
C08 : การพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตกท่ีมีภาวะช็อก :   
กรณีศึกษา 2 ราย 

สมคิด  พรมน้อย                       โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 
 การตั้งครรภ์นอกมดลูก คือ การที่ตัวอ่อนมีการฝังตัวภายในโพรงมดลูก ต าแหน่งที่พบบ่อย คือ 

บริเวณท่อน าไข่ข้างใดข้างหน่ึง  พบประมาณร้อยละ 95 รองลงมาคือ รังไข่  ช่องคลอด ปากมดลูก  เมื่อตัวอ่อน
เจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้น  ส่วนที่ถูกฝังตัวไม่มีการขยายใหญ่ได้  จึงท าให้มีการแตกและเสียเลือดซึ่งเป น
อันตรายถึงชีวิตได้  วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตก
ที่มีภาวะช็อก 

กรณีศึกษา รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 35 ปี มีบุตร 3 คน ไปรักษาโรงพยาบาลชุมชน ด้วยอาการ
ปวดท้องน้อย 2 ชั่วโมง ร่วมกับมีประจ าเดือนกระปริดกระปรอย 10 วัน หลังท าหมัน 4 ปี จากผลการอั ลตร้า
ซาวด์พบของเหลวในช่องท้อง พบการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ ความดันโลหิต 80/40 มิลิเมตรปรอท 
ท้องอืดเล็กน้อย ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง ร้อยละ 32 วินิจฉัยเบื้องต้นท้องนอกมดลูกแต่ได้ส่งต่อโรงพยาบาล
ทั่วไปทันที สูตินรีแพทย์ขอผ่าตัดด่วน โดยให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว ผลการผ่าตัดพบท่อรังไข่ข้างขวา
แตก ท าการผ่าตัด  ตัดท่อน าไข่ออกทั้ง 2 ข้าง เสียเลือด 1,500 มิลลิลิตร หลังผ่าตัดอาการปกติแพทย์ให้ กลับ
บ้านสรุปนอนโรงพยาบาล 4 วัน นัดตรวจฟังผล ชิ้นเน้ืออีก 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยมาตามนัด ผลชิ้นเน้ือปกติ 

กรณีศึกษารายที่ 2 หญิงไทยอายุ 26 ปี ไปรักษาโรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการปวดท้องน้อยมาก
ขึ้น 1 วัน 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยท้อง มีไข้ ถ่ายเหลว ขณะน้ีมีประจ าเดือนกระปริดกระปรอยมา 7 วัน 
มีบุตร 3 คน คนสุดท้ายอายุ 5 ปี  คุมก าเนิดโดยกินยาคุมก าเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์เท่าน้ัน จากผลอัลตร้าชาวด์
พบของเหลวในช่องท้อง พบการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ มีไข้ ท้องอืดเล็กน้อย ความดันโลหิต 100/60  
มิลลิเมตรปรอท  ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง ร้อยละ 35 วินิจฉัยเบื้องต้นท้องนอกมดลูกแตก มีภาวะอักเสบใน
อุ้งเชิงกราน ขอส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทั่วไป สูติแพทยข์อผา่ตัดด่วน และผู้ป่วยขอท าหมัน ผลการผ่าตัด ท่อน า
ไข่แตกข้างขวา ท าการผ่าตัด ตัดท่อน าไข่ออกทั้ง 2 ข้าง เสียเลือดทั้งหมด 1,000 มิลลิลิตร การรักษาได้รับเลือด
ยาฆ่าเชื้อ สารน้ า อาการปรกติแพทย์ให้กลับบ้านสรุปนอนโรงพยาบาล 5 วัน นัดตรวจฟังผลชิ้นเน้ือ 2 สัปดาห์ 
ผู้ป่วยมาตามนัดผลชิ้นเน้ือ พบมีการอักเสบของท่อน าไข่ 
 
ค าส าคัญ : ตั้งครรภ์นอกมดลูกแตกมีภาวะช็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 การตั้งครรภ์นอกมดลูกหมายถึง การที่ตัวอ่อนมีการฝังตัวภายนอกโพรงมดลูก  เช่นบริเวณท่อน าไข่  
ในช่องคลอด  บริเวณคอมดลูก  มีแนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน  เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่           
การขัดขวางท าให้ไข่ภายหลังผสมแล้วเดินทางเข้าสู่มดลูกช้ากว่าปกติ เช่น ภาวะปีกมดลูกอักเสบ แท้งบุตร       
มีประวัติผ่าตัดท่อน าไข่  หรือการท าหมัน  และนอกจากน้ันการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในสตรีกินยาคุมก าเนิด    
มีผลท าให้การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของท่อน าไข่ร่วมด้วย  
 ในจ านวนการตั้งครรภ์นอกมดลูก ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ปี  พศศศ 2560 ,2561 , 2562             
มีจ านวน 24,20,19  รายตามล าดับ  แยกประเภท UnRupture : Rupture คือ 17:7, 10:10ศ 14:5 ตามล าดับ
รวมจ านวน Unrupture 41 ราย และ Rubture 22 ราย คิดเป นจ านวนท้องนอกมดลูกไม่แตก 65ศ07  %    
ท้องนอกมดลูกแตก 34.92 %  และในจ านวนท้องนอกมดลูกแตก มี 2 รายที่มีภาวะ Hypovolemic shock       
ซึ่งผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด  โดยแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช  ผลการรักษาผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจน
ผู้ป่วยกลับบ้าน  ซึ่งถึงแม้ทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้า  สามารถวินิจฉัยได้เร็วขึ้น ก็ยังคงมีจ านวนผู้ป่วยท้อง
นอกมดลูกแตกและเมื่อผู้ปว่ยมีภาวะดังกลา่วแลว้จะเป นผู้ป่วยฉุกเฉิน  ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดแพทย์ผู้ผ่าตัด
และทีมวิสัญญีจะต้องเตรียมผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ปัญหา   ทีพบบ่อยคือ ผู้ป่วยเสียเลือดมาก แต่ยังไม่
สามารถให้เลือดได้เลยต้องรอผลตรวจเลือด จึงจ าเป นต้องให้   สารน้ าต่าง ๆ ทดแทนการให้เลือดก่อน 
กรณีศึกษาท าใหท้ราบถงึการใหก้ารระงับความรู้สึกผู้ปว่ยประเภทน้ี   ที่ถูกต้องทางทฤษฏีและวิชาการ จึงจะส่งผล
ท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่สุด และระยะเวลานอนโรงพยาบาลน้อยที่สุด  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดทอ้งนอกมดลกูแตกที่มี
ภาวะช็อกและมดลูกอักเสบ  และน ามาวางแผนเพื่อให้การพยาบาลต่อไป 
 
ผลการศึกษา :  
รายที่ 1  HN 540190   AN23041 
 หญิงไทย อายุ 35 ปี  น้ าหนัก 56 กิโลกรัม  สูง 156 เซนติเมตร  ไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนด้วย
อาการปวดท้องน้อย  2 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล  ผู้ป่วยหลังท าหมัน 4 ปี  ที่ โรงพยาบาลชุมชน               
มีประจ าเดือนกระปริดกระปรอย 10 วัน  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลชุมชน ตรวจร่างกายผู้ป่วย ค่า Hct 32%  , 
Ultrasound: Free fluid cul de sac , Upt = positive ได้ให้สารน้ า 0ศ9 NSS  1000 ml  x2 แขนซ้ายและ
ขวา  ความดันโลหิต 80/40 มิลลิเมตรปรอท  ได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช  ทางโทรศัพท์ ขอส่งต่อ
ผู้ป่วย วินิจฉัยโรคเบื้องต้นคือ  Rupture ectopic pregnancy with hypovolemic shock จึงส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทั่วไป  พบแพทย์เฉพาะทางสูติ ถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ผู้ป่วยดูเห น่ือย             
BP 81/40  mmHg    HCT 27 % สูติแพทย์ประเมินผลแล้วขอ set ผ่าตัดด่วน แบบ Fast tract เมื่อเตรียม
ผู้ป่วยพร้อมจึงน าส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินไปห้องผ่าตัดทันที  ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่ว ร่างกาย 
(general Anesthesia ć  E.T tube)  เว ลา  11 ศ35-12ศ30 นศ   ใ ช้เ วลาผ่าตัด  55  นาที  ยาที่ใ ช้คื อ                    
1. Thiopental 250 mg   2ศSucciny choline 100 mg  3.cisatracuriam 5mg  4.Mophine 4 mg 
.Atropine 1.2mg prosingmine 2.5 mg    สรุปการผ่าตัด  พบเลือดในช่องท้อง 1500 ml ให้ PRC 1 ũ, 
สารน้ าที่ ได้ รับ 1800 ml  , Urine ออกดี  330 ml Hctในระหว่ างผ่าตัด 24 % Post diagnosis : 
RupterRT.tubal pregnancy Operation : Bilateral Salpingectomy ผู้ป่วยอยู่ห้องฟักฟื้น 1 ชั่วโมง       



ปวดแผลพอทนได้  รับยาแก้ปวด MO 4 mg I.v  ส่งกับหอผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยตื่นดี  สัญญาณชีพปกติ            
ไม่ปวดแผลมาก  วันที่ 2 หลังผ่าตัด ปวดแผลน้อยลง ไม่มีไข้  ได้รับ PRC 1 ถุง  Hctหลังให้ 4 ชั่วโมง  34 % 
ผู้ป่วยลุกน่ัง  เดินได้เล็กน้อย    วันที่ 3 หลังผ่าตัด ไม่มีไข้  ทานอาหารได้ ท้องอืดเล็กน้อย   แผลผ่าตัดแห้งดี  
วันที่  4 หลังผ่าตัด ไม่มีไ ข้  ท้องไม่อืด  แพทย์อ นุญาตให้กลับบ้านได้  รว มนอนโรงพยาบาล 4 วั น               
ฟังผล Patho11 ธันวาคม 2561  และผู้ป่วยมาตามนัด  ผล pathoปกติ 
 
รายที่ 2 : การพยาบาลการให้ระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตกและมีภาวะช็อก ร่วมภาวะอักเสบใน
อุ้งเชิงกราน  HN 362849   AN 997 
 ผู้ป่วยหญิงไทย  26 ปี  น้ าหนัก 50 กิโลกรัม  สูง 158 เซนติเมตร  ไปรักษาที่โรงพยาบาลชุ มชน     
ด้วยอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้ ถ่ายเหลวร่วมด้วย   
ผู้ป่วยขณะน้ียังเป นประจ าเดือนอยู่  เป นมาได้ 7 วัน  มีบุตรแล้ว 3 คน  คนสุดท้ายอายุ 5 ปี  คุมก าเนิดโดย
การกินยาคุมก าเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์เป นคร้ังคราว  โรงพยาบาลชุมชนรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาล ผู้ป่วย   
ปวดท้องมากขึ้น  ตรวจ Ultrasound not  seen free air flrid in cul de sac fast position at hemato 
renal pouceและ UPT = positive  ผล CBC Hct 35 %  wbc 10,160 cell/mmˆ3 แพทย์ประจ า
โรงพยาบาลชุมชนได้ Consult แพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช  วินิจฉัย เบื้องต้น Ruptur ectopic pregnancy    
ć PID จึงขอ Refer ผู้ป่วย ถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทั่วไป  สูติแพทย์ได้ประเมินผู้ป่วย ขอ Set ผ่าตัด Fast 
tract OB-Gyn เมื่อเตรียมผู้ป่วยพร้อม และผู้ป่วยขอท าหมันด้วย HCT 21 %  ถึงห้องผ่าตัด ทีมวิสัญญีได้
ประเมินผู้ป่วยและให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยแบบทั่วร่างกาย (general Anesthesia ćE.T tube) ยาที่ใช้คือ 
1ศ Propofol100 mg  2ศSuccinycholine 100 mg   3ศAtracrium 30 mg  4ศmophine 5 mg 5ศAtopine 
1.2 mg   6.prosigmine 2.5 mg  รวมเวลาผ่าตัด 65 นาที การผ่าตัด พบเลือดในช่องท้อง 1000 ml ให้เลือด 
PRC 1 ũ, สารน้ า 1800 ml  Urine ออก 310 ml Hct25 %  สรุป Diagnosis Rupter Rt. Tubal 
pregnancy Operation Biteral  salpinqectomy  ผ่าตัดเสร็จส่งผู้ป่วยห้องฟักฟื้น  ผู้ป่วยตื่นดี หายใจปกติ  
ปวดแผลได้ยาแก้ปวด Morphine 5 mg อาการผู้ป่วยปกติจึงส่งกับหอผู้ป่วย วันที่ 1 หลังผ่าตัดผู้ป่วยยังปวด
แผลอยู่  มีไข้  แพทย์ให้การรักษาโดยให้ Antibiotic ร่วมด้วยคือ Cef-tri 2g O.Dและ Metronidazole      
500 mg I.v ทุก 8 ชั่วโมง  และให้เลือด PRC อีก 1 ถุง  วันที่  2 หลังผ่ าตัด มีไข้ต่ า ๆ ปวดแผลน้อยลง               
แต่ยังเห น่ือย HCT 25 % จึงให้สารน้ าและเลือดอีก 1 ถุง วันที่  3 หลังผ่าตัดไข้ไม่มี เห น่ือยน้อยลง             
เดินคล่องขึ้น  ทานอาหารได้ท้องอืดเล็กน้อย  วันที่ 4 หลังผ่าตัด  ไม่มีไข้  ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่น ทานอาหารไ ด้
ท้องไม่อืด  แผลผ่าตัดแห้งดี  ปัสสาวะปกติ  ถ่ายอุจจาระปกติ  ผล CBC ล่าสุด WBC  12,060 cell / mm3 

,HCT 35 %  แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านรวมนอนโรงพยาบาล   5 วัน  นัดฟังผลชิ้นเน้ืออีก 2 สัปดาห์   ผู้ป่วย
มาพบแพทย์ตามนัด พบผลชิ้นเน้ือ  Acute  Sapingitis 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1  ผลตรวจ 
ผลการตรวจร่างกาย รายที่ 1 รายที่ 2 

ทั่วไป BW. 56 Kg  ,สูง 156 Cm.   
BP 81/40 mmHg  , P = 118 
คร้ัง/นาที  RR 20 คร้ัง/นาที  , 
  T 36.5C 

BW. 50 Kg  ,สูง 158 Cm.   
BP 100/60 mmHg  , P = 100 
คร้ัง/นาที  RR 20 คร้ัง/นาที  , 
 T 38.2C 

ตรวจระบบ EENT เปลือกตาซีด  2 ข้าง เปลือกตาซีด  2 ข้าง 
Lung Clear , Nomalbreathsound Clear , Nomalbreathsound 
Abdomen หน้าท้องโป่งตึง  กดเจ็บทั่วท้อง หน้าท้องโป่งตึง  กดเจ็บทั่วท้อง 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
CBC และ Electrolyte HCT 27 % , Plt 264x103 

wbc 5750 call/mm3 
HCT 21 % , Plt 199x103 
wbc 10160 call/mm3 

จอง PRE 4 ถุง 4 ถุง 
การตรวจพิเศษ   
CXR  ปกติ ปกติ 
UPT Positive Positive 
Ultrasound Free fluid cul de sac Fast  Positive at hemato  

renal pouch 
Pathology report ปกติ Acute  salpingitis 
  
จากการเปรียบเทียบตารางที่ 1 ผลการตรวจ  ผู้ป่วยทั้ง 2 เป นดังน้ี 
ผลตรวจที่เหมือนกันคือ 
 1.ตรวจพบมีของเหลวในช่องท้องจากผลการตรวจ Ultrasound  หน้าท้องโป่งตึง 
 2. มีภาวะ Shock รายที่  1 HCT 27 % BP 81/40 mmHg รายที่  2 HCT 21 %  BP 100/60 
mmHg   
 3. พบการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ 
ผลการตรวจที่แตกต่างกันคือ 

1. รายที่ 2 มีไข้  ผล Patho = Acute salpingitis    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 2 ประวัติและข้อมูลผู้ป่วยทัว่ไป 
ผลการตรวจ

ร่างกาย 
รายที่ 1 รายที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป อายุ 35 ปี HN 540190 AN23041 น้ าหนัก 
56 กิโลกรัม  สูง 156 เซนติเมตรมีบุตรแล้ว 
3 คน  บุตรคนสุดท้าย อายุ 4 ปี   

อายุ 26 ปี HN 362849  AN997 
น้ าหนัก 50 กิโลกรัม สูง 158 เซนติเมตร 
มีบุตร 3 คน  บุตรคนสุดท้ายอายุ 5 ปี  

อาการส าคัญ ปวดท้องน้อย 2 ชั่วโมง   ปวดท้องมากขึ้น 1 วัน   
ประวัติการเจ็บป่วย มีประจ าเดือนกระปริดกระปรอยมาได้ 10 

วัน  2 สัปดาห์ ปวดท้องมารักษาได้ยาไปกิน 
ดีขึ้น แต่ยังไม่หายขาด 

3 วันก่อนปวดท้องมีไข้  ถ่ายเหลว  
รักษาที่โรงพยาบาล กินยาดีขึ้น 

ประวัติเจ็บป่วยใน
ครอบครัว 

บุคคลในครอบครัวไม่มีโรคร้ายแรง  มารดา
เป นโรคเบาหวาน 

บุคคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มี
โรคติดต่อร้ายแรง 

ประวัติการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้ยา 
ประวัติการใช้สาร
เสพติด 

ไม่สูบบุหร่ี  ดื่มสุราตามเทศกาล  ปฏิเสธ
การใช้สารเสพติด 

ไม่สูบบุหร่ี  ดื่มสุราตามเทศกาล 
ปฏิเสธการใช้สารเสพติด 

การคุมก าเนิด ท าหมันได้ 4 ปี กินยาคุมก าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
 จากการเปรียบเทียบตารางที่ 2 ผลการตรวจ  ผู้ป่วยทั้ง 2 เป นดังน้ี 
ผลตรวจที่เหมือนกันคือ 
 1. อาการส าคัญ  ปวดท้อง  มีประวัติประจ าเดือนกระปริดกระปรอย  
 2. มีลูก 3 คน 
 3. รักษาโดยการผ่าตัด 
ผลการตรวจที่แตกต่างกันคือ 

1. รายที่ 1 ท าหมัน 4 ปีแล้ว 
2. รายที่ 2 กินยาคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน 
3. รายที่ 2 มีไข้ 

จากการที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดและนอนโรงพยาบาล  จึงมีการเปรียบเทียบแผนการดูแลสุขภาพ 11 แบบ 
ของกอร์ดอน ดังแสดงตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3  เปรียบเทียบข้อมูลแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน  กับกรณีศึกษา 2 ราย 
แบบแผนสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 
1ศ การรับรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพและการดูแล
ตนเอง 

ผู้ป่วยรับทราบว่าการท าหมัน
สามารถตั้งท้องได้แต่ผู้ป่วยไม่ทราบ
ว่าท้องเพราะคิดว่าเป นประจ าเดือน
ปกติ 

ผู้ป่วยขาดความเข้าใจการใช้ยา
คุมก าเนิดฉุกเฉิน และไม่ทราบว่าเป น
มดลูกอักเสบ  ทราบว่าตัวเองเป น
ปัสสาวะอักเสบ 

2ศโภชนาการและการเผา
ผลาญอาหาร 

รับประทานอาหารค่อนข้างเค็ม เน่ือง 
จากลิ้นรับรสไม่ดี  ไม่ได้ควบคุมการ
ปรุงเน่ืองจากเป นอาหารจานเดียง 

รับประทานอาหารพื้นบ้านชอบอาหาร
หวาน มัน เค็ม 

3ศการขับถ่ายของเสีย ขับถ่ายอุจจาระทุกวัน  ปัสสาวะวัน
ละ 5-6 คร้ัง / วัน 

ขับถ่ายอุจจาระทุกวัน  ปัสสาวะวันละ  
5-6 คร้ังต่อวัน 

4ศ การออกก าลังกายและ
การท ากิจกรรม 

ไม่ค่อยออกก าลังกายแต่ท างานบ้าน  
งานสวน 

ไม่ค่อยออกก าลังกาย แต่ท างานบ้าน 
งานสวน 

5ศ การพักผ่อนนอนหลับ นอนหลับวันละ 6-8 ซมศ แต่นอน
หลับยากเป นบางวัน 

นอนหลับวันละ 8 ชั่วโมงไม่มีปัญหาใน
การนอน 

6ศการรับรู้และสติปัญญา รู้ตัวรู้เร่ืองดี  อ่านออก  เขียนได้  
การศึกษา จบ มศ 3 

รู้ตัวรู้เร่ืองดี  อ่านออกเขียนได้ 
การศึกษา จบ มศ 3 

7ศการรับรู้ตัวเองและอัต
มโนทัศน์ 

รับรู้การเจ็บป่วยต้องผ่าตัดจึงจะหาย  
และดูแลแผนผ่าตัดให้ดีจึงกลบับา้น
ได้ 

รับรู้การเจ็บป่วยจะต้องผ่าตัดจึงจะ
หาย และรักษาภาวะปัสสาวะอักเสบ
ร่วมด้วย 

8ศ บทบาทและความ 
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว 

สามีและลูกมีความสัมพันธ์ดี รักใคร่
กันดี 

สามีและลูกมีความสัมพันธ์ดี  รักใคร่
กันดี 

9ศเพศและการเจริญพันธุ์ มีเพศสัมพันธ์กับสามีตามปกติ มีเพศสัมพันธ์กับสามีตามปกติ 
10ศ การเผชิญความเครียด
และความทนต่อความ 
เครียด 

เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาเพื่อนบ้านและ
บุตร  และจะพยายามพึ่งตนเองไม่ท า
ตัวเป นภาระต่อผู้อื่น 

มีความเครียดเร่ืองหลาน  นาน ๆ คร้ัง 
แต่ไม่นานจะพูดคุยกับเพื่อน ๆ เพื่อให้
หายเครียด   

11ศ คุณค่าและความเชื่อ นับถือศาสนาพุทธ  ท าบุญและเชื่อ
เร่ืองบาปบุญ 

นับถือศาสนาพุทธ  ท าบุญตาม
เทศกาลและโอกาส 

  จากการเปรียบเทียบตารางที่ 3 ผู้ป่วยรายที่ 1 รู้ว่าการท าหมันสามารถตั้งครรภ์ได้แต่ไม่ รู้ว่า
ตัวเองตั้งครรภ์คิดว่าเป นประจ าเดือนตามปรกติ  ผู้ป่วยรายที่ 2 ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้ยาคุมแบบฉุกเฉิน  
คือ ใช้ต่อเน่ือง  และไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน คิดว่าเป นทางเดินปัสสาวะอักเสบ แต่ทั้ง 2 ราย 
เข้าใจว่าตัวเองเป นท้องนอกมดลูกแตก  ต้องรักษาโดยการผ่าตัดถึงจะหาย  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4  เปรียบเทียบและวเิคราะห์จากการศึกษาผู้ป่วย 2 ราย 
ประเด็น

เปรียบเทียบ 
กรณีศึกษา รายที่ 1 กรณีศึกษา รายที่ 2 การวิเคราะห์แล้ว 

น าไปสู่การพยาบาล 
1. สาเหตุหรือ
ปัจจัยของการเกิด
โรค 

- ท าหมัน 4 ปี มี
โอกาสตั้งครรภ์และ
เป นการตั้งครรภ์นอก
มดลูกได้ 

- กินยาคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉิน  ท าให้การท างาน
ของท่อรังไข่ผิดปกติ  
และมีภาวะมดลูกอักเสบ
จะมีพังผืดท าให้การ
เดินทางของตัวอ่อนไปฝงั
ตัวในโพรงมดลูกล าบาก  
ท าให้เกิดภาวะตั้งครรภ์
นอกมดลูกได้ 

- จากข้อมูลท าให้ทราบถึง
ความแตกแต่งของผู้ป่วย 2 
ราย  ต้องได้รับการผ่าตัดทั้ง 2 
ราย แต่ผู้ป่วยรายที่ 2  ต้อง
ได้รับการรักษาภาวะอักเสบใน
อุ้งเชิงกราน 

2. การรักษา -ผ่าตัด Bilateral 
salpinqectomy 
- ให้เลือด 2 ถุง  ยาแก้
ปวด ,ให้สารน้ า  
-นอนโรงพยาบาล 4 
วัน 

- ผ่าตัด Bilateral 
salpinqectomy 
- ให้เลือด 3 ถุง  
- ให้สารน้ า 
- ให้ antibiotic  
-นอนโรงพยาบาล 5 วัน 

- สภาวะการเกิดโรคต่างกันแต่
การรักษาเหมือนกัน ต่างกันที่
เป นโรคร่วมก็รักษาเพิ่ม 

3.ข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล  
- ระยะก่อนผ่าตัด   
(3 ข้อ) 

 
 
-ผู้ป่วยมีภาวะ 
Hypovolemic shock  
 
 
-ผู้ป่วยมีความกังวล
เกี่ยวกับการผ่าตัด 
 

 
 
-ผู้ป่วยมีภาวะ 
Hypovolemic shock 
 
 
-ผู้ป่วยมีความกังวล
เกี่ยวกับการผ่าตัด 
 
-มีภาวะอักเสบในอุ้งเชิง
เชิงกราน 

 
 
-ดูแลให้ได้รับเลือดและสารน้ า
อย่างถูกต้องและถูกวธิี 
-ประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วย
เป นระยะจนปลอดภัย 
- อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคที่
เป น  จ าเป นต้องรักษาโดยการ
ผ่าตัดผู้ป่วยรับทราบ 
- อธิบายให้เข้าใจ แนะน าการ
รักษาความสะอาดช่องคลอด 
- ดูและให้ได้รับยา Antibiotic 
ตามแผนการรักษา 

- ระยะผ่าตัด  
(5 ข้อ) 

- มีโอกาสผ่าตัดผิดคน - มีโอกาสผ่าตัดผิดคน -ซักถามพูดคุย  ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง เอกสารตรงกับ
ผู้ป่วย 
-ใช้ระบบ Surgical safety 
check lisk  ในห้องผ่าตัดมี  
sing in  ,sing out , time 
out 



ประเด็น
เปรียบเทียบ กรณีศึกษา รายที่ 1 กรณีศึกษา รายที่ 2 

การวิเคราะห์แล้ว 
น าไปสู่การพยาบาล 

-มีโอกาสเกิดภาวะ
พร่องออกซิเจน 

-มีโอกาสเกิดภาวะพร่อง
ออกซิเจน 

-pre O2 100% 5-10 นาที 
- เตรียมอุปกรณ์ใส่ E.T ให้
พร้อมและกรณีใส่ E.T ยากมี
อุปกรณ์พร้อม 
- เตรียม Monitor ให้พร้อมใช้
งานตลอด 
- ให้ยาหย่อนกล้ามเน้ือเพื่อใส่
ท่อหายใจสะดวกป้องกัน 
aspiration  
- ประเมินวัด O2 sat ให้ 95 % 
 

- ระยะผ่าตัด (ต่อ) 
(5 ข้อ) 

-มีโอกาสเกิดอันตราย
จากการสูญเสียเลือด 

-มีโอกาสเกิดอันตราย
จากการสูญเสียเลือด 

-เตรียมความพร้อมการให้
เลือด การให้สารน้ า 
- ก่อนให้เลือดตรวจสอบความ
ถูกต้องร่วมกับวิสัญญีอีกคน
ก่อนให้ 
- หลังให้เลือดและสารน้ า
สังเกตอาการผิดปกติ 

- มีโอกาสเกิดภาวะ
อุณหภูมิต่ า 

- มีโอกาสเกิดภาวะ
อุณหภูมิต่ า 

- ป้องกันและลดการสูญเสีย
ความร้อนจากร่างกายโดย
เปิดเผยร่างกายเท่าที่จ าเป น 
จัดคลุมผ้าปลายมือปลายเท้า 
และให้ผ้าห่มไฟฟ้า บริเวณที่
ห่มได้  
- ดูแลบริเวณผ่าตัดไม่ให้เปียก
น้ า 
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส 

-มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนการจัด
ท่าของผ่าตัดและมี
บาดแผลอื่น ๆ  
นอกจากบาดแผล
ผ่าตัด 

-มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนการจัด
ท่าของผ่าตัดและมี
บาดแผลอื่น ๆ  นอกจาก
บาดแผลผ่าตัด 

-หลังดมยาสลบปิดตาทั้ง 2 
ข้าง ป้องกันภาวะตาแห้งเป น
แผล และป้องกันผ้าคลุมผ่าตัด 
เสียดสี 
- จัดท่าผ่าตัดทุกคร้ังควรให้อยู่
ในท่าที่ถูกต้อง  เช่น บริเวณ
แขนห้ามกางเกิน 90 องศา 



ประเด็น
เปรียบเทียบ กรณีศึกษา รายที่ 1 กรณีศึกษา รายที่ 2 

การวิเคราะห์แล้ว 
น าไปสู่การพยาบาล 

ป้องกันการบาดเจ็บของ
เส้นประสาท 
- จัดท่านอนหงายหลังตรง 
ป้องกันบาดเจ็บที่หลัง 

- ระยะผ่าตัด (ต่อ) 
(5 ข้อ) 

  - เมื่อมีการเปลี่ยนท่า หรือ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องแจ้ง
วิสัญญีพยาบาลทุกคร้ัง  เพื่อ
ระวังศีรษะและคอ ป้องกันการ
บาดเจ็บบริเวณคอซึ่งอาจจะ
น ามาซึ่งความพิการได้ 
- การใช้จ้ีผ่าตัด  ต้อง
ตรวจสอบ Plate เรียบร้อย  
ตรวจสอบโลหะ  ทุกชนิดต้อง
น าออกก่อนเร่ิมให้การระงับ
ความรู้สึก 

ระยะหลังผ่าตัด  
(3 ข้อ) 

- ไม่สุขสบายเน่ืองจาก
ปวดแผลผ่าตัด 

- ไม่สุขสบายเน่ืองจาก
ปวดแผลผ่าตัด 

- ประเมินผลความปวดผู้ป่วย 
> 5 คะแนน ให้ยาแก้ปวดตาม
แนวทางการให้ยาแก้ปวดของ
วิสัญญี 
- อธิบายให้ผู้ป่วยทราบสาเหตุ
การปวดแผลเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยชักถามปัญหา 
- จัดนอนท่า Fowler 
position 
- ให้การพยาบาลอย่างนุ่นนวล 

- ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการ 
ตกเปล 

- ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการ 
ตกเปล 

-ยกราวกั้นเตียงหรือเปลนอนขึ้น 
-ทดสอบความรู้สึกตัวเบื้องต้น
โดยการปลุก 
-สังเกตกิจกรรมเคลื่อนไหว 
-ผู้ป่วยตื่นดี  เต็มที่แล้ว 
แนะน า และอธิบายให้คนไข้
เข้าใจ ก าลังนอนบนเปล
ห้องพักฟื้นให้ระวังอย่าลุกขึ้น
จะตกเปล 

ระยะหลังผ่าตัด  
(3 ข้อ) 

 -ขาดความรู้การปฏิบัติ
ตัวจากภาวะการอักเสบ

-แนะน าความรู้เร่ืองสรีระของ
มดลูกเพื่อจะได้เข้าใจในการ



ประเด็น
เปรียบเทียบ กรณีศึกษา รายที่ 1 กรณีศึกษา รายที่ 2 

การวิเคราะห์แล้ว 
น าไปสู่การพยาบาล 

ในอุ้งเชิงกราน ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
- แนะน าการท าความสะอาด
อวัยวะสืบพันธ์ภายนอกและ
เปลี่ยนผ้าอนามัยทุกคร้ังที่ชุ่ม
หรืออย่างน้อยทุก 3-4 ชั่วโมง 
- ควรมีเพศสัมพันธ์แบบ
ปลอดภัยคือใช้ถงึยางอนามัย 
- เมื่อสงสัยตัวเองหรือคู่นอน
อาจติดโรคติดต่อควรมารับการ
ตรวจเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่
ลุกลามหรือแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 
-เมื่อมีอาการผิด  เช่น ปวดทอ้ง 
ตกขาวมีกลิน่  มีไข้ มีเลือดออก
กระปริดกระปรอย  ปัสสาวะ
แสบขัด ควรมาพบแพทย ์

 
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยทั้ง 2 เป นดังน้ีผลตรวจที่เหมือนกันคือ 
 1. การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัดมี 2 ข้อ  มีภาวะ Shock , กังวลการผ่าตัด 
 2. การพยาบาลขณะผ่าตัดมี 5 ข้อ  ผ่าตัดผิดคน , พร่องออกซิเจน , อันตรายจากการเสีย เลือด , 
อุณหภูมิต่ า , มีบาดแผลจากการจัดท่าและอื่นๆ   
 3. การพยาบาลหลังผ่าตัดมี 2 ข้อ คือปวดแผล และ ตกเปล 
 
ผลการตรวจที่แตกต่างกันคือ 

1. รายที่ 2 การพยาบาลก่อนผ่าตัด 1 ข้อ มีภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน 
2. รายที่ 2 การพยาบาลหลังผ่าตัด 1 ข้อ คือขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวจากการอักเสบอุ้งเชิงกราน 
3. การรักษา รายที่ 2 นอนโรงพยาบาล 5 วัน รับยา Antibiotic รับเลือด 3 ถุง 

รายที่ 1 นอนโรงพยาบาล 4  วัน รับเลือด 2 ถุง 
 
 
สรุปกรณีศึกษา ทั้ง 2 ราย 
 ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป นท้องนอกมดลูกแตกที่มีภาวะช็อกและได้รับการรักษาโดยผ่าตัดแบบฉุกเฉิน Fast 
tract โดยส่งต่อผู้ป่วยจากห้องฉกุเฉินโรงพยาบาลทั่วไป  ไปห้องผ่าตัดเลย ได้รับการให้การระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วร่างกาย (general Anesthesia) ท าการผ่าตัด  ตัดท่อรังไข่ทั้ง 2 ข้าง ปัญหาที่ส าคัญของผู้ป่วยคือ  เสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตจากภาวะช็อก  ที่เสียเลือดมาก ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง หรือไม่ขึ้นอยู่กับการคัดกรองการประเมิน
อาการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด  
จนถึงผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ  เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน จนผู้ป่วยดีขึ้นทั้ง 2 ราย  ผู้ป่วยรายที่  1  นอน



โรงพยาบาล 4 วัน  ผู้ป่วยรายที่ 2  นอนโรงพยาบาล 5 วัน   เพราะผู้ป่วยรายที่ 2 มีภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน
ร่วมด้วย ได้รักษาให้ยาฆ่าเชื้อหลังตัดไหมแผลแหง้ดี  ผลชิ้นเน้ือพบมีการอักเสบของท่อน าไข่ข้างขวา  ผู้ป่วยทั้ง 
2 รายไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 
 
วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
 การตั้งครรภ์นอกมดลูก  เกิดได้กับสตรีวัย เจริญพันธุ์ทุกราย  หากประเมินอาการวินิจฉัย   ดูแล
รักษาพยาบาลล่าช้า  อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการช็อกได้  จึงมีข้อเสนอแนะการพัฒนาการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อก  ดังน้ี 
 ผู้ป่วย 2 รายไม่รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงท้องนอกมดลูก  แต่ไม่ทราบว่าอาการท้องนอกมดลูกจะมีอาการ
อย่างไรบ้าง  ซึ่งถ้าให้ผู้ป่วยสังเกตตนเองก็เป นการยาก  เพราะทั้ง 2 คนคิดว่าเป นประจ าเดือน ตามปกติ แต่
เป นกระปริกกระปรอย 7-10 วัน  การให้ความรู้ค าแนะน าผู้ป่วยควรมีระบบสื่อสารแ บบ 2 ทาง คนไข้และ
แพทย์  หรือ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องผ่านโทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบหลากหลายให้เข้าใจ  น่าจะ
เป นสิ่งดี  และเพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคน้ีให้คลอบคลุม  จะท าให้ผู้ป่วยหรือคนที่สงสัยว่า
ตัวเองเป นโรคท้องนอกมดลูกเข้าใจ  ซึ่งจ าน าไปสู่การดูแลตัวเองจากโรคท้องนอกมดลูกได้ในระดับดีขึ้น 

1. กรณีศึกษา ทั้ง 2 ราย  การค้นหาข้อมูลจากประวัติผู้ป่วยใน  มีความยุ่งยาก มากเพราะ  แฟ้ม
ประวัติผู้ป่วยในเก็บไว้รอท าลาย จึงไม่สะดวกในการค้นหา ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล  ทั้งเพื่อการศึกษาหรือวิเคราะห์งานคุณภาพต่าง ๆ  

2. มีการพัฒนาระบบส่งต่อและประสานงานเครือข่ายสม่ าเสมอ  ประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบส่ง
ต่อและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

3. พัฒนาสมรรถนะพยาบาลห้องฉุกเฉิน  หอผู้ป่วยสูตินรีเวช  การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติใน
ผู้ป่วยที่สงสัยตั้งครรภ์นอกมดลูก  และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว  

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้
เคร่ืองมือพิเศษ เพื่อประเมินอาการและให้การรักษาพยาบาลได้ถูกต้องรวดเร็ว  เพื่อลดความเสี่ยงที่รุนแรง 
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