการของร่างกาย 

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 6 วนัที4 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 4 มีภาวะไม่สมดุลของสารนํ?าและเกลือแร่ในร่างกาย 

เป้าหมายของการพยาบาล มีความสมดุลของสารนํ?าและเกลือแร่ในร่างกาย  

กิจกรรมการพยาบาล ประเมินระดบัความรู้สึก อาการอ่อนเพลีย ความตึงตวัและความยืดหยุน่ของผิวหนงั ริมฝีปาก

แห้ง บนัทึกระดบันํ? าเขา้และออกจากร่างกาย ดูแลให้ดื4มนํ? าอยา่งนอ้ย 1,000-1,500 มิลลิลิตรต่อวนั สังเกตอาการของ

ภาวะฟอสเฟตในเลือดตํ4า ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ4า ภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ4า ดูแลใหไ้ดรั้บเกลือแร่ทดแทนทาง

ปาก และหลอดเลือดดาํ ติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 4 วนัที4 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 5 เสี4ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื4องจากทางเดินหายใจอุดกั?น  

เป้าหมายของการพยาบาล ไม่เกิดภาวะภาวะพร่องออกซิเจน 

กจิกรรมการพยาบาล บนัทึกค่าความอิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว จดัท่านอนศีรษะสูงกวา่ 60 องศา เคาะปอดและดูด

เสมหะในลาํคอ ใหอ้อกซิเจน  

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 4 วนัที4 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 6 มีภาวะซีดจากการสูญเสียเลือดในระบบทางเดินอาหาร 

เป้าหมายของการพยาบาล ไม่มีภาวะซีด 

กจิกรรมการพยาบาล ประเมินภาวะซีด ดูแลใหส่้วนประกอบของเลือดทดแทน ดูแลใหง้ดนํ?าและอาหารทางปาก  

สงัเกตลกัษะสี และปริมาณสารคดัหลั4งที4ออกจากสายใหอ้าหาร ใหย้าลดกรดในกระเพาะทางหลอดเลือดดาํ  

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 4 วนัที4 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 7 เสี4ยง / มีภาวะติดเชื?อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวน 
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เป้าหมายของการพยาบาล ไม่มีการติดเชื?อในระบบทางเดินปัสสาวะ 

กจิกรรมการพยาบาล ดูแลความสะอาดร่างกาย บริเวณหวัหน่าว และอวยัวะสืบพนัธ์ บนัทึกสญัญาณชีพ ติดตามผล 

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ใหน้ํ? าระหวา่งมื?อ ดูแลสายสวนปัสสาวะเป็นระบบปิด เทปัสสาวะทนัทีเมื4อมีปริมาณ 3 ใน 4 

ของถุง ใหย้าปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาํ  

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 6 วนัที4 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที( 8 ผูดู้แลขาดความรู้ในการดูแลผูป่้วยเมื4อกลบับา้น 

เป้าหมายของการพยาบาล ผูดู้แลสามารถดูแลผูป่้วยเมื4อกลบับา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กิจกรรมการพยาบาล สอบถามและประเมินความรู้ความเขา้ใจ สอน สาธิต และทบทวนวิธีการให้อาหารทางสายยาง 

การเตรียมและการจดัเกบ็อาหารเหลว วิธีการพลิกตะแคงตวัผูป่้วย การจดัท่านั4งและนอน การเคลื4อนยา้ยตวั การสงัเกต

ลกัษณะผิวหนงั การทาํความสะอาดร่างกาย การรักษาความสะอาด การใชโ้ลชั4นหรือครีมกบัผิวหนงั การดูแลผูป่้วยที4

คาสายสวนปัสสาวะ การดูแลแผล การทาํความสะอาดแผลวนัละ 1 ครั? ง  

การประเมนิผล ปัญหานี?ไดรั้บการแกไ้ขจากการเยี4ยมครั? งที4 6 วนัที4 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา 

 จากการติดตามเยี4ยมผูป่้วย พบปัญหาการพยาบาลทั?งหมด 8 ปัญหา ปัญหาการพยาบาลทั?งหมดไดรั้บการ

แกไ้ขหมดไป รวมระยะเวลาอยูใ่นโรงพยาบาล 86 วนั สญัญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 ครั? ง

ต่อนาที อตัราการหายใจ 18 ครั? งต่อนาที ความดนัโลหิต 122/82 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ4มตวัของออกซิเจนปลายนิ?ว

วดัไดร้้อยละ 97 นํ?าหนกัเพิ4มขึ?น 39.6 กิโลกรัม ค่าดชันีมวลกายเพิ4มขึ?น 17.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แผลกดทบัขนาด

เลก็ลง ไม่มีการติดเชื?อ แพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นได ้นดัมาตรวจติดตาม วนัที4 24 สิงหาคม 2561 

7. ผลสําเร็จของงาน 

จากกรณีศึกษา การพยาบาลผูป่้วยที4มีแผลกดทบัระดบั 4 และมีภาวะทุพโภชนาการระดบัรุนแรง พบปัญหา

ทางการพยาบาลทั?งหมด 8 ปัญหา ผูป่้วยไดรั้บการพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ครอบคลุม แผลกดทบัมีขนาดเลก็

ลงและไม่มีการติดเชื?อ แผลกน้กบขนาดเลก็ลงเหลือกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 9.2 เซนติเมตร แผลเข่าซา้ยดา้นใน ขนาด

เล็กลงเหลือกวา้ง 0.3 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร แผลส้นเทา้ขวา ขนาดเล็กลงเหลือกวา้ง 1.4 เซนติเมตร ยาว 2.4 

เซนติเมตร แผลขา้งเทา้ซ้ายดา้นนอก หายเป็นผิวหนังปกติ ผูป่้วยไดรั้บการพยาบาลดา้นโภชนบาํบดั ไม่ไดรั้บ

อนัตรายจากภาวะแทรกซอ้นของการใหโ้ภชนบาํบดั นํ? าหนกัเพิ4มขึ?นจาก 38 กิโลกรัม เป็น 44 กิโลกรัม ค่าดชันีมวล

กายเพิ4มขึ?นจาก 16.89  เป็น 19.56 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ภาวะทุพโภชนาการลดลงจากระดบัรุนแรงเป็นภาวะทุพ

โภชนาการระดบัเลก็นอ้ย ภายในระยะเวลา 63 วนั ผูดู้แลสามารถดูแลผูป่้วยเพื4อป้องกนัแผลกดทบั รักษาความสะอาด

ร่างกาย ดูแลสายสวนปัสสาวะอยา่งถูกตอ้งเมื4อกลบับา้นทุกปัญหาไดรั้บการแกไ้ขหมดไป 

8. การนําไปใช้ประโยชน์ 

1. สามารถนาํองคค์วามรู้และประสบการณ์ดา้นการพยาบาลผูป่้วยบาดแผลและการพยาบาลดา้นโภชน
บาํบดัไปประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยแผนกอื4น ๆ เช่น แผนกอายรุกรรม ใหไ้ดรั้บการพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอ แนวคดิ วธีิการเพื3อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึAน 

ของ นางสาวชนุตพร รัตนมงคล 

เพื3อประกอบการประเมิน เพื$อขอรับเงินประจาํตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการ  

ตําแหน่งพยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ดา้นการพยาบาลทั$วไป (ตาํแหน่งเลขที$ รพจ. 576)  

สังกดั ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์สาํนกัการแพทย ์

เรื3อง การจดัทาํแนวทางการคดักรอง การประเมิน และการพยาบาลภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยศลัยกรรม  

        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

หลกัการและเหตุผล 

ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) หมายถึง ภาวะที$ร่างกายมีความไม่สมดุลดา้นโภชนาการ ภาวะนีP

เกิดจากการไดรั้บสารอาหารบางอยา่งไม่เพียงพอ ไดรั้บเกิน หรือผิดสัดส่วน ทาํให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ 

ของร่างกาย ขึPนอยู่กบัว่าผูป่้วยมีสารอาหารขาดหรือเกิน แต่ในทางปฏิบติัมกัใชค้าํว่า ทุพโภชนาการ เพื$อ

หมายถึง ภาวะพร่องโภชนาการ (undernutrition) (กสุุมา ไชยสูตร และคณะ, 2560) ภาวะทุพโภชนาการหรือ

ภาวะพร่องโภชนาการ ส่งผลให้ร่างกายมีการเปลี$ยนแปลง เช่น มวลกลา้มเนืPอลดลง ภูมิคุม้กนัลดลง จึง

ส่งผลต่อการรักษาของผูป่้วยในดา้นลบมากขึPน เช่น อตัราการหายของแผลชา้ลง อตัราการติดเชืPอมากขึPน 

อตัราการฟืP นหายชา้ลง รวมทัPงจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลเพิ$มมากขึPนดว้ย นอกจากนีPภาวะทุพโภชนาการมี

ความสัมพนัธ์กบัการฟืP นตวัหลงัรับการผ่าตดั ภาวะทุพโภชนาการก่อนผ่าตดัส่งผลให้พลงังานสํารองใน

ร่างกายไม่เพียงพอ หลงัการผ่าตดัจะเกิดการเผาผลาญที$เพิ$มสูงขึPน มีผลให้แผลผ่าตดัสมานตวัไดช้า้ลง เกิด

การติดเชืPอได้ง่าย กระบวนการแรกและสําคญัที$สุดของการดูแลด้านโภชนาการ คือ การคดักรองและ

ประเมินภาวะโภชนาการ ซึ$ งเป็นขอ้มูลสาํคญัในการพยาบาลดา้นโภชนบาํบดัและการติดตามผลการใหก้าร

พยาบาลดา้นโภชนบาํบดัต่อไป  

การศึกษาของ ธารินี เพชรรัตน์ และคณะ (2561) ในกลุ่มผูป่้วยแผนกศลัยกรรมและออร์โธปีดิกส์ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร มีภาวะทุพโภชนาการสูงถึง ร้อยละ 91.38 และมีภาวะทุพโภชนาการใน

ระดบัปานกลาง ร้อยละ 49.99 และมีภาวะโภชนาการระดบัรุนแรง ร้อยละ 41.39 ซึ$ งส่งผลเสียต่อการฟืP นหาย

และเพิ$มอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั และจากสถิติผูป่้วยใน (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ,์ 

2561) ในปี พ.ศ. 2561 หอผูป่้วยพิเศษศลัยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์กลุ่มผูป่้วยศลัยกรรม พบ

ผูป่้วยที$เขา้รับการผ่าตดัและมีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 25 และพบว่าร้อยละ 10 ของผูป่้วยที$มีภาวะทุพ

โภชนาการอยู่ในภาวะทุพโภชนาการระดบัรุนแรง การคดักรองและการประเมินภาวะโภชนาการเป็น

ขัPนตอนเบืPองตน้ของการพยาบาลผูป่้วยดา้นโภชนบาํบดัอยา่งมีคุณภาพ แต่จากการทบทวนกระบวนการดูแล

ผูป่้วยศลัยกรรมพบว่าไม่มีแนวทางการคดักรองและการประเมินภาวะโภชนาการ เครื$องมือที$ใชใ้นการคดั

กรองและการประเมินภาวะโภชนาการ ซึ$ งทาํใหก้ารวินิจฉยัภาวะโภชนาการล่าชา้และส่งผลใหก้ารพยาบาล

ด้านโภชนาการล่าช้าและไม่เหมาะสม ซึ$ งการพยาบาลด้านโภชนาการที$ เหมาะสมช่วยให้ผูป่้วยได้รับ

โภชนาการที$ครบถว้น ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาและฟืP นหายไดเ้ร็วขึPน 
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การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการสามารถทําได้โดย แพทย์ พยาบาล และนัก

โภชนาการ แต่เนื$องจากพยาบาลเป็นผูดู้แลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดและต่อเนื$องมากที$สุด พยาบาลจึงมีบทบาทใน

การคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการเพื$อคน้หาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพได้

รวดเร็วที$สุด การเลือกแบบคดักรองและแบบประเมินภาวะโภชนาการที$ เหมาะสมจะช่วยให้พยาบาล

สามารถคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการได้ครอบคลุม และแม่นยาํขึPน ส่งผลให้สามารถให้การ

พยาบาลและโภชนบาํบดัได ้ลดภาวะแทรกซอ้นจากภาวะทุพโภชนาการไดร้วดเร็วขึPน 

วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

1. เพื$อจดัทาํแนวทางการคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการที$เหมาะสม  

2. เพื$อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลดา้นโภชนาการอยา่งเหมาะสม เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

เป้าหมาย 

1. มีแบบคดักรอง และแบบประเมินภาวะโภชนาการที$มีความไวและเฉพาะเจาะจงต่อภาวะทุพ

โภชนาการ  

2. ผูป่้วยได้รับการดูแลด้านโภชนาการตามแนวทางการคดักรอง ประเมิน และการดูแลด้าน

โภชนาการตามแนวทางการคดักรอง ประเมิน และการดูแลดา้นโภชนาการ  

กรอบการวเิคราะห์ แนวคดิ ข้อเสนอ 

ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) หมายถึง ภาวะที$ร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางดา้นโภชนาการ 

ภาวะนีP เกิดจากการไดรั้บสารอาหารบางอยา่งไม่เพียงพอ ไดรั้บเกินหรือผิดสัดส่วน ทาํให้เกิดความผิดปกติ

ต่าง ๆ ขึP นอยู่กับว่าผูป่้วยมีสารอาหารขาดหรือเกินในทางปฏิบัติใช้คาํว่า ทุพโภชนาการ เพื$อสื$อความ

หมายถึง ภาวะพร่องโภชนาการ (undernutrition) (กสุุมา ไชยสูตร และคณะ, 2560) 

ภาวะทุพโภชนาการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (กสุุมา ไชยสูตรและคณะ, 2560) ไดแ้ก่ 

1. ภาวะทุพโภชนาการที$เกิดจากการอดอาหาร (starvation-associated malnutrition) ได้แก่ ผูป่้วย 

anorexia nervosa, ผูป่้วยไม่ยอมรับประทานอาหารจากโรคซึมเศร้า  

2. ภาวะทุพโภชนาการที$สัมพนัธ์กับโรคเรืP อรัง (chronic disease-associated malnutrition) ได้แก่ 

ผูป่้วยที$มีการทาํงานของอวยัวะลม้เหลว เช่น หวัใจวาย ไตวาย ตบัแขง็  

3. ภาวะทุพโภชนาการที$สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยฉับพลัน  (acute disease or injury associated 

malnutrition) ไดแ้ก่ โรคติดเชืPอฉบัพลนั การบาดเจบ็ ผูป่้วยที$ถูกไฟไหมน้ํPาร้อนลวก 

กระบวนการพยาบาลดา้นโภชนการ ควรเริ$มตัPงแต่การเฝ้าระวงัภาวะทุพโภชนาการ ให้ครอบคลุม

ภายใน 24 ชั$วโมงแรกภายหลงัเขา้รักษาในโรงพยาบาลถึงกลบับา้น แนวทางการพยาบาลดา้นโภชนาการอยา่ง

ต่อเนื$อง (วรัทยา กุลนิธิชัย, 2562) โดยเริ$ มตัP งแต่การคัดกรองภาวะโภชนาการ (nutrition screening) เป็น

กระบวนการพืPนฐานที$ควรทาํในผูป่้วยทุกราย มีวตัถุประสงคเ์พื$อคน้หาผูป่้วยที$ภาวะทุพโภชนาการ หรือผูป่้วย
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มีความเสี$ยงต่อการเกิดทุพโภชนาการ ซึ$ งจะนาํไปสู่การประเมินภาวะโภชนาการโดยละเอียดต่อไป หลกัการ

สําคญัของการคดักรอง คือ การประเมินนํP าหนักลดโดยไม่ตัPงใจ การรับประทานอาหารลดลง รวมถึงความ

รุนแรงของความเจบ็ป่วย (วรีะเดช พิศประเสริฐ, 2556)  

และการประเมินภาวะโภชนาการ คือ กระบวนการวนิิจฉยัสภาวะทางโภชนาการ ซึ$ งสามารถแบ่งระดบั

ความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการโดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ทางคลินิก ไดแ้ก่ ประวติั การตรวจร่างกายซึ$ ง

รวมถึงการวดัสดัส่วนของร่างกาย และอาจครอบคลุมถึงการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพื$อวดัระดบัสารต่าง ๆ ใน

ร่างกาย การประเมินภาวะโภชนาการ (วรีะเดช พิศประเสริฐ, 2556; วรัทยา กลุนิธิชยั, 2562)  ประกอบดว้ย 

 1. การซกัประวติัทางดา้นโภชนาการ ชนิดและปริมาณอาหารที$รับประทาน โรคประจาํตวั โรคทางเม

ตาบอลิซึม นํP าหนกัตวัที$ลดลงในช่วง 6 เดือนที$ผา่นมา พร้อมทัPงบนัทึกชนิด ปริมาณอาหาร อตัราการไหล และ

สังเกตอาการของภาวะการขาดนํP า (dehydration) เช่น ผิวหนงัเหี$ยว ริมฝีปากแห้ง มีอาการกระหายนํP า คอแห้ง 

กระวนกระวาย และปัสสาวะออกนอ้ย เป็นตน้ การซกัประวติั ควรครอบคลุม การดาํเนินโรคของการเจ็บป่วย 

การเปลี$ยนแปลงของนํP าหนกั ความสามารถในการทาํกิจวตัร อาการผดิปกติต่าง ๆ ซึ$ งส่งผลต่อภาวะโภชนาการ 

และประวติัการรับประทานอาหาร  

 2. การตรวจร่างกาย ภาวะทุพโภชนาการมีอาการแสดงไดห้ลายระบบอวยัวะในร่างกาย การตรวจ

ร่างกายแมจ้ะมีความไว (sensitivity) ตํ$า เนื$องจากตอ้งขาดสารอาหารเป็นเวลานานจึงจะเห็นการเปลี$ยนแปลง แต่

การตรวจร่างกายที$ถูกตอ้งมีความจาํเพาะ (specificity) ต่อภาวะทุพโภชนาการที$ยอมรับได ้การตรวจร่างกาย

พืPนฐานเริ$มตน้ดว้ยการชั$งนํP าหนกัและการวดัส่วนสูง เพื$อนาํไปคาํนวณค่าดชันีมวลกาย การตรวจชัPนไขมนัใต้

ผิวหนังเพื$อบ่งบอกถุงการสะสมไขมนัในร่างกาย โดยการวดัความหนาของชัPนไขมนัใตผ้ิวหนัง (skinfold 

thickness) ที$บริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ใตท้อ้งแขน กึ$ งกลางตน้แขนดา้นหน้า (biceps) ดา้นหลงั (triceps) 

ดา้นหลงับริเวณสะบกั (subscapular) และที$บริเวณเอว (supra-iliiac) หรือการวดัเส้นรอบวงแขน (mid upper arm 

circumference) เพื$อประเมินสภาวะโปรตีนในร่างกาย หรือการคาํนวณค่าดชันีมวลกายการตรวจกลา้มเนืPอเพื$อ

บ่งบอกถึงภาวะโปรตีนในร่างกาย ในภาวะทุพโภชนาการมักมีกล้ามเนืP อฝ่อลีบลง เห็นได้ชัดเจนบริเวณ

กลา้มเนืPอวดัใหญ่ ๆ บริเวณหวัไล่ และตน้ขา ทาํไดโ้ดยการคลาํ วดัเส้นรอบวงแขน การตรวจภาวะบวมนํP าซึ$ งมี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัอลับูมินในเลือดตํ$า (hypoalbuminemia) ซึ$ งบ่งถึงภาวทุพโภชนาการรุนแรง 

 3. การติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ มีวตัถุประสงค์เพื$อช่วยยืนยนัการวินิจฉัยภาวะทุพ

โภชนาการและมีประโยชน์ต่อการวางแผนใหโ้ภชนบาํบดัไดแ้ก่ การติดตามประเมินการเปลี$ยนแปลงทางเมตา

บอลิซึม (metabolism) เช่น ระดบันํP าตาลในเลือด (plasma glucose) เป็นตน้ การติดตามการเปลี$ยนแปลงของ

สมดุลเกลือแร่ (electrolyte) และแร่ธาตุต่าง ๆ (trace element) ในร่างกาย เช่น โพแทสเซียม (potassium) โซเดียม 

(sodium) คลอไรด์ (chloride) แมกนีเซียม (magnesium) ฟอสฟอรัส (phosphate) เป็นต้น  การติดตามการ

เปลี$ยนแปลงการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร เช่น การตรวจค่าโปรตีนในเลือด (serum albumin, serum 

prealbumin) การตรวจระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (triglyceride) เป็นตน้ การติดตามหนา้ที$การทาํงาน
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ของตบั การตรวจยเูรียในเลือด (blood urea nitrogen) เพื$อประเมินการรับโปรตีนมากเกินไป การตรวจยเูรียใน

ปัสสาวะ (urine urea nitrogen) เพื$อประเมินความเพียงพอในการรับโปรตีนของร่างกาย  

 4. การติดตามเพื$อคดักรองความเสี$ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ไดแ้ก่ การใชแ้บบประเมินเพื$อคดักรอง

ความเสี$ยงต่อภาวะทุพโภชนาการที$ไดม้าตรฐาน ในประเทศไทยมีการใชเ้ครื$องมือที$หลากหลาย เช่น แบบคดั

กรองภาวะโภชนาการสมาคมผูใ้ห้อาหารทงหลอดเลือดดาํและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT 

Nutrition Screening tool) แบบประเมินภาวะโภชนาการ Nutrition Triage 2013 (NT 2013) แบบประเมินภาวะ

โภชนการ Nutrition Alert Form (NAF) และการประเมินความต้องการพลังงาน โดยการคาํนวณเป้าหมาย

พลงังานที$ผูป่้วยควรไดรั้บในแต่ละวนั 

 5. การพยาบาลในขณะ ก่อนและหลงัใหอ้าหารทางสายยางใหอ้าหาร (วรัทยา กลุนิธิชยั, 2562) ไดแ้ก่  

  5.1 การพยาบาลเพื$อป้องกนัการสาํลกั โดยการจดัท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา การตรวจสอบ

ตาํแหน่งสายก่อนเริ$มใหอ้าหาร การทาํความสะอาดช่องปาก  

  5.2 การตรวจสอบปริมาณอาหารที$ เหลือค้างในกระเพาะอาหาร (recheck gastric residual 

volume) ก่อนใหอ้าหารทุกครัP ง หรือทุก 4-6 ชั$วโมงกรณีใหอ้าหารทางสายยางใหอ้าหารแบบต่อเนื$อง โดยใชค่้า 

gastric residual volume ถา้มากกวา่ 200-400 มิลลิลิตรใน 4-6 ชั$วโมง ใหง้ดการใหอ้าหาร หรือปรับลดอตัราการ

ใหอ้าหารในมืPอนัPน ๆ  

  5.3 การดูแลขณะให้อาหารทางสายยางให้อาหารดว้ยวิธีการหยดอย่างต่อเนื$อง (continuous 

feeding) ควรใชเ้ครื$องควบคุมอตัราการหยดอาหาร  

  5.4 การดูแลใหย้าเพื$อช่วยเพิ$มการเคลื$อนไหวของทางเดินอาหาร 

  5.5 การติดตามประเมินความเสี$ยงของการเกิดภาวะแทรกซอ้นจาก refeeding syndrome ขณะ

ใหโ้ภชนบาํบดั  

  5.6 การบนัทึกปริมาณสารนํPาเขา้และออก การชั$งนํPาหนกัอยา่งนอ้ย 1 ครัP งต่อสปัดาห์  

 5.7 การประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (collaboration of multidisciplinary 

team) เพื$อวางแผนการใหโ้ภชนบาํบดัไดอ้ยา่งปลอดภยัและครบถว้น 

 5.8 การติดตามประเมินภาวะโภชนาการซํP า เพื$อความต่อเนื$องในการพยาบาลผูป่้วยด้าน

โภชนาการ 

ขัPนตอนการดาํเนินงาน 

1. เสนอแนวคิดในการจดัทาํแนวทางการคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการในผูป่้วย
ศลัยกรรม เพื$อคดักรองความเสี$ยงและประเมินภาวะโภชนาการ แก่หวัหนา้หอผูป่้วยพิเศษศลัยกรรม 18 และ

ผูช่้วยหวัหนา้พยาบาลดา้นศลัยกรรม เพื$ออนุมติั  

2. จดัทาํแนวทางฯ จดัทาํแบบคดักรองและแบบประเมินภาวะโภชนาการ กาํหนดหน้าที$ 

วิธีการและขัPนตอนการใช้แนวทางฯ กาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการใช้แนวทางฯ ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผูเ้ชี$ยวชาญ และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี$ยวชาญ 
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