ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เรื่ อง จัดทาแผนการสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังขูดมดลูก

เสนอโดย
นางสาวเสาวนีย ์ ใจกล้า
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 375)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ รวมเป็ นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2554)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
ความหมายของการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
การตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก คือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการที่ไข่ถกู ผสมแล้วฝังเป็ นตัวอ่อนนอก
โพรงมดลูก เช่น มีการฝังที่ท่อนาไข่ ปากมดลูก หรื อภายในช่องท้อง
พยาธิสภาพของการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
ไข่ฝังตัว ที่เยื่อบุ ท่อน าไข่ (เนื่ องจากไม่มีก ารเปลี่ยนแปลงเป็ นเยื่อบุผนังมดลูกอย่างชัดเจน การ
ตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก จึงไม่สามารถขัดขวางการฝังตัวลึกเกินไปของไข่) และพร้อมกันนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
ไข่ก็จะมีเนื้ อเยือ่ ชั้นนอกสุดของตัวอ่อนซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการฝังตัวลงในผนังมดลูกเกิดขึ้น ซึ่งจะทะลุผา่ นเนื้อเยือ่
และกล้ามเนื้ อของท่อนาไข่หรื อถึงผนังที่เป็ นเยื่อบุช่องท้อง อาจจะทะลุเข้าไปในหลอดเลือดของมารดา ทาให้มี
เลือดออกภายในท่อนาไข่หรื อผนังท่อนาไข่หรื อเข้าไปในช่องท้อง สภาพแวดล้อมบริ เวณท่อนาไข่ไม่เหมาะต่อการ
เจริ ญเติบโตของตัวอ่อน ตัวอ่อนจึงมักตายในที่สุด
อาการและอาการแสดง
1. ปวดบริ เวณท้องน้อย ปวดหน่วง อาจปวดเป็ นจังหวะ ( colicky pain) ลักษณะแบบแหลมคมบีบ
ๆ ปวดบิด ๆ
2. เลือดออกกะปริ บกะปรอยทางช่องคลอด เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง corpuslutein จากรังไข่จะ
สร้างฮอร์โมน progesterone น้อยลง ทาให้มีการสลายของ endometrium จึงทาให้เลือดออกมากกว่าปกติ
3. การขาดประจาเดือนหรื อประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอ หรื อในเดือนสุดท้ายมาน้อย
4. หน้ามืดเป็ นลม พบบ่อยในรายที่หลอดเลือดบริ เวณมดลูกแตกหรื อมีเลือดออกในช่องท้อง
การรักษา
1. การรักษาโดยการผ่าตัด non conservative ได้แก่
1.1 โดยการผ่าตัดนาท่อนาไข่ออก (salpingectomy )
1.2 โดยการตัดท่อนาไข่ออกพร้อมรังไข่ (salpingo – oophorectomy)
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2. การรักษาโดย conservative ได้แก่
2.1 salpingostomy เป็ นการผ่าตัดโดยการกรี ดตามความยาวของท่อนาไข่ประมาณ
2 เซนติเมตร แล้วนาชิ้นส่วนที่ต้งั ครรภ์ออก ปล่อยให้แผลปิ ดเองโดยไม่เย็บปิ ดแผล
2.2 salpingotomy ทาเหมือน 2.1 แต่เย็บปิ ดแผล
2.3 end – to – end anastomosis คือการตัดท่อนาไข่ออกเฉพาะส่วนสั้น ๆ แล้วเย็บต่อใหม่
3. การรักษาทางยา โดยใช้ methotrexate ฉีดเข้าที่กอ้ นครรภ์นอกมดลูก
การพยาบาลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก
การพยาบาลแบ่ ง เป็ นระยะก่ อ นผ่า ตัด และระยะหลัง ผ่า ตัด การพยาบาลก่ อ นผ่ า ตัด สร้ า ง
สัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยการพูดคุย ให้คาแนะนา อธิบายถึงสาเหตุของโรคและความจาเป็ นที่ตอ้ งได้รับ
การผ่าตัด เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและญาติได้ซกั ถามข้อสงสัย เพื่อคลายความวิตกกังวล แนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อน
ผ่าตัด เช่น งดน้ าและอาหารทางปากทุกชนิ ด เตรี ยมผิวหนังบริ เวณที่จะทาการผ่าตัด คาสายสวนปั สสาวะเป็ นต้น
ส่วนการพยาบาลระยะหลังผ่าตัด จัดท่าให้ผปู้ ่ วยนอนราบ ให้ความอบอุ่น ประเมินระดับความรู้สึกตัวในระยะแรก
หลังการผ่าตัด หาวิธีการสื่อสารอื่น ๆกับผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดได้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆภายหลังการผ่าตัดที่สาคัญ ได้แก่ ภาวะอุดตันของทางเดินหายใจ ภาวะตกเลือด
และช็อก ความดันโลหิ ตต่า ปวดท้องจากแก๊ส แผลผ่าตัดแยก การคัง่ ของน้ าปั สสาวะในกระเพาะปั สสาวะ การ
บรรเทาความเจ็บปวดในระยะ 48 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด การดูแลเกี่ยวกับการให้อาหาร น้ าและอิเล็คโตรไลท์ให้
อยู่ในภาวะสมดุล ดู แลให้มีก ารระบายของสารเหลวทางท่อ ระบายต่ าง ๆ การดูแลด้านจิ ตใจ การสอนและการ
แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ขณะที่อยูโ่ รงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถดาเนินชีวิตประจาวันที่
ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด ประเมินความสามารถในการทากิจ วัตรประจาวัน การเคลื่อนไหว การขับถ่าย
ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ประเมินภาวะทางอารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยมและอธิบายให้
เห็นถึงความสาคัญของการมาตรวจตามนัดทุกครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยาและการพยาบาลเกี่ยวกับยาที่ผปู้ ่ วยได้รับ
- ampicilin ใช้รักษาโรคติดเชื้อ enterococcus ในระบบต่างๆ ใช้รักษาอาการการติดเชื้อ
Streptococus agalectiac
อาการข้างเคียง ทาให้เกิดผืน่ แบบ maculopapular คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว
บทบาทพยาบาล สังเกตผืน่ แพ้ ลมพิษ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว
- pethidine บรรเทาอาการปวดระดับกลางกึ่งรุ นแรง ใช้ในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเป็ นส่วนใหญ่
อาการข้างเคียง กดการหายใจ คลื่นไส้อาเจียน เวียนศรี ษะ ความดันโลหิตต่า ง่วงนอน มึนงง ท้องผูก
บทบาทพยาบาล การให้ยาทางหลอดเลือดดา ต้องนาไปเจือจางก่อนและฉีดช้า ๆใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 นาที
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หลีกเลี่ยงการใช้ยา Pethidine สาหรับการปวดเฉียบพลัน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีการทางานบกพร่ อง ผูป้ ่ วยสูงอายุ
ในการหยิบใช้ การเตรี ยมและการบริ หารยา ไม่ควรเตรี ยมโดยพยาบาลคนเดียว
- plasil ลดการคลื่นไส้ อาเจียน อาการแสบร้อนกลางอก
อาการข้างเคียง ทาให้เกิดอาการง่วงซึม สับสน ใจสัน่ กระวนกระวาย ปวดศรี ษะ เวียนศรี ษะ
บทบาทพยาบาล เฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา ได้แก่การหายใจลาบาก คอแข็ง ขากรรไกรแข็ง
- paracetamol ช่วยลดอาการปวดที่ไม่รุนแรงและลดไข้
อาการข้างเคียง ผืน่ คัน อาจมีผนื่ ขึ้นในผูป้ ่ วยที่มีการแพ้ยา จะหายเมื่อหยุดยา
บทบาทพยาบาล อธิบายถึงอาการแพ้ที่เกิดขึ้นได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ ติดตามการทางานของตับ ไม่ควรรับประทาน
ยาเกิน 4 กรัมต่อวัน และไม่ควรใช้ยาเกิน 10 วัน เนื่องจากยาสามารถทาลายตับได้
- ferrous Fumarate ใช้ในผูป้ ่ วยโรคโลหิตจาง คนที่เสียเลือดมาก ขาดธาตุเหล็ก
อาการข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ถ่ายดา
บทบาทพยาบาล สังเกตอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ริ มฝี ปาก ฝ่ ามือ เล็บเปลี่ยนเป็ นสีเขียว ง่วงซึม ผิวเย็น ซีด ชัก
ปวดท้อง รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ หัวใจเต้นไม่ปกติ
- amoxycillin ใช้รักษาโรคติดเชื้อ enterococcus ในระบบต่าง ๆ
อาการข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน ผืน่ ท้องเสีย
บทบาทพยาบาล สังเกตอาการหอบหืด ผืน่
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
จากสถิติผปู้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ตามลาดับคือ 15 ,16 ,28 เป็ นโรคที่อนั ตรายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเป็ นโรคที่น่าสนใจและพบ
บ่อยในหน่วยงานผูศ้ ึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาผูป้ ่ วยเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูป้ ่ วยรับไว้ในหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อย มีเลือดออกทาง
ช่ องคลอด 1 สัปดาห์ ประจ าเดื อนครั้ งสุ ด ท้ายวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2554 ผูป้ ่ วยไปตรวจที่ ค ลีนิ ก ผลการตรวจ
ปัสสาวะพบว่าตั้งครรภ์แพทย์ตรวจด้วยคลืนความถี่สูงและทางหน้าท้องพบว่าตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก ได้รับการ
รักษาโดยการผ่าตัด บทบาทสาคัญของพยาบาลคือ การเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจสาหรับการ
ผ่าตัด อธิบายให้ทราบถึงพยาธิสภาพการดาเนิ นของโรค แนวทางการรักษาและการพยาบาลให้ผปู้ ่ วยเข้าใจ เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย ให้กาลังใจผูป้ ่ วยเพื่อคลายความวิตกกังวล ให้การพยาบาลด้วยเทคนิ คปราศจากเชื้อเพื่อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัด เตรี ยมร่ างกายทัว่ ไป ได้แก่การเตรี ยมผิวหนังบริ เวณที่จะทาการผ่าตัด
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อและลดแบคทีเรี ยบริ เวณผิวหนังที่จะทาการผ่าตัด ล้างสี ทาเล็บออก แนะนาผูป้ ่ วยงดน้ างด
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อาหารทางปากทุกชนิ ดเพื่อป้ องกันการสาลักอาหารเข้าไปในปอดหรื อหลอดลม คาสายสวนปั สสาวะไว้เพื่อให้
กระเพาะปั สสาวะว่างขณะทาการผ่าตัด ซึ่งจะทาให้ผ่าตัดได้สะดวกและป้ องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อ
ประเมินปริ มาณปั สสาวะที่ออกจากร่ างกาย ประสานงานกับหน่ วยงานธนาคารเลือดเพื่อเตรี ยมเลือดที่จะใช้ในการ
ผ่าตัด ติดต่อประสานงานกับพยาบาลห้องผ่าตัดในการส่งผูป้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัด วางแผนการพยาบาลหลังการผ่าตัด
และการปฏิบตั ิตนหลังผ่าตัดเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน เน้นให้ผปู้ ่ วยเห็นความสาคัญของการมาตรวจตามนัด
และการสังเกตอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนเวลานัดรวมถึงการรับประทานยาให้ครบตามคาสัง่ แพทย์
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาแรกรับที่แผนกผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น วันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา
12.00 น. มีอาการปวดท้องน้อยเป็ นระยะ ประเมินอาการปวดเท่ ากับ 5 อุณหภูมิร่างกาย 37.6 องศาเซลเซียส อัตรา
การเต้นของชีพจร 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 103/76 มิลลิเมตรปรอท ผลการ
ตรวจการตั้งครรภ์ให้ผลบวก แพทย์ต รวจภายในพบปากมดลูก ปิ ด ให้ก ารวินิ จฉัย ว่าตั้งครรภ์น อกโพรงมดลูก
(ectopic pregnancy)
2. ได้รับการรักษาอย่างรี บด่วน โดยการผ่าตัดท่อนาไข่ออก ( Lt.salpingectomy) ได้รับสารน้ าทาง
หลอดเลือดดาเป็ น 5% D/NSS/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
3. แพทย์ให้การรักษาโดยให้งดน้ างดอาหารทางปากทุกชนิด ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา เป็ น 5%
D/NSS/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ Pethidine 50 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดา ทุก 4
ชั่ว โมงเพื่อ ระงับ ปวด ให้ Plasil 10 มิลลิ ก รั ม เข้าทางหลอดเลือดด า ทุ ก 6 ชั่ว โมง เมื่ อมี ค ลื่น ไส้อาเจี ย น ให้
Ampicillin 1 กรัม เข้าทางหลอดเลือดดาทุก 6 ชัว่ โมง
4. การพยาบาลที่จาเป็ นบางส่วน การให้คาแนะนา โดยการเตรี ยมความพร้อม ทั้งทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ สาหรับการผ่าตัดอธิบายให้ทราบถึงพยาธิสภาพของโรค แนวทางการักษา ให้ผปู้ ่ วยเข้าใจ เปิ ดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล การเตรี ยมร่ างกายทัว่ ไป การประสานงานกับหน่วยงานธนาคารเลือดเพื่อ
เตรี ยมเลือดใช้ในการผ่าตัด ติดต่อประสานงานกับพยาบาลห้องผ่าตัด ในการส่งผูป้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัด
5. ให้ผูป้ ่ วยสามารถด ารงชี วิ ต ประจ าวัน ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ภาวะปกติ ม ากที่ สุ ด มี ก ารประเมิ น
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน การเคลื่อ นไหว การขับถ่าย ประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคให้
ความรู้ที่จาเป็ นแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ก่อนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลและอธิบายให้เห็นความสาคัญของการมาตรวจ
ตามแพทย์นดั ทุกครั้ง
5. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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6. ส่ วนของงานที่ผ้เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100 โดยดาเนินการดังนี้
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 40 ปี G3 P1 A1 อาชีพรับจ้าง ภูมิลาเนา จังหวัดพิจิตร HN 20854/54 AN
8179/54 เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 วันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ซักประวัติพบว่า มี
อาการปวดท้องน้อยเป็ นพักๆ ไม่ร้าวไปที่ไหน มีเลือดออกทางช่องคลอดวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ประจาเดือนครั้ง
สุดท้าย วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ผูป้ ่ วยไปตรวจที่คลินิก ผลการตรวจปัสสาวะพบว่าตั้งครรภ์ แพทย์ให้การวินิจฉัย
ว่าเป็ น ภาวะแท้งคุกคาม หรื อ ภาวะแท้งไม่ครบ ผูป้ ่ วยต้องการมาตรวจที่โรงพยาบาลกลาง แพทย์ส่งตัวมารักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลกลาง ผูป้ ่ วยไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ แรกรับที่แผนกผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น อุณหภูมิร่างกาย 37.3
องศาเซลเซี ยส อัต ราการเต้น ของชี พจร 72 ครั้ ง/นาที อัต ราการหายใจ 20 ครั้ ง/นาที ความดัน โลหิ ต 103/56
มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมีอาการแท้งคุกคาม ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรับการรัก ษา ผูป้ ่ วยไม่มี
ประวัติแพ้ยาแพ้อาหารและโรคประจาตัว
รับไว้ในหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 วันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. อาการแรกรับผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี
มาด้ว ยรถนอน ปวดท้อ งน้อ ยเป็ นระยะ ประเมิน อาการปวดเท่ า กับ 5 ได้รั บ สารน้ าทางหลอดเลือ ดด าเป็ น
5%D/NSS/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัต รา 80 มิลลิลิต รต่อชัว่ โมง มาจากแผนกผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น อุณหภูมิ
ร่ างกายวัดได้ 37.6 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิ ต 103/76 มิลลิเมตรปรอท น้ าหนักตัว 55 กิโลกรัม แพทย์ตรวจภายในพบปากมดลูกปิ ด มีเลือดซึม มดลูกโต
เล็ก น้อย ตรวจท้องพบ mild tender ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง พบมีน้ าในช่ องท้องผลการตรวจการตั้งครรภ์ให้
ผลบวก ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั ิการ พบเม็ดเลือดขาว 6.0 THSD/Cu.mm (ค่าปกติ 4-11 THSD/Cu.mm)
ฮีโมโกลบิน 11.7 grams/dl (ค่าปกติ 12 – 16 grams/dl) ฮีมาโตคริ ต 35.2 % (ค่าปกติ 37 – 47 % ) เกล็ดเลือด 277
THSD/Cu.mm (ค่าปกติ 150,000 – 400,000 THSD/Cu.mm) ผลการตรวจแอนติ บอดี้ของเชื้อ HIV ให้ผลลบ (ค่า
ปกติให้ผลลบ) แพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก (ectopic pregnancy) ให้การรักษาโดยการผ่าตัดท่อ
นาไข่ดา้ นซ้ายออก (Lt.salpingectomy) อธิบายให้ผปู้ ่ วยเข้าใจถึงความจาเป็ นในการผ่าตัดและการดาเนิ นของโรค
เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยซักถามและตอบคาถามด้วยความเต็มใจ เพื่อคลายความวิตกกังวล เมื่อผูป้ ่ วยยินยอมรับการ
ผ่าตัด ให้ผปู้ ่ วยลงชื่อในใบยินยอมรับการผ่าตัด เตรี ยมผิวหนังบริ เวณที่จะทาการผ่าตัด เพื่อลดความเลี่ยงต่อการติด
เชื้อ อธิบายการปฏิบตั ิตวั ก่อนผ่าตัด ได้แก่ งดน้ างดอาหารทางปากทุกชนิด เพื่อป้ องกันการสูดสาลักเข้าปอด ตั้งแต่
เวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2554 จากการซักประวัติจากผูป้ ่ วย คาสายสวนปัสสาวะและให้ผปู้ ่ วยถอดของ
มีค่าทุกชนิด เช่นพวกโลหะต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทางการแพทย์หรื อสูญ
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หายขณะทาการผ่าตัด ประสานงานกับพยาบาลห้องผ่าตัด วิสัญญี พยาบาลและหน่วยงานธนาคารเลือด เพื่อเตรี ยม
เลือดที่อาจใช้ในการผ่าตัด ส่งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัดเวลา 13.30 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2554
กลับจากห้องผ่าตัดเวลา 15.30 น. มาด้วยรถนอนถึงหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 ปลุกตื่นลืมตา ถามตอบรู้
เรื่ อง แต่ยงั ดูอ่อนเพลียมาก ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แผลผ่าตัดหน้าท้องแนวขวางใต้สะดือ ปิ ด Fixomull ไว้ ไม่มี
เลือดซึม ตรวจวัดสัญญาณชีพเมื่อกลับจากห้องผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย 36.4 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร
68 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 119/70 มิลลิเมตรปรอท ขณะผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัด
พบว่ามีการสูญเสี ยเลือด 200 มิลลิลิตร ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดดาเป็ น 5% D/NSS/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา
120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง คาสายสวนปั สสาวะไว้ ปั สสาวะสี เหลืองใส ผูป้ ่ วยมีอาการปวดแผลผ่าตัด ระดับความ
เจ็บปวดอยู่ที่ระดับ 7 ปั ญหาทางการพยาบาลหลังผ่าตัด ที่พบดังนี้ ผูป้ ่ วยเสี่ ย งต่ อภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ
ความรู้สึก ประเมินอัตราการหายใจ ติดตามสัญญาณชีพทุก 15 นาทีจนครบ 1 ชัว่ โมง ทุก 30นาที จนครบ 1 ชัว่ โมง
และทุก 1 ชัว่ โมงจนสัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกายอยูใ่ นช่วง 36.4 – 37.2 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร
อยู่ในช่วง 66 – 88 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจอยู่ในช่วง 18 – 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ตอยู่ในช่วง 108 –
109/64 – 74 มิลลิเมตรปรอท แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากการปวดแผลผ่าตัด ให้ Pethidine
50 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดา ตามแผนการรักษาของแพทย์ เวลา 22.00 น. หลังฉี ดยา 1 ชัว่ โมง ระดับความ
เจ็บปวดจาก 7 ลดลงเหลือ 3 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับยา ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30
นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชัว่ โมง เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย จนสัญญาณชีพปกติ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก
4 ชัว่ โมง เสี่ ยงต่อภาวะช็อคจากการเสียเลือดหลังผ่าตัด จากการติดตามระดับฮีมาโตคริ ตก่อนเข้าห้องผ่าตัด 35.2 %
เสียเลือดในห้องผ่าตัด 200 มิลลิลิตร ติดตามฮี มาโตคริ ตหลังผ่าตัดตามแผนการรักษา 32 % ประเมินแผลผ่าตัดไม่มี
เลือดซึม และสภาพร่ างกายที่แสดงถึงการเสี ยเลือดภายใน เช่น เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น กระสับกระส่ าย สังเกตและ
บันทึกลักษณะและจานวนเลือดที่ออกจากช่องคลอดและให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษา บันทึก
จานวนน้ าที่เข้าสู่ร่างกายได้ 3,700 มิลลิลิตรและจานวนปัสสาวะที่ออกจากร่ างกายได้ 1,800 มิลลิลิตร หลังจากให้
การพยาบาลไม่พบภาวะช็อค มีไข้อุณ หภูมิ 38 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้น ของหัวใจ 84 ครั้ งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 22 ครั้งต่อนาที เช็ดตัวลดไข้ หลังจากเช็ดตัวลดไข้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 80
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เยี่ยมผูป้ ่ วยครั้งที่สอง ผูป้ ่ วยยังมีอาการอ่อนเพลีย ปวดบริ เวณแผลผ่าตัด ขณะ
เคลื่อนไหวร่ างกาย แนะนาให้ใช้มือประคองบริ เวณแผลผ่าตัดเวลาลุกนั่งหรื อไอ ให้สายสวนปัสสาวะอยูใ่ นระบบ
ปิ ดและอยู่ต่ากว่าระดับเอวของผูป้ ่ วยไม่ให้สายหักงอหรื ออุดตัน ทาความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์โดยการเช็ด จาก
ด้านหน้าไปด้านหลัง กระตุน้ ให้มีการเคลื่อนไหวลุกเดิน เพื่อให้ลาไส้ทางานเร็ วขึ้น หลังให้การพยาบาลฟังลาไส้มี
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การเคลื่อนไหว 7 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 78 ครั้งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 18 ครั้งต่อนาที แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม มีเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงจางติดผ้าอนามัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เยี่ยมผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดวันที่สาม แพทย์เริ่ มให้รับประทานอาหารเหลวและอาหาร
อ่อนตามลาดับ แนะนาให้ผปู้ ่ วยงดรับประทานอาหารที่ทาให้ทอ้ งอืด เช่นไขมัน นม ถัว่ น้ าอัดลม พบว่าผูป้ ่ วยไม่มี
อาการท้องอืด แผลบริ เวณหน้าท้องมีโอกาสติดเชื้อเนื่ องจากมีการฉี กขาดของเนื้ อเยื่อ อุณหภูมิร่างกายวัดได้ 36.8
องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชี พจร 86 ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ให้ก ารพยาบาลโดยใช้
เทคนิ คปราศจากเชื้อ สังเกตลักษณะของแผลผ่าตัดเพื่อเฝ้ าระวังการติดเชื้อบริ เวณแผลผ่าตัด แนะนาให้ผปู้ ่ วยดูแล
รักษาความสะอาดร่ างกาย ระวังไม่ให้แผลโดนน้ า แนะนาให้ผปู้ ่ วยสังเกตลักษณะของเหลวที่ออกจากช่องคลอด
ถ้ามีกลิ่นเหม็น สีดาคล้ าผิดปกติให้รีบแจ้งพยาบาล หลังให้การพยาบาลสังเกตรอบ ๆ แผลไม่มีบวมแดง ไม่มีเลือด
ซึมแผลผ่าตัด มีเลือดออกทางช่ องคลอดสี แดงจางติ ดผ้าอนามัย ไม่มีก ลิ่น เหม็น ผูป้ ่ วยมีสีหน้าวิต กกังวล สร้ าง
สัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย พูดคุยซักถามอาการวิตกกังวลพบว่าผูป้ ่ วยกังวลจะมีบุตรอีกไม่ได้ พูดคุยอธิบายพยาธิสภาพ
ต่างๆ โอกาสที่จะมีบุตร หลังให้การพยาบาลผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล สีหน้าสดชื่นขึ้น
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เยีย่ มผูป้ ่ วยครั้งที่สี่ แผลแห้งดี อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้น
ของหัวใจ 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ลุกเดินได้ดีข้ ึน ท้องไม่อืด ปวดแผลเล็กน้อย แผลแห้งไม่
มีเลือดหรื อหนองซึมก่อนผ่าตัด ฮีมาโตคริ ต 35.2 % หลังผ่าตัด ฮีมาโตคริ ต 32 % แพทย์เริ่ มให้ยาบารุ งเลือด Ferrous
Fumarate 1 เม็ดหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และเริ่ มให้รับประทานเป็ นอาหารธรรมดา
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 เยีย่ มผูป้ ่ วยครั้งที่หา้ แผลแห้งดี ไม่พบการติดเชื้อของแผลผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย
36.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ท้องไม่อืด แพทย์
อนุ ญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และนัดเปิ ดแผล 7 วันหลังผ่าตัด ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน
2554 ที่คลีนิกใกล้บา้ นและนัดตรวจเพื่อประเมินสุขภาพหลังผ่าตัด 1 เดือน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00
น. ที่หน่ วยผูป้ ่ วยนอกสูตินรี เวชกรรม รวมเวลาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน
ดังนี้
1.การรักษาความสะอาดของร่ างกายและอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกเพื่อป้ องกันการติดเชื้อ ในขณะที่ร่างกาย
อ่อนเพลียและแผลผ่าตัดภายในช่องท้องยังไม่หายสนิท
2.แนะนาให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็ก เช่นตับไข่แดง ผักใบเขียว
เพื่อให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนที่ถกู ทาลายจากการผ่าตัด
3.งดการร่ วมเพศ 6 สัปดาห์หลังการผ่าตัด และต้องคุมกาเนิ ดโดยใช้ถุงยางอนามัย อย่างน้อย 2-4 เดือน
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด
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4.การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทางานบ้านได้ในระยะ 4 สัปดาห์หลังผ่าตัดและทางานตามปกติได้ ในระยะ
6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
5.การสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากกลับจากโรงพยาบาล เช่น การมีเลือดออกทางช่อง
คลอด แผลแยก แผลอักเสบ มีหนอง อาการปวดท้อง มีไข้ ควรรี บมารับการตรวจเพื่อการดูแลรักษาที่ถกู ต้อง
6.รับประทานยาตามแพทย์สงั่ ให้ครบตามจานวน
7. แนะนาการดูแลแผลผ่าตัด
8.อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงความสาคัญในการมาฟังผลชิ้นเนื้อและการมาตรวจตามแพทย์นดั
7. ผลสาเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยรายนี้ได้รับไว้ให้การรักษาในหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรมและพิเศษรวม 20/17 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2554 เวลา 13.00 น. ด้วยอาการปวดบริ เวณท้องน้อย ส่งตรวจปัสสาวะพบตั้งครรภ์ ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงพบมี
ของเหลวอยูใ่ นช่องท้อง ตรวจภายในพบปากมดลูกปิ ด แพทย์วินิจฉัยผูป้ ่ วยตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก ทาการรักษา
โดยการผ่าตัดท่อนาไข่ดา้ นซ้ายออกทันที ให้การพยาบาลทางด้านร่ างกายและจิ ตใจติ ดตามการประเมินผล การ
พยาบาลผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวลจากการผ่าตัด สามารถปฏิบัติตวั ก่ อนและหลังผ่าตัด ได้อย่างถูก ต้อง ไม่เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ให้ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อ
กลับบ้าน ผูป้ ่ วยรับทราบและเข้าใจถึ งความสาคัญในการมาตรวจเพื่อประเมินภาวะสุขภาพหลังผ่าตัดในวันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 น. ที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอกนรี เวชกรรม
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานของตนเอง
8.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิม่ พูนความรู้ ทักษะและแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยตั้งครรภ์
นอกโพรงมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยรายนี้ปัญหาคือ อายุ 40 ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 มีบุตร 1 คน แท้ง 1 คน มีความวิตกกังวล
ต่อการตั้งครรภ์ในครั้ งนี้ เนื่ องจากผูป้ ่ วยต้องการมีบุต รอีก ผูป้ ่ วยรายนี้ ย งั มีค วามเสี่ ย งต่ อการแท้งบุ ต ร ซ้ าและ
ตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกได้อีกในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เนื่องจากมีอายุมากและเคยแท้งบุตรมาแล้ว
10. ข้ อเสนอแนะ
1. แนะนาวิธีการคุมกาเนิดเนื่องจากผูป้ ่ วยอายุ 40 ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 มีบุตรแล้ว 1 คนแท้ง 1 คนและ
แนะนาถึงภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมารดาตั้งครรภ์
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2. การให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิท้งั ผูป้ ่ วยและญาติ ควรให้ญาติได้มีส่วนร่ วมในการดูแลเพื่อให้ญาติ
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับไปบ้าน
3. หากผูป้ ่ วยต้องการตั้งครรภ์อกี แนะนาให้ไปตรวจตามแพทย์นดั ทุกครั้ง
4. ปรึ กษาคลีนิกมีบุตรยาก
ขอรับรองว่าผลงานข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นไปตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการ
ลงชื่อ …………………………………………..
( นางสาวเสาวนีย ์ ใจกล้า )
ผูข้ อรับการประเมิน
…………. /………… /…………..
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………
( นางสาวสุวดี สุขีนิตย์ )
ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาล

ลงชื่อ ...….……………………………….…
( นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาล
…………. /………… /…………..

…………. /………… /…………..
หมายเหตุ : ผูบ้ งั คับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมินโดยตรงในช่วงเวลา 19 มิถุนายน 2554 – 23
มิถุนายน 2554 คือ นางสมปอง กล่อมขาว ปัจจุบนั เกษียณอายุราชการ

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 375) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อง จัดทาแผนการสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังขูดมดลูก
หลักการและเหตุผล
การพยาบาลทัว่ ไปสาหรับผูร้ ับบริ การทางนรี เวชกรรม มีวตั ถุประสงค์ใหญ่ๆ คือ การพยาบาลเพื่อป้ องกัน
ภาวะซีด ภาวะช็อค การติดเชื้อ การพยาบาลเพื่อให้ความรู้การดูแลก่อนและหลังการขูดมดลูก ภาวะแทรกซ้อนใน
การขูดมดลูก การพยาบาลเพื่อประคับประคองด้านจิตใจ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งในปั จจุบนั สถิติการขูดมดลูก
ของหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 ตั้งแต่ ปี 2553 ถึงปี 2555 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น คื อ 83 คน 90 คนและ 102 คน
ตามลาดับ ซึ่งเดิมก็มีการให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วยแต่ไม่เป็ นแนวทางเดียวกัน การปรึ กษาหารื อกับผูป้ ่ วยและญาติในการ
วางแผนการพยาบาลเพื่อให้ผปู้ ่ วยฟื้ นตัวเร็ วขึ้น ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัวซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีกาลังใจในการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่ องและเป็ นผลดีต่อ
สุขภาพของผูป้ ่ วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้คาแนะนาผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูกในหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม
2. เป็ นแนวทางในการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูกเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดูแล
ตนเองที่บา้ นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูกมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้น
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
เมื่อมีการเสียเลือด ร่ างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถ้าการเสียเลือดนั้นไม่มากเกินไป ( ไม่เกิน 500
มิลลิลิตรในผูใ้ หญ่ ) แต่ถา้ สูญเสี ยเลือดมากกว่าร้อยละ 20 ของปริ มาตรเลือดในร่ างกาย จะเกิดการเปลี่ยน แปลง
ที่มีผลกระทบต่อระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายได้ เช่น ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหัวใจ เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในร่ างกายนี้ อาจจะมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงจนกระทัง่ ถึงเสียชีวิต ทาให้มีผลกระทบต่อผูเ้ ข้ารับบริ การและ
ครอบครัวด้วย พยาบาลจึงจาเป็ นต้องมีการประเมินผลกระทบของภาวะเลือดออก โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆของ
ผูร้ ับบริ การให้มากที่สุด เพื่อนามาตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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ทฤษฎีก ารดูแลตนเองของโอเร็ ม (Orem) เป็ นกรอบแนวคิด ทางการพยาบาลที่ มีก ารนามาเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างแพร่ หลาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลักที่ สาคัญคือ 1) ทฤษฎีการดูแล
ตนเอง (self-care theory) 2) ทฤษฎี ค วามพร่ องในการดู แลตนเอง (self-care deficit theory) 3) ทฤษฎี ระบบการ
พยาบาล (nursing system theory) ซึ่งจากทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ ม พบว่านามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ ม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูก จึงมีแนวคิดในการจัดทาแผนการสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ก่อนและ
หลังขูดมดลูก
โดยมีข้นั ตอนการจัดทาดังนี้
1. ประชุมบุคลากรในหน่ วยงาน เพื่อขอความร่ วมมือให้ช่วยหาแนวทางร่ วมกันในการจัดทาแผนการ
สอน เรื่ องการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังขูดมดลูก
2. ขออนุญาตหัวหน้าหน่ วยงานในการจัดทาแผนการสอน
3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนการสอน กาหนดรู ปแบบ เนื้อหา ภาพประกอบ อุปกรณ์
และจัดทาแบบสอบถามประเมินความรู้หลังการสอน
4. จัดทาแผนการสอนผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูกซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สอนได้แก่เอกสารคาแนะนาก่อน
และหลังการขูดมดลูก แผ่นพับ และภาพประกอบ
5. นาแผนการสอนเสนอหัวหน้าหอผูป้ ่ วยนรี เวชกรรม 20/17 เพื่อขออนุญาตให้ใช้แผนการสอน
6. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้แผนการสอนเพื่อเป็ นแนวทางเดียวกัน
7. นาแผนการสอนมาทดสอบใช้ในหอผูป้ ่ วย
8. มีการปรับปรุ งแก้ไขแผนการสอน
9. นาแผนการสอนมาใช้กบั ผูป้ ่ วยพร้อมทดสอบความรู้และความพึงพอใจผูป้ ่ วย
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ใช้เป็ นแนวทางในการให้ความรู้แก่ผปู้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบตั ิตวั ก่อน
และหลังขูดมดลูก ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า
3. เพิ่มคุณภาพในการบริ การทางการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการขูดมดลูก
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูป้ ่ วยที่มาขูดมดลูกได้รับการสอนเรื่ องการปฏิ บตั ิตวั ก่อนและหลังการขูดมดลูกมีความรู้และ
พึงพอใจมากกว่า 80%
2. อัตราผูป้ ่ วยกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการขูดมดลูก 0%

ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวเสาวนีย ์ ใจกล้า)
ผูข้ อรับการประเมิน

