C18 : การศึกษารายกรณีผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา
ในงานบริการผู้ป่วยนอก
ภณิตา วามะลุน

โรงพยาบาลอานาจเจริญ

การได้รับยาวัณโรคเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจท าให้ เ กิ ด ภาวะตั บ อั ก เสบในผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอด ซึ่ ง อาจท า
ระยะเวลาในการรักษายาวขึ้น สภาวะจิตใจของผู้ป่วย และอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่ม มากขึ้ น และการ
บริการผู้ป่วย มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อสามารถลดระยะเวลา
ในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีภาวะตั บ อั ก เสบ
จากการรับยาในงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอานาจเจริญ จานวน 2 ราย ประกอบด้วย การให้ความรู้ แ ก่ ญ าติ
ผู้ป่วย และการให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่องการแพร่กระจายและการติดต่อของวัณโรค การรั ก ษาพยาบาล การทบทวน
รายงานผลิตภาพทางการพยาบาลของงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอานาจเจริญ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วย 2 ราย มีความแตกต่างกันในเรื่องการรักษา โดยมีการรับยาที่ต่างกั นและมี
ความตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพยาบาลที่แตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิด
การรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : วัณโรค, ภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา, ระบบบริการผู้ป่วยภายนอก

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เชื้อวัณโรคคือโรคติดเชื้อที่เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เชื้ อ วั ณ โรค
สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ การติดเชื้อเกิดจากการหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคของผู้ ป่ ว ยซึ่ ง เกิ ด
จากการไอหรือจาม พูดหรือร้องเพลง การไอหรือจามหนึ่งครั้ งสามารถสร้างละอองฝอยได้ถึงล้านละอองฝอย (สานัก
วัณโรค กรมควบคุมโรค, 2556) ปี 2558 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่ มี ปั ญหา
โรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป และเอดส์รวมถึงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน มีผู้เสียชีวิตด้วยวัณโรคกว่า 13,000
คน และมีอุบัติการณ์เกิดโรคกว่า 117,000 ราย คาดประมาณจ านวนผู้ ป่ ว ยวั ณ โรครายใหม่ 120,000 รายต่ อ ปี
ซึ่งในจานวนดังกล่าว มีผู้ป่วยเสียชีวิต 12,000 ราย มีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ประมาณปี ล ะ 2,200 ราย
(สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2560) สถานพยาบาลเป็นสถานที่ซึ่งผู้ป่วยเข้ารับบริการสุขภาพ จึงมีความเสี่ยงสูง
ในการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลผู้ป่วยอื่น ๆ และญาติที่
เข้ารับบริการสุขภาพในเวลาเดียวกัน (สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2561) วัณโรคจึงเป็นปัญหาสาธารณสุข สาคัญ
ของประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่ ก ระจายเชื้ อ และความเสี่ ย งของโรค
จะช่วยให้เข้าใจวิธีป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้ได้อย่างเหมาะสม
ประเทศไทยได้ดาเนินการใช้กลยุทธ์การรักษาวัณโรค โดยใช้ระบบยาระยะสั้นภายใต้ก ารสั ง เกตโดยตรง
หรือแบบมีพี่เลี้ยง (DOT : Directly Observed Treatment)ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นวิธีการช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ให้ผู้ป่วยวัณโรค รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและครบตามแผนการรักษา ซึ่งปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคที่เกิดจากการ
กินยา และเกิดภาวะตับอักเสบได้แก่ ตับอักเสบเฉียบพลั น ตับวาย ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง
ดังนั้น การพยาบาลผู้ป่วยจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโดย เนื่องจากการพยาบาลผู้ป่วย และการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วยที่ ถู ก ต้ อ งมี ค วามส าคั ญในรั ก ษาผู้ ป่ ว ย โดยสามารถลดภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อาการ
รุนแรงจากโรค
วัตถุประสงค์
ศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ เกิดภาวะตับอักเสบจากยารักษาโรค และหาสาเหตุในการเกิดภาวะ
ตับอักเสบ
วิธีดาเนินการศึกษา
1. คั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษา 2 ราย อ ธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสง ค์ ป ระโ ยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ วิ ธี ก ารด าเนิ น การ
ขั้นตอนการศึกษา ชี้แจงแนวทางการปกป้องข้อมูลแก่ผู้ปว่ ยในประเด็น การไม่ระบุชื่อผู้ป่วย สิทธิปฏิเสธหรือถอนตัว
จาก การศึกษาโดยไม่มีผลต่อการรักษาการนาเสนอข้อมูลในภาพรวมใช้ประโยชน์เพื่อกรณีศึกษาเท่านั้นและให้ เ ซ็ น
ใบยินยอม
2. ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษากรณีศึกษาผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่ภาวะตับอักเสบจากยารักษา 2 รายเพื่อเปรียบเทียบหาข้อสรุป
4. สรุปและอภิปรายผล
วิธีการดาเนินงาน
ศึกษากรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาที่เข้ารับการ
รักษาในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลอานาจเจริญ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้ ป่ ว ยจากเวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ยนอก การซั ก ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย
และญาติ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ แบบแผนสุขภาพพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล ระยะเวลา ภายในเดื อ นตุ ล าคม
ปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเปรียบเทียบข้อมูล ของผู้ป่วย 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลเจ็บป่วย
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ป่วยรายที่ 1
อาการที่มาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
แผนการรักษา
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
โรคประจาตัว
ประวัติการแพ้ยา
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

ผู้ป่วยรายที่ 2

พบแพทย์ตรงตามนัด มีอาการ
เหนื่อยเล็กน้อย ไม่มีไอ

พบแพทย์ตรงตามนัด มีอาการ
ไอเล็กน้อย เหนื่อย อ่อนเพลีย

ตาเหลืองเล็กน้อย มีอาการ
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
ช่วยเหลือตัวเองได้ ทานยาสม่าเสมอ

ตรงตามนัด มีอาการไอเล็กน้อย

สูตร2IELZ/4IR
ปฏิเสธการมีโรคประจาตัว
ข้อที่ 1 2 3 4 7

สูตร IEL
2IRZE/4IR
ปฏิเสธการมีโรคประจาตัว
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6

ปัญหาของผู้ป่วยและบทบาทของพยาบาลในการดูแลในผู้ป่วยที่พบ
ปัญหาข้อที่ 1 เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาวัณโรค
ปัญหาข้อที่ 2 มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค เนื่องจากอยู่ ในระยะ Active TB
ปัญหาข้อที่ 3 ขาดความรู้ในการปฏิบัติตนเองขณะป่วยเป็นวัณโรค
ปัญหาข้อที่ 4 การแลกเปลี่ยนก๊าชในปอดลดลงเนื่องจากมีพยาธิสภาพการติดเชื้อทีป่ อด
ปัญหาข้อที่ 5 ไม่สมดุลของสารน้าและเกลือแร่ในร่างกาย
ปัญหาข้อที่ 6 ไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้
ปัญหาข้อที่ 7 ญาติและครอบครัววิตกกังวล
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1 : เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาวัณโรค
ข้อมูลสนับสนุน S : “อ่อนเพลีย ตาเหลือง ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการค่า LFT ผิดปกติ ”
O : LFT SGOT SGPT ALK มีค่าที่สูงกว่าเกณท์

วัตถุประสงค์ของการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มี ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการใช้ ย ารั ก ษาวั ณ โรค
และทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เกณฑ์การประเมินผล
1. ให้ความร่วมมือในการรักษา
2. รับประทานยา ครบจานวน ขนาด และเวลา
3. ทราบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและวิธปี ฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการข้างเคียงของยารักษาวัณโรค
กิจกรรมการพยาบาลใช้ทฤษฎิการพยาบาล ROll
1. อธิบายชื่อลักษณะขนาดและจานวนยาแต่ละชนิด
2. บอกเหตุผลที่ต้องรับประทานยาเพื่อการรักษาเป็นจานวนมากการรับประทานยาต่อเนื่องและ ผลของการ
รับประทานยาไม่ตรงตามเวลาหรือไม่ต่อเนื่องที่อาจก่อให้เกิดการดื้อยาส่งผลต่อประสิทธิภาพ ของการรักษาคือการ
หายจากโรคเป็นไปได้ยากและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
3. อธิบายอาการและอาการแสดงของอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ตับอักเสบ อาการชา
ปลายประสาท ผื่น สิว ผิว หนังลอกโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่า คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ปวด ยอดอก ปวดท้อง
ท้องเสียเป็นต้น
4. แนะนาวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและควรรีบไปพบแพทย์ทนั ทีหากมี อาการ
เหล่านี้ได้แก่ ความอยากอาหารลดลงผิวซีดเหลืองปัสสาวะมีสีเข้มอาการไข้ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปโดย ไม่มีสาเหตุ
หายใจลาบากรู้สึกว่าหน้าท้องมีอาการแข็งหรือบวมผิดปกติมีอาการบวมที่หน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอมีปัญหาเรื่อง
การมองเห็นเช่นเห็นภาพไม่ชัดหรือเห็นสีผิดปกติเป็นต้น
การประเมินผล
1. มีอาการข้างเคียงจากยาน้อยลง มีภาวะตาเหลืองน้อยลง ค่า SGOT SGPT ALK ดีขึ้น
2. ให้ความร่วมมือในการรักษา แม้จะมีอาการข้างเคียงจากยาเช่ น บ่นจุกเสียดกลางอก
3. รับประทานยา ครบจานวน ขนาด และเวลา
4. ทราบผลข้างเคียงที่อาจเกิด และวิธีปฏิบตั ิตัวเมื่อเกิดอาการข้างเคียงของยารักษาวัณโรค
5. มาตามนัดทุกครั้ง
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 2 : มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค เนื่องจาก อยู่ในระยะ Active TB ข้อมูล
สนับสนุน
S: “บอกว่า ไอบ่อย มีเสมหะ”
O: Sputum AFB Positive 2+ ไข้ทุกวัน ไอมาก เหนื่อย
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
เกณฑ์การประเมินผล
1. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถกู ต้องทัง้ ขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อกลับ บ้าน
2. ไม่มีญาติและบุคลากรผู้ดูแลติดเชื้อเพิ่มเติม
3.ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค
กิจกรรมการพยาบาล

1. อธิบายเหตุผลและแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อนให้ผู้ปว่ ยสวมหน้ากากอนามัย (Face
Mask) ปิดปากปิดจมูกที่ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างพักในห้ องแยกโรคในโรงพยาบาลหลังประเมินว่า มีอาการสงสัย
ติดเชื้อวัณโรคปอดและในชุมชน 1 เดือนแรกหลังวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคปอดแล้ว
2. ดูแลให้เคลื่อนย้ายผู้ปว่ ยอย่างปลอดภัยไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ ไปยังห้องแยกโรคทางเดิน หายใจแรงดัน
อากาศลบ (isolation room) หอผู้ป่วย หรือหน่วยบริการอื่น ๆ
3. บ่งชี้สื่อสารการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อแก่ทีมสุขภาพโดยติดป้ายสีเหลือง “โรคระบบ ทางเดิน
หายใจ”ที่ใบตรวจสอบสิทธิ์และใบคิวของกรณีศึกษา
4. ดูแลให้พักรอในห้องแยกโรคทางเดินหายใจอย่างปลอดภัย ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อรวบรวม ข้อมูล
เพิ่มเติมเช่น อาการไอ ประวัติไข้ น้าหนักลด การเป็นหวัดและการใช้ยาเป็นต้น อธิบายเหตุผล ที่พยาบาลผู้ซัก
ประวัติต้องป้องกันการรับเชื้อโดยสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95ระหว่างให้การดูแล
5. ให้ข้อมูลกรณีศึกษาเพื่อตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) เตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าถอด เครื่องประดับ/
โลหะ
6. ดูแลให้ได้รับการตรวจจากแพทย์และไม่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลและสิง่ แวดล้อม
7. ให้ข้อมูลกรณีศึกษาและญาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนย้ายและเข้าพักนอนใน โรงพยาบาล
8. แนะนาวิธีการเก็บเสมหะตอนเช้าหลังตื่นนอน 3 วันติดต่อกันเพื่อย้อมเชื้อวัณโรค และอธิบาย การแปล
ผลเพื่อวินิจฉัยโรคได้แก่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะอย่างน้อย 2 ครั้งหรือพบเชื้อวัณโรคในเสมหะ 1 ครั้งร่วมกับรอย
โรคในปอดจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ หากผลตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรคจะพิจารณา จากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด
เป็นสาคัญ (วีระเดช สุวรรณลักษณ์, 2560)
9. แนะนาการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคโดยให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิดกับบุคคล
ในครอบครัวไม่ควรพักร่วมห้องกับผู้อื่นเป็นเวลา1 เดือน นับตั้งแต่เริ่มรับประทานยารักษา วัณโรค และควรอยู่ใน
บริเวณหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่นสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
10. ส่งเสริมการรับประทานยารักษาวัณโรคครบชนิดและถูกขนาดยาติดต่อกัน 6 เดือน ให้ข้อมูล อาการไม่
พึงประสงค์จากยาและการจัดการอาการรบกวนเพื่อป้องกันการหยุดยาระหว่างการรักษา
11. อธิบายผลดีของการมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถกู ต้องทัง้ ขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน
2. ไม่มีรายงานบุคคลในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มเติม
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อที่ 3 : ขาดความรู้ในการปฏิบัติตนเองขณะป่วยเป็นวัณโรค ข้อมูลสนับสนุน
S : “บอกว่า เหนื่อย ไม่เคยป่วยหนักแบบนี้มาก่อน”
O : มีอาการไข้ อ่อนเพลีย สีหน้ามีความวิตกกังวล ทานได้น้อย
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล:ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนขณะป่วยเป็นวัณโรคปอด ถูกต้อง
เกณฑ์การประเมินผล
1. ผู้ป่วยแสดงความเข้าใจกลไกการเกิดของโรค การแพร่กระจายเชื้อและแผนการรักษา
2. ผู้ป่วยแสดงความต้องการและยินดีให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล

3. ผู้ป่วยปฏิบัติตามคาแนะนาและสามารถบอกถึงสิง่ ที่ต้องปฏิบัติตนได้ถกู ต้อง
4. ผู้ป่วยระบุภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินการรับรู้ของผู้ป่วย และ/หรือญาติ ต่อภาวะสุขภาพ
2. วางแผนการควบคุมโรคและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตติ น
2.1 อธิบายโรค สาเหตุ การดาเนินโรค ปัจจัยเสี่ยง ให้ผู้ป่วยและญาติ เข้าใจโดยอธิบาย ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
ไม่ให้เกิดความวิตกกังวล
2.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การรับ ประทานอาหาร ที่เหมาะสม การออกกาลังกาย การพักผ่อน
3. รับฟังปัญหาและการระบายอารมณ์ของผู้ป่วย ให้กาลังใจและชีแ้ นะการปฏิบัตติ ัว
4. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยด้วยท่าทีสภุ าพเป็นกันเอง ประเมินสภาพอารมณ์จิตใจและความ เชื่อของผู้ป่วย
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจและบอกถึง ความรู้สึกที่มีต่อการเจ็บป่วยครั้งนี้ ให้ผู้ป่วยและ ญาติได้พบแพทย์เพื่อ
ทราบแนวทางการรักษา
5. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าการที่ยังมีการหายใจเหนื่อย เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเมื่ อได้รับ การรักษาอาการ
เหนื่อยดังกล่าวจะดีขึ้นการเหนื่อยจะลดลง
6. อธิบายแผนการรักษา การให้ยา อาการข้างเคียงที่ต้องสังเกต
7. สอนให้ผู้ป่วยและญาติสังเกต อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
8. แนะนาและเน้นให้เห็นความสาคัญของการดูแลตนเอง การร่วมมือในการรักษา การมาตามนัด
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยมีสีหน้าแจ่มใส ลดความวิตกกังวลลง
2. ให้ความร่วมมือในการรักษา
3. ตอบคาถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนได้
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4: มีการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่เพียงพอ และการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
พยาธิสภาพการติดเชื้อที่ปอด
ข้อมูลสนับสนุน
S: “ไอมีเสมหะ สีขาว มา 10 วัน เหนื่อยเพลียเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเวลาไอ
O: X-ray ปอด lung infiltration, Sputum AFB ผล Positive 2 + ,, หายใจ 24 ครั้ง/นาทีวัตถุประสงค์ของการ
พยาบาล:ไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
เกณฑ์การประเมินผล :
1. ไม่มีอาการของภาวะพร่องออกซิเจนเช่น หายใจหอบเหนื่อย ปลายมือปลายเท้าเขียว
2. อัตราการหายใจอยู่ในช่วง 16-24ครั้ง/นาทีลักษณะการหายใจปกติ ไม่มีการหายใจเร็วแรง ลึก
3. เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในกระแสเลือด (O2 sat)> 95%
4. ทางเดินหายใจโล่งไม่มีเสมหะ
กิจกรรมการพยาบาล
1. แนะนาท่านอนศีรษะสูงเพื่อให้กระบังคมเคลื่อนต่าลง ปอดขยายตัวได้เต็มที่เพิ่มพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนก๊าซ
ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนบนเตียงเพื่อช่วยลดการใช้ออกซิเจนในการทากิจกรรม ช่วยลดอาการ เหนื่อยอ่อนเพลีย

2. สอนการไออย่างมีประสิทธิภาพลดการคั่งค้างของเสมหะที่ปอดทาให้ปอดขยายตัวเพิ่มขึน้
3. สอนสาธิตให้หายใจเข้าออกลึกๆ ช้า ๆ และปฏิบัติทุก 1-2 ชั่วโมง ส่งเสริมให้ถุงลมปอด ขยายตั ว ได้ เ ต็ ม ที่
แลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้น และ/หรือแนะนาให้กรณีศึกษาหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกระบังลม
4. เฝ้าระวังภาวะพร่องออกซิเจนโดยติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิ เ จนในเลื อ ด อั ต ราการ หายใจ ชี พ จร
สีของเล็บ ปลายมือปลายเท้า เยื่อบุผิวหนัง ลักษณะการซีด เขียวอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง
5. ดูแลให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ เช่น ฮีโมโกลบิน ความเข้มข้น ของเลื อ ดและ
การเอกซเรย์ปอดครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนการรักษาพยาบาล
การประเมินผล
1. ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อย ไม่มีปลายมือปลายเท้าเขียว
2. อัตราการหายใจอยู่ในช่วง 20-22ครั้ง/นาทีลักษณะการหายใจปกติ ไม่มีการหายใจเร็ว แรง ลึก
3. ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O2 sat) = 96-98%
4. ไอห่างๆ ขับเสมหะออกได้เอง
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 5 : ขาดสมดุลของสารน้าและเกลือแร่ในร่างกาย
ข้อมูลสนับสนุน
S : “ มีอาการเหนื่อยเพลีย รับประทานน้อย”
O : ผลการตรวจเลือดมีโปตัสเซี่ยมต่ า (K += 3.3mmol/L (ค่าปกติ 3.5-5.1 mmol/L)),
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล :
1. ไม่เกิดภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
2. ไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เกณฑ์การประเมินผล
1. ผลการตรวจเลือดค่าโปตัสเซี่ยมเข้าสู่เกณฑ์ปกติ (K + = 3.5-5.1 mmol/L)
2. ผู้ป่วยดื่มน้าและรับประทานอาหารได้มากขึ้น
3. มีความสมดุลปริมาณสารน้าเข้า-ออก ไม่มีอาการอ่อนเพลีย กิจกรรมการพยาบาล
4. แนะนาอาหารที่มีโปตัสเซี่ยม ดูแลให้รับประทานอาหาร ประเมินการรับประทานอาหารและ ให้บ้วนปากทุก
ครั้งหลังรับประทานอาหาร
5. เฝ้าระวังประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะโปตัสเซี่ยมในเลือดต่าเช่น มีอาการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
สับสน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนเป็นต้น
6. เผ้าระวังและติดตามประเมินค่าโปตัสเซี่ยมในเลือดจากผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 6: ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้จากการติดเชื้อในร่างกาย
ข้อมูลสนับสนุน S : “ไอมีเสมหะสีขาวมา 10 วัน ก่อนมีไข้ตอนเย็นทุกวัน เหนื่อยเพลีย ”
O : มีอาการตัวร้อน
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : อุณหภูมิกายลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล : ผู้ป่วยสีหน้าสดชื่นขึ้น นอนหลับ พักผ่อนได้ดี
กิจกรรมการพยาบาล

1. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้าธรรมดาอย่างนุ่มนวลเพราะน้าจะช่วยพาความร้อนออกจากร่างกายทาง ผิวหนังทาให้
อุณหภูมิลดลงและทาให้ผู้ปว่ ยสบายขึน้
2. ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนเพราะเป็นการลดอัตราการเผาผลาญภายในเซลล์ ลดการทางานของ กล้ามเนื้อ เป็น
การลดการผลิตความร้อน ทาให้อุณหภูมิร่างกายลดลง
3. ดูแลให้ผู้ป่วยดืม่ น้าบ่อย ๆเพราะเป็นการทดแทนการขาดน้า และเป็นการลดความร้อนของ ร่างกายโดยการ
ขับออกทางเหงื่อและปัสสาวะ
4. เฝ้าระวังติดตามและประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชม. เพื่อประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ ทางเดินหายใจ
มักจะมีค่าผิดปกติเมื่อมีการติดเชื้อในร่างกาย เช่น จากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส Neutrophil จะพบสูงขึ้นใน
ภาวะติดเชื้อจาพวกแบคทีเรีย และ Lymphocyte จะพบสูงขึ้น ในภาวะที่มีการติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลันหรือ
ภาวะที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรัง
การประเมินผล : ยังมีไข้ เป็นช่วงๆ แต่ห่างออก ไข้ลดลงจากเดิม
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 7 : ญาติและครอบครัววิตกกังวล
ข้อมูลสนับสนุน S : ผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัว
O : ญาติมีสีหน้าเคร่งเครียดหวั่นวิตก สอบถามอาการของผู้ป่วยแนวทางและ ระยะเวลาการรักษา
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล เพื่อลดความวิตกกัง วลของญาติและครอบครัว
เกณฑ์การประเมินผล
1. ญาติและครอบครัวมีสีหน้าสดชื่นขึ้น
2. ยอมรับฟังและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
1. ให้การต้อนรับด้วยท่าทีที่เป็นมิตร พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและเปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถาม เกี่ ย วกั บ อาการ
เจ็บป่วย จัดให้ได้พูดคุยกับแพทย์ที่ทาการรักษาเกี่ยวกับอาการของโรคและแนวทางการ รั ก ษาพร้ อ มลงชื่ อ ใน
เอกสาร
2. ให้ข้อมูลแก่ญาติและครอบครัวถึงอาการเจ็บป่วยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แผนการดูแลรั ก ษา และเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ
3. แจ้งอาการผู้ป่วยให้ญาติและครอบครัวทราบเป็นระยะ ๆ ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยม
4. ประเมินความวิตกกังวลและท่าทีต่าง ๆที่แสดงออกของญาติและครอบครัวต่อความเจ็บป่วย และการต้องอยู่
โรงพยาบาล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ รวมทั้ ง ยอมรั บ ท่ า ที แ ละ ปฏิ กิ ริย าที่ ต อบสนองต่ อ
ความเครียดนั้น
5. ให้กาลังใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ญาติและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
6. ให้สุขศึกษาญาติและครอบครัวในการดูแลผู้ปว่ ยทีบ่ ้าน เพื่อส่งเสริมการหายของโรคและคอย ดูแลช่วยเหลือ
เมื่อมีปัญหา
สรุปกรณีศึกษา
จากการศึกษารายกรณีเปรียบเทียบเกิดภาวะตับอักเสบจากการกินยาวัณโรค 2รายพบว่า ภาวะตับอักเสบจาก
การได้รับยารักษาวัณโรคสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกคน และถ้าได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ

รักษาก็สามารถทาให้การรักษาวัณโรคได้ การดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นส่วนที่ ส าคั ญและการเสริ ม สร้ า ง
พลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยคือบทบาทที่สาคัญ จากการศึกษารายกรณีดังกล่าวผู้ป่วยสามารถหายขาดจากโรค
วัณโรค ซึ่งใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าสูตรยาในการรั ก ษาจะต่ า งกั น บทบาทที่ ส าคั ญของ
พยาบาลที่ ง านผู้ ป่ ว ยนอกคื อ สามารถ วางแผน การจั ด ก ารพยาบ าล เฝ้ า ติ ด ตามอาการไม่ พึ งประสง ค์
และประเมินผลการพยาบาล คุณสมบัติดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยให้หายจาการเป็นโรคได้
ข้อเสนอแนะ
1. วัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายติ ด ต่ อ ได้ โ ดยง่ า ย ดั ง นั้ น ในกรณี
ที่มีผู้ป่วยวัณโรคสิ่งที่ควรแนะนาอย่างแรก คือ การแพร่กระจายเชื้อ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตั ว และการกิ นยาที่ ถู ก ต้ อ ง
พร้อมทั้งการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน ดังนั้นการรักษาวัณ โรคจึ ง ต้ อ งอาศั ย การท างานเป็ นที ม ในบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุข ทั้งในส่วนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน อสม. โดยยึ ด หลั ก
DOTS
2. ภาวะเเทรกซ้อนผู้ป่วยวัณโรค เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจจะทาให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง หรือเกิดความเสี่ยง
ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานต้องมีการส่งเสริม สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหากลับมาเป็นซ้า ควรมีการวางแผนร่ วมกันกของพยาบาลในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยรั ก ษา
ไม่ต่อเนื่อง หรือการที่ผู้ป่วยรับเชื้อมาใหม่
4. ต้องมีการประเมินสุขภาพผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเฝ้าระวังภาวะเเทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. การพัฒนาบุคลากรในการดูแลและเพิ่มขวัญกาลังใจ
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