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Abstract 

Background : Abdominal Aortic aneurysm disease It is a disease that is most often 
detected by accident. Complications causing patients The most common deaths 
were abdominal aortic aneurysm rupture.  
Objective : To study and compare personal information undergoing surgery under 
general anesthesia , Nursing diagnosis Nursing practice and nursing outcomes , nursing 
diagnosis, Nursing practice and nursing outcomes 
Method : Two patients Abdominal aortic aneurysm under general anesthesia were 
selected. Data were collected from medical records. Observe and monitor nursing 
practice Study period 1 January 2020 - 31 July 2020  

Results : The first patient open-abdominal aortic repair, The second patient 

Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair. The same nursing diagnosis was 
found, patients and their relatives lacked knowledge about the practice before the 
anesthesia. Patients are at risk of abdominal aortic aneurysm rupture from acute 
hypertension while intubation. Patients are at risk of insufficient oxygen intake from 
airway obstruction from the effects of anesthesia. And the difference is Patients have 
a chance of ischemic peripheral leg from artificial stent graft. Patients are at risk of 
renal dysfunction due to exposure to contrast agents and vasodilation. Patients are 
at risk of acute hypertension while the surgeon performs the Aorta cross clamp 
which can rupture the aorta.  The first Patient had no complications after surgery and 
had a total recovery time for 4 days. The second patient had complications and was 
unable to remove the ventilator after surgery. 5 days after treatment in the intensive 
care unit, the ventilator can be removed. Stay healed until full recovery, totaling 13 
days. 

Conclusions : The nurse anesthetist must be competent in assessing changes and 

able to anticipate what will happen to prevent major , including: Kidney deficiency 
due to exposure to contrast agents The distal leg is ischemia from thrombo - 
embolism Difficulty stopping from the Coagulation fractor damage Aortic aneurysm 
rupture during intubation Or during the Aortic cross clamp, the nurse anesthetist 
must be quick to resolve the situation. To reduce complications during and after 
surgery, allowing the patient to return to life with quality 
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บทคัดย่อ 
บทน า : โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ส่วนใหญ่มักตรวจพบโดยบังเอิญภาวะแทรกซ้อน 
ที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดคือภาวะหลอดเลือดแดงแตก 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโดยได้รับ 

การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว ข้อวินิจฉัยการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล 

วิธีการศึกษา : คัดเลือกผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ได้รับ
การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว จ านวน 2 ราย รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน สังเกตและติดตามการ
ปฏิบัติการพยาบาล  ระยะเวลาศึกษา 1 มกราคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยรายแรก เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแบบเปิดช่องท้อง รายที่ 2เข้ารับ 
ผ่าตัดโดยการใส่หลอดเลือดเทียมทางหลอดเลือดแดงท่ีขาหนีบ พบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่
เหมือนกนัได้แก ่ ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วย
เสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องที่โป่งพองแตกจากความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลันขณะ 

ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจจาก
ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึก และข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่แตกต่างกันคือผู้ป่วยรายที่ 2 มีโอกาสขา
ส่วนปลายขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตันจากการใส่หลอดเลือดเทียม ความเสี่ยงไตพร่องหน้าที่จากการ
ได้รับสารทึบรังสีและการเลื่อนหลุดของหลอดเลือดเทียม เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลัน
ขณะศัลยแพทย์ท าการ Aortacross clamp ท าให้หลอดเลือดaortaแตกได้ ผู้ป่วยรายที่ 1 ไมพ่บ
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดพักรักษาในโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติ รวมเวลา 4วัน ผู้ป่วยรายที่ 2 มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได้ เข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรมจนอาการหายดี แพทย์จ าหน่ายกลับบ้านได้รวมเวลา 13วัน 

วิจารณ์ : วิสัญญีพยาบาลจะต้องมีสมรรถนะในการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญได้แก่ไตพร่องหน้าที่จากการ
ได้รับสารทึบรังสี ขาส่วนปลายขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตัน ภาวะเลือดหยุดยากจากกระบวนการ
แข็งตัวของเลือดเสียหน้าที่ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองแตกระหว่างใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือช่วงศัลยแพทย์ท าการAortic cross clamp โดยวิสญัญีพยาบาลต้องมีความรวดเร็วในการแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าวเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังผ่าตัดท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไป
ด ารงชีวิตได้อย่างคุณภาพ 

ค าส าคัญ : โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง การพยาบาล การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว 

 

 



บทน ำ 
โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง คือการโป่งพองเฉพาะจุดของหลอดเลือดแดง

ใหญ่ในช่องท้องอย่างถาวรโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1.5เท่าของขนาดปกติ ถ้าตรวจพบว่า 
abdominal aorta มีขนาดใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เซนติเมตร ก็สงสัยได้ว่าอาจเป็นหลอดเลือด
แดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysm) อย่างไรก็ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่
ปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่จะข้ึนอยู่กับอายุ เพศ และ น้ าหนัก

(1,2)
ปัจจัยเสี่ยงผนังหลอดเลือดแดง

อ่อนแอและขยายขนาดจนเกิดการโป่งพองได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพศชายมีความเสี่ยง
มากกว่าเพศหญิง 6 เท่า ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่จัดจะมีความเสี่ยงมากกว่า 4 เท่าของผู้ไม่สูบบุหรี่ มี
ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือญาติสายตรงมีประวัติการป่วยด้วยโรคความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นMarfans หรือ Ehlers Danlos (type IV)

(3)
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้หลอดเลือดแดง

ใหญ่ในช่องท้องแตกมีดังนี้ ขนาดของหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนที่มีการโป่งพองจากกฎของ laplace 
เมื่อการโป่งพองของหลอดเลือดแดงมีขนาดใหญ่มากข้ึน จะมีแรงมากระท าบริเวณพ้ืนผิวด้านในของ
ผนังหลอดเลือดส่วนนี้เพิ่มมากข้ึน ท าให้มีโอกาสเกิดการแตกได้มากขึ้นโรคถุงลมโป่งพองการไออย่าง
รุนแรงและเรื้อรังหลอดเลือดแดงมีโอกาสแตกสูงถึงร้อยละ67 โรคความดันโลหิตสูงแรงที่มากระท า
บริเวณพ้ืนผิวด้านในของผนังหลอดเลือดแดงส่วนที่มีการโป่งพองหลอดเลือดแดง มีโอกาสแตกได้มาก
ขึ้นถึงร้อยละ 54  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่มีการโป่งพองมากกว่า 6 เซนติเมตรมีการแตกร้อย
ละ 43  ประวัติครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนช่องท้องโป่งพองที่เกิดข้ึนภายในครอบครัว
เดียวกัน อาจมีสาเหตุทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อคอลลาเจนเกี่ยวพันมี
โอกาสแตกสูงถึงร้อยละ 32 เพศหญิงมีโอกาสแตกมากกว่าเพศชายถึง4.5 เท่า การสูบบุหรี่สารนิโคติน 

ท าให้เนื้อเยื่อคอลลาเจนภายในหลอดเลือดแดงอ่อนแอลงเป็นผลให้หลอดเลือดแดงเกิดการโป่งพอง
และมีการขยายขนาดเพ่ิมข้ึน เมื่อความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดลดลงจะมีโอกาสแตกมากข้ึน  
รูปร่างของหลอดเลือดแดงส่วนที่มีการโป่งพองเพียงด้านเดียวเป็นรูปกระเปาะ จะมีโอกาสแตก
มากกว่าหลอดเลือดแดงท่ีมีการโป่งพองทุกด้านเป็นรูปกระสวย  อัตราการเพิ่มขนาดของหลอดเลือด
แดงส่วนที่มีการโป่งพองมากกว่า 0.5 เซนติเมตรภายใน 6 เดือนส่วนใหญ่มักตรวจพบโดยบังเอิญจาก
การ Ultrasound  CT scan หรือคล าพบก้อนเต้นได้บริเวณท้องเหนือสะดือเล็กน้อย ผู้ป่วยอาจมาพบ
แพทย์ด้วยภาวะฉุกเฉินจากหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก ท าให้ผู้ป่วยเสียเลือดปริมาณมาก
ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงก่อนมาโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าจะมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยยังคงมีโอกาส
เสียชีวิตสูงการประเมินอาการและการวางแผนการพยาบาลที่รวดเร็วทันท่วงทีร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น 
พยาธิก าเนิดและลักษณะทางคลินิก 

ผนังหลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) คือการโป่งพองออกหรือขยายใหญ่ออกของผนัง
หลอดเลือดแดงเนื่องจากผนังหลอดเลือดอ่อนแอ หลอดเลือดโป่งพองอาจมีขนาดเล็กและเกิดเฉพาะที่ 
หรือมีขนาดใหญ่และขยายขอบเขตโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1.5 เท่าของขนาดปกติซึ่ง
ปกติจะมีขนาดประมาณ2เซนติเมตร ชนิดของผนังหลอดเลือดแดงโป่งพอง2ชนิดคือTrue aneurysm 



มีการโป่งพองของผนังหลอดเลือดแดงทุกชั้นและ False aneurysm มีการโป่งพองของผนังหลอด
เลือดแดงบางชั้นเท่านั้น โดยมีรูปร่างของหลอดเลือดแดงส่วนที่โป่งพอง 2รูปแบบ การโป่งพองรูป
กระสวย (fusiform aneurysm) เป็นพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงท่ีมีการโป่งพองทุกด้าน  การ
โป่งพองรูปกระเปาะ (saccular aneurysm) เป็นพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงที่มีการโป่งพองด้าน
เดียว  
อาการและอาการแสดง 
       มักไมมีอาการผู้ป่วยมักทราบโดยบังเอิญจากการท า plain film KUB abdomen ultrasound 

หรือ CTscan เพ่ือตรวจภาวะอ่ืน หรือผู้ป่วยมาด้วยคล าพบก้อนบริเวณหน้าท้องเหนือสะดือและเต้น
ได ้หรือมาด้วยอาการของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองแตก  
การวินิจฉัยโรค 

1. การซักประวัติ การคล าพบก้อนบริเวณช่องท้อง และเต้นได ้ หรืออาการปวดท้องและหลัง
ขึ้นทันทีรุนแรง และอาการปวดจะคงที่ ไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดชนิดต่างๆ อาการผู้ป่วยอาจดีข้ึน
หลังการได้รับยากลุ่ม opioid  

          2. การตรวจร่างกาย สามารถคล าพบก้อนในช่องท้องเหนือสะดือ ก้อนเต้นได้จังหวะการเต้น
ของชีพจร หรือวัดความดันโลหิตพบHypotensionหรือHypoperfusion เช่น ซีด ตัวเย็น ใจสั่น หน้า
มืด หมดสติ 
           3. การตรวจทางรังสี Plain abdomen filmเป็นการตรวจที่ท าได้ง่าย รวดเร็วสามารถเห็น
เงาของเกลือแคลเซียมที่อยู่บนผนังหลอดเลือดแดงส่วนที่มีการโป่งพอง  bdominal ultrasound 

สามารถตรวจได้แม่นย า บอกรายละเอียดของต าแหน่ง รูปร่างลักษณะ และขนาดของหลอดเลือดแดง
ส่วนที่มีการโป่งพอง  CT Angiogram สามารถบอกขนาด ต าแหน่ง และ involvement ของเส้น
เลือด   
การรักษา 

1. การผ่าตัดแบบเปิดผลการรักษาในระยะยาวดี แต่ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานจึงมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก  

2. การใส่หลอดเลือดเทียมชนิดหุ้มด้วยขดลวดผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบทั้งสองข้าง
เข้าไปจนถึงหลอดเลือดแดงใหญ่ที่โป่งพองแล้วปล่อยให้ขดลวดถ่างขยายในช่องท้องที่เรียกกว่า 
endovascular aneurysm repair (EVAR) มีข้อดีคือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ท าให้ฟ้ืนตัวเร็ว มีความ
ปลอดภัยสูง มีภาวะแทรกซ้อนน้อยจึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลการรักษาในระยะสั้นและระยะ
กลางด ี 
กรณีศึกษา : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วย 2 ราย ผูป้่วยรายที่ 1หญิงไทยอายุ 69ปี ได้รับการ
วินิจฉัยInfrarenal abdominal aortic aneurysmผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทยอายุ 77ปี  ได้รับการ
วินิจฉัย Juxtarenal aortic aneurysm  



 

ประวัติ ส่วนตัว และอาการแรกรับ 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ผู้ป่วยรายท่ี 1 ผู้ป่วยรายท่ี 2 

เพศ หญิง หญิง 
อายุ 69  ปี 77  ปี 
ผู้ดูแล สามีและบุตร สามีและบุตร 

โรคประจ าตัว ความดันโลหิตและไขมันใน
เลือดสูง 

ความดันโลหิตและไขมันใน
เลือดสูง single vessel 

disease 

ประวัติการแพ้ยา ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

ประวัติการเจ็บป่วยใน
ครอบครัว 

ไม่มี ไม่มี 

อาการส าคัญน าส่งโรงพยาบาล คล าพบก้อนในช่องท้อง คล าพบก้อนในช่องท้อง 
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยคล าพบก้อนในช่องท้อง
ด้านซ้ายไม่มีอาการเจ็บปวด ส่ง
ตรวจ CTA พบว่าเป็น
infrarenalabdominal aortic 

aneurysm 

3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลคล า
พบก้อนเต้นได้บริเวณท้อง เต้น
ได้ตามชีพจร ส่งCTพบว่าเป็น 
Abdominal aortic 

aneurysm 

การวินิจฉัยโรค Infrarenal abdominal aortic 

aneurysm 

Juxtarenal abdominal 

aortic aneurysm 

การรักษา Percutaneous 

Endovascular Aneurysm 

Repair : (Percutaneous 

EVAR) 

 

 

 

Open Aneurysmorrhaphy 



ตารางเปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของกรณีศึกษา 2 ราย 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ผู้ป่วยรายท่ี 1 ผู้ป่วยรายท่ี 2 

ระยะก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก 

1. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตก 

   กังวลเกี่ยวกับกลัวเจ็บป่วย 

   และการให้ยาระงับความรู้สึก 

2. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน 

   การให้ยาระงับความรู้สึก 

1. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตก 

   กังวลกลัวการให้ยาระงับ 

   ความรู้สึกและการผ่าตัด 

2. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อเส้นเลือดแดง 
   ใหญ่ในช่องท้องโป่งพองแตก 

   จากความดันโลหิตสูงก่อนผ่าตัด 

ระยะน าสลบและการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ 

3. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือด 

   แดงใหญ่ในช่องท้องที่โป่ง 
   พองแตก จากความดันโลหิต 

   สูงแบบเฉียบพลันขณะใส่ 
   ท่อช่วยหายใจ 

3. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือด 

    แดงใหญ่ในช่องท้องที่โป่งพอง 
    แตก จากความดันโลหิตสูง 
    แบบเฉียบพลันขณะใส่ท่อช่วย 

    หายใจ 

ระยะด าเนินการให้ยาระงับ
ความรู้สึก 

4. ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นช้า 
    กว่าปกติเสี่ยงต่อหัวใจหยุด 

    เต้น และอวัยวะส าคัญใน 

    ร่างกาย ได้รับเลือดไปเลี้ยง 
    ไม่เพียงพอ  
5. ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อ 

   ภาวะช็อคจากการเสียเลือด 

   ขณะผ่าตัด 

4. ผู้ป่วยมีความเสี่ยงอวัยวะส าคัญ      
   ในร่างกายขาดเลือดและ 

   ออกซิเจนไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ  
   เนื่องจากการเสียเลือดปริมาณ 

   มากขณะผ่าตัด 

5. ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใส่ท่อ 

   ช่วยหายใจหลังผ่าตัดจากการ 

   เสียเลือดขณะผ่าตัดปริมาณ 

   มากและการผ่าตัดใช้เวลานาน 

6. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง 
   แบบเฉียบพลัน ขณะศัลยแพทย์ 
   ท าการ Aorta cross clamp  

   ท าให้เส้นเลือดaortaแตกได้ 
7. ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการ 

   เสียเลือดปริมาณมากอย่าง 
   รวดเร็วระหว่างผ่าตัด          
8. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อเลือดหยุดยาก 

   จากกระบวนการแข็งตัวของ 
   เลือดเสียหน้าที่ 



   

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ผู้ป่วยรายท่ี 1 ผู้ป่วยรายท่ี 2 

ระยะถอดท่อช่วยหายใจ 
6. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะเนื้อเยื่อ 

   ของร่างกายมีโอกาสได้รับ 

   ออกซิเจนไม่เพียงพอ จาก 

   การอุดกั้นของทางเดินหายใจ 

   จากฤทธิ์ของยาระงับ 

   ความรู้สึก 

9. เนื้อเยื่อของร่างกายและอวัยวะ 

    ส าคัญมีโอกาสได้รับออกซิเจน 

    ไม่เพียงพอจากการอุดกั้นของ 
    ทางเดินหายใจระหว่าง 
    เคลื่อนย้าย 

ระยะหลังผ่าตัด 7. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการได้รับ 

   ออกซิเจนไม่เพียงพอจากการ 

   อุดกั้นของทางเดินหายใจ  
   จากฤทธิ์ของยาระงับ 

   ความรู้สึก 

8. ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อการมี 
   เลือดออกซ้ า(Re-Bleeding)  

   และ wound hematoma 

   หลังผ่าตัด 

9. ผู้ป่วยมีโอกาสขาส่วนปลาย 

   ขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตัน 

   จากการใส่หลอดเลือดเทียม  
10. ผู้ป่วยมีความเสี่ยงไตพร่อง 
     หน้าที่จากการได้รับสารทึบ 

     รังสีและการเลื่อนหลุดของ 
     หลอดเลือดเทียม 

 

 

 

การพยาบาลในห้องผ่าตัด 

ผู้ป่วยรายที่1เข้ารับการผ่าตัด Percutaneous Endovascular Aneurysm Repair : 

(Percutaneous EVAR) ผู้ป่วยรายที่ 2เข้ารับการผ่าตัดOpen Aneurysmorrhaphy ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย 

เข้ารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน การพยาบาลทางวิสัญญีประกอบด้วย การเยี่ยมประเมินที่หอผู้ป่วย



เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัวให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโรค แผนการรักษาของแพทย์ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวล เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ วิธีการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังให้ยาระงับความรู้สึก โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้หลังผ่าตัด 
นอกจากนี้ยังต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ จองเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้พร้อมใช้ก่อนการ
ผ่าตัด จองหอผู้ป่วยหนักให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์เฝ้าระวังพิเศษเพ่ือวัดความดันเลือดแดงโดยตรง และ
เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยใส่ท่อช่วยหายใจยากเพ่ือให้ใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวล 
ป้องกันความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลันจนส่งผลให้หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องที่โป่งพองแตก 

การพยาบาลในห้องพักฟ้ืน ผู้ป่วยได้รับการดูแลทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อป้องกันการอุดก้ัน
ของทางเดินหายใจ ประเมินและป้องกันภาวะมีเลือดออกซ้ าบริเวณแผลผ่าตัด เฝ้าระวังแทรกซ้อนขา
ส่วนปลายขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตันจากการใส่หลอดเลือดเทียม และภาวะไตพร่องหน้าที่จากการ
ได้รับสารทึบรังสีและการเลื่อนหลุดของหลอดเลือดเทียม วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที ประเมินอาการ
ปวดแผลผ่าตัด ให้ยาแก้ปวดให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ส่งต่ออาการกับพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
สรุป 

 ผู้ป่วยรายที่ 1หญิงไทย อายุ 69 ป ีอาการส าคัญที่มาโรงพยาบาลประมาณ4เดือนก่อนคล า
พบก้อนเต้นได้ที่ท้องจึงมาตรวจ แพทย์วินิจฉัย Infrarenal abdominal aortic aneurysm   มีโรค
ประจ าตัวเป็นความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูงรักษาต่อเนื่องได้รับการผ่าตัด Percutaneous 

Endovascular Aneurysm Repair : (Percutaneous EVAR) ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วตัว ขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาระงับความรู้สึกเป็นไปด้วยความราบรื่น ใช้เวลาผ่าตัด  
2 ชั่วโมง 40 นาที หลังเสร็จผ่าตัดผู้ป่วยตื่นดีถอดท่อช่วยหายใจได้ย้ายกลับหอผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้รวมระยะเวลารักษาตัว 4  วันพบข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลจ านวน 10 ข้อ 

 ผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทย อายุ 77ป ีอาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล ประมาณ 3 เดือนก่อนคล า
พบก้อนเต้นได้บริเวณท้อง จึงมาตรวจแพทย์วินิจฉัย Juxtarenal abdominal aortic aneurysm มี
โรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงรักษาต่อเนื่อง และsingle vessel disease ท า
การรักษาโดยการท า Percutaneous Coronary Intervention โดยใช้  eluting stent ได้รับการ
ผ่าตัดOpen Aneurysmorrhaphy ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ขั้นตอนการใส่ท่อช่วย
หายใจและให้ยาระงับความรู้สึกเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยเสียเลือดปริมาณ 1100ซี
ซี. ใช้เวลาผ่าตัด 4ชั่วโมง 25นาท ีผู้ป่วยนอนรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 5 วัน สามารถถอดท่อ
ชว่ยหายใจและย้ายกลับไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงเป็นเวลา 8 วัน แพทย์จึงอนุญาตให้กลับ
บ้าน รวมรักษาตัวในโรงพยาบาล 13  วัน พบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจ านวน 9ข้อ 



อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ขั้นตอนของ
การระงับความรู้สึกมีความส าคัญ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน วิสัญญีพยาบาล
ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องมีความรู้และเตรียมความพร้อมในการให้การระงับความรู้สึก สามารถป้องกันวินิจฉัย
และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมี
การแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง เมื่อเกิดขึ้นผู้ป่วยจะเสียเลือดปริมาณมากในเวลาอันสั้น
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือ อวัยวะส าคัญเสียหน้าที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในเวลาต่อมา เพ่ือให้
การพยาบาลทีม่ีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรมีการวางแผนและสื่อสารร่วมกันระหว่างทีม
วิสัญญีและทีมศัลยแพทย์ เพ่ือป้องกันและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินวิสัญญีผู้ให้การระงับ
ความรู้สึกควรศึกษาหาความเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆที่ใช้ในการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยระหว่างได้ยาระงับ
ความรู้สึกและควรมีการจัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่วิสัญญีพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
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