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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการให้การพยาบาลผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบ
ร่วมกับมีภาวะช็อก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาในผู้ปุวยแบบเฉพาะเจาะจง
ในผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาประวัติผู้ปุวย การรักษาพยาบาล รวบรวม
ข้อมูลจากผู้ปุวย ญาติและเวชระเบียนของผู้ปุวย มีการประเมินสภาพ ซักประวัติ ตรวจร่างกายเพ่ือให้
ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ปุวยโดยใช้แนวคิดแบบประเมินผู้ปุวยตามแบบประเมินผู้ปุวยภาวะ
วิกฤตตามแนวคิดแฟนคัส น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล มีการ
ก าหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ครอบคลุมแบบองค์รวมปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผลการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง  

 ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษา เพศหญิงอายุ 56 ปี ได้รับบาดเจ็บในช่องท้อง ทรวงอก 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ร่วมกับมีภาวะช็อกจากการเสียเลือด ส่งผลให้ระบบการหายใจ ระบบการ
หมุนเวียนโลหิตล้มเหลว ได้รับการผ่าตัดด่วนเพื่อหยุดเลือด ใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต ในหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ จากการรักษาและการให้การพยาบาล
ผู้ปุวยอาการทุเลา สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ รวมระยะเวลาในหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
10 วัน 
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Nursing care of patients with multiple system injuries with shock  

:  case study 

Bung-on Glunsupa* 
Nursing Organization Chaophraya Yommarat Hospital 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to study the nursing care of patients with multiple system 
injuries with shock : a case study at Chaophraya Yommarat Hospital. Suphanburi 
Province. Study in specific patients multiple system injuries with shock be admitted in 
Trauma Intensive Care Unit at Chaophraya Yommarat Hospital. Treatment collect data 
from patients Relatives and medical records of patients there was a condition 
assessment, history taking, physical examination to identify problems and patient 
needs using a Critically ILL Patients Assessment from According to FANCAS Concept. 
Take the information Let's come up with a plan for nursing in accordance with the 
nursing process. Comprehensive nursing diagnostics, holistic nursing practices, and 
ongoing nursing assessments have been established. 

 The results showed that, in a case study, a 56-year-old female had injuries 
in the abdomen, thorax, urinary system. with blood loss shock resulting in the 
respiratory system circulatory system failure Had a checkpoint surgery to stop the 
bleeding. intubation with ventilator to give blood pressure medication in the Trauma 
Intensive Care Unit from treatment and nursing care for patients with remission Can 
wean off a ventilator. Total duration in Trauma Intensive care Unit is 10 days. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางบกเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ 

เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ส าหรับประเทศไทย
อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดการเสียชีวิตนั้นเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ มาโดยตลอดเนื่องจากอุบัติเหตุ
ดังกล่าวท าให้เกิดการบาดเจ็บหลายระบบและน ามาซึ่งการเสียชีวิตหรือพิการ ข้อมูลของเขตบริการ
สุขภาพที่ 5 มีอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นอันดับที่ 2 (31.06 ต่อแสนประชากร) รองจาก
เขตบริการสุขภาพที่ 6 (35.62 ต่อแสนประชากร) ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรี จากการรายงานการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางบก ส านักโรคไม่ติดต่อ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีอัตรา 
การเสียชีวิต 33.17 ต่อแสนประชากร และยังเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญเมื่อเปรียบเทียบการสาเหตุ
การตายจากโรคอื่น ๆ 
 การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรดังข้างต้นนั้นมีผลกระทบต่อร่างกายหลายแห่งหรือหลายระบบ
ในเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต เกิดความพิการ เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตเปลี่ยน การเสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะเกิดภายใน 48 ชั่วโมงแรก
หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นการประเมินคัด กรองอาการแรกรับที่แม่นย า และแก้ไข
ภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวิตเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในช่วง Golden hour ของการดูแล เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย
การพยาบาล และรายงานแพทย์เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สถานการณ์การ
ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บหลายระบบ ของหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
พบอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยในกลุ่ม Trauma ที่เป็นผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบ คิดเป็นร้อยละ 
11.10, 12.34 และ 9.41 ตามล าดับ (รายงานยอดผู้ปุวยเสียชีวิตประจ าปี หอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, 2563-2565) ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตมี สาเหตุการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ ทรวงอก ช่องท้อง จากข้อมูลกลุ่มงานศัลยกรรม  
พบ Traumatic brain injury เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
รองลงมา คือการบาดเจ็บช่องท้อง ทรวงอก พบปัญหาทางการพยาบาลในกลุ่มผู้ปุวยบาดเจ็บหลาย
ระบบ ดังนั้น สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากอีกท้ังความเชี่ยวชาญในการใช้ กระบวนการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องการพยาบาล
ผู้ปุวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วย ให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาพยาบาล 
ที่มีประสิทธิภาพทันท่วงที ท าให้เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตผู้ปุวย และช่วยลดความพิการได้ 
            บุคลากรทางการพยาบาลซึ่งเป็นผู้ดูแล ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการ
ฝกึฝนเฉพาะทางในเรื่องการเฝูาระวังดูแลผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบเป็นอย่างดี และสามารถรับรู้ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปุวย พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที และจ าเป็นที่
ผู้ปุวยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวม ฟ้ืนฟูทั้งสภาพ
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติยอมรับและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล สามารถ
กลับไปด ารงชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ  ในภาวะผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อค
จากการเสียเลือดมีอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นการวินิจฉัยหรือการตรวจพบได้เร็วจะยิ่งท าให้การรักษา
ได้ผลดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อวินิจฉัยการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ 
ทางการพยาบาลในผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อก 
 
วิธีด าเนินการ 

 การศึกษาเป็นแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อกที่เข้ารับ
การรักษาในหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยศึกษาประวัติผู้ปุวย การรักษาพยาบาล รวบรวมข้อมูลจากผู้ปุวย ญาติและเวชระเบียนของผู้ปุวย  
มีการประเมินสภาพ ซักประวัติ ตรวจร่างกายเพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ปุวย 
โดยใช้แนวคิดแบบประเมินผู้ปุวยภาวะวิกฤตตามแนวคิดแฟนคัส น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือ 
ให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล มีการก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ครอบคลุมทุกมิติ
แบบองค์รวม การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 
การบาดเจ็บในช่องท้อง  

 การบาดเจ็บในช่องท้องแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1 ชนิดที่มีแผลทะลุ (penetrating 
Abdominal Injury) 2 ชนิดไม่มีแผลทะลุ (Blunt Abdominal Injury) อวัยวะส าคัญที่มักได้รับ 
การบาดเจ็บของช่องท้องแบบไม่ มีแผลทะลุ คือ ม้าม ตับ ไต ตับอ่อน การบาดเจ็บของม้าม (Splenic 
Injury) อาการและอาการแสดง อาการปวดท้องทั่ว ๆ ไป อาการของ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ  
และความดันโลหิตต่ า การบาดเจ็บของตับ (Liver Injury) พบได้บ่อยอันดับสองรองจากม้าม  
และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บของช่องท้องชนิดไม่มีแผลทะลุ เนื่องจากตับ 
มีเส้นเลือดส าคัญ เช่น inferior vena cava (IVC), hepatic vein, hepatic artery และ portal vein 
อาการและอาการแสดง มีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวา มีอาการของเยื่อบุช่องท้องอักเสบ  
ถ้ามีเลือดออกในเยื่อบุช่องท้องและความดันโลหิตต่ า หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว 
 
การบาดเจ็บของไต (Kidney injury) 

 การบาดเจ็บของไตพบได้ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ปุวยที่ได้รับการบาดเจ็บของช่องท้อง
และร้อยละ 80-90 ของผู้ปุวยบาดเจ็บของช่องท้องชนิดไม่มีแผลทะลุสาเหตุ เกิดจากการกระแทก 

อย่างรุนแรงบริเวณไตซึ่งอาจเป็นการกระแทกโดยตรงหรือการตกจากที่สูงลักษณะทางคลินิก 
พบว่ามีการปวดท้องบริเวณสีข้างหรือปัสสาวะออกมาเป็นเลือด14 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่า 
มีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปัสสาวะเป็นเลือดและการบาดเจ็บของไตอย่างชัดเจน 
 
ภาวะช็อกจากการเสียเลือด (hemorrhagic shock) 

 ภาวะช็อก (shock ) เป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิต (life threatening condition)  
ระบบไหลเวียนโลหิตไม่สามารถส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ท าให้เซลล์เนื้อเยื่อ
และอวัยวะของร่างกายท างานผิดปกติ hemorrhagic shock คือ ภาวะที่ปริมาณเลือดในระบบ
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ไหลเวียนโลหิตลดลงเป็นอย่างมาก ร่างกายเริ่มแสดงอาการผิดปกติเมื่อมีการเสียเลือดร้อยละ 15 -25 
ของปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหมด หรือประมาณ 500 - 1,500 มิลลิลิตร เมื่อปริมาณเลือด 
ในระบบไหลเวียนลดลงท าให้ปริมาณเลือดไหลกลับสู่หัวใจ (venous return) ลดลง ปริมาณเลือด 
ที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง(stroke volume) ลดลง มีผลให้ปริมาณเลือดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที 
(cardiac output) ลดลง ท าให้การไหลเวียนของเลือด และการก าซาบของเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ  
เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ความรุนแรงของช็อกขึ้นอยู่กับจ านวนเลือดที่เสีย ระยะเวลา และอัตราเร็ว 
ในการเสียเลือด" วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา แบ่งความรุนแรงของ hemorrhagic shock 
ออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 มีการสูญเสียเลือดร้อยละ 15 ของปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหมด  
หรือ750 มิลลิลิตร การสูญเสียเลือดในระดับนี้ร่างกายสามารถปรับชดเชยรักษาปริมาณ cardiac 
outputไว้ได้ ผู้ปุวยจะไม่แสดงอาการผิดปกติ การให้สารน้ าทดแทน 1 -2 ลิตร ก็สามารถท าให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตกลับสู่ภาวะปกติได้ 
 ระดับที่ 2 มีการสูญเสียเลือดร้อยละ 15-30 ของปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหมด 
หรือประมาณ 750-1,500 มิลลิลิตร ผู้ปุวยจะมีอาการหัวใจเต้นเร็ว ค่า pulse pressure ลดลง  
ความดันโลหิตซีสโตลิคลดลง การเสียเลือดระดับนี้จะมีการเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดในไต 
และบริเวณหลอดเลือดส่วนปลาย ท าให้มีเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง ปัสสาวะออกน้อย การขับโซเดียม 
ในปัสสาวะน้อย การให้สารน้ าทดแทน 3-4 ลิตร จึงจะทดแทนส่วนที่สูญเสียของพลาสมา 
และน้ าระหว่างเชลล์ (interstitial fluid) ได ้
 ระดับที่ 3 เป็นการเสียเลือดรุนแรง โดยอาจเป็นการสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็ว ในปริมาณ
ร้อยละ 30-40 ของปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหมด หรือ 1,500-2,000 มิลลิลิตร  
ความรุนแรงท าให้เกิดหัวใจเต้นเร็ว ค่า pulse pressure แคบ ความดันโลหิตต่ า เลือดไปเลี้ยงร่างกาย
ลดลง ภาวะเลือดเป็นกรด หายใจเร็ว ปัสสาวะน้อย ความต้านทานของระบบเลือดที่ร่างกายและไต
สูงขึ้นมากต้องให้สารน้ าทดแทนถึง 6 ลิตร และทดแทนด้วยเลือด กรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ า
ทดแทนความต้านทานของระบบเลือดในไตยังสูงได้นาน 48-96 ชั่วโมง หลังภาวะช็อก 
 ระดับท่ี 4 เป็นการสูญเสียเลือดที่รุนแรงมาก ซึ่งเสียเลือดมากกว่า ร้อยละ 40 ของปริมาณ
เลือดไหลในระบบเวียนทั้งหมด ระบบหลอดเลือดในร่างกายมีความต้านทานสูงมากท าให้แขนขาเย็น 
และไม่มีปัสสาวะออกเลย ถ้าให้สารน้ าทดแทนแล้วไม่มีการตอบสนอง ต้องให้เลือดทดแทน ไตจะกลับมา
ท างานภายใน 2-3 วัน และหลอดเลือดในตยังคงมีความต้านทานสูงถึง 7 วัน 
 
การบาดเจ็บของม้าม (Splenic injury) 

 การบาดเจ็บของม้ามนั้นเป็นอวัยวะที่พบได้บ่อยที่สุดในการบาดเจ็บของช่องท้องชนิดไม่มี
แผลทะลุ สาเหตุ อุบัติเหตุทางจราจร อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา และการพลัดตกจากที่สูง ลักษณะทาง
คลินิก มีอาการปวดท้องทั่ว ๆ ไป อาการของเยื่อบุช่องท้องอักเสบ และความดันโลหิตต่ า เป็นต้น  
การแบ่งระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของม้ามตาม American Association for the Surgery of 
Trauma (AAST) ดังนี้ 
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การบาดเจ็บที่ทรวงอก (Chest injury)  
 การบาดเจ็บทรวงอก (Chest trauma หรือ Chest injury หรือthoracic injuries) 

หมายถึง ภาวะที่ผนังทรวงอกและอวัยวะที่อยู่ภายในทรวงอกได้รับบาดเจ็บจากแรงภายนอกที่มากระท า
ต่อทรวงอก อาการ และอาการแสดง เจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หายใจล าบาก ไอเป็นเลือด  
ภาวะที่มีผลต่อการหายใจของผู้ปุวยที่พบบ่อยได้แก่ tension pneumothorax, open 
pneumothorax และ flail chest with pulmonary contusion อัตราการหายใจที่มากกว่า 20 ครั้ง
ต่อนาที เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอาจจะมีปัญหาในระบบการหายใจของผู้ปุวย การวินิจฉัยภาวะลม 
ในช่องเยื่อหุ้มปอด จากการตรวจร่างกาย ฟัง Breath Sound พบเสียงลมไม่เท่ากัน 2 ข้าง หรือเบากว่า
ปกติ คล าพบ Subcutaneous Emphysema และจากการตรวจ Film Chest 
 
กรณีศึกษา 
 ผู้ปุวยหญิง อายุ 56 ปี สัญชาติไทย ปฏิเสธโรคประจ าตัว ปฏิเสธประวัติแพ้ยาและอาหาร 
ปฏิเสธประวัติการใช้การเสพติด น้ าหนัก 58 กิโลกรัม ส่วนสูง 156 เซนติเมตร เข้ารับการรักษา  
ณ หอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
อาการส าคัญ รับ refer จากโรงพยาบาลชุมชน ด้วยผู้ปุวยขับรถจักรยานยนต์ชนสุนัข ไม่สลบ  
เจ็บหน้าอกด้านซ้ายร่วมกับจุกแน่นท้อง 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยายาล  
อาการเจ็บป่วยปัจจุบัน แรกรับ ณ โรงพยาบาลชุมชน ผู้ปุวยรู้ตัวรู้เรื่อง ไม่สบสน GCS: E4V5M6  
พบแผลฉีกขาดบริเวณหลังมือซ้ายจ านวน 2 แผล ขนาด 2*2 เซนติเมตร ตรวจร่างกายแรกรับ A: No 
airway obstruction พูดคุยได้ B: Equal breath sound. C: No active bleeding D: E4V5M6 
pupil 2 mm RTL BE สัญญาณชีพ ชีพจร 82 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 14 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิต 110/82 มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 97 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาในเวลา 21.30 น 
ขณะเฝูาติดตามอาการผู้ปุวย ผู้ปุวยบ่นจุกแน่นท้อง สัญญาณชีพชีพจร 65 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 20 
ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 80/45 มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 98 เปอร์เซ็นต์ Hct 
ลดลงเหลือ 30% (แรกรับ Hct 36%) FAST neg ผู้ปุวยรู้ตัว รู้เรื่อง ให้การรักษาโดยการให้ NSS 
1000 ml iv loading in 30 min และตรวจวัดความดันโลหิต 102/54 มิลลิเมตรปรอท 
 เวลา 23.15 น ระดับความดันโลหิตต่ า 84/50 มิลลิเมตรปรอท แพทย์จึงให้ NSS 1000 ml iv 
loading in 30 min และให้ PRC 1 u iv drip และตรวจวัดความดันโลหิตซ้ า 84/52 มิลลิเมตรปรอท  
แพทย์จึงให้ on Dopamine (2:1) iv rate 10 ml/hr. with titrate keep BP > 90/60 mmHg. 
ผู้ปุวยบ่นจุกแน่นท้องเพ่ิมขึ้นร่วมกับผล CXR พบ Small Lt Hemothorax. จึงส่งตัวผู้ปุวยมารับการ
รักษาต่อ ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช  
 อาการแรกรับ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ ผู้ปุวยรู้ตัว รู้เรื่อง ท าตามสั่งได้ on O2 
cannular 3 LPM E4V5M6 pupil 2 mm RTL BE สัญญาณชีพ ชีพจร 110 - 130 ครั้งต่อนาที 
อัตราหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 116/63 มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 
97 เปอร์เซ็นต์ ตรวจร่างกายพบ Abdominal distended LUQ.  LLQ tender and positive 
guarding. FAST positive at hepatorenal Hct 26 % แพทย์ให้ PRC 1 u iv drip in 2 hr. 
Provisional Dx: Blunt abdomen trauma with hypovolemic shock รายงานแพทย์ศัลยกรรม  
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ส่งท า CT Whole abdomen พบ Suggestive of ruptured left renal AML (8.7x9.1x11.2 cm) 
with left perirenal and pararenal hematoma. Suspected splenic lacerations at 
peripheral superior portion of spleen (up maximal depth), suspicious grade l splenic 
injury according to AAST. Fractures of posterior left 8 th and 9 th ribs with small left 
hemothorax. ปรึกษาแพทย์ Urologist ร่วมรักษา ให้ PRC 1 u iv drip in 2 hr. ให้จอง PRC 3 u 
ส าหรับผ่าตัด พร้อม Set ผ่าตัด Explore lab with Lt. Nephrectomy Emergency. On Dopamine 
(2:1) iv 20 ml/hr. ชีพจร 106 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 94/63 
มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 99 เปอร์เซ็นต์ ก่อนไปห้องผ่าตัด อาการ ณ ห้องผ่าตัด 
ชีพจร 126 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 110/65 มิลลิเมตรปรอท ระดับ
ความเข้มข้นออกซิเจน 99 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัด Explore lab with Lt. Nephrectomy 
with Splenectomy with Central line พบ Blood clot 1,300 ml ร่วมกับมี Total blood loss 
700 ml Hb 9.9 g/dl ได้รับ PRC 2 u iv drip และ FFP 2 u iv free flow ได้รับสารน้ าเป็นจ านวน 
1,200 ml. Intubation ETT No. 7.5 depth 20 cm. Urine output 150 ml/ 2 hr. off 
Dopamine iv หลังผ่าตัดส่งผู้ปุวยไปยังหอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ  

อาการ ณ  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ผู้ปุวยรู้ตัว รู้เรื่อง E4VtM6 pupil 2 mm 
RTL BE. อุณหภูมิ 35.6 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิต 115/69 มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์ Hct 30% NPO. On 
NSS 1000 ml iv 120 ml/hr. Hct q 8 hr. repeat lab  ATB : Augmentin 1.2 gm iv q 8 hr.   
เริ่มฝึกหายใจให้ผู้ปุวย และฝึกหย่าเครื่องช่วยหายใจ จนสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ Hct 25% ได้รับ
PRC 1 u iv drip in 3 hr. และให้ Lasix 20 mg iv หลังเลือดหมด เจาะ Hct ซ้ าได้ 30% pain 
score 4-5 NPO หลังผ่าตัด on NSS 1000 ml iv 120 ml/hr. ผู้ปุวยรู้ตัว รู้เรื่อง อุณหภูมิ 36.8-
37.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 - 84 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 12 - 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 
103/63 -127/82 มิลลิเมตรปรอท ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 97 - 100 เปอร์เซ็นต์ จิบน้ าได้ 
เปลี่ยน IV Fluid เป็น 5%DN/2 1000 ml iv 120 ml/hr. แพทย์ Urologist ให้ Short tube drain 
และ วางแผน Off Tube drain วันรุ่งขึ้นพร้อมย้ายหอผู้ปุวยสามัญ ให้รับประทานอาหารอ่อน on 
5%DN/2 1000 ml iv 80 ml/hr ผู้ปุวยรับประทานอาหารได้ ท้องไม่อืด ไม่มีส าลัก แพทย์มีค าสั่ง IV 
หมด On Lock ได้. pain score 4-5 คะแนน พร้อมให้ย้ายออกสามัญ F/U CXR : not seen visible 
plural line ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 6 วัน และระยะเวลา
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 10 วัน จ าหน่ายอาการทุเลา   
 

การวินิจฉัยครั้งแรก 
 

Blunt Abdomen with hypovolemic shock 
 

การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย 
 

Traumatic rupture left AML with splenic injury with liver injury 
with fracture ribs left 8-9th. With small left hemothorax 

การผ่าตัด Explore-lap with left Nephrectomy with Splenectomy  
with central line  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและกิจกรรมทางการพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 

1. เกิดภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือด 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
  ผู้ปุวยปลอดภัยจากภาวะช็อก  
และไม่เกิดภาวะ MODS 
ข้อมูลสนับสนุน  
 CT Abdomen 7/10/65 : suspicious grade 
2 splenic injury.  
Operation notes : Rupture Lt. AML Ø  
8 Cm. Blood clot 1300 ml.  
TBL 700 ml. Lab CBC (7/10/65)  
Hb 9.5 g/dl, Hct. 28.1 %  
V/S: BP 87/52 mmHg.  
HR 115/min 
 

1. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 1/2 - 1 ชั่วโมง 
และประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะช็อก  
2. จัดท่าให้นอนหงายศีรษะสูง 15 องศาปลาย
เท้าสูง 10 - 20 นิ้ว ขาเหยียดตรงเพื่อให้เลือด
ไหลเวียนกลับสู่หัวใจมากขึ้น 
3. ประเมินการเสียเลือดภายในร่างกาย  
เช่นหน้าท้องแข็งตึง กดเจ็บ  
4. ติดตามความเข้มข้นของเลือดทุก 4 ชั่วโมง 
5. เตรียมเลือดตามแผนการรักษาของแพทย์  
(PRC 1 ยูนิต และ FFP 1 ยูนิต)  
6. ดูแลให้สารน้ า เลือดและส่วนประกอบ 
ของเลือด 
ทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษาของแพทย์  
7. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกช้อน 
จากการให้สารน้ าและให้เลือด  
8. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง suction clear 
airway  
9. on Volume Ventilator PCMV mode  
10. ดูแลให้ยา Transamin 2 กรัม  
ทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษาของแพทย์ 
11. ประเมินความสมดุลของสารน้ าที่เข้าออก 
จากร่างกายโดยเฉพาะจ านวนปัสสาวะที่ออก 
ทุก 1 ชั่วโมง 
ประเมินผล  
  ผู้ปุวยหลังผ่าตัด รู้สึกตัวดี รูเ้รื่อง  
ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที  
อัตราหายใจ 18 ครั้งต่อนาที  
ความดันโลหิต 115/69 มิลลิเมตรปรอท  
ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์  
Hct 30% 

2. เสี่ยงต่อภาวะเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจน 
ไม่เพียงพอเนื่องจากมีภาวะช็อค 
 
 

1. on Volume Ventilator PCMV mode ดูแล
ให้เครื่องช่วยหายใจท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ดูแลจัดท่านอนให้ผู้ปุวยรู้สึกสุขสบายในท่านอน
หงายราบหน้าแหงนไปข้างหลัง  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
  เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้รับออกซิเจน
อย่างเพียงพอ 
ข้อมูลสนับสนุน  
  Blood clot 1300 ml. TBL 700 ml. Lab 
CBC (7/10/65) Hb 9.5 g/dl, Hct. 28.1 % 
V/S: BP 87/52 mmHg.  HR 115/min. 

3. ดูแลให้ทางเดินหายใจโล่ง โดยดูดเสมหะอย่าง
น้อยทุก 2 ชั่วโมง และเม่ือมีเสียงเสมหะในล าคอ 
หรือท่อช่วยหายใจ  
4. เปลี่ยนท่านอนให้ทุก 2 ชัว่โมง เพ่ือปูองกัน
อาการแทรกซ้อน ท าให้ปอดขยายตัวได้ดี ไม่มี
เสมหะค่ังค้าง เป็นต้น  
5. ประเมินระดับความรู้สึกตัว หรือ Glasgow 
Coma Score ทุก 1 – 2 ชั่วโมง  
6. ประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที จนคงท่ีแล้ว
จึงเปลี่ยนเป็นทุก 2-4 ชั่วโมง  
7. ฟังปอดและบันทึกอาการที่แสดงถึงการอุดกั้น
ทางเดินหายใจ  
8. ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย
เพ่ือให้ผู้ปุวยพักผ่อนได้เต็มที่  
9. ดูแลให้ผู้ปุวยได้ท า CXR portable  
เพ่ือเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกซ่ีโครง 
ที่หัก 
ประเมินผล  
   ผู้ปุวยหลังผ่าตัดรู้ตัว รู้เรื่อง อัตราหายใจ 18 
ครั้งต่อนาที ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจสัมพันธ์ 
กับเครื่องช่วยหายใจ ระดับความเข้มข้น 
ของออกซิเจน ในเลือด 100 เปอร์เซ็นต์ 

3. อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจาก
ได้รับยากระตุ้น Adrenergic Receptor 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะ arrhythmia 
ข้อมูลสนับสนุน  
   V/S : BP 87/52 mmHg HR 115/min  
หลังได้รับสารน้ าไปจ านวนรวม 2500 มิลลิลิตร
ความดันโลหิตยังไม่คงท่ี 
 (จากโรงพยาบาลชุมชน) 

1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ 
Cardiac output ลดลง  
2. ประเมินและเฝูาระวัง สังเกตลักษณะ 
และรูปแบบของคลื่นไฟฟูาหัวใจที่ผิดปกติ 
อย่างใกล้ชิด  
3. ดูแลให้ผู้ปุวย Absolute bed rest  
4. ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของผู้ปุวย  
5. จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย 
6. ดูแลเฝูาระวังและบันทึกค่า Hemodynamic 
ได้แก่ EKG Heart Rate, BP, MAP, SpO2  
ถ้า HR.> 120 ครั้ง/นาที, SBP <100 mm.Hg .,  
SpO2 <95 % ควรรายงานแพทย์ทันที ถ้าชีพจร 
เต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ า หรือหากผู้ปุวยสับสน 
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 
 

 
ประเมินผล 
   ผู้ปุวยรู้ตัว รู้เรื่อง No chest pain  
ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที  
ความดันโลหิต 115/69 มิลลิเมตรปรอท  
EKG show sinus rhythm rate 72/min 
 

4. ผู้ปุวยมีอาการปวดเฉียบพลันเนื่องจากเนื้อเยื่อ
ได้รับบาดเจ็บจากการผ่าตัด 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
ผู้ปุวยบรรเทาจากความเจ็บปวด 
ข้อมูลสนับสนุน  
ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัด Explore-lap with left 
nephrectomy with splenectomy with 
central line สีหน้าเจ็บปุวย  
ประเมิน Pain score 6-7 คะแนน 
 

1. ใหการพยาบาลโดยจัดใหผู้ปุวยนอนทาศีรษะสูง
เพ่ือใหกลามเนื้อหนาทองคลายตัว บรรเทาอาการ
ปวดแผล  
2. ใหการพยาบาลผู้ปุวยด้วยความนุมนวล  
3. ช่วยประคับประคองเมื่อผู้ปุวยมีกิจกรรมตาง ๆ  
4. พูดคุยใหก าลังใจผู้ปุวย  
5. แจ้งแนวทางการรักษาของแพทย์ พอสังเขป 
เพ่ือให้ผู้ปุวยเขาใจและใหความร่วมมือในการ
รักษา  
6. จัดบรรยากาศ ใหผู้ปุวยพักผอนได้อย่างสุข
สบาย ไม่มีเสียงดังรบกวน  
7. ดูแลให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ 
(M.O. 4 mg iv prn q 4 hr. for pain)  
8. ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ปุวย 
หลังได้รับยาแก้ปวดแบบฉีดเข้าหลอดเลือด 
ประเมินผล  
   ผู้ปุวยได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา 
สามารถพักผ่อนได้ pain score 5-6 คะแนน  
 

5. เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกซ้ าที่ม้ามและไต 
เนื่องจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
จากการสูญเสียเลือดมาก 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะเลือดออกซ้ า 
 
 

1. วัดและประเมินสัญญาณชีพตามแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยในระยะหลังผ่าตัด  
2. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะช็อก
จากการเสียเลือด  
3. สังเกตและประเมินเลือดออกจากแผลผ่าตัด  
4. สังเกตและบันทึกปริมาณของเลือดที่ออก 
ตามท่อระบาย และการเสียเลือดภายในร่างกาย 
เช่น หน้าท้องแข็งตึง กดเจ็บ ซึ่งบ่งถึง 
ภาวะตกเลือด 
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 
ข้อมูลสนับสนุน  
   CT Whole abdomen พบ Suggestive of 
ruptured left renal AML (8.7x9.1x11.2 
cm) with left perirenal and pararenal 
hematoma. Suspected splenic lacerations 
at peripheral superior portion of spleen 
(up maximal depth), suspicious grade l 
splenic injury according to AAST.  
ผลตรวจ coagulogram : PT 16.0, PTT 34.2, 
INR 1.84 
 

5. ติดตามค่าความเข้มข้นของเลือด ทุก 8 ชั่วโมง 
6. ดูแลให้สารน้ า เลือด และส่วนประกอบของ
เลือด ทางหลอดเลือดด า ตามแผนการรักษาของ
แพทย์และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ าและให้เลือด  
7. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งและให้ออกซิเจน 
ตามแผนการรักษา  
8. ประเมินความสมดุลของสารน้ าที่เข้าออก 
จากร่ายกายโดยเฉพาะจ านวนปัสสาวะที่ออก 
ทุก 1 ชั่วโมง 
ประเมินผล 
    ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 18 ครั้ง 
ต่อนาที ความดันโลหิต 115/69 มิลลิเมตรปรอท 
ระดับความเข้มข้นออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์  
Hct 30% tube drain 100 – 120 ml/8 hr. 
No active bleeding. Abdominal mild 
distension no guarding. 
 

6. เสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะกลุ่มอาการอวัยวะ 
ในช่องท้องถูกกด เนื่องจากความดันในช่องท้องสูง 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
   ผู้ปุวยไม่เกิดอันตรายจากภาวะ Abdominal 
compartment syndrome 
ข้อมูลสนับสนุน  
   ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัด Explore-lap with left 
nephrectomy with Splenectomy. Blood 
clot 1,300 ml.  
 

1. ประเมินติดตามอาการและอาการแสดงเริ่มแรก
ของความดันในชองทองสูง ได้แกอาการแน่น  
อึดอัดทอง กระสับกระส่าย ผู้ปุวยต้องออกแรง 
ในการหายใจเขามากขึ้น  
2. กรณีที่ใชเครื่องช่วยหายใจ ปรากฏคา airway 
pressure สูงขึ้นจากเดิม  
3. ดูแลสายระบายสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหาร  
ใหไหลได้อย่างสะดวก  
4. ตรวจสอบต าแหน่งของสายทุกเวร ระวังไม่ ให
สายหักพับงอ วางถุงหรือภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง
ต่ ากวาระดับกระเพาะอาหารของผู้ปุวย เนื่องจาก
สารคัดหลั่งที่คั่งคางในกระเพาะอาหารมีสวนเพ่ิม
ความดันในชองทอง  
5. จัดทานอนศีรษะสูง 30 องศา เพ่ือลดการกด
เบียดหลอดเลือดด า inferior vena cava ซึ่งจะ 
สงผลลด venous return และ cardiac output 
ในที่สุด การนอนราบท าใหความดันในชองทอง 
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 
 ที่สูงขึ้นดันกระบังลม ท าใหความยึดหยุนของปอด

ลดลง ผู้ปุวยหายใจไม่สะดวก  
6. ประเมิน ติดตามสัญญาณชีพ จ านวนปสสาวะ 
ระดับความรูสึกตัว ทุก 1 ชั่วโมง  
7. วัดขนาดเสนรอบวงทองโดยวัดที่ระดับสะดือ  
ทุก 8 ชั่วโมง  
8. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
9. รายงานอาการใหแพทย์ทราบเมื่อพบ 
ความผิดปกติ  
ประเมินผล 
 Abdominal mild distension no guarding. 
Hct 30%, tube drain 100 – 120 ml/8 hr. 
ไม่มีอาการแสดงของ Abdominal 
compartment syndrome. 
 

7. อาจเกิดอันตรายจากภาวะอุณหภูมิกายต่ า 
เนื่องจากได้รับสารน้ า เลือด และส่วนประกอบ 
ของเลือดทดแทนในปริมาณมาก 
ปริมาณมาก 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
 ผู้ปุวยไม่เกิดอันตราย  
 อุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ข้อมูลสนับสนุน  
 อุณหภูมิ 35.6 องศาเซลเซียส ตลอดรับการ
ผ่าตัดผู้ปุวยได้รับสารน้ าเป็นจ านวน 1,200 ml.  
ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด 1,000 
ml. Intake 4400/ Output 2580   

1. ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุ
ที่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ า ดังนี้ ดูแลห่มผ้าห่ม 

เปุาลมร้อน (bear huger) อุณหภูมิผ้าห่ม 

ไม่ควรเกิน 43°C โดยห่มผ้าห่มบางๆ ก่อนห่มผ้า
ห่มเปุาลมร้อน เ พ่ือป องกันการเกิดแผลไหม
(burn)  
2. ปรับอุณหภูมิสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  
โดยเพิ่มอุณหภูมิหองประมาณ 26-28°C  
3. ดูแลร่างกายผู้ปุวยมีเครื่องนุ่มห่มตลอดเวลา  
ไม่เปียกชื้น เพ่ือปองกันร่างกายสูญเสียความร้อน
เพ่ิมความอบอุ่นภายนอกร่างกาย  
4. ดูแลให้ความร้อนชื้นในระบบทางเดินหายใจ 
โดยผ านทางเครื่องช่วยหายใจ (humidified 
oxygen) ในผู้ปุวยที่ใชเครื่องช่วยหายใจ  

โดยก าหนดอุณหภูม ิhumidified oxygen  
ที่ 42-46°C ขณะมีภาวะอุณหภูมิกายต่ า  
ซึ่งช่วยเพิ่มอุณหภูมิกายได้ 1-2.5°C ต่อชั่วโมง  
5. ดูแลอนุสารน้ าทางหลอดเลือดด าที่ใหแกผู้ปุวย 
ที่อุณหภูมิ 38-42°C  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมทางการพยาบาล 
 
 

6. ติดตามบันทึกอุณหภูมิกายทุก 4 ชั่วโมง  
หรือเมื่อมีอาการหนาวสั่น  
7. สังเกตอาการแสดงของภาวะอุณหภูมิกายต่ า  
ได้แก รสูึกหนาวสั่น ผิวหนังเย็น ซีด กรณีอุณหภูมิ
กายยังคงต่ ากวา 35°C ต่อเนื่องนานเกิน 30 นาที 
ประสานแพทย์ทีมรักษาพิจารณาท าการสวนลาง 
กระเพาะปสสาวะด้วย 0.9% NaCl ที่ก าหนด
อุณหภูมิ 40-45°C  
ประเมินผล 

 ผู้ปุวยรู้สึกตัวดี รู้เรื่อง อุณหภูมิ 38.1 – 38.5 
องศาเซลเซียส ชีพจร 80 - 98 ครั้งต่อนาที 

อัตราหายใจ 12 - 18 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 
99/63 – 121/67 มิลลิเมตรปรอท ระดับ 
ความเข้มข้นออกซิเจน 97 - 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

8. มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อบริเวณแผลผาตัด 
 

วัตถุประสงค์การพยาบาล  
ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด 
 

ข้อมูลสนับสนุน  
  WBC 21410 cell/uL, Neutofield 83 %,  
  Lymphocyte 10%  
  อุณหภูมิ 38.1 – 38.5 องศาเซลเซียส 

1. ใหการพยาบาลโดยลางมือกอนและหลังท า
ความสะอาดแผลทุกครั้งเพ่ือปองกันการแพร
กระจายเชื้อ 2. เปลี่ยนท าความสะอาดแผลผาตัด
วันละ 1 ครั้ง บริเวณรอบทอยางระบายแยกท า
ความสะอาด  
3. สังเกตและบันทึกลักษณะของแผล สี กลิ่น
จ านวนของเหลวที่ไหลออกมาจากทอยางระบาย 
4. อธิบายผู้ปุวยและญาติไม่ให้สัมผัสบริเวณแผล  
5. เช็ดตัวเพ่ือช่วยระบบความร้อน 
ออกจากร่างกายผู้ปุวย 
6. ใหยา Augmentin ขนาด 1.2 กรัม หยดทาง
หลอดเลือดด า พรอมทั้งสังเกตฤทธิ์ขางเคียงของยา 
เชน มีผื่นขึ้น คลื่นไส อาเจียน  
7. ติดตามผลโลหิตวิทยา เพื่อประเมินผลจ านวน
เม็ดเลือดขาว  
8. ดูแลเช็ดตัวลดไข้ 
ประเมินผล  
อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส (หลังเช็ดตัวลดไข้) 
ชีพจร 80 - 98 ครั้งต่อ ความดันโลหิต 99/63- 
121/67 มิลลิเมตรปรอท รอบแผลไม่บวม ไม่
แดง ไมร่้อน ไม่มีสารคัดหลั่งไหลออกมาจากแผล 
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9. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อในระบบ 
ทางเดินหายใจ 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
  ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
ข้อมูลสนับสนุน  
  ผู้ปุวยมีเสมหะสีขาว ไอขับออกเองไม่ได้  
อุณหภูมิ 38.1 – 38.5 องศาเซลเซียส  
on ETT with Volume Ventilator 
 

1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง  
2. ดูแลท าความสะอาดปากและฟันทุก 4 ชั่วโมง  
3. ดูแลให เครื่ องช่วยหายใจท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์สายตอสะอาด ไม่มีน้ าค้าง 
และเปลี่ยนน้ าในกระปองท าความชื้นทุก 8 ชม.  
4. ดูดเสมหะใหผู้้ปุวยด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ  
5. ล้างสายดูดเสมหะด้วยน้ าสะอาด/ เปลี่ยนสาย 
ตอ/ ขวดรองรับเสมหะทุก 24 ชม.  
6. สังเกต/ บันทึกลักษณะสี กลิ่นความเหนียวของ
เสมหะ  
7. ตรวจสอบ Cuff Pressure ของทอหลอดลม
คอใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม  
8. จัดใหผู้ปุวยนอนศีรษะสูง 30-45 องศา ก
อนใหอาหารผสมทางสายยาง 
9. เตรียมความพรอมในการหยาเครื่องช่วยหายใจ
ใหผู้ปุวยตามแผนการรักษา  
ประเมินผล 
  อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส (หลังเช็ดตัวลด
ไข้) เสมหะสีขาวปริมาณเล็กน้อย สามารถฝึก
หายใจกระทั่งหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ส าเร็จ 
 

10. อาจเกิดภาวะเสียสมดุลของน้ า 
และอิเลคโตรไลท์ เนื่องจากการผ่าตัดและงดน้ า  
งดอาหาร 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
  ผู้ปุวยได้รับสารน้ า สารอาหารอย่างเพียงพอ 
ข้อมูลสนับสนุน  
  ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัด Explore-lap with left 
nephrectomy with Splenectomy.  
ได้รับการ NPO อย่างน้อย 3 วัน 
 

1. ให้การพยาบาลโดยบันทึกจ านวนสารน้ าเข้า 
และออกจากร่างกายทุก2 -4 ชั่วโมงเพ่ือประเมิน
ภาวะสมดุลของสารน้ าที่เข้าออกจากร่างกาย 
2. ดูแลให้สารน้ า NSS 1000 ml iv 120 
ml/hr. 3. สังเกตลักษณะของสีปัสสาวะ  
4. ติดตามผลการเจาะเลือดเพ่ือดูค่าอิเลคโตรไลท์ 
5. สังเกตระดับความรู้สึกตัวและวัดสัญญาณชีพ 
ทุก 30 - 60 นาที จนสม่ าเสมอ เปลี่ยนเป็น 
ทุก 1 ชั่วโมง  
6. ดูแลประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ประเมินผล 
   ผู้ปุวยได้รับสารน้ าอย่างแผนการรักษา  
ความสมดุลของเกลือแร่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ไม่มีอาการของการขาดสารน้ าและสารอาหาร 
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11. ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บปุวย 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  
 ญาติรับทราบข้อมูลการเจ็บปุวย แผนการรักษา 
คลายความวิตกกังวล 
ข้อมูลสนับสนุน  
 ญาติแสดงสีหน้าวิกตกังวลมาก สอบถามอาการ
ผู้ปุวยซ้ าๆ หลายครั้ง  
 

1. ใหข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต องการของ
ครอบครัว เกี่ยวกับการบาดเจ็บ อาการ อาการ
เปลี่ยนแปลง และแผนการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ข้อมูลสภาพแวดล อม อุปกรณ์ทางการแพทย์
ระเบียบวิธีการปฏิบัติตัวขณะเข้าเยี่ยม  
2. สร้างสัมพันธภาพ เปิดโอกาสใหครอบครัวได้
ซักถาม ระบายความรูสึกเกี่ยวกับการเจ็บปุวย  
และการรักษาผู้ปุวย  
3. สนับสนุนการเผชิญความเครียดที่เหมาะสม  
4. ใหความมั่นใจในการรักษาพยาบาลจากทีม
สุขภาพแกครอบครัว เพ่ือใหญาติเกิดความ 
ไววางใจ  
5. ใหการสนับสนุนและใหก าลังใจ ใหความเชื่อมั่น
แกญาติวาผู้ปุวยจะได้รับการดูแลอย่างดีท่ีสุด  
6. เปิดโอกาสใหครอบครับได้ เยี่ยมและใกลชิด
ผู้ปุวยตามความตองการเทาที่สามารถท าได้ 
7. ยืดหยุ่นเวลาเยี่ยมโดยพิจารณา 
ตามความเหมาะสมของผู้ปุวย  
8. ประสานงานและอ านวยความสะดวก 
ใหครอบครัวได้ พูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาผู้ปุวย
เกี่ยวกับการบาดเจ็บ และแนวทางการรักษา  
9. เปิดโอกาสใหครอบครัวได้มีสวนร่วม 
ในการตัดสินใจและวางแผนการรักษาพยาบาล 
ประเมินผล 
   ญาติรับทราบข้อมูลการเจ็บปุวย แผนการรักษา 
คลายความวิตกกังวล 
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วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

 การบาดเจ็บในช่องท้องเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรง โดยเฉพาะถามีภาวะช็อกจากการเสีย
เลือดร่วมด้วย ผู้ปุวยได้รับการรักษาโดยการช่วยฟ้ืนคืนจากช็อก (Resuscitation) ได้รับสารน้ า เลือด
และสวนประกอบของเลือดจ านวนมากตั้งแต่ระยะแรกรับที่หองตรวจฉุกเฉิน ไปจนถึงในหองผาตัด 
หลังผาตัดระยะเฉียบพลันถือวาอยู่ในระยะวิกฤตและคุกคามต่อชีวิต สิ่งส าคัญที่พยาบาลผู้ดูแลตอง
ค านึงถึงและตระหนักคือ ผู้ บาดเจ็บเสียเลือดมาก มีความผิดปกติ ในการแข็งตัวของเลือด 
(coagulopathy) ซึ่งเป็นผลจากการที่เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ มีการก าซาบของเลือด (perfusion) ลดลง 
มีการใชปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือดมาก หากมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
ร่วมกับภาวะอุณหภูมิกายต่ า (hypothermia) และภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) สามภาวะนี้จะเป็น
สัญญาณอันตรายที่ส าคัญตอการท านายพยากรณโรคที่ไม่ดี น าไปสู่การเสียชีวิตได้สูง พยาบาลจ าเป็นต
องทราบประวัติการเสียเลือด และการไดร้ับสารน้ า เลือด และสวนประกอบของเลือด เพ่ือใช้ในการ 
วางแผนการพยาบาล เฝูาระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกลชิด รีบแจงทีมแพทย์ผู้รักษาทราบทันที
เมื่อผิดปกติ เพ่ือเริ่มใหการรักษาพยาบาลโดยเร็วตอไป 
 
สรุป 

 การพยาบาลผู้ปุวยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อก บุคลากรทางการพยาบาล 
ซึ่งเป็นผู้ดูแล ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางในเรื่องการเฝูาระวังดูแล
ผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบเป็นอย่างดี และสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
กับผู้ปุวย พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที และจ าเป็นที่ผู้ปุวยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวม ฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติ
ยอมรับและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล สามารถกลับไปด ารงชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ   
ในภาวะผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อคจากการเสียเลือดมีอันตรายต่อชีวิต  
ดังนั้นการวินิจฉัยหรือการตรวจพบได้เร็วจะยิ่งท าให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น 
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