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การพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกในเด็กที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย
Nursing Care of Dengue Hemorrhagic Fever in Children with Dengue Shock Syndrome
: 2 Case Studies
บทคัดยอ
สุเนตร นูสีหา ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง (ป.พ.ส.)
หอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชุมแพ (อาคารคลอดแมและเด็กชั้น 4)
เปนการศึกษาการใหการพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออก ที่มีภาวะช็อก 2 ราย มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพยาบาลผูป วยโรคไขเ ลื อดออกที่มีภ าวะช็ อกแบบองคร วม โดยใชแบบประเมิน ภาวะ
สุขภาพตามแบบแผนทางดานสุขภาพของกอรดอน การใชกระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการดูแลตนเอง
เปนกรอบแนวคิดในการดูแลผูปวย ผูปวยรายที่1 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไขเลือดออกเกรด 3 ที่มีภาวะ
ช็อกและมีโรครวม คือภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา มีภาวะน้ําในชองเยื่อหุมปอดขางขวา และมีตุมพุพองบริเวณ
สะดือ ผูปวยรายที่ 2 ไดรับการวินิจฉัย วาเปนโรคไขเลือดออกที่มีภาวะช็อกรวมกับ ภาวะแคลเซียมในเลือด
ต่ํา ภาวะน้ําในชองเยื่อหุมปอดดานขวา ผลการศึกษาพบวาผูปวยทั้ง 2 ราย เปนผูปวยที่อยูในระยะวิกฤต มี
ประเด็นปญหาทางการพยาบาลสําคัญที่เหมือนกันคือ มีภาวะช็อก เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมาออกนอก
เสนเลือด ภาวะไมสมดุลของสารน้ําและอิเล็กโทรไลตในรางกาย ภาวะน้ําในชองเยื่อหุม ปอดขางขวา
การติดเชื้อไวรัสเดงกี มี 3 ระยะไดแก ระยะไข ระยะวิกฤต และระยะฟนตัวในแตละระยะมีอาการ
เฉพาะแตกตางกัน โดยองคการอนามัยโลกไดเสนอเกณฑการวินิจฉัยไขเลือดออกจากอาการและอาการแสดง
ไว 5 อาการ เพื่อใชในการประเมินผูปวย ไดแก ไขสูง ผลการทดสอบทูนิเกต ไดผลบวก เกล็ดเลือดต่ํา เม็ด
เลือดขาวต่ํา และพบการรั่วของพลาสมา ซึ่งในแตละระยะของโรค พยาบาล มีบทบาทสําคัญในการประเมิน
ผูป ว ย และให การดู แลอย างทัน ทวงที เพื่อป องกัน อัน ตรายและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิด ขึ้น รวมถึงใน
ปจจุบันมีการใหวัคซีนในการปองโรคดวย บทบาทที่สําคัญของพยาบาลในการประเมินอาการเบื้องตนกอน
เขาสูร ะยะช็ อก การดูแลรักษาพยาบาลและการปองกัน โรคไขเลือดออกเพื่อลดภาวะแทรกซอนและการ
สู ญ เสี ย ชี วิ ต ของผู ป ว ย โรคไข เ ลื อดออกที่มี ภ าวะช็ อ กเป น ภาวะวิ ก ฤตแต ถ าได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย การดู แ ล
รักษาพยาบาลถูกตองและรวดเร็ว จากทีมสหสาขาวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานแลวก็จะทํา
ใหผูปวยปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน
คําสําคัญ : โรคไขเลือดออกในเด็ก บทบาทพยาบาล
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Abstract :
The study of nursing care in 2 dengue hemorrhagic fever (DHF) patients with dengue
shock syndrome (DSS) The objective was to describe holistic nursing care using Functional
Health Pattern by Gordon to assess nursing process and Self Care Theory as the framework.
The first patient was dengue hemorrhagic fever with shock grade 3 with hypocalcemia, right
pleural effusion and impetigo at umbilicus The second patient was DSS with hypocalcemia,
right pleural effusion, Both patients had the same critical nursing diagnosis such as shock,
plasma leakage, electrolyte imbalance and pleural effusion.
Due to the differences in clinical presentation in each of 3 phases of dengue
hemorrhagic fever (febrile phase, critical phase, convalescent phase), the diagnostic criteria
of DHF consists of high fever, positive tourniquet test, thrombocytopenia and plasma
leakage (World Health Organization). Nurse play an important role in assessing and
providing immuediate nursing care in order to reduce disease complications. Moreover
primary prevention by vaccination is now available. This article focused on the nursing role
in initial assessment prior to shock stage and dose observation could help reduction of the
complications and death rates.
Keywords : dengue hemorrhagic fever in children , nursing role.
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บทนํา
โรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic fever : DHF) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลาย
(Aedes Aegypti) เปนพาหะ มี 4 สายพันธุคือ DENV-1 DENV -2 DENV -3 และ DENV -4 ซึ่งแตละสาย
พันธุ มีความแตกตางกัน ดังนั้น การติดเชื้อไวรัสสายพันธุหนึ่งแลว ไมมีผลตอการมีภูมิตานทานตอ ไวรัสสาย
พันธุอื่น ทําใหเปนโรคไขเลือดออกเดงกีซ้ําได เมือ่ ผูปวยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีซ้ําในภายหลังทําใหอาการของ
โรครุนแรงกวาการติดเชื้อครั้งแรก เด็กที่ติดเชื้อมี 2 กลุม คือ ไมมีอาการเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 90 มี
อาการเปนสวนนอยคิดเปนรอยละ 5 และมีอาการเลือดออกคิดเปนรอยละ 51 พบปญหาการระบาดในเด็ก
เพิ่มมากขึ้น ชวงเวลาที่มีเลือดออกเด็กตองไดรับการ ดูแลอยางใกลชิด เพราะโรคไขเลือดออกเดงกี่ที่เกิดใน
เด็กมีความ รุนแรงสงผลใหเด็กตองรับการรักษาในโรงพยาบาล และเปนเหตุใหเสียชีวิตไดมากกวาผูใหญ2
ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดครั้งแรกป พ.ศ. 2501 มีรายงานผูปวย 2,158 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 8.8
ตอประชากรแสนคน มีอัตราตาย 13.90 ตอประชากรแสนคน จากขอมูลเฝาระวังโรค ป พ.ศ.2563 ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 พบผูปวย 47,738 รายจาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตรา
ปวย 71.88 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 32 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.05 ตอแสนประชากร อัตราสวน เพศ
ชายตอเพศหญิง 1: 0.91 ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 3
อันดับแรกมีดังนี้
1. จังหวัดชัยภูมิ
อัตราปวย 210.93 ตอประชากรแสนคน
2. จังหวัดนครราชสีมา
อัตราปวย 197.02 ตอประชากรแสนคน
3. จังหวัดขอนแกน
อัตราปวย 162.36 ตอประชากรแสนคน
ในจั ง หวั ด ขอนแก น มีผู ป ว ยสะสม 2,963 ราย คิ ด เป น อัต ราป ว ย 162.36 ต อ ประชากรแสนคน
มีรายงานการเสียชีวิตในผูปวยเด็ก 2 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.11 ตอประชากรแสนคน ซึ่งอัตราปวยโรค
ไขเลือดออกแยกรายอําเภอ อําเภอชุมแพ มีผูปวยสะสม 364 ราย คิดเปนอัตราปวย 294.19 ตอประชากร
แสนคน โรงพยาบาลชุมแพ มีผูปวยไขเลือดออกนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 239 ,235 ,13 ราย
ในปงบ พ.ศ.2562 ,2563 และ 2564 (9 เดือน ตั้งแตกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564) ตามลําดับมีผูปวย
ที่มีภาวะช็อก รอยละ 1.72,0.37,0 ไดสงตอไปรักษาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา (โรงพยาบาลขอนแกน)
รอยละ 2.63,2.39,0 ตามลําดับ จากการคิดวิเคราะหปญหาการเสียชีวิตของผูปวยในปจจุบันที่สําคัญ สวน
หนึ่ ง คื อ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาลจากการที่ ผู ป ว ยรั บ ส ง ต อ มาจากโรงพยาบาลชุ ม ชนที่ มี อ าการหนั ก มี
ภาวะแทรกซ อ น อั น เนื่ อ งมาจากโรงพยาบาลชุ ม ชนยั ง ขาดบุ ค ลากรหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการดู แ ล
รักษาพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกในเด็ก อาทิเชน กุมารแพทย อายุรแพทย พยาบาลเฉพาะทางในการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูปวยเด็กโรคไขเลือดออก ในระยะวิกฤตฉุกเฉิน
จากสถานการณดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพยาบาลผูปวยไขเลือดออก
แบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาลมาใชในการดูแลและประเมิน ซึ่งพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการ
ดูแลผูปวยไขเลือดออกระยะวิกฤตที่มีภาวะช็อกนั้น พยาบาลจะตองมีความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก พยาธิ
สรี ร วิ ท ยา การดํ า เนิ น ของโรค ทั ก ษะในการดู แ ลผู ป ว ยวิ ก ฤต และการปฏิ บั ติ ก ารการพยาบาลโดยใช
กระบวนการพยาบาลตั้งแต แรกรับ ตอเนื่ อง ครอบคลุ มทั้งด านร างกาย จิ ต ใจ อารมณ และจิต วิ ญญาณ
นอกจากการพยาบาลผูปวยใหไดรับความปลอดภัยแลว การดูแลดานจิตใจของญาติก็เปนสิ่งสําคัญยิ่งการให
คําแนะนําและขอมูลตางๆเปนสิ่งสําคัญยิ่ง การใหคําแนะนําและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนการใหญาติมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ก็จะทําใหเกิดความรวมมือในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางการพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกในเด็ก ที่มีภาวะช็อกแบบองครวม
วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา
1. วิเคราะหขอมูล ความรุนแรงและอุบัติการณในการเกิดโรค รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ
2. เลือกเรื่องจากปญหาและผลการวิเคราะหกรณีศึกษาผูปวยเปรียบเทียบ จํานวน 2 ราย ที่มีความซับซอน
อยูในระยะวิกฤต มีความตองการ การดูแลรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
3. ศึกษาคนควาจากตําราวิชาการเกี่ยวกับโรค อาการขางเคียง ผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ คูมือการ
ใชยา การซักประวัติจากบิดา มารดา ผูดูแลผูปวย เวชระเบียน การขอรับคําปรึกษาจากผูชํานาญกวาในการ
ดู แลผู ป ว ยไขเ ลื อดออก อาทิเ ช น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง กุมารแพทย หั ว หน าฝ าย/หั ว หน างาน เวชระเบี ย น
มาตรฐานการพยาบาล
4. ปฏิบัติการพยาบาล โดยใชมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลกําหนดเปนมาตรฐาน
วิชาชีพมีกระบวนการพยาบาลทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ
4.1 การประเมินผูปวยแรกรับและประเมินตอเนื่อง
4.2 การวินิจฉัยการพยาบาล
4.3 การวางแผนการพยาบาล
4.4 การปฏิบัติการพยาบาล
4.5 การประเมินผลการพยาบาล
5. สรุปเรียบเรียงเนื้อหาตามหลักวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาล เผยแพร
ไปยังหนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลเครือขายโซนตะวันตก เครือขายสุขภาพอําเภอชุมแพ
และสถานีอนามัยในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และเผยแพรทางสื่ออิเลคทรอนิคสแกผสู นใจ
การศึกษานี้เ ป น การศึกษาการใหการพยาบาลผู ป ว ยโรคไขเ ลื อดออกที่มีภ าวะช็ อก 2 ราย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา แนวทางการพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกที่มีภาวะช็อกแบบองครวม โดยใชแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนทางดานสุขภาพของกอรดอน การใชกระบวนการพยาบาลเปนกรอบ
แนวคิดในการดูแลผูปวย กรณีศึกษารายที่ 1 ทําการดูแลรักษาพยาบาลและศึกษาชวงวันที่ 26-29 มิถุนายน
2564 รวมระยะเวลา 3 วัน กรณีศึกษารายที่ 2 ทําการดูแลรักษาพยาบาลและศึกษาชวงวันที่ 31 มีนาคม
2563 – วันที่ 4 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 4 วัน
ผลการศึกษา : ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย
รายการตรวจ
คาปกติ
Case I
Case II
การแปลผล
1. Complete Blood Count
Hemoglobin 12-16 G/dl
Hct
29.5-37.1%
WBC Count 5,000-10,000
RBC
3-5 x10 3cell
MCV
74.8-88.3 FL

26-06-63

29-06-63

31-03-63

04-04-63

13.12
39.6
12,150
4.5x103
74.8

14.90
45
4,160
4.6x103
74.6

12.7
39.2
7,290
5.29x103
74.82

15.5
48-52
4,200
4.4x103
74.30

normal
มีการรั่วของพลาสมา
มีการติดเชื้อทั้งคาสูง-ต่ํา
normal
normal
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MCH
24.4-29.5 Pg
รายการตรวจ
คาปกติ

24.9

24.4
Case I

26-06-63

MCHC
Plt Count
PMN
Lymphocyte
Monocyte
Eosinophil
2. Electrolyte
Na+
K+
Cl HCO 3

Ca+

32.8-34.4g/dl
1.5-400,000
cell
50-70 %
20-40 %
2-8.9 %
1-6 %
132-140
mmol/L
3.5-5.6
mmol/L
97-108
mmol/L
15-29
mmol/L
8.510.5mmol/L

29-06-63

24.42
Case II

normal
การแปลผล

31-03-63

04-04-63

32.8
33
3
1.5x10 28,000

32.84
1.47x103

32.11
12,000

28.3
60.6
8.7
2.3

30
59.0
8.2
2.8

65
44.20
8.10
0

44
54
2
0

normal
การแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติมี leakage signs
ติดเชื้อเฉียบพลัน อักเสบ
มีการติดเชื้อไวรัส
normal
normal

136

130.2

126

130

hyponatremia

4.53

3.89

2.50

2.87

hypokalemia

103.4

104.9

98.50

107.9

normal

19

18

16

15

normal

-

8.3

-

6.8

hypocalemia

45

74

3. LFT
AST (SGOT)

7-34 U/L

-

75

ALP
ALT (SGPT)

35-100 U/L
0-35 U/L

-

68
23

4. Electrocardiogram : EKG

24.29

-

-

AST (SGOT) สูงแสดงถึง
การอักเสบเนื้อเยื่อตับ ตับ
ออน หัวใจ กลามเนื้อ
อาจเกิดหัวใจขาดเลือด ไต
วายเฉียบพลัน
65
62
normal
27
42
ALT (SGPT) คาเอมไซม
ALT ต่ําแสดงวาตับไดรับ
สารพิษถูกโจมตีจากไวรัส
ทําใหตับมีการบาดเจ็บได
Case II : sinus tachycardia, ST deviation and
moderate T-Wave , abnormality consider
inferior ischemia abnormal ECG
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ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย
รายการตรวจ

Case I
26-06-63

5. Chest X-ray : Case I

5. Chest X-ray : Case II

6. TSC:Throat swab for Influenza
Antigen A,B
7. PUS สะดือ
8. Urine

9. Urine culture
รายการตรวจ

คาปกติ

31-03-63

การแปลผล

04-04-63

Case I : right pleural effusion interstitial infiltrations at both
peripheral regions, suggestive of pulmonary congestion.
hepatomegaly at 11.30 am. วันที่ 29-06-2563
Case I : increase right pleural effusion and hepatomegaly
at 16.34 pm. วันที่ 29-06-2563
Case II : minimal right pleural effusion วันที่ 31-03-2563
Case II : increase right pleural effusion cephalization at BUL,
representing pulmonary congestion hepatomegaly
วันที่ 01-04-2563
Case II : influenza type A/B negative วันที่ 31-03-2563
Case I : few staphylococcus coagulase – negative at 26-06-63
Case I : color yellow, turbidity clear, pH 5, urine protein neg.
,RBC 0-1/HPF, bacteria few (normal)
- specific gravity 1.050 คาความถวงปสสาวะมีคาสูงแสดงถึงปสสาวะมี
ความเขมขน มีสภาวะการขาดน้ํา
- WBC 2-3 /HPF (0-1) อาจมีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อตอทางเดิน
ปสสาวะ ตองสงยืนยันผลดวย urine culture อีกรอบ at 26-06-2563
Case I : no growth after 2 days สงวันที่ 26 report 27-06-2563
Case I
Case II
การแปลผล
26-06-63

10. Arterial blood gas : ABG
pH
7.35-7.45 mmHg
pCO2
35-48 mmHg
pO2
80-100 mmHg
HCO3
22-26 mmol/L
BE (B)
-2.0-+3.0mmol/L
11. Screening test dengue
NS1Ag
Negative
IgM
Negative
IgG
Negative

Case II

29-06-63

29-06-63

31-03-63

04-04-63

-

-

7.49
27
42
16.2
-3.3

-

-

-

positive
negative
negative

-

- respiratory alkalosis
with partial
compensated by
metabolic acidosis
with severe hypoxia

เปนการตรวจคัดกรอง
แบบงายและเร็ว วินิจฉัย
การติดเชื้อไดตั้งแตแรกมี
เชื้อไวรัสเดงกีในเลือด
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ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย
รายการตรวจ

คาปกติ

Case I
26-06-63

11. การทํางานของไต BUN,Cr,Alb
BUN
5-23 mg/dL
Creatinine
0.51 mg/dL
Albumin
3.5-5.0 g %

-

Case II

29-06-63

-

31-03-63

23.27
0.72
3.24

การแปลผล

04-04-63

Case II : ผลตรวจวันที่ 31-03-2563
- คา BUN ที่สูงกวาปกติ อาจเกิดจาก
การทํางานของไตที่ผิดปกติมีภาวะไต
เสื่อมเฉียบพลัน ภาวะหัวใจลมเหลว
หรือขาดเลือดเฉียบพลัน
- ภาวะ shock จากเลือดไปเลี้ยงไตไม
พอ มีภาวะ dehydration จากการดื่ม
น้ํานอย มีเลือดบริเวณทางเดินอาหาร
- คา albumin ต่ําแสดงวาอาจเกิด
จากการดื่มน้ํา มีสารน้ําในรางกายมาก
ทําให albumin เจือจาง ขาด
สารอาหารจําพวกโปรตีน เปน
เวลานาน อาทิเชน ผูปวยโรค hepatic
disease, DM, HT, nephotic
syndrome.

ตารางการดูแลรักษาพยาบาลและยา (Medical treatment and Medication)
รายการ
การใหออกซิเจน

กรณีศึกษารายที่ 1
กรณีศึกษารายที่ 2
วันที่ 26-06-2563 at 12.30 pm.
วันที่ 31-03-2563
- on O2 mask with bag flow 10 LPM - on O2 mask with bag 10 LPM
(keep O2 saturation ≥ 95%)
- off O2 mask with bag 10 LPM
วันที่ 01-04-2563
- on O2 mask with bag 10 LPM
(keep O2 saturation ≥ 95%)
วันที่ 03-04-2563 at 23.30 pm.
- on O2 mask with bag 10 LPM
(keep O2 saturation ≥ 95%)
วันที่ 04-04-2563 at 10.00 am
- on HHHFNC 30 lit , FiO2 0.3
วันที่ 04-04-2563 at 12.00 pm.
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ตารางการดูแลรักษาพยาบาลและยา : Medical treatment and Medication (ตอ)
รายการ
กรณีศึกษารายที่ 1
สารละลายทางหลอดเลือดดํา วันที่ 26-06-2563
- 5% D/N3 500 cc v drip 40 cc/hr
วันที่ 27-06-2563
- 5% D/N3 500 cc v drip 20 cc/hr
วันที่ 28-06-2563
- 5% D/N3 1,000 cc v drip 40 cc/hr
วันที่ 29-06-2563
- 5% D/N3 1,000 cc v drip 40 cc/hr
- Dextran 40% 110 cc v drip in 1 hr
- 5% D/NSS v 77 cc/hr x 2 hr then
5% D/NSS v drip 55 cc/hr
- at 16.40 pm. off IV fluid, on lock Dextran 40% 110 cc v drip in 1 hr at 18.00 pm. 10% calcium
gluconate10 cc + 5% D/W 20 cc v
drip in 1 hr

กรณีศึกษารายที่ 2
วันที่ 31-03-2563
- 0.9% NSS 1,000 cc v load 2,000
cc in 1hr
- 0.9% NSS 1,000 cc + KCl 40 mEq
v drip 100 cc/hr
- ลด rate 0.9% NSS 1,000 cc v drip
จาก 100 cc/hr เปน 40 cc/hr
- IV fluid ขวดนี้หมด off ได
วันที่ 01-04-2563
- 5% D/N 2 1,000 cc v drip60 cc/hr
วันที่ 02-04-2563
-5% D/NSS 1,000 cc/hr v drip 100
cc/hr.
- at 06.30 am. Hct 50 % Notify
กุมารแพทยใหเพิ่ม rate IV ﬂuid เดิม
5% D/NSS 1,000 cc v drip 100 cc
/hr เปน 120 cc/hr แทน
- at 23.30 pm Hct 47% notify กุมาร
แพทย เพิ่ม rate 5% D/NSS 1000 cc
v drip 150 cc/hr x 4 hrs then rate
120 cc/hr
วันที่ 03-04-2563
- at 06.30 am. Hct 52 % notify
กุมารแพทยทราบใหเพิ่ม rate IV fluid
5% D/NSS 1,000 cc v drip จาก 120
cc/hr เปน 150 cc/hr
- Dextran 40% 500 cc v drip in1 hr
- 5% D/NSS 1,000 cc v drip 150
cc/hr
- at 16.30 pm. ลด rate IV fluid เดิม
จาก 150 cc/hr เปน 120 cc/hr
- at 18.30 pm.เพิ่ม rate IV fluid เดิม
120 cc/hr เปน150 cc/hr Hct 52%
เจาะซ้ํา 49%
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การดูแลรักษาพยาบาลและยา : Medical treatment and Medication (ตอ)
รายการ
สารละลายทางหลอดเลือดดํา

ยา

กรณีศึกษารายที่ 1

กรณีศึกษารายที่ 2
- at 22.30 pm. on Dextran 40
500 cc v drip in 1 hr
- Dextran 40 % 150 cc/hr v drip in
2 hr-02.30 am.
วันที่ 04-04-2563
-5% D/NSS 1,000 cc v drip 120
cc/hr at 06.30 am off IV fluid
- at 06.30 am. Haemaccel v 500
cc v drip 100 cc/hr
- at 10.00 am Haemaccel 500 cc v
drip 120 cc/hr
- at 09.50 am. 10 % calcium
gluconate 1 amp v drip in 1 hr
- at 10.00 am. Haemaccel จาก 120
cc/hr เปน 150 cc/hr
- at 12.00 pm. Haemaccel 500 cc
v drip 150 cc/hr in 1 hr
-paracetamol syp 1 ชอนชา oral prn - paracetamol 500 mg 1 tab oral
ทุก 6 hr.
prn ทุก 6 hr
- ceftriaxone 1g v drip OD
- oseltamivir 1 tab oral bid pc
- cloxacillin 300 mg v drip in30 min -10% elixir KCL 30 cc oral ทุก 4 hr
ทุก 6 hr
x II dose
- ceftazidime 450 mg v drip in 30
- oral rehydration salt : ORS ดื่ม
min ทุก 8 hr
หรือจิบแทนน้ําเปลา
- Mupirocin ointment ทาแผลบริเวณ - ceftriaxone 2g v drip OD
สะดือเชา – เย็น
- levophed 4 mg + 5% D/W 250
- 10% calcium gluconate + 5% DW cc v drip 10 cc/hr with titrate ทุก
5 นาที ครั้งละ 10 cc/hr x II then
20 cc v drip in 1 hr.
notify (keep MAP ≥ 65 mmHg)
- dopamine 500 mg + 5% DW up
to 250 cc v drip 15 cc/hr
- norepinephrine (levophed) 4 mg
+ 5% DW 250 cc drip 10 cc/hr 10% calcium gluconate 1 amp v
drip in 1 hr.
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กรณีศึกษาผูปวยรายที่ 1 ผูปวยเด็กชายไทย อายุ 11 เดือน (สิทธิบัตร UC 0 -12 ป) อยูบานเลขที่ 10
ตําบลนาจาน อําเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแกน เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ วันที่ 26-29 มิถุนายน
2563 มารดาใหประวัติวา มีไขมา 2 วัน PTA มีไข วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รวมกับสะดือบวมแดง มี
discharge สีเหลืองใสซึมออกจากสะดือ ไมมีกลิ่นเหม็น ไปรับการตรวจรักษาที่คลินิก แพทยที่คลินิกสงตัวมา
ให Admit ที่โรงพยาบาลชุมแพ Hct baseline 38% ได IV fluid , ATB สงตอโรงพยาบาลขอนแกน(KKH)
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 pm. กุมารแพทยสงตอ case KKH รับ case อนุญาตให fast track
ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและครอบครัว : no U/D มาโรงพยาบาล ดวยอาการ มีไขมา 2 วัน PTA มีไข
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รวมกับสะดือบวมแดง มี discharge สีเหลืองใสซึมออกจากสะดือ ไมมีกลิ่นเหม็น
admit วันที่ 26-06-2564 at 19.36 pm. Hct baseline 38% ได IV fluid 5% D/N3 1,000 cc vein drip
40 cc/hr ,ATB ceftriaxone 1 g vein drip OD ชวงที่ admit ยังมีไขสูงลอย ซึม ไมดูดนมจากขวด
อาเจียน 1 ครั้ง V/S BT 37.5-38.7 0C,PR 128-130 bpm, RR 34 bpm ทําการสงตรวจ CBC, UA , hemo
culture, PUS culture at umbilical, urine culture ,electrolyte. กุมารแพทยทําการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินภาวะเจ็บปวย อนุญาตใหยายจากเตียง 14 เขาพักในหองพิเศษ 2 ได สะดือยังบวมแดงมี discharge
ซึมดูแลทําแผล และปายยาทา Mupirocin ointment ทาเชา-เย็น
วันที่ 27-06-2564 มีไขสูงลอย ซึม ออนเพลีย รองงอแง ดื่มนมไดนอยลง เดิมกินนมครั้งละ 4-6 ออนซตอครั้ง
ลดลงหรือ 1-2 ออนซตอครั้ง ไมอาเจียน ขับถายอุจจาระและปสสาวะปกติ สะดือยังบวมแดงมี discharge
ซึม On 5% D/N3 1,000 cc vein drip 40 cc/hr ,ATB ceftriaxone 1 g vein drip OD dressing แผลที่
สะดือและปายยาทา Mupirocin ointment ทาเชา-เย็น ติดตามผล LAB : CBC WBC 12,150 cell/uL
,U/A WBC2-3 /HPF , urine culture few staphylococcus coagulase –negative ไมไดทํา sense ,
hemo culture no growth after 2 days รักษาอาการและอาการแสดงติดการเชื้อตอ ATB ceftriaxone
1 g vein drip V/S BT 37.7-40 0C,PR 120-136 bpm, RR 32-34 bpm observe อาการตอ
วันที่ 28-06-2564 ผูปวยรูสึกตัว เลนได ดูดนมไดไมอาเจียน ขับถายปกติ สะดือบวมแดงลดลง มีน้ําสีเหลือง
ใสซึมออกจากสะดือลดลง ดูแลให IVF,ATB เดิมตามแผนการรักษา V/S BT 36.7-39 0C,PR 124-132 bpm,
RR 30-34 bpm observe อาการตอ
วันที่ 29-06-2564 ผูปวยซึมออนเพลีย ไมดูดนม มีเลือดกําเดาแหงติดจมูก มีเลือดออกสีแดงจางๆ ออกตาม
ไรฟน รองงอแงตลอดเวลา ไมยอมนอน สะดือบวมแดงลดลง แหงดีไมมี discharge ซึมรายงานแพทยผูทํา
การรักษาทราบชวงที่มาตรวจเยี่ยมอาการ advice บิดา มารดา รับทราบขอยายทารกออกจากหองพิเศษมา
สังเกตุการณที่เตียงใกลหองทํางานพยาบาล เจาะ CBC ซ้ําผล CBC เขาไดกับโรคไขเลือดออก WBC 4, 160
cell/ul Hct 45% plt count 28,000 cell/ul neutrophil 30% (50-70%) lymphocyte 60.6% (2040%) V/S BP 121/97 mmHg (120/80 mmHg),PR 157 bpm (55-90 bpm) RR 46bpm (15-20
bpm) chest X-ray มี pleural effusion 20% Hct 49% ได Dextran 40 110 ml vein drip in 1 hr
หลังได Dextran 1 hr เจาะ Hct 40% chest X-ray ซ้ํา 16.00 pm มี right pleural effusion เพิ่ม 40%
ถายอุจจาระเปนน้ําสีดําออกประมาณ 10 ซีซี และมีภาวะ shock รวมดวย capillary refill > 2 วินาที
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ทองอืดตึง กดเจ็บบริเวณชาย โครงดานขวาและใตลิ้นป ตับโต 1FB ซม. ปฏิเสธการแพยา แพสารอาหาร at
16.00 pm. BP 85/55 mmHg Hct 47% ได Dextran 40 100cc/hr vein drip in 1 hr เจาะ Hct หลังได
Dextran 1 hr Hct 37% กอนหนา at 10.30 am. 5% D/NSS vein drip 77 cc/hr at 12.30 pm. 5%
D/NSS 55 cc/hr x 6 hr at 18.00 pm. on 10% calcium gluconate 10 cc 5% D/W 20 cc vein
drip in 1 hr advice บิดา มารดา ซ้ําถึงอาการและการเปลี่ยนแปลงของผูปวยทราบขอสงตัวไปรักษาที่ตอที่
โรงพยาบาลขอนแกน V/S ลาสุดกอนสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลขอนแกน B.P 113/70 mmHg BT 36.9 0C,
PR 168/min, RR 40 /min O2 Sat 97-98% on O2 flow 10 LPM record I/O เวรเชา 542/200cc
record I/O เวรบาย 250/40 cc สงตอ KKH at 21.30 pm ใชพยาบาลสงตอปวย 1 คน ทําการลง I-Refer,
นําสงผูปวยโดยใชระบบ fast track .ใช telemedicine ในการสงตอผูปวย
กรณีศึกษาผูปวยรายที่ 2 ผูปวยเด็กหญิงไทย อายุ 14 ป สิทธิบัตร UC โรงพยาบาลชุมแพ ที่อยูบานเลขที่
133 ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ ขอนแกน เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ วันที่ 31 มีนาคม 2563
4 เมษายน 2563 เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลชุมแพ สง
ตอโรงพยาบาลขอนแกน วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 12.30 pm กุมารแพทยสงตอ case ใหกับ KKH รับ
case อนุญาตให fast track ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและครอบครัว : no U/D ผูปวย admit วันที่ 31
มีนาคม 2563 ดวยอาการไขสูงมา 2 วัน ไมไอ ไมมีน้ํามูก ซึม พูดจาสับสน แรกรับสัญญาณชีพ อุณหภูมิ
รางกาย 40 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของชีพจร 134 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 84/68 มิลลิเมตรปรอท
ใหการดูแลรักษาแบบ septic shock ได levophed , load NSS 2,000 cc, ATB ceftriaxone 2 g vein
drip OD , oseltamivir (75 mg) 1 tab oral bid pc ตอมา W/U Lab พบวา Dengue NS1 positive จึง
ดูแลรักษาแบบ dengue ดําเนินการ off ceftriaxone และ oseltamivir (กิน) try wean off levophed 1
เมษายน 2563 off ได V/S หลัง off stable แตยังมีไขสูงลอยอยู มีประวัติประจําเดือนมาวันที่ 1 เมษายน
2563 ได primalute–N 1 tab oral tid pc 2 เมษายน 2563 Hct 50% ดําเนินการเพิ่ม rate IV fluid 100
cc/hr เจาะ Hct 12.15 pm. Hct 47% ใหเพิ่ม rate IV fluid จาก 100 cc ,120 cc/hr Hct 18.00 pm.
47% Hct 00.30 am. 47% on IV fluid 120-150 cc/hr on Dextran 40 500 cc vein drip in 1 hr at
06.30 น.เปน Haemaccel 500 cc vein drip 100 cc/hr at 10.00 am Haemaccel 500 cc v drip
120 cc/hr at 09.50 am. 10 % calcium gluconate 1 amp vein drip in 1 hr At 10.00 am.
Haemaccel เพิ่มจาก 120 cc/hr เปน 150 cc/hr at 12.00 pm. Haemaccel 500 cc v drip 150
cc/hr in 1 hr แพทยใหการวินิจฉัยวา : Dengue shock syndrome with hypocalcaemia , right
plural effusion แพทยผูทําการรักษาผูปวย advice บิดา-มารดาและญาติขอสงผูปวยไปรักษาตอที่
โรงพยาบาลขอนแกน เนื่องจากเกินศักยภาพ วันที่ 04-04-2563 at 12.00 pm.กรณีศึกษารายที่ 2 : V/S =
BT 37.4 0C ,PR 112 bpm,RR 30 bpm,BP 100/80 mmHg, O2 Sat 98-100% ขณะ on HHHFNC
setting Flow 30 LPM FiO2 0.3 สงตอผูปวยเวลา 12.30 pm. ใชพยาบาลสงตอนําสง 2 คน ทําการลง Irefer, นําสงผูปวยโดยใชระบบ fast track . ใช telemedicine ในการสงตอผูปวย ประสานการสงตอโดย
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แพทยผูทําการรักษา กับแพทยโรงพยาบาลขอนแกน ใหมีความเขาใจและแนวทางการรักษาที่ตรงกัน เพื่อให
ผูปวยมีความปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอน
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
การเปรียบเทียบขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

ปญหาที่มี
Case I Case II
⁄
⁄

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 1 : มีภาวะ
ช็อกเนื่องจากระดับความเขมขนของเลือด (Hct)
สูงขึ้นจากการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด
โดยสวนใหญจะไปสะสมอยูในชองปอดชองทอง
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 2 : มีภาวะ
⁄
เลือดออกจากทางอวัยวะรางกาย เนื่องจากเกล็ด
เลือดต่ํา
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 3 : มีภาวะ
⁄
พรองออกซิเจน เนื่องจากผูปวยอยูในภาวะช็อก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 4 : มีภาวะ
⁄
ขาดสมดุลของสารน้ําสารอาหารและเกลือแรใน
รางกายเนื่องจากไขเลือดออกที่มีภาวะช็อก
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 5 : มีภาวะติด
⁄
เชื้อในรางกายเนื่องจากภูมิตานทานต่ํา (วัยทารก)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 6 : บิดา
⁄
มารดา และญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยของเด็กและแนวทางการดูแล
รักษาพยาบาล
* KKH – khon Kaen Hospital ( โรงพยาบาลขอนแกน)

การคงอยูของปญหา
วันเริ่ม-วันสิ้นสุด วันเริ่ม-วันสิ้นสุด
29/06/63 – KKH 04/04/63 - KKH
Case I
Case II

⁄

29/06/63 – KKH 04/04/63 - KKH
Case I
Case II

⁄

29/06/63 – KKH 04/04/63 - KKH
Case I
Case II
29/06/63 – KKH 03-04/04/63
Case I
Case II

⁄
⁄

26-29/06/63
31/03/63
Case I
Case II
29/06/63 – KKH 04/04/63 - KKH
Case I
Case II

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 1 : มีภาวะช็อกเนื่องจากระดับความเขมขนของเลือด (Hct) สูงขึ้นจากการ
รั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด โดยสวนใหญจะไปสะสมอยูในชองปอดชองทอง
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ และระดับความรูสึกตัวผูปวยตามอายุชวงวัย ทุก 15 min-1hr pulse pressure
แคบ ≤ 20 mmHg คลําชีพจรเบาไมชัดเจน ฟงไมชัด อัตราการเตนไมสม่ําเสมอ ตองรีบรายงานแพทยทันที
2. ดูแลใหไดรับ O2 ติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สังเกตอาการขาดออกซิเจน คา O2 Sat ≥95%
3. ดูแลใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัด control by infusion
pump
4. ปองกันการสูญเสียเลือดและลดปจจัยเสี่ยงที่จะมีเลือดออกจากรางกายเพิ่มขึ้น ตรวจสอบ capillary
refill. ≤ 2 sec
5. ใหผูปวยงดน้ํางดอาหารที่มี สีดํา-แดง เพื่อใหงายตอการสังเกตหากมีเลือดออกภายใน ตามอวัยวะตางๆ
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6. ปองกันการสูญเสียเลือดจากการเจาะเลือดและการทําหัตถการตางๆ หรือจากกิจวัตรประจําวัน หลังจาก
เจาะเลือดทุกครั้ง ตองกดหยุดหามเลือดจนกวาเลือดจะหยุด หลีกลี่ยงการฉีดยาเขากลามเนื้อ การสอดใส
nasal gastric tube เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุ เชน การยกไมกั้นเตียงขึ้นทุกครั้ง หลักการใหการพยาบาล
7. บันทึกปริมาณน้ําเขา น้ําออกทุกชั่วโมงและurine out put ทุก 1 ชั่วโมง ถา urine นอยกวา 0.5
cc/kg/hr. ตองรายงานแพทยทราบทันที ในระยะวิกฤตที่มีภาวะช็อก
8. ดูแลใหยา norepinephrine (levophed) ,dopamine ตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัดใช
เพิ่มความดันโลหิตในผูปวยที่มีภาวะช็อกหลังใหสารน้ําแลวไมดีขึ้น เฝาสังเกตอาการขางเคียงของยาอยาง
ใกลชิด
9. การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการชวยชีวิตฉุกเฉินใหพรอมใชไวขางเตียงหรือใกลเตียงผูปวย เชน รถ
ชวยฟนคืนชีพ defibrillator เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที
10. สงตอขอมูล ประสานการสงตอโดยแพทย ใชระบบ I-refer, check list, fast track, telemedicine สง
ตอผูปวยไปรักษายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา ใหมีความปลอดภัย ทันเวลา ไมเกิดภาวะแทรกซอน
การประเมิน : ดูแลปรับแผนการรักษาและแกไขภาวะช็อกไดแลว แตผูปวยยังมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ช็อกซ้ําไดสงตอขอมูลใหโรงพยาบาลที่รับสงตอผูปวย และพยาบาลสงตอเฝาระวังสัญญาณชีพบนรถสงตอ
อยางใกลชิด ติดTelemedicine เพื่อติดตามผูปวยชวงที่มีการสงตอ ผูปวยอยูบนรถ หากผูปวยมีอาการ
ผิดปกติแพทยสามารถปรับ หรือสั่งการรักษาไปยังพยาบาลบนรถสงตอเพื่อใหเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน การดูแล
รักษาพยาบาลเพิ่มเติมได เปนการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลชวงที่มีการสงตอใหผูปวยมีความ
ปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน ผูปวยทั้ง 2 รายสงตอไปรักษาตัวที่ รพ.ขอนแกน สัญญาณชีพชีพกอนสงตอ
กรณีศึกษารายที่ 1: V/S = BT 36.9 0C ,PR 168 bpm,RR 40 bpm,BP 113/70 mmHg, O2 sat 97-98%
on O2 mask with bag 10 LPM สงตอผูปวยเวลา 21.00 pm. ใชพยาบาลสงตอ นําสง 1 คน
กรณีศึกษารายที่ 2: V/S = BT 37.4 0C ,PR 112 bpm,RR 30 bpm,BP 100/80 mmHg, O2 Sat 98100% on HHHFNC setting flow 30 LPM FiO2 0.3 สงตอผูปวยเวลา 12.30 pm. ใชพยาบาลสงตอ
นําสง 2 คน
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 2 : มีภาวะเลือดออกจากทางอวัยวะรางกาย เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ํา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ และระดับความรูสึกตัวผูปวยตามอายุชวงวัย ทุก 15 min-1hr pulse pressure
แคบ ≤ 20 mmHg คลําชีพจรเบาไมชัดเจน ฟงไมชัด อัตราการเตนไมสม่ําเสมอ ตองรีบรายงานแพทยทันที
2. ทําการเจาะเลือดเพื่อขอ blood grouping และ cross matching ขอ platelet concentrate 2-3 unit
จองไวเพื่อเพิ่มเกล็ดเลือด เพื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตามแผนการรักษากอนใหเลือดดูแลให Lasix 10 mg. vein
3. งดการทําหัตถการตางๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดเลือดออก เชน งดแปรงฟน ใหบวนปากดวยน้ํายาบวนปาก
แทน งด nasogastric tube การฉีดยาเขากลามเนื้อ เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุ ยกไมกั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลัง
ใหการพยาบาลแลวเสร็จ
4. สังเกตและบันทึกการมีเลือดออกตามอวัยวะตางๆในรางกาย เชน เลือดออกตามผิวหนังจุดจ้ําเลือด เขียว
คล้ํา ตัวลาย มีเลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟน ในวัยรุนอาจมีประจําเดือนออกมากวาปกติ มีเลือดออก
ในระบบทางเดิ น อาหารซึ่ ง จะมี อ าการปวดท อ ง ท อ งอื ด ดึ ง อาเจี ย น ถ า ยอุ จ จาระมี สี แ ดง หรื อ สี ดํ า
กระสับกระสาย ในเด็กเล็กรองกวน งอแง ไมดูดนม รีบรายงานแพทยเพื่อประเมินและแกไขภาวะเสียเลือด
5. งดน้ํางดอาหารดํา แดง เพื่อใหงายตอการสังเกตหากมีเลือดออกภายในตามอวัยวะตางๆ
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6. ดูแลใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัด control by infusion
pumpให Dextran 40 , Haemaccel ใชรักษาภาวะที่มีปริมาตรเลือดในระบบไหลเวียนนอยเพิ่ม oncotic
pressure เกิดการดึ งน้ํ าไว ในระบบไหลเวีย นชว ยลดการบวมน้ํ าของเนื้อเยื่อ มีปริมาตรเลื อดในระบบ
ไหลเวียนมากขึ้น
7. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ รายงานแพทยเมื่อผลการตรวจผิดปกติ
8. จัดเตรีย มเครื่องมืออุปกรณในการชวยชี วิตฉุกเฉิน ใหพร อมใชไว ขางเตี ยง เชน รถชวยฟนคืนชี พ
defibrillator เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที
การประเมิน : กรณีศึกษาทั้ง 2 รายหลังรับการรักษาได 3 วัน กรณีศึกษารายที่ 1 ไมมีอาเจียนเปนเลือด
หยุดถายดํา มีเลือดกําเดาแหงติดจมูก กรณีศึกษารายที่ 2 มีประจําเดือนออกนอยลงเปลี่ยนผาอนามัย จาก 4
แผน/วัน มีลักษณะชุมเหลือ 2 แผน/วัน ผูปวยทั้ง 2 รายยังมีภาวะเสี่ยงตอการมีเลือดออกตามอวัยวะของ
รางกายไดเนื่องจากเกล็ดเลือดยังต่ํา การทํางานของตับ ไต มีความผิดปกติ แพทย advice บิดา–มารดา ขอ
สงตัวผูปวยไปรักษาตอที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา บิดา-มารดาผูปวยใหความยินยอมทั้ง 2 ราย
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 3 : มีภาวะพรองออกซิเจน เนื่องจากผูปวยอยูในภาวะช็อก/มีภาวะ
Respiratory alkalosis with partial compensated by metabolic acidosis whit severe hypoxia
กิจกรรมการพยาบาล
1. จัดทาใหผูปวยนอน fowler , prone position เพื่อใหปอดขยายไดเต็มที่ สามารถแลกเปลี่ยนกาซไดดี
2. ดูแลใหไดรับออกซิเจน on O2 ,HHHFNC เพือ่ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด ลดภาวะเนื้อเยื่อขาด O2
3. ตรวจวัด O2 Sat สัญญาณชีพ และระดับความรูสึกตัวผูปวยตามอายุชวงวัย ทุก 15 min-1hr
4. ดูแลใหผูปวย absolute bed rest ลดแสง สี เสียง จัดสิง่ แวดลอมใหเงียบสงบ ลดการเผาผลาญการใช O2
5. สังเกตและบันทึกอาการพรอง O2 เชน ริมฝปาก ปลายมือปลายเทาเขียว ตัวลาย O2 Sat < 95% notify
6. จัดระบบการพยาบาล เพื่อใหรบกวนผูปวยนอยที่สุด
7. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ABG ผล chest x-ray การฟง lung sound ผิดปกติ notify
การประเมิน : CASE I หายใจเหนื่อยหอบ RR 46 bpm lung : right pleural effusion O2 Sat 96-97 %
ขณะที่ on O2 mask with bag flow 10 LPM ไมมีภาวะพรองออกซิเจน ปลายมือปลายเทาแดง จับอุน
CASE II หายใจเหนื่อยหอบ RR 34-36 bpm lung : right pleural effusion breath sound มีเสียง
crepitation O2 sat 98-100 % ขณะที่ on HHHFNC setting flow O2 30 LPM , FiO2 0.3 ไมมีภาวะ
พรองออกซิเจน ปลายมือปลายเทาแดง จับอุน ไมเย็นชื้น ยังมีอาการแนนอึดอัดทอง บหายใจไมอิ่มเปนพักๆ
ผูปวยยังหายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 46 ครั้ง/นาที (20-30) lung right pleural effusion breath
sound มีเสียง crepitation O2 96-97 % ขณะที่ on O2 mask with bag flow 10 LPM ไมมีภาวะพรอง
ออกซิเจน ปลายมือปลายเทาแดง จับอุน ไมเย็นชื้น สงตอผูปวยทั้ง 2 ราย ไปรักษาตัวตอที่ รพ. ขอนแกน
วินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 4 : มีภาวะขาดสมดุลของสารน้ําสารอาหารและเกลือแรในรางกายเนื่องจาก
ไขเลือดออกที่มีภาวะช็อก
กิจกรรมการพยาบาล
1. กระตุนใหทําความสะอาดชองปากเพื่อกระตุนความตองการในการรับประทานอาหาร ใหมีรสชาติ
2. off NPO, จัดหาอาหารใหตามความตองการ มีผลไม นม น้ําเตาหู ดื่ม ORS แทนน้ําเปลา เปนตน
3. ดูแลใหไดรับสารน้ํา และ อิเล็กโทรไลท ตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัด
4. สังเกตและบันทึกอาการและอาการแสดงของภาวะขาดสมดุลสารน้ําสารอาหารและเกลือแร เชน ซึม
ออนเพลีย แขน ขาออนแรง มือสั่น ชัก เกร็ง กระตุก มือจีบเกร็ง notify เพื่อใหการชวยเหลือทันที
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6. เจาะเลือดและติดตามผลการตรวจอิเล็กโทรไลต ผิดปกติ notify เพื่อใหการชวยเหลือทันที
7. Record I/O ประเมินภาวะความสมดุลของสารน้ําสารอาหารที่เขาสูรางกายและขับออกตองมีความสมดุล
ประเมินผล : ผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มีภาวะขาดสารน้ําสารอาหาร และอิเล็กโทรไลท มีซึม ออนเพลีย
รองงอแง ปดขวดนมทิ้ง (Case I) ผูปวยแจงวา เบื่ออาหาร มีอาการคลื่นไส อาเจียน ริมฝปากแหงแตกลอก
ผลLAB มีภาวะ hyponatremia, hypokalemia hypocalcaemia electrolyte imbalance, record I/O
มีภาวะขาดสมดุลระหวางการน้ําเขาและน้ําออก ปญหาสามารถแกไขไดผูปวยทั้ง 2 ราย ไมมีอาการและ
อาการแสดงของภาวะขาดสารน้ําสารอาหารอยางรุนแรง อาทิเชน ออนแรง ชัก เกร็ง กระตุก มือจีบเกร็ง
เปนตน
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 5 : มีภาวะติเชื้อในรางกายเนื่องจากภูมิตานทานต่ํา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ลางทําความสะอาดมือ กอน-หลัง ใหการพยาบาลทุกครั้ง กระตุนผูปวยและญาติลางมือ ทําความสะอาด
มือถือ
2. ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพโดยเฉพาะการวัดอุณหภูมิรางกาย สังเกตอาการและอาการแสดงของการ
ติดเชื้อในรางกายตามระบบตางๆ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรางกายสูงหรือต่ํากวาปกติ
- ระบบไหลเวียนเลือด เขียวตัวลายความดันโลหิตต่ํา อาการบวม หัวใจเตนผิดจังหวะ อาจชาหรือเร็วกวา
ปกติ
- ระบบประสาทซึม สั่นเกร็ง กระตุก ชัก กระหมอมโปงตึง
- ระบบผิวหนังมีแผลบวมแดง เนา มีเนื้อตาย มี discharge ซึมไหลออกจากแผล มีกลิ่นคาว เหม็นเนา
- ระบบทางเดินอาหาร ทองอืดดื่มนมรับประทานอาหาร feed รับไมได อาเจียน สํารอก content เหลือ
- ระบบขับถาย อวัยวะสืบ พันธุ ทองอืด ถายอุจาระเปนน้ํามีมูกเลือดปน ปสสาวะแสบขัด มี ตกขาว คัน
มี discharge ออกจากชองคลอด ระบบทางเดินปสสาวะ
3. ดู แลสุ ขวิ ทยาส ว นบุ คคล อาบน้ํ าอย างน อย 2 ครั้ ง/วั น ทําความสะอาดทุกครั้ งหลั งการขับ ถาย ดู แล
สิ่งแวดลอมผูปวยใหสะอาด ปราศจากเชื้อ เชน ขวดนม
4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลัก aseptic technique ไมสวมเครื่องประดับ เล็บตัดสิ้นอยูเสมอ ลางมือ
5. ยึดหลัก five moment และลางมือ 7 ขั้นตอน DMHTT ในการดูแลผูปวยชวงที่มีการระบาด Covid-19
6. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC, urine, urine culture, hemo culture chest x-ray, Pus
culture หรือผลการตรวจอื่นๆ อยางตอเนื่อง เพื่อประเมินผลการติดเชื้อ ผิดปกติ notify แพทยทราบทันที
7. ดูแลตําแหนงที่ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําใหอยูในระบบปด ติดสติ๊กเกอร IV สีรุง ดูแลตําแหนงไมใหเลื่อน
หลุด ไมมีการอักเสบบวมแดงบริเวณที่เปดเสนไมมีการรั่วซึมของสารน้ํา เปลี่ยน set IV และตําแหนงที่เปด
เสนทุก 72 ชั่วโมง ตามมาตรฐานหลัก IC
8. ประเมินการทํางานของปอดโดยการฟง breath sound อยางนอยเวรละครั้ง ผิดปกติรายงานแพทยทราบ
9. ดูแลใหยาปฏิชีวนะเพื่อฆาเชื้อตามแผนการรักษาของแพทย เฝาระวังฤทธิ์ขางเคียงหรืการแพยา
การประเมินผล : ผูปวยทั้ง 2 ราย ไดรับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ไมมีอาการขางเคียงจากการใชยา
no phlebitis ไมใชการติดเชื้อแบบ septic shock แตเปนการติดเชื้อของไขเลือดออกจากการตรวจเลือด
off ATB ตามแผนการรักษา ผูปวยและญาติใหความรวมมือในการลางมือ DMHTT สามารถยุติปญหาการ
ติดเชื้อในรางกายผูปวยได
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอที่ 6 บิดา–มารดา และญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของเด็ก
และแนวทางการดูแลรักษาพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
1. แนะนําตัวและสรางสัมพันธภาพกับผูปวยและญาติ เพื่อใหเกิดความไววางใจ และความรวมมือในการดูแล
รักษาและพยาบาล
2. ประสานงานกับแพทยผูรักษา ใหขอมูลแกบิดา มารดาผูปวย เปนระยะเกี่ยวกับโรค อาการ แนวทางการ
รักษา และใหขอมูลทุกครั้งที่ผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหบิดา มารดา ไดพูดคุยซักถามปญหา
3. พยาบาลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเกี่ยวกับโรค อาการ แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลในแตละเวร/วัน
และทุกครั้งที่มีอาการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหความรวมมือมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแล
รักษาพยาบาล ผูปวยรวมกันกับครอบครัวผูปวย
4. ใหความมั่นใจวาผูปวยจะไดรับการชวยเหลือทันทีที่ผูปวยมีอาการผิดปกติ เพื่อลดความวิตกกังวลและ
เชื่อมั่นในทีมบุคลากรผูดูแล มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการชวยชีวิตฉุกเฉิน ใหพรอมใชไวขางเตียง เชน
รถชวยฟนคืนชีพ defibrillator การมอบหมายหนาที่ของทีมเพื่อใหการชวยเหลือผู ปวยไดทันทวงที
5. อธิบายและแจ งใหบิด า มารดา และญาติ ทราบทุกครั้งกอนใหการดู แลรักษาพยาบาล หัตถการตางๆ
แจงสิทธิ และสิทธิ์ของผูปวยใหทราบ ขอสําเนาเอกสารสิทธิ์เพื่อแนบเวชระเบียนเปนการเช็คสิทธิ์รวมกัน
6. เปดโอกาสใหบิดา มารดาและญาติไดอยูกับผูปวยตามลําพังเมื่ออาการคงที่ สามารถสัมผัส ลูบหัว โอบกอด
ผูปวยได เพื่อใหผูปวยรูสึกอบอุนมีกําลังใจ มารดาตองเขาใจและสังเกตพฤติกรรมผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความตองการของผูปวยได
7. วางแผนจําหนายรวมกับผูปวย บิดา มารดา และคนในครอบครัว ตั้งแตระยะแรกที่นอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เมื่อผูปวยไดรับอนุญาตใหกลับบานตามหลัก D-METHOD-model
ประเมินผล : บิดา มารดาและญาติผูปวย กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโรค
ไขเลือดออก และยินยอมใหทําการดูแลรักษาพยาบาล สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลรักษาพยาบาล
รวมกับเจาหนาที่ พรอมกับครอบครัวได อนุญาตใหสงตอผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแกน ยังมีสีหนาสี
หนาวิตกกังวล น้ําตาคลอเบาแสดงความหวงใยผูปวยดวยการโอบกอด พูดคุยใหกําลังใจ มอบพระเครื่องหอย
คอใหผูปวยทั้ง 2 ราย มีปญหาเรื่องเศรษฐสถานะทางบาน ไดแจงวาผูปวยใชสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพรักษาฟรี
ทางโรงพยาบาลชุ มแพ มีร ถและเจ าหน า ที่พ ยาบาลนํ า ส งผู ป ว ยไปโรงพยาบาลขอนแก น ไม ต องได เ สี ย
คาใชจาย บิดา มารดาและครอบครัวรับทราบ ไดติดตามผูปวยกับศูนยสงตอโรงพยาบาลขอนแกนขณะที่พัก
รักษาตัวอยูโรงพยาบาล ผูปวยทั้ง 2 รายมีความปลอดภัย
วิจารณ : การดําเนินของโรคไขเลือดออก แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะไข ระยะช็อก/วิกฤต และระยะฟนตัว
ในระยะช็อก ซึ่งเปนระยะที่มีการรั่วของพลาสมา จะพบระยะรั่วของพลาสมาประมาณ 24-48 ชั่วโมง แต
ผูปวยประมาณ 1 ใน 3 ของผูปวยไขเลือดออกจะมีอาการ รุนแรง มีภาวะการไหลเวียนลมเหลวเกิดขึ้น
เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมาออกไปยังชองปอด/ชองทองมาก เกิด hypovolemic shock ผูปวย
กรณีศึกษาทั้ง 2 รายเปนผูปวยที่รับสงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน และคลินิก เมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาล
กรณีศึกษารายที่ 2 อยูในระยะช็อก ซึ่งอยูในชวงของวัยรุน การวินิจฉัยครั้งแรกนึกถึง sepsis จนกระทั่งผล
การตรวจเลือดทาง หองปฏิบัติการเขาไดกับโรคไขเลือดออกเดงกี จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดูแลรักษา
ความรุนแรงคือมีภาวะช็อก electrolyte imbalance มีการรั่วของพลาสมา มีน้ําในชองปอด แพทยใหการ
วินิจฉัยวา dengue shock syndrome A 911 (ไขเลือดออกช็อก), hypocalcaemia E 835 (ภาวะ
แคลเซียมในเลือดต่ํา), right pleural effusion J 90 (ภาวะน้ําในชองเยื่อหุมปอดดานขวา) ผูปวยกรณีศึกษา
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รายที่ 1 นอกจากจะมีการรั่วของพลาสมา ผูปวยยังมีเลือดออกจากทางเดินอาหาร ถายอุจจาระสีดํา 10 ซีซี
มีเลือดกําเดาไหลแหงติดจมูก และมีเลือดออกตามไรฟน แพทยใหการวินิจฉัยวา dengue hemorrhagic
fever with shock grade III A 910 ไขเลือดออกมีภาวะช็อกระดับความรุนแรงระดับ 3 hypocalcaemia
P 835 (ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํากวาปกติ), right pleural effusion ,J 90 (ภาวะน้ําในชองเยื่อหุมปอด
ดานขวา) impetigo at umbilical L010 (ภาวะตุมพุพองหรือน้ําใสบริเวณสะดือ) ผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2
รายไดรับการรักษาแกไขชดเชยการรั่วของพลาสมา ภาวะช็อก ภาวะพรองออกซิเจนของเนื้อเยื่อ และเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะช็อกซ้ํา และเสี่ยงตอการสูญเสียเลือด ดูแลรักษาพยาบาลโดยการใหสารน้ํา และยาตามแผนการ
รักษาอยางเครง เฝาระวังสัญญาณชีพอาการและอาการแสดงของผูปวยอยางใกลชิด จนสามารถลดความ
รุนแรงของโรค และผูปวยกลับสูภาวะปกติโดยปลอดภัย ทั้งนี้เปนเพราะแพทยมีความเขาใจกลไกสามารถ
วินิจฉัย และใหการรักษาไดอยางถูกตองรวดเร็ว พยาบาลไดใหการพยาบาลอยางใกลชิด เฝาระวังอาการและ
อาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงของผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง มีทักษะในการดูแลพยาบาล รายงานแพทยทราบทันที
ถามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวย และผูปวยทั้ง 2 รายมีภาวะช็อก มีน้ําในชองเยื่อหุมปอดขางขวา เสี่ยงตอ
การมีภาวะเลือดออกและช็อกซ้ํา ทําใหการแกไขภาวะ shock ยุงยากมากขึ้น เกินขีดความสามารถในการ
ดูแล จึงตองสงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลขอนแกนที่มีศักยภาพทางดานบุคลากรและเครื่องมือที่มากกวา ใน
การดูแลผูปวยโรคไขเลือดออกนั้น จึงมีความจําเปนตองมีความพรอมของทีม เครื่องมืออุปกรณ เครือขาย
การประสานงาน การส งต อที่ป ระสิ ทธิ ภ าพ จึงจะทําให ผู ปว ย ปลอดภัย ไมเ กิด ภาวะแทรกซอน กอเกิด
คุณภาพ 3 P safety ในการดูแลรักษาพยาบาล
สรุป : โรคไขเลือดออก เปนโรคระบาดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญ
ระดับประเทศ8 สวนใหญพบมากที่สุดในเด็กอายุ 4-15 ป อาการและอาการแสดงแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะไข การทํา Tourniquet test ในระยะไขวันที่ 1,2,3 ผลเทากับรอยละ 53,91และ 99 ตามลําดับ แตมี
ความเฉพาะเจาะจง (specificity) ในวันที่ 1 และ 2 ของระยะไขเทากับรอยละ 74 และ 766 ดังนั้นการทํา
Tourniquet test ควรทําวันที่ 2-3 ของระยะไข7 ระยะวิกฤต หรือระยะช็อก เกิดเมื่อไขลดลง อาจเกิดได
ตั้งแตวันที่ 3 ถามีไขมาแลว 2 วันหรือเกิดวันที่ 8 ถามีไข7 วัน4 เรียกวา โรคไขเลือดออกเดงกี่ระยะช็อก
(Dengue shock syndrome:DSS) เกิดเมื่อความรุนแรงของไขเลือดออกอยูในเกรด 3 และเกรด 42 คือมี
การรั่วของ พลาสมาออกนอกหลอดเลือดและมีเกล็ดเลือดต่ํา ขอมูลบงชี้คือคา Hct ≥ 20% จากคาเดิม
ระดับอัลบูมินในเลือดลดลง ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดต่ําลง (peripheral resistance) เพิ่มขึ้นทําให
pulse pressure แคบกวา 20 mmHg ,capillary filling time >2 secมีอาการและอาการแสดงคือ
กระสับกระสาย ปวดทอง มือเทาเย็นชื้น มีน้ําในชองเยื่อหุมปอดทําใหมีอาการหายใจลําบาก ไอ มีเสมหะเปน
ฟองหรือเสมหะปนเลือด และมีน้ําในชองทองทํา ใหแนนอึดอัดหายใจไมสะดวก คา ความดันในหลอดเลือด
ดําสวนกลางต่ํา ระยะพักฟน เมื่อพนระยะวิกฤต จะเขาสูระยะฟนตัว พลาสมาหยุดรั่ว ออกนอกหลอดเลือด
ทํา ใหสัญญาณชีพกลับสูภาวะปกติ คา Hct ลดลง ปสสาวะออกเพิ่มขึ้น เริ่มมีความอยากอาหาร พบผื่น
Convalescent rash ตามรางกายมีอาการคัน พยาบาลตอง notify แพทยทราบเพื่อ off IV fluid ทันที
โรคไขเลือดออกเปน สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเกิดภาวะช็อก
ดังนั้นพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการประเมิน ผูปวยและใหการดูแลอยางทันทวงที เพื่อปองกันอันตรายและ
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น พยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยโรคไขเลือดออกจึงตองเปนบุคคลที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การดําเนินของโรค ภาวะแทรกซอน การวินิจฉัย
การรักษาและการพยาบาล บทบาทที่สําคัญของ พยาบาลในการประเมินอาการเบื้องตนกอนเขาสูระยะช็อก
การดูแลรักษาพยาบาล เพื่อลดภาวะแทรกซอนและการสูญเสียชีวิตของผูปวย5
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