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มาตรฐานการพยาบาลผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหล�งผ�าต�ดห�วใจ ในระยะว�กฤต
Nursing Standard of Post Cardiac Surgery in Critical care

น.ส   อัมพร  �มพร    โต๊ะนิ ��@�������น�ะน� 
นาง   น��าฝน     ขัดจวง��@�������O�ดจวง
น.ส   ยุพดี  �พด�       ชัยศิริประเสริฐ  ���ยุพดี  ศิริประเสริฐ  �����X���ร�ประเสร�ฐ  

การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจและทรวงอัมพร  กในอัมพร  ด�ต๊ะนิ ��@�������นต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งหัวใจและทรวยุพดี  �ดการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจและปอัมพร  ดโดยุพดี  การใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  ง
ปอัมพร  ดและหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  มชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ในท�กรายุพดี   แต๊ะนิ ��@�������น"ป�จจ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นได(ม�การพ�ฒนาเทคน�คการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดใหัวใจและทรวม" ได(แก" การไม"ใชัยศิริประเสริฐ  ��(
เคร*+อัมพร  งปอัมพร  ดและหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  ม (Off pump), การท�าผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดขัดจวง��@�������Oณะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(น (beating heart) , การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดท�+ม�
เคร*+อัมพร  งปอัมพร  ดหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  มชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bางส"วน (On pump beating heart) การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดท�+สามารถใชัยศิริประเสริฐ  ��(เทคน�คเหัวใจและทรวล"าน��
ได(แก" การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เส(นเล*อัมพร  ดหัวใจและทรว�วใจ (Coronary Artery bypass Graft: CABG),  การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดซ"อัมพร  ม หัวใจและทรวร*อัมพร  
เปล�+ยุพดี  นล��นหัวใจและทรว�วใจ (valvular repair หัวใจและทรวร*อัมพร   replacement) การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดป�ดรOโหัวใจและทรวว"ในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bนและล"าง 
(closure of Atrium septum defect ,Ventricular septum defect) การท�า ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด CABG ร" วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b Valve 
repair  หัวใจและทรวร*อัมพร   replacement , การผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจท�+ม�ขัดจวง��@�������OนาดแผลเลRก(minimal invasive surgery) และ Maze 
Operation ซU+งเปRนการท�าผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการใชัยศิริประเสริฐ  ��(กระแสไฟฟ(า การใชัยศิริประเสริฐ  ��(คล*+นว�ทยุพดี  �ความถ�+สOง (radio 
frequency) หัวใจและทรวร*อัมพร  การใชัยศิริประเสริฐ  ��(ความเยุพดี  Rนโดยุพดี  เฉพาะผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�การเต๊ะนิ ��@�������น(นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจผ�ดจ�งหัวใจและทรววะชัยศิริประเสริฐ  ��น�ด Atrial 
fibrillation เพ*+อัมพร  ปร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bทางเด�นกระแสไฟฟ(าท�+ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจใหัวใจและทรว(กล�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bมาเต๊ะนิ ��@�������น(นในจ�งหัวใจและทรววะท�+ปกต๊ะนิ ��@�������น� การใชัยศิริประเสริฐ  ��(
ยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������น(านการแขัดจวง��@�������ORงต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดน(อัมพร  ยุพดี  ลง รวมถUงการปร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปร�งและพ�ฒนาเทคน�คขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจและ
ปอัมพร  ดเท�ยุพดี  มแบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bใหัวใจและทรวม"ๆ เพ*+อัมพร  ลดภาวะแทรกซ(อัมพร  นท�+อัมพร  าจเก�ดขัดจวง��@�������OU�น แต๊ะนิ ��@�������น"ในผO(ป"วยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bางรายุพดี  ท�+ม�ความยุพดี  �"งยุพดี  ากซ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bซ(อัมพร  น
ยุพดี  �งคงจ�าเปRนต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งใชัยศิริประเสริฐ  ��(เทคน�คเด�มโดยุพดี  การใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจและปอัมพร  ดเท�ยุพดี  มซU+งในแต๊ะนิ ��@�������น"ละเทคน�คขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
จะต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งม�อัมพร  �ปกรณ[เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  พ�เศิริประเสริฐ  �����X��ษในการท�าผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดเพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(เก�ดผลด�ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  และเก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร   
ผO(ป"วยุพดี  ใหัวใจและทรว(น(อัมพร  ยุพดี  ท�+ส�ด อัมพร  ยุพดี  "างไรกRด�ผลกระทบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bจากการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดเหัวใจและทรวล"าน��  อัมพร  าจม�ผลกระทบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวลายุพดี  อัมพร  ยุพดี  "างพร(อัมพร  ม ๆ ก�น
ท��งด(านร" างกายุพดี   เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  นเล*อัมพร  ดและหัวใจและทรว�วใจ, ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวายุพดี  ใจ, ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประสาท ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bทางเด�น
อัมพร  าหัวใจและทรวาร ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  มไร(ท"อัมพร   ด(านอัมพร  ารมณ[ จ�ต๊ะนิ ��@�������นใจ ส�งคม จ�ต๊ะนิ ��@�������นว�ญญาณ เชัยศิริประเสริฐ  ��"นภาวะความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวด ความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวล 
โดยุพดี  เฉพาะความเชัยศิริประเสริฐ  ��*+อัมพร  ทางว�ฒนธรรมในแต๊ะนิ ��@�������น"ละศิริประเสริฐ  �����X��าสนาและอัมพร  *+นๆ อัมพร  �กท��งท�าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  เหัวใจและทรวล"าน�� จะม�สภาพจ�ต๊ะนิ ��@�������นใจ
และอัมพร  ารมณ[ไม"คงท�+เม*+อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งอัมพร  ยุพดี  O"ในหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวน�ก

ด�งน��น การดOแลผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจในระยุพดี  ะว�กฤต๊ะนิ ��@�������นโดยุพดี  เฉพาะ 24-48 ชัยศิริประเสริฐ  ���+วโมงแรก จUงม�ความ
ส�าค�ญเปRนอัมพร  ยุพดี  "างยุพดี  �+ง พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ใหัวใจและทรว(การดOแลผO(ป"วยุพดี  จะต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งม�ความรO( ความเขัดจวง��@�������O(าใจ พร(อัมพร  มท�� งน�าขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลเชัยศิริประเสริฐ  ���ง
ประจ�กษ[ท�+เก�+ยุพดี  วขัดจวง��@�������O(อัมพร  ง และประสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการณ[ในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�งานมาปร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปร�งพ�ฒนาใหัวใจและทรว(สามารถดOแลผO(ป"วยุพดี  ได(



2

อัมพร  ยุพดี  "างม�ประส�ทธ�ภาพเพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นไม"ใหัวใจและทรว(เก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นต๊ะนิ ��@�������น"างๆ ท�+อัมพร  าจเก�ดขัดจวง��@�������OU�นและผO(ป"วยุพดี  สามารถ 
ผ"านพ(นระยุพดี  ะว�กฤต๊ะนิ ��@�������นอัมพร  ยุพดี  "างม�ค�ณภาพชัยศิริประเสริฐ  ���ว�ต๊ะนิ ��@�������นท�+ด�เม*+อัมพร  ยุพดี  (ายุพดี  อัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวน�กต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ไป
ว�ตถ1ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระสงค์����0���ఌ4

1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ม�ความพร(อัมพร  มในการร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bและการส"งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถ(วน
2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะแทรกซ(อัมพร  นท�+อัมพร  าจเก�ดขัดจวง��@�������OU�น
3. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�สามารถปร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น�วต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ภาวะส�ขัดจวง��@�������Oภาพระหัวใจและทรวว"างการร�กษาพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ฟ*� นฟOสภาพได(เรRว และม�ค�ณภาพชัยศิริประเสริฐ  ���ว�ต๊ะนิ ��@�������นท�+ด�ภายุพดี  หัวใจและทรวล�งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   1     การเตร6ยมค์����0���ఌวามพร�อมการร�บผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยจากห�องผ�าต�ดภายหล�งได�ร�บการ
ผ�าต�ดห�วใจแบบเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ด
มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   2    การพยาบาลผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยและการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะว�าระว�งภาวะแที่ 1   การเตรียมรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะวิกฤต�����������獴涫������⿈欕⾬欕⾐欕⽸欕⽠�อนหล�งผ�าต�ดห�วใจแบบ
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ดระยะว�กฤต

ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 1 ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะปร�มาณเล*อัมพร  ดสOบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bฉ�ดอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท� 
ไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  ก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งการขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  

ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 2  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะเน*�อัมพร  เยุพดี  *+อัมพร  ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ�เจน 
ไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  และการแลกเปล�+ยุพดี  นแก�สในกระแสเล*อัมพร  ดไม"สมด�ล

ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 3  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะไม"สมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��าและอัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 4  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมากจากชัยศิริประเสริฐ  ��"อัมพร  งทรวงอัมพร  ก
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+5   ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจถOกบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  �ด (Cardiac 

tamponade)
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 6  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 7  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ด
 ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 8  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นทางระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประสาท     
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 9  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร   เน*+อัมพร  งจากการสอัมพร  ดใส"ท"อัมพร  และ 

สายุพดี  สวนต๊ะนิ ��@�������น"าง ๆ เขัดจวง��@�������O(าสO"ร"างกายุพดี  
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+10  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดต๊ะนิ ��@�������น�+าหัวใจและทรวร*อัมพร  สOงกว"าปกต๊ะนิ ��@�������น� 
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 11 ม�ภาวะไม"ส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  เน*+อัมพร  งจากการปวดแผลผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด หัวใจและทรวร*อัมพร  การท�า

หัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นถการ
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+12  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะล��นหัวใจและทรว�วใจท�างานผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+13  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะไต๊ะนิ ��@�������นท�าหัวใจและทรวน(าท�+บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกพร"อัมพร  ง
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ว�น�จฉ�ยุพดี  ทางการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+ 14  ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�ม�ความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวลเก�+ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด    



   3

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   3   ผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหล�งผ�าต�ดห�วใจชน�ดเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ด ม6ค์����0���ఌวามพร�อม ด�านร�างกาย จ�ตใจ อารมณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀ4
และส�งค์����0���ఌม ก�อนย�ายออกจากหอผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหน�กไอซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะวิกฤต�����������獴涫������⿈欕⾬欕⾐欕⽸欕⽠6ย

1.ความพร(อัมพร  ม ด(านร"างกายุพดี  
2.ความพร(อัมพร  ม ด(านจ�ต๊ะนิ ��@�������นใจ อัมพร  ารมณ[และส�งคม

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   1   การเตร6ยมค์����0���ఌวามพร�อมการร�บผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยจากห�องผ�าต�ดภายหล�งได�ร�บการผ�าต�ด
ห�วใจแบบเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ด
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals)

1. ม�เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  และอัมพร  �ปกรณ[เพ�ยุพดี  งพอัมพร  และพร(อัมพร  มใชัยศิริประเสริฐ  ��(งาน
2. การประเม�นสภาพผO(ป"วยุพดี  แรกร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเหัวใจและทรวมาะสม
3. การส"งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล (outcome criteria) เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  และอัมพร  �ปกรณ[สามารถใชัยศิริประเสริฐ  ��(งานได(อัมพร  ยุพดี  "างม�
ประส�ทธ�ภาพ

1.การส"งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  และการประเม�นสภาพผO(ป"วยุพดี  เม*+อัมพร  แรกร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bท�นท�ม�ความถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเหัวใจและทรวมาะสม 
2.ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  ไม"ม�ภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  และอัมพร  �ปกรณ[

ก�จกรรมการพยาบาล (nursing intervention) เหต1ผล (rational)
 1. จ�ดเต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มอัมพร  �ปกรณ[และ เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป"วยุพดี  จาก
หัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดและอัมพร  �ปกรณ[ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bภาวะฉ�กเฉ�นด�งน��

1.1 เคร*+อัมพร  งเฝ(าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจชัยศิริประเสริฐ  ��น�ดท�+ม� 
Invasive pressure พร(อัมพร  มชัยศิริประเสริฐ  ���ดอัมพร  �ปกรณ[ในการว�ด

1.2 อัมพร  �ปกรณ[เคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจท��งชัยศิริประเสริฐ  ��น�ดใชัยศิริประเสริฐ  ��(ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง 
 1.3 รถฉ�กเฉ�น เคร*+อัมพร  งกระต๊ะนิ ��@�������น�กไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจ 

(Defibrillator) เคร*+อัมพร  งกระต๊ะนิ ��@�������น�(นคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจ 
(Pacemaker) และชัยศิริประเสริฐ  ���ดเป�ดทรวงอัมพร  กฉ�กเฉ�น อัมพร  �ปกรณ[พร(อัมพร  ม
ใชัยศิริประเสริฐ  ��(

1.4 เคร*+อัมพร  งดOดสOญญากาศิริประเสริฐ  �����X�� (vacuum suction) ชัยศิริประเสริฐ  ��น�ด
แรงด�นต๊ะนิ ��@�������น�+า ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเพ�+มแรงดOดจากสายุพดี  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก
และ เคร*+อัมพร  งดOดเสมหัวใจและทรวะพร(อัมพร  มอัมพร  �ปกรณ[

1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(สามารถเต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มเคร*+อัมพร  งม*อัมพร  อัมพร  �ปกรณ[ได(ครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
ถ(วนม�ความพร(อัมพร  มในการดOแลผO(ป"วยุพดี  
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ก�จกรรมการพยาบาล (nursing intervention) เหต1ผล (rational)
1.5 ชัยศิริประเสริฐ  ����นวางขัดจวง��@�������Oวดรอัมพร  งร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเหัวใจและทรวลวจากสายุพดี  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  

ทรวงอัมพร  ก และสารหัวใจและทรวล"อัมพร  ล*+น เชัยศิริประเสริฐ  ��"น กล�เซอัมพร  ร�น ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bรOด
คลUงสายุพดี  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก

1.6 เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ในการใหัวใจและทรว(ความอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  �"นร"างกายุพดี  ผO(ป"วยุพดี  
ท�นท�หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ผ(าหัวใจและทรว"มลมอัมพร  �"นไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  น

1.7 เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มเต๊ะนิ ��@�������น�ยุพดี  งหัวใจและทรวนาน�"มท�+สามารถป(อัมพร  งก�นการ 
สOญเส�ยุพดี  ความร(อัมพร  นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  ผO(ป"วยุพดี  ได( พร(อัมพร  มอัมพร  �ปกรณ[
ในการเคล*+อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี  ผO(ป"วยุพดี   เชัยศิริประเสริฐ  ��"น อัมพร  �ปกรณ[ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวน�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสายุพดี  
ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  กระหัวใจและทรวว"างการเคล*+อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี   Artery Clamp 
2-3 ต๊ะนิ ��@�������น�ว เสาน��า เกล*อัมพร   2 เสา เคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจแบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b 
เคล*+อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี   เปRนต๊ะนิ ��@�������น(น

1.8 ชัยศิริประเสริฐ  ���ดเกRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น�วอัมพร  ยุพดี  "างเล*อัมพร  ดส"งต๊ะนิ ��@�������นรวจ
1.9 แบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกอัมพร  าการผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจระยุพดี  ะ

ว�กฤต๊ะนิ ��@�������น
   2. ต๊ะนิ ��@�������นรวจสอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความพร(อัมพร  มขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเคร*+อัมพร  งม*อัมพร  หัวใจและทรวร*อัมพร  อัมพร  �ปกรณ[ 
หัวใจและทรวากพบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bว"าม�ความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bด�าเน�นการจ�ดหัวใจและทรวาเคร*+อัมพร  ง
ม*อัมพร  อัมพร  าจทดแทนและลงบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกการต๊ะนิ ��@�������นรวจสอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความ
พร(อัมพร  มขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ก"อัมพร  นใชัยศิริประเสริฐ  ��(งาน
   3.  ท�า ก า ร ส" ง ต๊ะนิ ��@�������น" อัมพร  ขัดจวง��@�������O( อัมพร  มO ล ผO( ป" ว ยุพดี  ก" อัมพร  น ยุพดี  ( า ยุพดี  เ ขัดจวง��@�������O( า หัวใจและทรว อัมพร   
ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวน�ก อัมพร  ยุพดี  "างน(อัมพร  ยุพดี   10 นาท�โดยุพดี  ว�ส�ญญ�พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลแจ(ง
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลเก�+ ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป"วยุพดี  ท�+ จ�า เปRน เชัยศิริประเสริฐ  ��"น  ชัยศิริประเสริฐ  ��*+อัมพร   นามสก�ล 
ชัยศิริประเสริฐ  ��น�ดการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด แพทยุพดี  [ผO(ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด การต๊ะนิ ��@�������น��งเคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจ 
การท�า Fast Track การใส"อัมพร  �ปกรณ[พ�เศิริประเสริฐ  �����X��ษ พร(อัมพร  มบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUก
ชัยศิริประเสริฐ  ��*+อัมพร  ผO(โทรแจ(ง และผO(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแจ(งท�กคร�� ง
   4. ท�มงานหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดซU+งประกอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bด(วยุพดี  พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลหัวใจและทรว(อัมพร  ง
ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลว�ส�ญญ� และพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลผO(ควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�มเคร*+อัมพร  ง
ปอัมพร  ดและหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  ม ท�าการยุพดี  (ายุพดี  ผO(ป"วยุพดี  จากหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดมา 
ไอัมพร  ซ�ยุพดี  O ท�าการส"งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลป�ญหัวใจและทรวาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  และส�+งท�+ได(
ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการแก(ไขัดจวง��@�������O การใหัวใจและทรว(ยุพดี  า หัวใจและทรวร*อัมพร  สารน��าต๊ะนิ ��@�������น"างๆ

   2. เพ*+อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������นรวจสอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประส�ทธ�ภาพเคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ก"อัมพร  น    ใชัยศิริประเสริฐ  ��(
งานไม"ใหัวใจและทรว(เก�ดผลกระทบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  

    3. เพ*+อัมพร  ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลเบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b*�อัมพร  งต๊ะนิ ��@�������น(น และเต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มความ
พร(อัมพร  มในการร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  (ายุพดี  ผO(ป"วยุพดี  

    4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ได(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการดOแล
ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  
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ก�จกรรมการพยาบาล (nursing intervention) เหต1ผล (rational)
       พร(อัมพร  มท��งการท�าหัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นถการในหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดแก"พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
ไอัมพร  ซ�ยุพดี  Oและท�าการประเม�นอัมพร  าการผO(ป"วยุพดี  ร"วมก�นพร(อัมพร  ม 
ลงบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกไว(อัมพร  ยุพดี  "างชัยศิริประเสริฐ  ���ดเจน
      5. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  มาถUงไอัมพร  ซ�ยุพดี  Oจ�ดการต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  อัมพร  �ปกรณ[เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  
ท�+ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป"วยุพดี  อัมพร  ยุพดี  "างถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งและรวดเรRว เชัยศิริประเสริฐ  ��"น เคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจ, เคร*+อัมพร  ง Monitor, จ�ดสายุพดี   Transducer ,จ�ดสายุพดี  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
ทรวงอัมพร  ก ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เคร*+อัมพร  งเคร*+อัมพร  งดOดส�ญญากาศิริประเสริฐ  �����X��ชัยศิริประเสริฐ  ��น�ดแรงด�นต๊ะนิ ��@�������น�+า , 
จ�ดยุพดี  าท�+ใหัวใจและทรว(ทาง Syringe Pump และดOแลอัมพร  �ปกรณ[พ�เศิริประเสริฐ  �����X��ษ 
อัมพร  *+นๆ ท�+มาก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป"วยุพดี   เชัยศิริประเสริฐ  ��"น  IABP, VAD, ECMO   (ถ(าม�) 
ใหัวใจและทรว(เร�ยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร(อัมพร  ยุพดี   พร(อัมพร  มท��งเจ(าหัวใจและทรวน(าท�+หัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดโอัมพร  นขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลท�+อัมพร  ยุพดี  O"
ใน Transfer monitor เขัดจวง��@�������O(าเคร*+อัมพร  ง Bedside monitor ขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
ไอัมพร  ซ�ยุพดี  O ท�นท�

    

    5. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ ค"า Hemodynamic 
ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  ขัดจวง��@�������Oณะอัมพร  ยุพดี  O"ในหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดน�ามาประเม�นอัมพร  าการ
ได(อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   2    การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะว�าระว�งและการพยาบาลเพJ7อป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �องก�นภาวะแที่ 1   การเตรียมรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะวิกฤต�����������獴涫������⿈欕⾬欕⾐欕⽸欕⽠�อนหล�งการผ�าต�ด 
ห�วใจแบบเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ดระยะว�กฤต

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาล ที่ 1   การเตรียม67 1 ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะปร�มาณเล*อัมพร  ดสOบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bฉ�ดอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท�
ลดลง

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ปร�มาณเล*อัมพร  ดสOบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bฉ�ดอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท� 
เพ�ยุพดี  งพอัมพร  ก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งการขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   (Outcome criteria)
1.ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด� สามารถท�าต๊ะนิ ��@�������นามค�าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กและส*+อัมพร  สารได(
2.ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พและค"าแรงด�น  ในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ 

   - systolic  blood pressure (SBP) 90-120 mmHg, diastolic blood pressure 
(DBP) 60-90 mmHg, mean arterial pressure (MAP) 65-90 mmHg, pulse pressure 30-40 mmHg
    -อัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราการเต๊ะนิ ��@�������น(นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจ 80-100 คร�� ง/นาท� ไม"ม�ภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
    -Central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg 
    -Pulmonary artery wedge pressure (PAWP) 10-14 mmHg หัวใจและทรวร*อัมพร   pulmonary 
artery diastolic pressure (Pad) 10-14 mmHg, SvO2> 60-70% 
    -Cardiac output (CO) 5 L/min, cardiac index (CI) 2.5-4.0 L/min/m2
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   -capillary refill <3 ว�นาท�
  -ค"าอัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม�แกน 36.5-37.5 oC
 -ผ�วหัวใจและทรวน�งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร�เวณปลายุพดี  ม*อัมพร   และเท(าอัมพร  �"น

-ปร�มาณป�สสาวะอัมพร  อัมพร  กมากกว"า 0.5- 1cc/kg/hr
-ภาวะกรดเบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสในเล*อัมพร  ดแดงอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�  pH 7.35-7.45,  PaO2 >80-100 

mmHg , PaCO2  35- 45  mmHg, BE  ± 3-4 mmol/L, HCO3 22- 26 mEq/L

ก�จกรรมการพยาบาล (nursing intervention) เหต1ผล (rational)
   1.  เฝ(าระว�งและประเม�นอัมพร  าการท�า การบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUก
ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พและแรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง 
(CVP/ PA และ PAWP) ท�ก 30 นาท� หัวใจและทรวร*อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"อัมพร  ยุพดี  ขัดจวง��@�������OU�นเม*+อัมพร  
ม�อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลงผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� จนถUง 06.00 น.ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งว�น
ร�"งขัดจวง��@�������OU�น หัวใจและทรวล�งจากน��นท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง 
    2. ว�ดค"า cardiac output ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา (ถ(าม�) 
ประเม�นความเพ�ยุพดี  งพอัมพร  
    
    3. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งท�ก 
1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวล�งจากน��นท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง จนผO(ป"วยุพดี  รO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด�
    4. ดOแลใหัวใจและทรว(ความอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  �"นแก"ร" างกายุพดี  โดยุพดี  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ผ(าหัวใจและทรว"ม 
ลมอัมพร  �"น ประเม�นและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกล�กษณะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งส�ผ�ว ความอัมพร  �"น  
ความเยุพดี  Rนขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผ�วหัวใจและทรวน�งส" วนปลายุพดี   และอัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม� 
ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง จนอัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม�ปกต๊ะนิ ��@�������น�หัวใจและทรวล�งจากน��น ท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
    5. บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกความสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��า  เขัดจวง��@�������O(า-อัมพร  อัมพร  กท�ก 
30 นาท� จนถUง 06.00 น. ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งว�นร�" งขัดจวง��@�������OU� น หัวใจและทรวล�งจากน��น
บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง และบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกความสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง 
สารน��าเขัดจวง��@�������O(า-อัมพร  อัมพร  ก ท�ก 8 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
    6. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผลภาวะกรดเบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสในเล*อัมพร  ดแดง(ABG) 
ท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงหัวใจและทรวร*อัมพร  เม*+อัมพร  จ�าเปRน 

    1. การเฝ(าระว�งส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ แรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจ 
ท�าใหัวใจและทรว(สามารถต๊ะนิ ��@�������นรวจสอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  าการผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� ใหัวใจและทรว(การชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
เหัวใจและทรวล*อัมพร  ได(ท�นท� 

    2.  เ พ*+ อัมพร  ใ หัวใจและทรว( ไ ด( ค" า  Cardiac output  ป ร ะ ม า ณ 
5 L/min ,CI 2.2-2.4  L/min/m2 หัวใจและทรวร*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการ
ร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  แต๊ะนิ ��@�������น"ละรายุพดี  
    3.  เพ*+อัมพร  ประเม�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
ประสาทจากภาวะเล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งสมอัมพร  งไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  
    4. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากภาวะอัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม�
กายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น�+า ระหัวใจและทรวว"างการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด เชัยศิริประเสริฐ  ��"น อัมพร  าการหัวใจและทรวนาวส�+น 
หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นชัยศิริประเสริฐ  ��(า ความด�นโลหัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นสOง ความไม"ส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
      
     5. เพ*+อัมพร  ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสมด�ลสารน��าได(
อัมพร  ยุพดี  "างรวดเรRว ท�าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการร�กษาพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
ท�นท"วงท� ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะแทรกซ(อัมพร  น
    
     6. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(การแก(ไขัดจวง��@�������Oอัมพร  ยุพดี  "างรวดเรRว กรณ�ท�+ เก�ด
ความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
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ก�จกรรมการพยาบาล (nursing intervention) เหต1ผล (rational)
    7. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามและประเม�นผลการได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��"น 
Inotropic agent, Vasodialator และยุพดี  าอัมพร  *+นๆ พร(อัมพร  มเฝ(า
ระว�งผลขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งขัดจวง��@�������Oอัมพร  งยุพดี  าอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
     8. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มอัมพร  �ปกรณ[ในการใส"เคร*+อัมพร  งพยุพดี  �งการท�างาน
ขัดจวง��@�������O อัมพร  งหัวใจและทรว�ว ใจ  (Intra–aortic balloon pump :IABP)  เม*+ อัมพร  
ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งการใชัยศิริประเสริฐ  ��(พร(อัมพร  มท��งดOแลใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
     9. ใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลเพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นจาก
ก า ร ใ ส" อัมพร  � ป ก ร ณ[ พ� เ ศิริประเสริฐ  �����X�� ษ จ า ก หัวใจและทรว( อัมพร  ง ผ" า ต๊ะนิ ��@�������น� ด ไ ด( อัมพร  ยุพดี  " า ง ม�
ประส�ทธ�ภาพ เชัยศิริประเสริฐ  ��"น IABP, VAD, ECMO
   10. จ�ดใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  นอัมพร  นหัวใจและทรว�วสOง 15-30 อัมพร  งศิริประเสริฐ  �����X��าและล�กษณะ
สบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  เพ*+อัมพร  การพ�กผ"อัมพร  นท�+เพ�ยุพดี  งพอัมพร   ดOแลและชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร  ใน
การท�าก�จกรรมประจ�าว�นต๊ะนิ ��@�������นามความเหัวใจและทรวมาะสม เชัยศิริประเสริฐ  ��"น 
ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เชัยศิริประเสริฐ  ��Rดต๊ะนิ ��@�������น�ว, หัวใจและทรวว�ผม, ป(อัมพร  นอัมพร  าหัวใจและทรวาร เปRนต๊ะนิ ��@�������น(น

    7.  เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าท�+เหัวใจและทรวมาะสมและท�าใหัวใจและทรว(
ภาวะปร�มาณเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท�เพ�ยุพดี  งพอัมพร  
     
    8. สามารถชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ได(ท�นท"วงท�เม*+อัมพร  เก�ด
ภาวะปร�มาณเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท�ลดลง

    9. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  ขัดจวง��@�������Oณะใชัยศิริประเสริฐ  ��(อัมพร  �ปกรณ[พ�เศิริประเสริฐ  �����X��ษใน
การร�กษา

   10. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวายุพดี  ใจและ
ส"งเสร�ม ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ลดการใชัยศิริประเสริฐ  ��(พล�งงานท�+จ�าเปRนหัวใจและทรว�วใจ
ท�างานด�ขัดจวง��@�������OU�น

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67 2 ม�โอัมพร  กาสเก�ดการก�าซาบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ�เจนไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร   และ /หัวใจและทรวร*อัมพร   
การแลกเปล�+ยุพดี  นก�าซไม"ม�ประส�ทธ�ภาพ

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals)
-เพ*+ อัมพร  ใหัวใจและทรว( เน*� อัมพร  เยุพดี  *+ อัมพร  ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร" างกา ยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ� เ จน ไปเล�� ยุพดี  งอัมพร  ยุพดี  " าง เพ� ยุพดี  งพอัมพร  และม� 

การแลกเปล�+ยุพดี  นก�าซในกระแสเล*อัมพร  ดท�+สมด�ล
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล (outcome criteria)

-อัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราการหัวใจและทรวายุพดี  ใจสม�+าเสมอัมพร  ไม"น(อัมพร  ยุพดี  กว"า 12 และไม"เก�น 30 คร�� งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท� ไม"ม�อัมพร  าการ
เหัวใจและทรวน*+อัมพร  ยุพดี  หัวใจและทรวอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b

-เส�ยุพดี  งหัวใจและทรวายุพดี  ใจปกต๊ะนิ ��@�������น� ฟ�งเส�ยุพดี  งปอัมพร  ดท��ง 2 ขัดจวง��@�������O(าง ชัยศิริประเสริฐ  ���ดเจนด� ผล X-ray ปอัมพร  ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
-ผลการว�เคราะหัวใจและทรว[ค"าก�าซในเล*อัมพร  ดแดงอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�  PH 7.35-7.45, PaO2 80 -100 

mmHg ,  PaCO2 35 - 45  mmHg, BE  ± 3-4 mmol/L , HCO3- 22 - 26 mmHg
-ค"าความอัมพร  �+มต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งอัมพร  อัมพร  กซ�เจนในเล*อัมพร  ดแดงปลายุพดี  น��วอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� > 95%
-ผ�วหัวใจและทรวน�งอัมพร  �"นไม"ม�อัมพร  าการเขัดจวง��@�������O�ยุพดี  วคล��า
-ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด�
-ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� อัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราชัยศิริประเสริฐ  ���พจร 80 -100   คร�� งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  นาท�
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
  1. จ�ดท"าผO(ป"วยุพดี  ใหัวใจและทรว(นอัมพร  นท"าหัวใจและทรวงายุพดี   ศิริประเสริฐ  �����X���รษะสOง 30-45 
อัมพร  งศิริประเสริฐ  �����X��า หัวใจและทรวร*อัมพร  พล�กต๊ะนิ ��@�������นะแคงท�ก 2-4  ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
   2. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งท�ก 
1-2 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงเม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  รO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด� จากน��นท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
   
   3. บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกและต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ ล�กษณะการ
หัวใจและทรวายุพดี  ใจ ท�ก ครU+ง-1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
    
   4. วางแผนและดOแลผO(ป"วยุพดี  ขัดจวง��@�������Oณะใส" เคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bท�มว�ส�ญญ�แพทยุพดี  [และพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล ต๊ะนิ ��@�������น��งแต๊ะนิ ��@�������น" 
ผO(ป"วยุพดี  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  งชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจ ขัดจวง��@�������Oณะหัวใจและทรวยุพดี  "าจนถUงถอัมพร  ดท"อัมพร  
ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  อัมพร  กได(ได(อัมพร  ยุพดี  "างปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  
    5. ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร  ในการดOดเสมหัวใจและทรวะ ดOแลทางเด�นหัวใจและทรวายุพดี  ใจ
ใหัวใจและทรว(โล"ง  ท��งในขัดจวง��@�������Oณะท�+ผO(ป"วยุพดี  ใส"ท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจ หัวใจและทรวร*อัมพร   
หัวใจและทรวล�งถอัมพร  ดท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจ ไอัมพร  ขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเสมหัวใจและทรวะไม"อัมพร  อัมพร  ก 
ท�ก  2-4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
    6. หัวใจและทรวล�งถอัมพร  ดท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  อัมพร  ก ดOแลใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
อัมพร  อัมพร  กซ� เจนอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งโดยุพดี  ใหัวใจและทรว(อัมพร  อัมพร  กซ� เจนทาง
หัวใจและทรวน(ากาก 7-15 ล�ต๊ะนิ ��@�������นร/นาท� หัวใจและทรวร*อัมพร   nasal cannular 3-5 
ล�ต๊ะนิ ��@�������นร/นาท� ต๊ะนิ ��@�������นามผลการประเม�นค"าอัมพร  อัมพร  กซ�เจน
    7. หัวใจและทรวล�งการถอัมพร  ดท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจ กระต๊ะนิ ��@�������น�(นใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจและไอัมพร  ขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเสมหัวใจและทรวะอัมพร  ยุพดี  "างม�ประส�ทธ�ภาพ   
    8.  เฝ(าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามค"าความอัมพร  �+มต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งอัมพร  อัมพร  กซ� เจน 
ปลายุพดี  น��วอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและ ต๊ะนิ ��@�������นรวจค"าความด�นก�าซใน
หัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดแดง ท�ก 2-4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวร*อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUก End 
tidal CO2 ถ(าจ�าเปRน
    9.  ประสานงานการท�า portable Chest X-ray 
หัวใจและทรวล�งอัมพร  อัมพร  กจากหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดและว�นแรกหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดและ
ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผลต๊ะนิ ��@�������นรวจ รายุพดี  งานแพทยุพดี  [เม*+อัมพร  พบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bส�+งผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�

   1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(กระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�งลมเคล*+อัมพร  นต๊ะนิ ��@�������น�+าลง ปอัมพร  ดสามารถขัดจวง��@�������Oยุพดี  ายุพดี  
ต๊ะนิ ��@�������น�วได(ด� ลดอัมพร  าการเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวด
   2. เพ*+อัมพร  ประเม�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประสาท
จากการได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ�เจนไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร   ถ(าเล*อัมพร  ดไปเล�� ยุพดี  ง
สมอัมพร  งไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  จะท�าใหัวใจและทรว(ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วลดลง
    3. อัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราการหัวใจและทรวายุพดี  ใจท�+เพ�+มขัดจวง��@�������OU� นบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUงการได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
อัมพร  อัมพร  กซ�เจนไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  และอัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราท�+ชัยศิริประเสริฐ  ��(าลงบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUง
ก�าล�งจะเก�ดการหัวใจและทรวายุพดี  ใจล(มเหัวใจและทรวลว
    4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ�เจนเพ�ยุพดี  งพอัมพร  และม� 
การแลกเปล�+ยุพดี  นก�าซในกระแสเล*อัมพร  ดท�+สมด�ล 
    

    5. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นไม"ใหัวใจและทรว( เก�ดการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�นในท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจและทางเด�นหัวใจและทรวายุพดี  ใจ การหัวใจและทรวายุพดี  ใจได(เพ�ยุพดี  งพอัมพร  

    6. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ร"างกายุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กซ�เจนเพ�ยุพดี  งพอัมพร  

    7. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ปอัมพร  ดขัดจวง��@�������Oยุพดี  ายุพดี  และการแลกเปล�+ยุพดี  นอัมพร  อัมพร  กซ�เจน 
ด�ขัดจวง��@�������OU�น
    8. เพ*+อัมพร  ประเม�นความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการแลกเปล�+ยุพดี  น
ก�าซในเล*อัมพร  ดแดง 

    9. การท�า portable Chest X-ray เพ*+อัมพร  ประเม�นภาวะ
แทรกซ(อัมพร  นในทรวงอัมพร  กระยุพดี  ะฉ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bพล�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดรวม
ท��งต๊ะนิ ��@�������น�าแหัวใจและทรวน"งระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจในระยุพดี  ะหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   10. ดOแลท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  กใหัวใจและทรว(ท�า งานอัมพร  ยุพดี  "างม�
ประส�ทธ�ภาพไม"เก�ดการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�น
    11. ประเม�น บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดดOแลการ
ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าแก(ปวดต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [และ
ประเม�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
    12. กระต๊ะนิ ��@�������น�(นใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ล�กน� +งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bนเต๊ะนิ ��@�������น�ยุพดี  งหัวใจและทรวร*อัมพร  เก(าอัมพร  ��หัวใจและทรวล�ง
จากถอัมพร  ดท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  อัมพร  ก ถ(าสามารถปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ใน 
ว�นแรกหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
    13. ใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลการร�กษาและการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  
เน*+อัมพร  งเม*+อัมพร  ม�อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง ร" วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสหัวใจและทรวสาขัดจวง��@�������Oา
ว�ชัยศิริประเสริฐ  ��าชัยศิริประเสริฐ  ���พเชัยศิริประเสริฐ  ��"น ศิริประเสริฐ  �����X���ลยุพดี  แพทยุพดี  [,  ว�ส�ญญ�แพทยุพดี  [ , กายุพดี  ภาพ 
และอัมพร  *+นๆ

  10. เพ*+อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ใหัวใจและทรว(การระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  เล*อัมพร  ดและลมอัมพร  อัมพร  กได(ด�
ท�าใหัวใจและทรว(ปอัมพร  ดขัดจวง��@�������Oยุพดี  ายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น�วได(เต๊ะนิ ��@�������นRมท�
  11. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการดOแลภาวะเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดท�+
เ หัวใจและทรว ม า ะ ส ม ส า ม า ร ถ อัมพร  อัมพร  ก แ ร ง หัวใจและทรว า ยุพดี  ใ จ อัมพร  ยุพดี  " า ง ม�
ประส�ทธ�ภาพ
  12. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการฟ*� นฟOสภาพร" างกายุพดี  และ
กล�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bมาสO"สภาวะปกต๊ะนิ ��@�������น�โดยุพดี  เรRว

  13. การใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลในส�+งท�+เก�ดขัดจวง��@�������OU�นจะชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ส"งเสร�มใหัวใจและทรว(  ผO(
ป"วยุพดี  ผ"อัมพร  นคลายุพดี  และลดความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวล ซU+งม�ผลต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  การ
ใชัยศิริประเสริฐ  ��(อัมพร  อัมพร  กซ�เจนและอัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นราการหัวใจและทรวายุพดี  ใจเพ�+มขัดจวง��@�������OU�น

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  3  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะไม"สมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��าและ อัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals)

- เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ม�ภาวะสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��าและ อัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[เกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[การประเม�นผล 
( Outcome Criteria)

- ผO(ป"วยุพดี  อัมพร  ยุพดี  O"ในภาวะสมด�ล  ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��าและ อัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[
- ผล อัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[ อัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�
- Potassium 4.5-5            mmol/L
- Sodium   135-145       mmol/L
- Chloride 110-130       mmol/L
- Magnesium  2-3               mmol/L
- ค"าแรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"  ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�
- CVP 8-12 mmHg
- PAWP 10-14 หัวใจและทรวร*อัมพร   PAd 10-14 mmHg
- ป�สสาวะอัมพร  อัมพร  ก 0.5 -1 cc/ kg / hr
- เยุพดี  *+อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�และผ�วหัวใจและทรวน�งม�ความชัยศิริประเสริฐ  ���"มชัยศิริประเสริฐ  ��*�น
- คล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจปกต๊ะนิ ��@�������น� อัมพร  �ต๊ะนิ ��@�������นรา 80-100 คร�� ง/นาท� ไม"ม�ภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
 1. เฝ(าระว�งและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ ค"าแรงด�นใน
หัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง ท�ก 30 นาท� จนกระท� +งถUง 
06.00 น. ว�นแรกหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด หัวใจและทรวล�งจากน��นท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง 
และเม*+อัมพร  ม�อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง
 2. ประเม�นและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกความสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสารน��า เขัดจวง��@�������O(า-
อัมพร  อัมพร  กทางหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดด�าอัมพร  ยุพดี  "างเพ�ยุพดี  งพอัมพร   ท�ก 4-8 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
พร(อัมพร  มท��งประเม�นภาวะน��าเก�น และใหัวใจและทรว(ยุพดี  าขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bป�สสาวะ
ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [
  3. ประเม�นเส�ยุพดี  งหัวใจและทรวายุพดี  ใจท�+ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ฟ�งเส�ยุพดี  งปอัมพร  ด 
ท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นการหัวใจและทรวายุพดี  ใจล�าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาก นอัมพร  นราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bไม"
ได(เสมหัวใจและทรวะเปRนฟอัมพร  งและเส�ยุพดี  งผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจเชัยศิริประเสริฐ  ��"น 
Murmur
   4.  เ ฝ( า ร ะ ว� ง แ ล ะ ต๊ะนิ ��@�������น� ด ต๊ะนิ ��@�������น า ม ผ ล  อัมพร  � เ ลR ก โ ท ร ไ ล ต๊ะนิ ��@�������น[ 
โดยุพดี  เฉพาะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bโพแทสเซ�ยุพดี  มและแมกน�เซ�ยุพดี  มใน
เล*อัมพร  ดหัวใจและทรวล�ง ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง ท�ก 2-4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
   
    5. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������น  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUก จ�านวน ส� และล�กษณะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเหัวใจและทรวลว
ท�+ขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  อัมพร  กจากร" างกายุพดี  ได(แก" ป�สสาวะอัมพร  าเจ�ยุพดี  น และ
ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเหัวใจและทรวลวจากสารระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น"าง ๆ อัมพร  าจต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผลการ
ต๊ะนิ ��@�������นรวจหัวใจและทรวาความถ"วงจ�าเพาะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งป�สสาวะเม*+อัมพร  จ�าเปRน
   6.  เฝ( า ระว� งค ล*+น ไ ฟฟ( า หัวใจและทรว� ว ใจ อัมพร  ยุพดี  "า งต๊ะนิ ��@�������น" อัมพร  เ น*+ อัมพร  ง 
ถ(าผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� รายุพดี  งานแพทยุพดี  [ เชัยศิริประเสริฐ  ��"น กรณ�ท�+ Potassium สOง 
หัวใจและทรวร*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น�+า อัมพร  าจเก�ด Cardiac Arrhythmic PVC, PAC VT 
ได(
   7. อัมพร  ธ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�เขัดจวง��@�������O(าใจถUงความส�าค�ญ
และความจ�า เปRนในการจ�า ก �ดน��าด*+ม และควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�ม 
โซเด�ยุพดี  มในอัมพร  าหัวใจและทรวาร เคร*+อัมพร  งด*+ม จ�ดใหัวใจและทรว(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประทาน
อัมพร  าหัวใจและทรวารจ*ด ลดเกล*อัมพร  

   1. การเปล�+ยุพดี  นแปลงสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งปร�มาณน��าในร"างกายุพดี   
ม�ผลต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  การเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พและระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
ไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  นโลหัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������น

   2. เพ*+อัมพร  สามารถจ�ดการภาวะสมด�ลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการใหัวใจและทรว(    สาร
น��าได(ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งและรวดเรRว 

    3. เพ*+อัมพร  ค(นหัวใจและทรวาอัมพร  าการแสดงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการค� +งเล*อัมพร  ดในปอัมพร  ด
และล��นหัวใจและทรว�วใจท�+ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�มากขัดจวง��@�������OU�น

    4. ค"า  อัมพร  � เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[ท�+ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ท�า ใหัวใจและทรว(สามารถ
ประเม�นภาวะ การเต๊ะนิ ��@�������น(นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจท�+ผ�ดจ�งหัวใจและทรววะได( 
การใหัวใจและทรว(ยุพดี  าขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bป�สสา วะกล�" ม  thaiazide  และ  loop 
diuretic ท�าใหัวใจและทรว(ร"างกายุพดี  สOญเส�ยุพดี  โพแทสเซ�ยุพดี  มได(
    5. ปร�มาณป�สสาวะท�+อัมพร  อัมพร  กควรอัมพร  ยุพดี  O"ระหัวใจและทรวว"าง         0.5-
1 cc/hr   เพ*+อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งไต๊ะนิ ��@�������น

    6.  เพ*+อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามการเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งคล*+นไฟฟ(าท�+
อัมพร  าจเก�ดขัดจวง��@�������OU�นจากความไม"สมด�ลทางอัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[ต๊ะนิ ��@�������น�+า
หัวใจและทรวร*อัมพร  สOงเก�นไปจะท�าใหัวใจและทรว(เก�ดภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
   
7.  เ พ*+ อัมพร  ใ หัวใจและทรว( ผO( ป" ว ยุพดี  ไ ด( ร� บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b ส า ร น��า ท�+ เ หัวใจและทรว ม า ะ ส ม ใ น 
แต๊ะนิ ��@�������น"ละว�น และม�ความเขัดจวง��@�������O(าใจในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ต๊ะนิ ��@�������น�วท�าใหัวใจและทรว( 
สามารถดOแลต๊ะนิ ��@�������นนเอัมพร  งได(
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ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  4  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมากจากชัยศิริประเสริฐ  ��"อัมพร  งทรวงอัมพร  ก
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากการสOญเส�ยุพดี  เล*อัมพร  ดและสามารถ

ประเม�นอัมพร  าการและอัมพร  าการแสดงอัมพร  ยุพดี  "างท�นท"วงท�
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria) 

 ผลรวมข้องเลJอดจากที่ 1   การเตรียม�อระบายที่ 1   การเตรียมรวงอก
   < 500 cc   ใน 1 ช�7วโมงแรกหล�งผ�าต�ด หรJอ

 < 800 cc   ใน 2 ช�7วโมงแรกหล�งผ�าต�ด หรJอ
 < 900 cc   ใน 3 ช�7วโมงแรกหล�งผ�าต�ด หรJอ
 < 1000 cc ใน 4 ช�7วโมงแรกหล�งผ�าต�ด 

ความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการเส�ยุพดี  เล*อัมพร  ด ท�+ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเร�+มต๊ะนิ ��@�������นระหัวใจและทรวน�กและจ�ดการร�กษาค*อัมพร   ถ(าผลรวมเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  ก
มากกว"า 150 ml ใน 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงแรกหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4สXาหร�บพ�จารณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀาที่ 1   การเตรียมXาการเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ดผ�าต�ดใหม� อย�างมาก 
เม*+อัมพร  ไม"ม�ความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ด(าน coagulopathy ค*อัมพร   ถ(าเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมากกว"า 500 ml ใน 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง, 400 ml/hr x 
2hr, 300 ml/hr x 3hr  หัวใจและทรวร*อัมพร  ม�ส�ญญาณขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง cardiac tamponade (McKee, Sidebotham & Gladding, 
2007)

- ค"า Hct  30-35%
- PTT ไม"เก�น 1.5 เท"าขัดจวง��@�������Oอัมพร  งค"าควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�ม
- Platelet count 50,000-100,000 cells/mm3
- HR 80-100 คร�� ง/นาท� ไม"ม�ภาวะ Arrhythmia
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. ประสานงานก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bคล�งเล*อัมพร  ด ญาต๊ะนิ ��@�������น� เพ*+อัมพร  ขัดจวง��@�������Oอัมพร  ท�า  
Single  Donor  Platelet  (SDP)ใ น ก ร ณ� ท�+ แ พ ท ยุพดี  [
ประเม�นผO(ป"วยุพดี  ว"าม�ความเส�+ยุพดี  งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมาก
ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   2. ม�การประเม�นผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�ภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กง"ายุพดี  
ได(แก" ม�โรคเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กง"ายุพดี  แต๊ะนิ ��@�������น"ก�า เน�ด เปRนโรคต๊ะนิ ��@�������น�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b 
โรคไต๊ะนิ ��@�������น ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bางอัมพร  ยุพดี  "างเชัยศิริประเสริฐ  ��"น Aspirin ,Warfarin , 
Heparin, Clopidogrel ฯลฯ
   3. ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการส"งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลการใหัวใจและทรว(เล*อัมพร  ดและการสOญเส�ยุพดี  
เล*อัมพร  ดจากพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   4. เฝ(าระว�งและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ ค"าแรงด�นใน
หัวใจและทรว( อัมพร  ง หัวใจและทรว� ว ใ จ อัมพร  ยุพดี  " า ง ต๊ะนิ ��@�������น" อัมพร  เ น*+ อัมพร  ง  แ ล ะ เ ม*+ อัมพร  ม� อัมพร  า ก า ร
เปล�+ยุพดี  นแปลง ประเม�นภาวะ Hypotension, Pulsus 
parodoxus, Tachycardia
    5. ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  กก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเคร*+อัมพร  งดOดแรงด�นต๊ะนิ ��@�������น�+า 
10-20 mmHg และดOแลใหัวใจและทรว(ท�างานอัมพร  ยุพดี  "างม�ประส�ทธ�ภาพ
    6. รOดท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก 2-3 น��วอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
สม�+าเสมอัมพร  โดยุพดี  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(แรงด�นต๊ะนิ ��@�������น�+า 
    7. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นการม�เล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร�เวณแผลผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดและ
แผลรอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก
     8. เจาะ Hct, PT, PTT, Platelet Count ต๊ะนิ ��@�������นาม Protocol 
หัวใจและทรว ล� ง อัมพร  อัมพร  ก จ า ก หัวใจและทรว( อัมพร  ง ผ" า ต๊ะนิ ��@�������น� ด แ ล ะ เ ม*+ อัมพร  ม� อัมพร  า ก า ร
เปล�+ยุพดี  นแปลง
  9. ใหัวใจและทรว( Blood product , Blood Component,Anticoagulant 
เชัยศิริประเสริฐ  ��"น Vit.K, Transmine, Protamine ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษาม�การ
ประเม�นเฝ(าระว�งขัดจวง��@�������Oณะใหัวใจและทรว(อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งโดยุพดี  เฉพาะ 
ผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�อัมพร  ายุพดี  �มาก EF ต๊ะนิ ��@�������น�+า หัวใจและทรวร*อัมพร  ม�ภาวะ Heart Failure 
ก"อัมพร  นหัวใจและทรวร*อัมพร  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด และควรระม�ดระว�งในการดOด
เล*อัมพร  ดส"งต๊ะนิ ��@�������นรวจมากเก�นความจ�าเปRน

  1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผล�ต๊ะนิ ��@�������นภ�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดท�+เหัวใจและทรวมาะสม  
ลดภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด

  2. เพ*+อัมพร  ประเม�นความเส�+ยุพดี  ง ซU+งอัมพร  าจม�ผลท�าใหัวใจและทรว(เล*อัมพร  ด
อัมพร  อัมพร  กมากหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดได( สามารถใหัวใจและทรว(การดOแลได(ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง

  3. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bป�ญหัวใจและทรวา ภาวะแทรกซ(อัมพร  นระหัวใจและทรวว"างการ
ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดท�าใหัวใจและทรว(เปRนแนวทางในการดOแล
  4. เพ*+อัมพร  การวางแผนการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล ปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  

  5. การต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  และการใชัยศิริประเสริฐ  ��(แรงด�นในการรOดท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
ทรวงอัมพร  กไม"มากเก�นไป ป(อัมพร  งก�นไม"ใหัวใจและทรว(เก�ดการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�น 
และเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมาก
  6. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�น และเล*อัมพร  ดสามารถระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
อัมพร  อัมพร  กได(ด�
  7. เปRนการประเม�นภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กหัวใจและทรวร*อัมพร  ท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
ทรวงอัมพร  กม�การอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�น
  8. สามารถประเม�นภาวะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมากผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
และทดแทนโดยุพดี  การใหัวใจและทรว(ผล�ต๊ะนิ ��@�������นภ�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดได(ท�นท� 
หัวใจและทรวร*อัมพร  ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [
  9. การใหัวใจและทรว(เล*อัมพร  ดและผล�ต๊ะนิ ��@�������นภ�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ด ยุพดี  าทดแทน
ใหัวใจและทรว(เหัวใจและทรวมาะสมโดยุพดี  ดOจากจ�านวนเล*อัมพร  ดท�+อัมพร  อัมพร  ก ค"าความเขัดจวง��@�������ORม
ขัดจวง��@�������O(น ค"า PTT ท�+มากกว"าปกต๊ะนิ ��@�������น� จ�านวนเกรRดเล*อัมพร  ดต๊ะนิ ��@�������น�+าลง
และลดภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการใหัวใจและทรว(
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)

  10. ในกรณ�ท�+ เล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กจากท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก
มากกว"า 500 cc / hr หัวใจและทรวร*อัมพร  ม�เล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กมากท�นท�ท�นใด 
ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พเปล�+ยุพดี  นแปลงใหัวใจและทรว(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bรายุพดี  งานแพทยุพดี  [ท�นท�
เพ*+อัมพร  พ�จารณาเพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(การร�กษาได(ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง
   11. แจ(งใหัวใจและทรว(ญาต๊ะนิ ��@�������น�ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bท�กคร�� งท�+ผO(ป"วยุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งใหัวใจและทรว(ร�กษา
เพ�+มเต๊ะนิ ��@�������น�ม
   12. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มเคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ในการเป�ด Chest Emergency 
ใหัวใจและทรว(พร(อัมพร  มใชัยศิริประเสริฐ  ��(งานในกรณ�ท�+เขัดจวง��@�������O(าหัวใจและทรว(อัมพร  งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดไม"ท�น

   10. เพ*+อัมพร  แก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�จากท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
ทรวงอัมพร  กท�+มากกว"า 500 cc หัวใจและทรวร*อัมพร  อัมพร  อัมพร  กมาท�นท�เปRนภาวะ
เส�ยุพดี  เล*อัมพร  ดมาก ท�+อัมพร  าจต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งพ�จารณาในการเป�ดผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด 
อัมพร  �กคร�� ง
   11. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ญาต๊ะนิ ��@�������น�ม�ความเขัดจวง��@�������O(าใจยุพดี  �นยุพดี  อัมพร  มในการร�กษา
พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
   12. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ท�มม�ความพร(อัมพร  มในการใหัวใจและทรว(การร�กษา และ
การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  5  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะกล(ามเน*� อัมพร  หัวใจและทรว�วใจถOกบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  �ด (Cardiac 
Tamponade)

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการเฝ(าระว�งและประเม�นอัมพร  าการแสดงได(
อัมพร  ยุพดี  "างท�นท"วงท�

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)
- ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พและค"าแรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� หัวใจและทรวร*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������นามความเหัวใจและทรวมาะสม
- SBP       90-120     mmHg
- DBP      60-90       mmHg
- MAP อัมพร  ยุพดี  O"ระหัวใจและทรวว"าง 65-90 mmHg 
- HR     80-100 คร�� ง/นาท� คล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจไม"เปล�+ยุพดี  นแปลงไปจากเด�มก"อัมพร  นการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
- CVP 8-12 mmHg 
- PAWP หัวใจและทรวร*อัมพร   PA d 10-14 8-15 mmHg
- ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด� ท�าต๊ะนิ ��@�������นามค�าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กและส*+อัมพร  สารได(
- ป�สสาวะอัมพร  อัมพร  กมากกว"า 0.5-1 cc/kg/hr
- ผล X-ray ไม"พบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bล�กษณะ Ball Shape, widened mediastinum
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
    1. เฝ(าระว�งและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พค"าแรงด�นใน
หัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและเม*+อัมพร  ม�อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง
   
   2.  ส�ง เ ก ต๊ะนิ ��@�������น แ ล ะ บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b� น ทU ก ร ะ ด� บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b ค ว า ม รO( สU ก ต๊ะนิ ��@�������น�ว  
อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและสม�+าเสมอัมพร  
     3. รOดท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  กอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและสม�+าเสมอัมพร  
     
     4. Chest X-ray และต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผลท�นท�

     5. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มอัมพร  �ปกรณ[เป�ดทรวงอัมพร  กฉ�กเฉ�น (Set Chest 
Emergency) ใหัวใจและทรว(พร(อัมพร  มใชัยศิริประเสริฐ  ��(งานต๊ะนิ ��@�������นามท�มงานศิริประเสริฐ  �����X���ลยุพดี  กรรม
เพ*+อัมพร  เป�ดผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดด"วนต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษาจากศิริประเสริฐ  �����X���ลยุพดี  แพทยุพดี  [

  1. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามการเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรว�วใจ            ค"า
ความด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจด(านซ(ายุพดี  และขัดจวง��@�������Oวาท�+ เท"าก�น
สามารถบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUงภาวะ Cardiac tamponade ได(
   2. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามการเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประสาท    จาก
การท�+เล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  
   3. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(เล*อัมพร  ดสามารถระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  อัมพร  อัมพร  กได(ด�ไม"ค� +งค(างใน
ทรวงอัมพร  ก
    4.  การดO Chest X-ray หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดในผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�ป�ญหัวใจและทรวา
ภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กจากท"อัมพร  ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  กมากผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�หัวใจและทรวล�ง
จากน��นเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวยุพดี  �ดท�นท� แสดงถUงการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�นขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง ท"อัมพร  
ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ทรวงอัมพร  ก ซU+งเม*+อัมพร  ท�าการ Chest   X-ray จะพบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b 
Ball Shape, widened mediastinum  ได(ชัยศิริประเสริฐ  ���ดเจน

    5. ในกรณ�ท�+ เก�ด Cardiac Tamponade ท�นท� และ 
ผO(ป"วยุพดี  ม�ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พท�+แยุพดี  "ลง เชัยศิริประเสริฐ  ��"น HR ชัยศิริประเสริฐ  ��(า, BP ต๊ะนิ ��@�������น�+ากว"า
เกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�มากหัวใจและทรวร*อัมพร  ม�ภาวะ Cardiac Arrest ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งท�าการ
ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ฟ*� นค*นชัยศิริประเสริฐ  ���พ พร(อัมพร  มท��งรายุพดี  งานแพทยุพดี  [ท�นท�และเต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  ม
การเป�ดผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดฉ�กเฉ�นในหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวน�ก ICU ในกรณ�ท�+
ต๊ะนิ ��@�������นามท�มผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดไม"ท�น

    
ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67 6  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) 

- เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะเเทรกซ(อัมพร  น เม*+อัมพร  หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
                           -   เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  สามารถทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถUงอัมพร  าการผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� และสามารถปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ต๊ะนิ ��@�������นามค�าแนะน�าได(
ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเม*+อัมพร  เก�ดป�ญหัวใจและทรวา

- ภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะกล�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค*นภาวะปกต๊ะนิ ��@�������น�

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)
              -   HR 80-100 คร�� ง/นาท� ไม"ม�ภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกและต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผลการบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจ 
12 lead เม*+อัมพร  แรกร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b และว�นร�"งขัดจวง��@�������OU�นในผO(ป"วยุพดี  ท�าผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  
เส(นเล*อัมพร  ดหัวใจและทรว�วใจ, LA Reduction, Maze Operation และ
เม*+อัมพร  ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ในรายุพดี  ท�+ม�การเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะท�าการต๊ะนิ ��@�������นรวจ
สอัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b QRS,PR, QT interval และ ST segment  ประสานงาน
แพทยุพดี  [เม*+อัมพร  ม�อัมพร  าการผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
   2.  ค(นหัวใจและทรวาสา เหัวใจและทรวต๊ะนิ ��@�������น�จากหัวใจและทรว�วใจ เต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ� งหัวใจและทรววะจาก 
อัมพร  �เลRกโทรไลต๊ะนิ ��@�������น[ โดยุพดี  เฉพาะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bโพแทสเซ�ยุพดี  มและ 
แมกน�เซ�ยุพดี  ม
    3. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มพร(อัมพร  มยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������น(านการเต๊ะนิ ��@�������น(นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจท�+ผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ 

    4.  เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มพร(อัมพร  มอัมพร  �ปกรณ[เคร*+อัมพร  งใชัยศิริประเสริฐ  ��(ฉ�กเฉ�น เชัยศิริประเสริฐ  ��"น Pace 
maker, Defibrillator
    5. ใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [ 
เชัยศิริประเสริฐ  ��"น การใหัวใจและทรว(ยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������น(านการเต๊ะนิ ��@�������น(นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ 
(Antiarrythmic  drug)  ก า ร เ ต๊ะนิ ��@�������น ร� ยุพดี  ม เ ค ร*+ อัมพร  ง  Cardiac 
Pacemaker และ ดOแลสายุพดี   Epicardial pacing ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ได(
ท�นท�เม*+อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งการใชัยศิริประเสริฐ  ��(เคร*+อัมพร  งกระต๊ะนิ ��@�������น�(นหัวใจและทรว�วใจ ในกรณ�ท�+ม� 
หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นชัยศิริประเสริฐ  ��(า หัวใจและทรวร*อัมพร  ม� Heart block  การ ชัยศิริประเสริฐ  ��Rอัมพร  กหัวใจและทรว�วใจด(วยุพดี  
ไฟฟ(า(Defibrillation, Cardio version)ในกรณ�เก�ด VT, 
SVT การกระต๊ะนิ ��@�������น�(นประสาทเวก�ส (Vagus stimulation) 
เปRนการกระต๊ะนิ ��@�������น�(นประสาทพาราซ�มพาเต๊ะนิ ��@�������นต๊ะนิ ��@�������น�ก (Parasympathetic)
    6. เฝ(าระว�งการเก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นโดยุพดี  ป(อัมพร  งก�นการ
เก�ด Emboli ในผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�ภาวะ Atrial fibrillation หัวใจและทรวร*อัมพร  
ผO(ป"วยุพดี  ท�+นอัมพร  นบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bนเต๊ะนิ ��@�������น�ยุพดี  งนานๆ ซU+งอัมพร  าจป(อัมพร  งก�นได(ด�งน��  
        6.1 อัมพร  อัมพร  กก�าล�งกายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������นามท�ศิริประเสริฐ  �����X��ทางการเคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
ขัดจวง��@�������O(อัมพร  ด(วยุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น�วเอัมพร  งใหัวใจและทรว(เรRวท�+ส�ดเท"าท�+จะท�าได((ว�นแรกหัวใจและทรวล�ง
ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด)

   1. เพ*+อัมพร  เปRนขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลพ*�นฐานในการเปร�ยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเท�ยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bและชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
ยุพดี  *นยุพดี  �นความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ท�+เก�ดขัดจวง��@�������OU�น การเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง ST 
segment อัมพร  าจแสดงถUงกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ด ซU+งเก�ด
จากการไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  นในหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดโคโรนาร�+ลดลง 
อัมพร  าจพบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bว"าม�ความด�นโลหัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นต๊ะนิ ��@�������น�+า  สามารถเต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มยุพดี  าและ
เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ใหัวใจและทรว(พร(อัมพร  มในการร�กษา
   2. เพ*+อัมพร  การแก(ไขัดจวง��@�������Oสาเหัวใจและทรวต๊ะนิ ��@�������น�ได(ท�นท"วงท�

   3. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มยุพดี  าเพ*+อัมพร  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ในการแก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ด
จ�งหัวใจและทรววะ ซU+งอัมพร  าจท�าใหัวใจและทรว(เก�ดภาวะ Low Cardiac output ได(
  4.  เ พ*+ อัมพร  ค ว า ม พ ร( อัมพร  ม ใ น ก า ร ใ ชัยศิริประเสริฐ  ��( ง า น แ ล ะ แ ก(ไ ขัดจวง��@�������O
ภาวะฉ�กเฉ�นได(ท�นท"วงท�
   5. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(สามารถว�น�จฉ�ยุพดี  การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลแก(ไขัดจวง��@�������Oและ
ป(อัมพร  งก�นป�ญหัวใจและทรวาท�+เก�ดขัดจวง��@�������OU�นใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�นท� ดOแลการ
ใหัวใจและทรว(ยุพดี  า  ประม�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าและ
จากอัมพร  �ปกรณ[ เคร*+อัมพร  งม*อัมพร  ท�+ใชัยศิริประเสริฐ  ��(  การกระต๊ะนิ ��@�������น�(นประสาทเวก �ส 
เพ*+อัมพร  ท�าใหัวใจและทรว(หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นชัยศิริประเสริฐ  ��(าลงในรายุพดี  ท�+หัวใจและทรว�วใจ เต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
จากความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�เหัวใจและทรวน*อัมพร  เวนต๊ะนิ ��@�������นร�เค�ล(Supraventricular 
tachycardia)

6.  เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นในกรณ�ผO(ป"วยุพดี  ม�ป�ญหัวใจและทรวาภาวะ Atrial 
fibrillation ไม"ใหัวใจและทรว(ม�ล�+มเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวล�ดไปสO"ส"วนต๊ะนิ ��@�������น"างๆขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
ร" างกายุพดี  โดยุพดี  ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นจากการเคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร" างกายุพดี  , 
ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  
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       6.2 ดOแลการใหัวใจและทรว(ยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������น(านการแขัดจวง��@�������ORงต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดต๊ะนิ ��@�������นาม
แผนการร�กษาในรายุพดี  ท�+ม� Atrial fibrillation หัวใจและทรวร*อัมพร  เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  ม
ท�า Cardioversion
   7. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นอัมพร  าการขัดจวง��@�������Oอัมพร  งก(อัมพร  น Emboli อัมพร  �ดก��นในส"วนต๊ะนิ ��@�������น"าง
ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  โดยุพดี  เฝ(าระว�ง
       - อัมพร  าการเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวน(าอัมพร  กอัมพร  ยุพดี  "างเฉ�ยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bพล�น
       - ม�อัมพร  าการและอัมพร  าการแสดงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจวายุพดี  
       -อัมพร  าการกระส�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกระส"ายุพดี  หัวใจและทรวร*อัมพร  ว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวลโดยุพดี  ไม"ม� 
        เหัวใจและทรวต๊ะนิ ��@�������น�ผล
      -ชัยศิริประเสริฐ  ���พจรบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร�เวณแขัดจวง��@�������Oนขัดจวง��@�������Oาเยุพดี  Rน เบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลงความรO(สUกลดลง
   8. ประสานงานแพทยุพดี  [ท�นท�และใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลร"วม
ก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [ ถ(าม�ขัดจวง��@�������O(อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งชัยศิริประเสริฐ  ����ว"าผO(ป"วยุพดี  เร�+มม�
อัมพร  าการขัดจวง��@�������Oอัมพร  งก(อัมพร  น Emboli อัมพร  �ดก��น แพทยุพดี  [อัมพร  าจพ�จารณาใหัวใจและทรว( 
Heparin
   9. แนะน�าไม"ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  เบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งถ"ายุพดี   ถ(าม�อัมพร  าการท(อัมพร  งผOกควร
รายุพดี  งานแพทยุพดี  [เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  

   7. เพ*+อัมพร  การประเม�นผO(ป"วยุพดี  อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง

   8. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(การร�กษาได(ท�นท"วงท�

   9.  เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะ Vasovagal Reflex  หัวใจและทรวน(าม*ด 
เปRนลม

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาล ที่ 1   การเตรียม67 7  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวร*อัมพร  กล(ามเน*�อัมพร  
หัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������นายุพดี  

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะกล(ามเน*� อัมพร  หัวใจและทรว�วใจ 
ขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวร*อัมพร  กล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������นายุพดี  

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)
- คล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจไม"เปล�+ยุพดี  นแปลงไปจากเด�ม
- ไม"ม� Q Wave, ST Segment ต๊ะนิ ��@�������น�+า น(อัมพร  ยุพดี  กว"า 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��"อัมพร  ง หัวใจและทรวร*อัมพร  ยุพดี  กสOงขัดจวง��@�������OU�นมากกว"า 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��"อัมพร  ง
- T Wave inversion น(อัมพร  ยุพดี  กว"า 48 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
- ผล CPK, CKMB  กล�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสO"เกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� ภายุพดี  ใน 3  ว�นหัวใจและทรวล�งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด 
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. เฝ(าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและ
บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกเม*+อัมพร  ม�ภาวะหัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ โดยุพดี  เฉพาะ 
ST Segment ท�+ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�  พร(อัมพร  มบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกคล*+นไฟฟ(า
หัวใจและทรว�วใจ
   2. ประเม�นบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ ค"า  O2 Sat ท�ก 
30 นาท� จนถUง 06.00 น. ว�นร�"งขัดจวง��@�������OU�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด จากน��น
ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง และประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วท�ก 
2 – 4  ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวร*อัมพร  เม*+อัมพร  ม�การเปล�+ยุพดี  นแปลง
   3. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ม�อัมพร  าการเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวน(าอัมพร  กท�นท� ท�าการต๊ะนิ ��@�������นรวจ
บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจ 12 lead จ�าแนกอัมพร  าการจาก
การเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแผลหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   
   4. วางแผนร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแพทยุพดี  [ในการจ�ดการใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  า
และอัมพร  อัมพร  กซ�เจนอัมพร  ยุพดี  "างถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งและต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งพร(อัมพร  ม 
เฝ(าระว�งอัมพร  าการขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
   5. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผล CPK, CKMB ในชัยศิริประเสริฐ  ��"วง 2- 3 ว�นแรก 
หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   6. ดOแลใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการพ�กผ"อัมพร  นอัมพร  ยุพดี  "างเพ�ยุพดี  งพอัมพร  
   7. ดOแลและจ�ดการความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดแผลหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
ร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแผนการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งแพทยุพดี  [
   8. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  เก�ดภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� รายุพดี  งานแพทยุพดี  [ท�นท�

    1. การม� EKG ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� ม� ST Segment ยุพดี  กสOงขัดจวง��@�������OU� น
หัวใจและทรวร*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น�+าลงมากกว"า 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��"อัมพร  ง อัมพร  าจบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUงภาวะขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
เล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งหัวใจและทรว�วใจน(อัมพร  ยุพดี  ลงหัวใจและทรวร*อัมพร  เก�ดจากการหัวใจและทรวดต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
เส(นเล*อัมพร  ดแดงท�+ไปเล��ยุพดี  งหัวใจและทรว�วใจ
    2. ค"าส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ และค"า O2 Sat ท�+ปกต๊ะนิ ��@�������น�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUง
สมรรถนะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งการบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจท�+ด� ท�าใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
เล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งส"วนต๊ะนิ ��@�������น"างๆ ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  เพ�ยุพดี  งพอัมพร  

    
     3. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามความเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจ 
เพ*+อัมพร  ประเม�นภาวะกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจต๊ะนิ ��@�������นายุพดี   ซU+งเปRนอัมพร  าการท�+
แสดงถUงภาวะหัวใจและทรว�วใจและปอัมพร  ดไม"สามารถทนต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  การม�
ก�จกรรมน��นๆ ได(    
    4. ยุพดี  าจะชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เพ�+มประส�ทธ�ภาพในการบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bต๊ะนิ ��@�������น�วขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
หัวใจและทรว�วใจและเล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งหัวใจและทรว�วใจมากขัดจวง��@�������OU�น
     
     5. ค"า CPK, CKMB ท�+สOงกว"าปกต๊ะนิ ��@�������น�สามารถบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  ก
ถUงภาวะกล(ามเน*�อัมพร  หัวใจและทรว�วใจท�างาน  ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
    6. เพ*+อัมพร  ลดการท�างานหัวใจและทรวน�กขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจ 
    7. ลดการท�างานหัวใจและทรวน�กขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจ ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการ พ�ก
ผ"อัมพร  น
    8. เพ*+อัมพร  ประเม�นและป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นท�+จะเก�ด
ขัดจวง��@�������OU�นภายุพดี  หัวใจและทรวล�ง แก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ท�นท"วงท� 
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ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  8  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นทางระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประสาทจากการ 
อัมพร  �ดก��นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  งสมอัมพร  ง 
 เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals)  ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการเฝ(าระว�งและประเม�นอัมพร  าการพร(อัมพร  มท��ง
ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการแก(ไขัดจวง��@�������Oอัมพร  ยุพดี  "างท�นท"วงท�

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)
- คล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�และไม"เปล�+ยุพดี  นแปลงไปจากเด�ม
- ผO(ป"วยุพดี  รO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วด� แขัดจวง��@�������Oน-ขัดจวง��@�������Oาไม"อัมพร  "อัมพร  นแรง 

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วเม*+อัมพร  แรกร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bจากหัวใจและทรว(อัมพร  ง
ผ" า ต๊ะนิ ��@�������น� ด แ ล ะ ท� ก  1-2  ชัยศิริประเสริฐ  ��� +ว โ ม ง  หัวใจและทรว ร* อัมพร  เ ม*+ อัมพร  ม� อัมพร  า ก า ร
เปล�+ยุพดี  นแปลง
   2. ประเม�น บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ O2 Sat ท�ก 30 นาท� 
จนถUง 06.00 น. ว�นร�" งขัดจวง��@�������OU� นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรวล�งจากน�� น 
ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
  3. เฝ(าระว�งคล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจโดยุพดี  เฉพาะ ท�+เต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ด
จ�งหัวใจและทรววะชัยศิริประเสริฐ  ��น�ด  Atrial Fibrillation (AF)
  
  4. วางแผนใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าและอัมพร  อัมพร  กซ�เจนอัมพร  ยุพดี  "างถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง
และต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งพร(อัมพร  มเฝ(าระว�งอัมพร  าการขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  ง
   5. ระว�งไม"ใหัวใจและทรว(เก�ดล�+มเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวร*อัมพร  ฟอัมพร  งอัมพร  ากาศิริประเสริฐ  �����X��เขัดจวง��@�������O(า 
ร"างกายุพดี  ผO(ป"วยุพดี  ทางหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดด�าและหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดแดง
   6. กระต๊ะนิ ��@�������น�(นใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ม�การเคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววร" างกายุพดี  ท�ก 
2  ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
 
  7.  เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  เก�ดภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�  เชัยศิริประเสริฐ  ��"น  ต๊ะนิ ��@�������น*+นไม"ด� 
ม�อัมพร  าการแขัดจวง��@�������Oน ขัดจวง��@�������Oาอัมพร  "อัมพร  นแรง พOดไม"ชัยศิริประเสริฐ  ���ดเจน ท�า การ
ประสานงานแพทยุพดี  [ท�นท�

  1. เพ*+อัมพร  สามารถประเม�นความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความ
รO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�วได( อัมพร  ยุพดี  "างรวดเรRว

  2. เพ*+อัมพร  สามารถประเม�นภาวะขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดและอัมพร  อัมพร  กซ�เจน
ไปเล��ยุพดี  งสมอัมพร  งได(เพ�ยุพดี  งพอัมพร  

  3. หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะชัยศิริประเสริฐ  ��น�ด AF จะท�าใหัวใจและทรว(เก�ดล�+มเล*อัมพร  ด
และอัมพร  าจท�า ใหัวใจและทรว(ล�+มเล*อัมพร  ดไปอัมพร  �ดก�� นส" วนต๊ะนิ ��@�������น"างๆ ขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
ร"างกายุพดี  และสมอัมพร  งได(
  4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าและลดการบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bวมขัดจวง��@�������Oอัมพร  งสมอัมพร  ง 
ป(อัมพร  งก�นการเก�ดล�+มเล*อัมพร  ด
  5. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะล�+มเล*อัมพร  ดหัวใจและทรวร*อัมพร  ฟอัมพร  งอัมพร  ากาศิริประเสริฐ  �����X��หัวใจและทรวล�ดไป
ท�+หัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดในสมอัมพร  ง
  6. เพ*+อัมพร  กระต๊ะนิ ��@�������น�(นใหัวใจและทรว(ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  นปกต๊ะนิ ��@�������น�ไม"เก�ด       การ
ค� +งค(างหัวใจและทรวร*อัมพร  เก�ดล�+มเล*อัมพร  ดไป อัมพร  �ดก��นส"วนต๊ะนิ ��@�������น"างๆ ขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
ร"างกายุพดี  
  7.  เพ*+อัมพร  แก(ไขัดจวง��@�������Oความผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ได(ท�นท"วงท� 
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ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67 9 ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  ในร"างกายุพดี   เน*+อัมพร  งจากการใส"ท"อัมพร  และ
สายุพดี  สวนต๊ะนิ ��@�������น"าง ๆ 

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล  (nursing goals) เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร    
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)

               -  อัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี   อัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� 36 – 37.5 ๐ C
               -  ส�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเสมหัวใจและทรวะปกต๊ะนิ ��@�������น�
               -  สารค�ดหัวใจและทรวล� +งท�+อัมพร  อัมพร  กจากร"างกายุพดี  ม�ล�กษณะปกต๊ะนิ ��@�������น�
               -  ผล WBC, CBC, UA อัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
  1. ใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลโดยุพดี  ยุพดี  Uดหัวใจและทรวล�กเทคน�คปลอัมพร  ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร   
(Aseptic technique) ท�กขัดจวง��@�������O��นต๊ะนิ ��@�������นอัมพร  น โดยุพดี  เฉพาะการใหัวใจและทรว(
เล*อัมพร  ดและผล�ต๊ะนิ ��@�������นภ�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเล*อัมพร  ดอัมพร  ยุพดี  "างเหัวใจและทรวมาะสม
  2. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นอัมพร  าการ อัมพร  าการแสดงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร   เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ม�ไขัดจวง��@�������O( 
แผลหัวใจและทรวร*อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bร�เวณท�+ใส"สายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น"างๆ บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bวม แดง ร(อัมพร  น 
เสมหัวใจและทรวะเปล�+ยุพดี  นส� ป�สสาวะขัดจวง��@�������O�"น
  3. ว�ดและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกอัมพร  �ณหัวใจและทรวภOม�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  การท�ก 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��ม.
  
 4. ส"งและต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผล CBC, การเพาะเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  จากเล*อัมพร  ด
และส�+งค�ดหัวใจและทรวล� +งขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี   ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา    
  5. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��า ต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง 
โดยุพดี  ควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�มค"า BS หัวใจและทรวร*อัมพร   DTX < 200 mg/dl และดOแล
ใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสารน��าและอัมพร  าหัวใจและทรวารท�+เพ�ยุพดี  งพอัมพร  ในชัยศิริประเสริฐ  ��"วง 24 -48 
ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงแรกหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
  6. ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������ชัยศิริประเสริฐ  ���วนะต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา และเฝ(าระว�ง
อัมพร  าการขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งและภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการใหัวใจและทรว(ยุพดี  า
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������ชัยศิริประเสริฐ  ���วนะถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งต๊ะนิ ��@�������นามหัวใจและทรวล�ก 7 R 
   7. จ�ดสภาพแวดล(อัมพร  มและดOแลใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  สะอัมพร  าด
ต๊ะนิ ��@�������นลอัมพร  ดเวลา

1. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นการต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  

2. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามการเปล�+ยุพดี  นแปลงท�+บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กถUงการต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  

3. เพ*+อัมพร  ประเม�นภาวะต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร   และเปRนแนวทางในการ
ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������ชัยศิริประเสริฐ  ���วนะ
  4. การท�+ม�ค"า BS สOง ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  าหัวใจและทรวารไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  จะ 
ส"งเสร�มใหัวใจและทรว(การต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  เพ�+มขัดจวง��@�������OU�น

5.  เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นและผลขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งจาก
การใหัวใจและทรว(ยุพดี  า

6. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นการต๊ะนิ ��@�������น�ดเชัยศิริประเสริฐ  ��*�อัมพร  
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ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  10  ม�โอัมพร  กาสเก�ดระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดต๊ะนิ ��@�������น�+าหัวใจและทรวร*อัมพร  สOงกว"าปกต๊ะนิ ��@�������น� 
(Hypo–Hyperglycemia) 

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (nursing goals) เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  จากภาวะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดต๊ะนิ ��@�������น�+า 
หัวใจและทรวร*อัมพร  สOงกว"าปกต๊ะนิ ��@�������น�   

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล (Outcome Criteria)
- Blood Sugar อัมพร  ยุพดี  O"ระหัวใจและทรวว"าง 140   - 200 mg% .ในชัยศิริประเสริฐ  ��"วง 1-2 ว�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
- ไม"ม�อัมพร  าการหัวใจและทรวน(าม*ด ใจส�+น
- ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประทานอัมพร  าหัวใจและทรวารได(

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. หัวใจและทรวล�งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นรวจหัวใจและทรวาระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ด 
Blood Sugar หัวใจและทรวร*อัมพร   DTX ท�ก 2- 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง ประเม�นผล 
พร(อัมพร  มบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกผล ในว�นร�" งขัดจวง��@�������OU�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด ต๊ะนิ ��@�������นรวจ Blood 
Sugar หัวใจและทรวร*อัมพร   DTX ท�ก 4- 6 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา
    2. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�ว 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวร*อัมพร  เม*+อัมพร  ม�
อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง

    3. ใหัวใจและทรว(ยุพดี  า Insulin ต๊ะนิ ��@�������นาม Protocol ม�การเฝ(าระว�งอัมพร  ยุพดี  "าง
ใกล(ชัยศิริประเสริฐ  ���ด
    4. ใหัวใจและทรว(น��า  สารน��าต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา หัวใจและทรวร*อัมพร  ใหัวใจและทรว(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
ประทานอัมพร  าหัวใจและทรวารอัมพร  "อัมพร  น จ*ดได(หัวใจและทรวล�งจากเอัมพร  าท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  อัมพร  ก อัมพร  ยุพดี  "างน(อัมพร  ยุพดี   4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
     5. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ม�ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�มาก 
ควรต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ประสานงานแพทยุพดี  [ท�นท�

   1. เพ*+อัมพร  เฝ(าระว�งและประเม�นผลภาวะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาล
ไม"คงท�+อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและจ�ดการร�กษา ได(อัมพร  ยุพดี  "างถOก
ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งต๊ะนิ ��@�������นลอัมพร  ดเวลา 

   2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bว"าค"า Blood Sugar ไม"ต๊ะนิ ��@�������น�+าหัวใจและทรวร*อัมพร  สOง
เก�นไป ไม"ม�อัมพร  าการหัวใจและทรวน(าม*ดใจส�+น ส�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสน ม*อัมพร  เท(าเยุพดี  Rน 
เจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแน"น ป�สสาวะอัมพร  อัมพร  กปกต๊ะนิ ��@�������น�
   3. เพ*+อัมพร  ควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�มระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��า ต๊ะนิ ��@�������นาลใหัวใจและทรว(อัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ท�+
ก �าหัวใจและทรวนด
   4. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นการเก�ดภาวะ ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลไม"คงท�+

   5. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  ไม"เก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  น
เม*+อัมพร  ม�ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดสOง เชัยศิริประเสริฐ  ��"น เก�ดการอัมพร  �กเสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b, 
กล( าม เน*� อัมพร  หัวใจและทรว�วใจ ม�  Infarct size  เพ�+มขัดจวง��@�������OU� น ,  ม�ผลต๊ะนิ ��@�������น" อัมพร   
Thrombosis เก�ด Platelet hyperactivity และเพ�+มการ
ขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ดท�+ไต๊ะนิ ��@�������น สมอัมพร  ง
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. หัวใจและทรวล�งการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นรวจหัวใจและทรวาระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ด 
Blood Sugar หัวใจและทรวร*อัมพร   DTX ท�ก 2- 4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง ประเม�นผล 
พร(อัมพร  มบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกผล ในว�นร�" งขัดจวง��@�������OU�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด ต๊ะนิ ��@�������นรวจ Blood 
Sugar หัวใจและทรวร*อัมพร   DTX ท�ก 4- 6 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา
    2. ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�ว 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวร*อัมพร  เม*+อัมพร  ม�
อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง

    3. ใหัวใจและทรว(ยุพดี  า Insulin ต๊ะนิ ��@�������นาม Protocol ม�การเฝ(าระว�งอัมพร  ยุพดี  "าง
ใกล(ชัยศิริประเสริฐ  ���ด
    4. ใหัวใจและทรว(น��า  สารน��าต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา หัวใจและทรวร*อัมพร  ใหัวใจและทรว(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
ประทานอัมพร  าหัวใจและทรวารอัมพร  "อัมพร  น จ*ดได(หัวใจและทรวล�งจากเอัมพร  าท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  
หัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  อัมพร  ก อัมพร  ยุพดี  "างน(อัมพร  ยุพดี   4 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
     5. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ม�ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�มาก 
ควรต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ประสานงานแพทยุพดี  [ท�นท�

   1. เพ*+อัมพร  เฝ(าระว�งและประเม�นผลภาวะระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาล
ไม"คงท�+อัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งและจ�ดการร�กษา ได(อัมพร  ยุพดี  "างถOก
ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งต๊ะนิ ��@�������นลอัมพร  ดเวลา 

   2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bว"าค"า Blood Sugar ไม"ต๊ะนิ ��@�������น�+าหัวใจและทรวร*อัมพร  สOง
เก�นไป ไม"ม�อัมพร  าการหัวใจและทรวน(าม*ดใจส�+น ส�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสน ม*อัมพร  เท(าเยุพดี  Rน 
เจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bแน"น ป�สสาวะอัมพร  อัมพร  กปกต๊ะนิ ��@�������น�
   3. เพ*+อัมพร  ควบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bค�มระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��า ต๊ะนิ ��@�������นาลใหัวใจและทรว(อัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ท�+
ก �าหัวใจและทรวนด
   4. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นการเก�ดภาวะ ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลไม"คงท�+

   5. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ปลอัมพร  ดภ�ยุพดี  ไม"เก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  น
เม*+อัมพร  ม�ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าต๊ะนิ ��@�������นาลในเล*อัมพร  ดสOง เชัยศิริประเสริฐ  ��"น เก�ดการอัมพร  �กเสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b, 
กล( าม เน*� อัมพร  หัวใจและทรว�วใจ ม�  Infarct size  เพ�+มขัดจวง��@�������OU� น ,  ม�ผลต๊ะนิ ��@�������น" อัมพร   
Thrombosis เก�ด Platelet hyperactivity และเพ�+มการ
ขัดจวง��@�������Oาดเล*อัมพร  ดท�+ไต๊ะนิ ��@�������น สมอัมพร  ง

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาล ที่ 1   การเตรียม67 11  ม�ความไม"ส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  เน*+อัมพร  งจากการปวดแผลผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด /การท�า
หัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นถการ 

เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล  (nursing goals) ผO(ป"วยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bรรเทาจากการปวดแผลและม�ภาวะส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)

- ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พอัมพร  ยุพดี  O"เกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�
                           - SBP       90-120     mmHg
                           - DBP      60-90       mmHg
                           - HR 80-100 คร�� ง/นาท� ไม"ม�ภาวะ Arrhythmia
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                           - ส�หัวใจและทรวน(าสดชัยศิริประเสริฐ  ��*+น ไม"แสดงอัมพร  าการเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวด เม*+อัมพร  ซ�กถาม  ผO(ป"วยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  กไม"ม�
อัมพร  าการปวดแผล

                           - ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดน(อัมพร  ยุพดี  กว"าหัวใจและทรวร*อัมพร  เท"าก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b 4
                           - นอัมพร  นหัวใจและทรวล�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b พ�กผ"อัมพร  นได(
                           - ไม"เก�ดภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการใหัวใจและทรว(ยุพดี  า

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. ประเม�นและบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดท�ก 1 - 2 ชัยศิริประเสริฐ  ��ม. โดยุพดี  
ประเม�นจากระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b Pain Scale ต๊ะนิ ��@�������น��งแต๊ะนิ ��@�������น" 0 - 10 หัวใจและทรวร*อัมพร  ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b 0, 
1-4 , 5-7, 8 - 10 (ไม"ปวด, ปวดเลRกน(อัมพร  ยุพดี  , ปวดปานกลาง
และปวดมาก) และใหัวใจและทรว(ยุพดี  าแก(ปวดต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา เชัยศิริประเสริฐ  ��"น 
Morphine, Fentanyl, Idarac, Tramal, Mobic ทาง PCA, 
IV  และ Oral และม�การบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดหัวใจและทรวล�ง
การใหัวใจและทรว(ยุพดี  า หัวใจและทรวร*อัมพร  ด(วยุพดี  ว�ธ�อัมพร  *+นๆ  
  2. อัมพร  ธ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ถUงความจ�า เปRนในการจ�าก �ดก�จกรรมหัวใจและทรวล�ง
ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด จ�ดท"าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  รO(สUกสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  และเหัวใจและทรวมาะสมดOแลสายุพดี  
และท"อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น"างๆ ไม"ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  นอัมพร  นท�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bหัวใจและทรวร*อัมพร  ดUงร�� ง
  3.  จ�ดก�จกรรมการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลท�+รบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกวนเวลาและการ
อัมพร  อัมพร  กแรงขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b"อัมพร  ยุพดี  คร�� ง
  4. จ�ดสภาพแวดล(อัมพร  ม การจ�ดเวลาเยุพดี  �+ยุพดี  มท�+เหัวใจและทรวมาะสม

 1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าแก(ปวดในเวลาท�+เหัวใจและทรวมาะสมและ
บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bรรเทาอัมพร  าการปวดได(ท�นท"วงท� ผO(ป"วยุพดี  ม�ภาวะส�ขัดจวง��@�������O
สบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  สามารถฟ*� นฟOสภาพร" างกายุพดี  ได(รวดเรRวและ
ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  น

  2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ม�ความเขัดจวง��@�������O(าใจและใหัวใจและทรว(ความร"วมม*อัมพร  

   
3. เพ*+อัมพร  ลดความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดและม�ภาวะส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(
ผO(ป"วยุพดี  ได(พ�กผ"อัมพร  น
4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  พ�กผ"อัมพร  นได(เต๊ะนิ ��@�������นRมท�+

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   5. เฝ(าระว�งอัมพร  าการขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งขัดจวง��@�������Oอัมพร  งยุพดี  าแก(ปวด จ�าพวก Opioid
ได(แก" Morphine, Fentanyl, Pethidine และใหัวใจและทรว(การชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร   
แก(ไขัดจวง��@�������Oได(ท�นท� ป(อัมพร  งก�นการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว�วใจท�+แยุพดี  "ลง

   5. เพ*+อัมพร  เฝ(าระว�งภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากการใหัวใจและทรว(ยุพดี  า 
เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ความด�นโลหัวใจและทรว�ต๊ะนิ ��@�������นต๊ะนิ ��@�������น�+า ปวดศิริประเสริฐ  �����X���รษะ คล*+นไส(อัมพร  าเจ�ยุพดี  น 
การเคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววขัดจวง��@�������Oอัมพร  งล�าไส(น(อัมพร  ยุพดี  ลง ท(อัมพร  งผOก ง"วงนอัมพร  น , 
กดการหัวใจและทรวายุพดี  ใจ  อัมพร  าจเก�ดอัมพร  าการชัยศิริประเสริฐ  ���กจากการสะสมขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง  
Pethidine ได( ส"วนยุพดี  าจ�าพวก NSAIDs  อัมพร  าจม�ผลต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  
การท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งไต๊ะนิ ��@�������น ระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการไหัวใจและทรวลเว�ยุพดี  นไม"คงท�+ การ



   23

  

   6. ในกล�"มผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�ภาวะแทรกซ(อัมพร  นมาก ไม"สามารถ 
ถอัมพร  ดท"อัมพร  ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  หัวใจและทรวายุพดี  ใจได( หัวใจและทรวร*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งใส"อัมพร  �ปกรณ[พ�เศิริประเสริฐ  �����X��ษ เชัยศิริประเสริฐ  ��"น 
IABP, PD อัมพร  *+นๆ ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเฝ(าระว�งภาวะ Agitation, Anxiety, 
Stress Disorder เม*+อัมพร  แพทยุพดี  [ใหัวใจและทรว(การร�กษาด(วยุพดี  การใหัวใจและทรว(ยุพดี  า
ระง�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดท�+ม� Sedation ร"วมด(วยุพดี   จUงจ�าเปRนต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเฝ(าระว�ง
อัมพร  ยุพดี  "างใกล(ชัยศิริประเสริฐ  ���ด
   7. สอัมพร  นใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ม*อัมพร  หัวใจและทรวร*อัมพร  หัวใจและทรวมอัมพร  นประคอัมพร  งแผลผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
ขัดจวง��@�������Oณะไอัมพร  หัวใจและทรวร*อัมพร  เคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววและชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร  ในการท�าก�จกรรม
ต๊ะนิ ��@�������น"าง ๆ  เม*+อัมพร  จ�าเปRน
   8. จ�ดเวลาการเยุพดี  �+ยุพดี  มขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  ใหัวใจและทรว(เหัวใจและทรวมาะสมหัวใจและทรวล�กเล�+ยุพดี  งก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b
เวลาท�+ ผO(ป"วยุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งการพ�กผ"อัมพร  น
    9. กระต๊ะนิ ��@�������น�(นการไอัมพร  และการหัวใจและทรวายุพดี  ใจอัมพร  ยุพดี  "างม�ประส�ทธ�ภาพ , 
ROM Exercise และ Early ambulation,

ท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจหัวใจและทรว(อัมพร  งซ(ายุพดี  ลดลงร"วมก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการค� +ง
ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งโซเด�ยุพดี  ม (ควรระม�ดระว�งในผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�ภาวะ 
CHF,Renal insuffieieney)
   6. เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะแทรกซ(อัมพร  นจากอัมพร  �ปกรณ[ 
เล*+อัมพร  นหัวใจและทรวล�ดจะเปRนอัมพร  �นต๊ะนิ ��@�������นรายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  
     

   7. เม*+อัมพร  อัมพร  าการเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดแผลจากการไอัมพร  และการ
เคล*+อัมพร  นไหัวใจและทรววลดลงท�าใหัวใจและทรว(สามารถท�าก�จกรรมต๊ะนิ ��@�������น"างๆ 
ได(ด�ม�การฟ*� นฟOขัดจวง��@�������Oอัมพร  งร"างกายุพดี  มากขัดจวง��@�������OU�น
  8. ลดส�+งรบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกวนผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการพ�กผ"อัมพร  นท�+เพ�ยุพดี  งพอัมพร  
  
   9. ภาวะความเจRบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bปวดท�าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ไม"สามารถ 
ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  เหัวใจและทรวล*อัมพร  ต๊ะนิ ��@�������นนเอัมพร  งและไอัมพร  ได(อัมพร  ยุพดี  "างม�ประส�ทธ�ภาพ
ท�าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ไม"ส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี   และเก�ดการอัมพร  �ดต๊ะนิ ��@�������น�นในทาง
เด�นหัวใจและทรวายุพดี  ใจเก�ดภาวะปอัมพร  ดแฟบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bได(

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  12  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะล��นหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  มท�างานผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
     เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (Nursing Goals) ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการเฝ(าระว�งและประเม�นอัมพร  าการพร(อัมพร  มท��ง
ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการแก(ไขัดจวง��@�������Oอัมพร  ยุพดี  "างท�นท"วงท�

เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   (Outcome Criteria)
              - คล*+นไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�และไม"เปล�+ยุพดี  นแปลงไปจากเด�ม
             - ไม"ม�ภาวะ Low Cardiac Output 
              -  ได(ยุพดี  �นเส�ยุพดี  งการป�ด-เป�ด ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งล��นหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  มท�+ปกต๊ะนิ ��@�������น� 
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. ประเม�นบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ O2 sat ท�ก 30 นาท� 
จน ถU ง  06.00  น .  ว�น ร�" งขัดจวง��@�������OU� น หัวใจและทรวล� งผ" า ต๊ะนิ ��@�������น� ด  หัวใจและทรวล� ง จ า กน�� น 
ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง และประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความรO(สUกต๊ะนิ ��@�������น�ว  2-4 
ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง หัวใจและทรวร*อัมพร  เม*+อัมพร  ม�อัมพร  าการเปล�+ยุพดี  นแปลง เฝ(าระว�งคล*+น
ไฟฟ(าหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง และบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกเม*+อัมพร  ม�ภาวะหัวใจและทรว�วใจ
เต๊ะนิ ��@�������น(นผ�ดจ�งหัวใจและทรววะ
    2. ฟ�งและส�งเกต๊ะนิ ��@�������นเส�ยุพดี  งล��นหัวใจและทรว�วใจท�+เบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลง, หัวใจและทรวายุพดี  ไปหัวใจและทรวร*อัมพร  
ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
   3.  เฝ(าระว�งภาวะ Low CO และภาวะ Respiratory 
failure ท�+เปRนผลจากภาวะล��นหัวใจและทรว�วใจท�างานผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ท�นท�
ท�นใด
    4. วางแผนใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  า Anticoagulant เชัยศิริประเสริฐ  ��"น Streptokinase , 
Heparin อัมพร  ยุพดี  "างถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งและต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง พร(อัมพร  มเฝ(าระว�งอัมพร  าการ
ขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  ง เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  ก

    5. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามผล INR, PT, PTT 

    6. เม*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  เก�ดภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�รายุพดี  งานแพทยุพดี  [ท�นท�

   1. เพ*+อัมพร  เฝ(าระว�งและประเม�นการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งล��น
หัวใจและทรว�วใจโดยุพดี  เฉพาะในผO(ป"วยุพดี  ท�+ม�การเปล�+ยุพดี  นแปลงขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง 
Atrial pressure ท�+ลดลงท�นท�ท�นใด

   2. เฝ(าระว�งการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งล��นหัวใจและทรว�วใจเท�ยุพดี  ม เม*+อัมพร  ผ�ด
ปกต๊ะนิ ��@�������น�จะได(แก(ไขัดจวง��@�������Oได(ท�นท"วงท�
   3. เพ*+อัมพร  สามารถแก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะ Low CO และภาวะ 
Respiratory failure ได(ท�นท"วงท�

    
   4. การได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  า Anticoagulant จะชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ป(อัมพร  งก�น ล�+ม
เล*อัมพร  ดไปอัมพร  �ดก��นล��นหัวใจและทรว�วใจซU+งท�าใหัวใจและทรว(ล��นหัวใจและทรว�วใจท�างาน
ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น� และอัมพร  าจม�ผลขัดจวง��@�������O(างเค�ยุพดี  งม�ภาวะเล*อัมพร  ดอัมพร  อัมพร  กได( 
ถ(าได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bยุพดี  าขัดจวง��@�������Oนาดไม"เหัวใจและทรวมาะสม
   5.  เพ*+ อัมพร  ปร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������Oนา ดขัดจวง��@�������Oอัมพร  งยุพดี  า  Anticoagulant ใหัวใจและทรว(
เหัวใจและทรวมาะสม
    6.  เพ*+อัมพร  แก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ได(ท�นท"วงท�

ข้�อว�น�จฉัยทางการพ�ยที่ 1   การเตรียมางการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67 13  ม�โอัมพร  กาสเก�ดภาวะไต๊ะนิ ��@�������นท�าหัวใจและทรวน(าท�+บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกพร"อัมพร  ง
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (Nursing Goals) เพ*+อัมพร  ไต๊ะนิ ��@�������นสามารถท�าหัวใจและทรวน(าท�+ขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bน��าและขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเส�ยุพดี  ได(ปกต๊ะนิ ��@�������น�
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล   ( Outcome Criteria)

- ไม"ม�ภาวะน��าขัดจวง��@�������Oาด-เก�น ส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พและค"าแรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�หัวใจและทรวร*อัมพร  
ต๊ะนิ ��@�������นามความเหัวใจและทรวมาะสม
                         -  SBP       90-120     mmHg            -  DBP      60-90       mmHg
                         -  CVP        8-12  mmHg             -  PAWP    or  PAd  10-14 mmHg 
           -  ป�สสาวะอัมพร  อัมพร  กมากกว"า 0.5 cc/kg/hr



   25

           -  ไม"ม�ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งเส�ยุพดี  ค� +งในร"างกายุพดี   ผลขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง BUN 8-25 mg / dl , Cr 0.7- 1.5 mg / dl
            -  ภาวะกรด-เบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสในกระแสเล*อัมพร  ดอัมพร  ยุพดี  O"ในเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น� ผลขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง ABG ปกต๊ะนิ ��@�������น�  PH 7.35-7.45 
PaO2 80-100 mmHg, PaCO2  35-45  mmHg, BE  ± 3-4, HCO3 22 -26 mmHg

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. เฝ(าระว�งบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกส�ญญาณชัยศิริประเสริฐ  ���พ และแรงด�นในหัวใจและทรว(อัมพร  ง
หัวใจและทรว�วใจอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง (PA, CVP, PAWP) ท�ก 30 นาท� 
จนถUง 06.00 น. ขัดจวง��@�������Oอัมพร  งว�นร�"งขัดจวง��@�������OU�น หัวใจและทรวล�งจากน��น ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
   2. บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกปร�มาณป�สสาวะ ท�ก 1 ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมง
   3. ประเม�นและใหัวใจและทรว(สารน��าเพ�ยุพดี  งพอัมพร  แก"ผO(ป"วยุพดี  

   4. ใหัวใจและทรว(ยุพดี  าขัดจวง��@�������O�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bป�สสาวะ ยุพดี  าท�+เพ�+ม Renal blood flow ต๊ะนิ ��@�������นาม
แผนการร�กษา และต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามอัมพร  าการอัมพร  ยุพดี  "างต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  ง
   5. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามค"า BUN, Cr, Potassium  ภาวะกรด-ด"าง 
ในเล*อัมพร  ด ท�กว�นในชัยศิริประเสริฐ  ��"วง 3 ว�นหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   6. ประเม�นใหัวใจและทรว(ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสารอัมพร  าหัวใจและทรวารท�+เพ�ยุพดี  งพอัมพร  โดยุพดี  เฉพาะ
โปรต๊ะนิ ��@�������น�น
    7. รายุพดี  งานแพทยุพดี  [เพ*+อัมพร  พ�จารณา ด(านการร�กษาต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ไป

   1. การประเม�นภาวะน��าในร"างกายุพดี  เก�น หัวใจและทรวร*อัมพร  ขัดจวง��@�������Oาด
สามารถประเม�นจากค"าแรงด�นหัวใจและทรว(อัมพร  งหัวใจและทรว�วใจสOงหัวใจและทรวร*อัมพร  
ต๊ะนิ ��@�������น�+ากว"าเกณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ[ปกต๊ะนิ ��@�������น�
   2. เพ*+อัมพร  ประเม�นการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งไต๊ะนิ ��@�������น 
   3.เพ*+อัมพร  ป(อัมพร  งก�นภาวะ Low CO ท�าใหัวใจและทรว(เล*อัมพร  ดไปเล��ยุพดี  ง
ไต๊ะนิ ��@�������นไม"เพ�ยุพดี  งพอัมพร  
   4. เพ*+อัมพร  เพ�+มประส�ทธ�ภาพการท�างานขัดจวง��@�������Oอัมพร  งไต๊ะนิ ��@�������น เล*อัมพร  ด
ไปเล��ยุพดี  งไต๊ะนิ ��@�������นเพ�ยุพดี  งพอัมพร  
   5. ต๊ะนิ ��@�������น�ดต๊ะนิ ��@�������นามและประเม�นภาวะบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกพร" อัมพร  งขัดจวง��@�������Oอัมพร  งไต๊ะนิ ��@�������น 
แก(ไขัดจวง��@�������Oภาวะผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�
   6. เพ*+อัมพร  เสร�มสร(างและฟ*� นฟOสภาพไต๊ะนิ ��@�������น ป(อัมพร  งก�น
ภาวะขัดจวง��@�������Oาดสารอัมพร  าหัวใจและทรวาร
   7.  เพ*+ อัมพร  พ�จารณาการท�า การร�กษาภา วะไต๊ะนิ ��@�������น
บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกพร"อัมพร  งโดยุพดี  การร�กษาทดแทนไต๊ะนิ ��@�������น ( PD, HD และ 
CRRT)

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67  3  ผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหล�งผ�าต�ดห�วใจชน�ดเป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �ด ม6ค์����0���ఌวามพร�อม ด�านร�างกาย จ�ตใจ อารมณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀ4
และส�งค์����0���ఌม ก�อนย�ายออกจากหอผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหน�กไอซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะวิกฤต�����������獴涫������⿈欕⾬欕⾐欕⽸欕⽠6ย
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล  (Goals)

ผO(ป"วยุพดี  ม�ความพร(อัมพร  ม ด(านร"างกายุพดี   ด(านจ�ต๊ะนิ ��@�������นใจ อัมพร  ารมณ[และส�งคมและญาต๊ะนิ ��@�������น�คลายุพดี  ความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวล 
และสามรถทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลและการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ต๊ะนิ ��@�������น�วได(
เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�นผล (Outcome Criteria)
                -  ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�ส�หัวใจและทรวน(าแจ"มใส คลายุพดี  ความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวล
                -  ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�สามารถ ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bว�ธ�การผ"อัมพร  นคลายุพดี  และม�ระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวลท�+ลดลง
                -  ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�เขัดจวง��@�������O(าใจถUงขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลต๊ะนิ ��@�������น"าง ๆ ท�+ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b สามารถปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ได(
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)

   1. เป�ดโอัมพร  กาสใหัวใจและทรว(ญาต๊ะนิ ��@�������น�และผO(ป"วยุพดี  ซ�กถามป�ญหัวใจและทรวาร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bฟ�ง
ด(วยุพดี  ความต๊ะนิ ��@�������น�� งใจและยุพดี  อัมพร  มร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bและค(นหัวใจและทรวาว�ธ�การเผชัยศิริประเสริฐ  ���ญ
ความเคร�ยุพดี  ดท�+ได(ผลขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี   ส"งเสร�มใหัวใจและทรว(น�ามาใชัยศิริประเสริฐ  ��(
   2. ใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลและความม� +นใจในเร*+อัมพร  งการดOแลและ
แผนการร�กษา รวมท��งการด�าเน�นขัดจวง��@�������Oอัมพร  งโรคโดยุพดี  อัมพร  ธ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ด(วยุพดี  
การใชัยศิริประเสริฐ  ��(ค�าง"ายุพดี  ๆและชัยศิริประเสริฐ  ���ดเจน
   3. ส"งเสร�มใหัวใจและทรว(ญาต๊ะนิ ��@�������น�เขัดจวง��@�������O(าเยุพดี  �+ยุพดี  มผO(ป"วยุพดี  ต๊ะนิ ��@�������นามเวลาเยุพดี  �+ยุพดี  มขัดจวง��@�������Oอัมพร  ง
หัวใจและทรวน"วยุพดี  งานและต๊ะนิ ��@�������นามความเหัวใจและทรวมาะสม
   4. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นอัมพร  าการใจส�+น หัวใจและทรว�วใจเต๊ะนิ ��@�������น(นเรRว กระส�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bกระส"ายุพดี   
การท�าก�จกรรมซ��าๆ หัวใจและทรวร*อัมพร  ไม"อัมพร  ยุพดี  O"น�+ง
   5. จ�ดส�+งแวดล(อัมพร  มใหัวใจและทรว(สงบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b ใหัวใจและทรว(การดOแล เชัยศิริประเสริฐ  ��"น การจ�ดท"า 
เปล�+ยุพดี  นท"า 
   6. แนะน�าว�ธ�ผ"อัมพร  นคลายุพดี  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี   ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ผO(ป"วยุพดี  ในการเล*อัมพร  ก
ว�ธ�ท�+เหัวใจและทรวมาะสม
   7. เป�ดโอัมพร  กาสใหัวใจและทรว(ม�ก�จกรรมทางศิริประเสริฐ  �����X��าสนาต๊ะนิ ��@�������นามความเหัวใจและทรวมาะสม

   1. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ม�การพOดระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี  ส�+งท�+ความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวล 
ชัยศิริประเสริฐ  ��"วยุพดี  ค(นหัวใจและทรวาว�ธ�การแก(ไขัดจวง��@�������Oป�ญหัวใจและทรวาท�+เหัวใจและทรวมาะสมและม�
ความเขัดจวง��@�������O(าใจในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ต๊ะนิ ��@�������น�วมากขัดจวง��@�������OU�น
   2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ม�ความเขัดจวง��@�������O(าใจ  ม� +นใจ และใหัวใจและทรว(ความ 
ร"วมม*อัมพร  ในการร�กษาพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล

   3. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ม�ก �าล�งใจ ไม"รO(สUกถOกทอัมพร  ดท��ง

   4. เพ*+อัมพร  ประเม�นระด�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������Oอัมพร  งความว�ต๊ะนิ ��@�������นกก�งวลและ
ความทนในก�จกรรม
   5. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ม�ความส�ขัดจวง��@�������Oสบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bายุพดี   และผ"อัมพร  นคลายุพดี  
ความเคร�ยุพดี  ด
   6. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  เปRนผO(ต๊ะนิ ��@�������น�ดส�นใจเล*อัมพร  กจะท�าใหัวใจและทรว(
สามารถปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ได(
   7. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ม�สมาธ�และส�+ งยุพดี  Uดเหัวใจและทรวน�+ยุพดี  วทาง
จ�ต๊ะนิ ��@�������นใจ

 

มาตรฐานการพยาบาลที่ 1   การเตรียม67   4    ผ�ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �วยหล�งผ�าต�ดห�วใจ ม6ค์����0���ఌวามร�พร�อมในการป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ฏิบัติตน ก่อนย้ายออกจาก�鑰ە톬҄ة��������à�����e�   1. การประเมินภาวะน�บ�ต�ตน ก�อนย�ายออกจาก
ไอซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะวิกฤต�����������獴涫������⿈欕⾬欕⾐欕⽸欕⽠6ย
เป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ �าหมายการพยาบาล (Nursing Goals)

 - ผO(ป"วยุพดี  ม�ความเขัดจวง��@�������O(าใจในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ป่วยสามารถ    ผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักต่อไป�������บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������น�ต๊ะนิ ��@�������นนหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจขัดจวง��@�������Oณะอัมพร  ยุพดี  O"ในโรงพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
 - ผO(ป"วยุพดี  ม�ความพร(อัมพร  มในการยุพดี  (ายุพดี  ไปอัมพร  ยุพดี  O"หัวใจและทรวน"วยุพดี  งานหัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด กU+งว�กฤต๊ะนิ ��@�������น หัวใจและทรวร*อัมพร  พ�กฟ*� น

 เกณ์และสังคม ก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักไอซียู�ม่สมดุล�������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀฑ์กา4การป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ระเม�น (Outcome Criteria)
        - เขัดจวง��@�������O(าใจกระบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bวนการขัดจวง��@�������Oอัมพร  งโรค แนวทางการร�กษา และภาวะแทรกซ(อัมพร  นท�+อัมพร  าจเก�ดขัดจวง��@�������OU�น
        -  สามารถดOแลต๊ะนิ ��@�������นนเอัมพร  งได(เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ม�การฟ*� นฟOได(เรRวขัดจวง��@�������OU�น
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ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   1. ส�งเกต๊ะนิ ��@�������นและซ�กถามผO(ป"วยุพดี  เก�+ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bความพร(อัมพร  มท�� ง 
ด(านร"างกายุพดี  และจ�ต๊ะนิ ��@�������นใจในเร*+อัมพร  ง สภาพท� +วไปและแผนการ
ร�กษา, การร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประทาน อัมพร  าหัวใจและทรวารและน��า,  การร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประทาน
ยุพดี  า, การดOแลแผลผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด, การอัมพร  อัมพร  กก�าล�งกายุพดี   การพ�กผ"อัมพร  น, 
อัมพร  าการผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�ท�+ควรแจ(งใหัวใจและทรว(เจ(าหัวใจและทรวน(าท�+ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b เชัยศิริประเสริฐ  ��"น อัมพร  าการ
ปวดแผล คล*+นไส(อัมพร  าเจ�ยุพดี  น เพ*+อัมพร  การแก (ไขัดจวง��@�������Oได(อัมพร  ยุพดี  "างรวดเรRว
ใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOล เก�+ ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  �ปกรณ[ท�+ ต๊ะนิ ��@�������น� ดไป ก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป" ว ยุพดี   เชัยศิริประเสริฐ  ��" น 
สายุพดี  สวนป�สสาวะ ยุพดี  าท�+ใหัวใจและทรว(ทางหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดด�า และ อัมพร  *+นๆ 
   2. ใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลญาต๊ะนิ ��@�������น�เก�+ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bสภาพท� +วไปก"อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี   (ถ(าม�)
   3. ม�การดOแลใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลผO(ป"วยุพดี  ก"อัมพร  นการยุพดี  (ายุพดี  ต๊ะนิ ��@�������นาม
แผนการร�กษาได(แก"การถอัมพร  ดสายุพดี  สวนต๊ะนิ ��@�������น"างๆ เชัยศิริประเสริฐ  ��"น ICD  , 
Foley ’s Catheter, Central Line, Swan Ganz , Redivac 
drain, การลดการใชัยศิริประเสริฐ  ��(ยุพดี  าต๊ะนิ ��@�������น"างๆและการเฝ(าระว�งภาวะ
แทรกซ(อัมพร  นในภายุพดี  หัวใจและทรวล�ง ท�าการบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นทUกการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลเม*+อัมพร   
ผO(ป"วยุพดี  ยุพดี  (ายุพดี  อัมพร  อัมพร  กจาก ICU
   4. ท�า การส" งต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลผO(ป"วยุพดี  โดยุพดี   หัวใจและทรว�วหัวใจและทรวน(าเวรหัวใจและทรวร*อัมพร   
ผO(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผ�ดชัยศิริประเสริฐ  ��อัมพร  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b ก"อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี  ไปหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด
   5. เต๊ะนิ ��@�������นร�ยุพดี  มอัมพร  �ปกรณ[ท�+ใชัยศิริประเสริฐ  ��(ก �บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bผO(ป"วยุพดี  เชัยศิริประเสริฐ  ��"น เวชัยศิริประเสริฐ  ��ระเบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ยุพดี  น ฟ�ล[ม 
ส�ทธ�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ต๊ะนิ ��@�������นรขัดจวง��@�������Oอัมพร  งใชัยศิริประเสริฐ  ��(ต๊ะนิ ��@�������น"างๆ 

   1.เพ*+อัมพร  ดOความพร(อัมพร  มผO(ป"วยุพดี  ก"อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี   และเปRน
แนวทางใหัวใจและทรว(ค�าแนะน�าใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  สามารถดOแลต๊ะนิ ��@�������นนเอัมพร  ง
ได(ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งเม*+อัมพร  เก�ดเหัวใจและทรวต๊ะนิ ��@�������น�การณ[ผ�ดปกต๊ะนิ ��@�������น�สามารถบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bอัมพร  ก
เจ(าหัวใจและทรวน(าท�+ได(

    2. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ญาต๊ะนิ ��@�������น�เขัดจวง��@�������O(าใจ สามารถดOแลผO(ป"วยุพดี  ได(
   3. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการร�กษาพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลต๊ะนิ ��@�������นาม
มาต๊ะนิ ��@�������นรฐานท�+ก �าหัวใจและทรวนดไว( และสามารถใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล
ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งในหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด

   4. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(เจ(าหัวใจและทรวน(าท�+ในหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ทราบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลและ
ใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลได(อัมพร  ยุพดี  "างเหัวใจและทรวมาะสมต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  ไป
   5. เพ*+อัมพร  ไม"ใหัวใจและทรว(เก�ดการสOญหัวใจและทรวายุพดี  ในอัมพร  �ปกรณ[ท�+จ�าเปRน
ต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  งใชัยศิริประเสริฐ  ��(ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  

ก�จกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) เหต1ผล (Rational)
   6. ลงขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลการร�กษาขัดจวง��@�������Oอัมพร  งผO(ป"วยุพดี  ใหัวใจและทรว( ครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถ(วน ถOกต๊ะนิ ��@�������น(อัมพร  ง 
โอัมพร  นยุพดี  (ายุพดี  ชัยศิริประเสริฐ  ��*+อัมพร  ผO(ป"วยุพดี  ไปยุพดี  �งหัวใจและทรวอัมพร  ผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด    
   7. ใหัวใจและทรว(ขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลแก"ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น� เก�+ยุพดี  วก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bเวลา        หัวใจและทรวน"วยุพดี  
งานท�+จะยุพดี  (ายุพดี  ไป ใหัวใจและทรว(การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลก"อัมพร  นการยุพดี  (ายุพดี  ใหัวใจและทรว(ครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถ(วน
ต๊ะนิ ��@�������นามแผนการร�กษา ประสานงานก�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bศิริประเสริฐ  �����X��Oนยุพดี  [แปล เพ*+อัมพร  การยุพดี  (ายุพดี  
ผO(ป"วยุพดี   พยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลจาก ICU น�าส" งผO(ป"วยุพดี  ท�+หัวใจและทรวน"วยุพดี  งานหัวใจและทรวล�ง
ผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ด

   6. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ลงขัดจวง��@�������O(อัมพร  มOลการร�กษา ครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถ(วน

   7. เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  และญาต๊ะนิ ��@�������น�เขัดจวง��@�������O(าใจ พร(อัมพร  มส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการ
ยุพดี  (ายุพดี  หัวใจและทรวน"วยุพดี  งาน เพ*+อัมพร  ใหัวใจและทรว(ผO(ป"วยุพดี  ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการดOแลครบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bถ(วน 
ต๊ะนิ ��@�������นามมาต๊ะนิ ��@�������นรฐาน ม�การยุพดี  (ายุพดี  ได(เหัวใจและทรวมาะสม  และได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการ
ดOแลท�+ต๊ะนิ ��@�������น"อัมพร  เน*+อัมพร  งขัดจวง��@�������Oณะเคล*+อัมพร  นยุพดี  (ายุพดี  
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เอัมพร  Rนเทอัมพร  ร[ไพรซ[, 2549

ทว�ศิริประเสริฐ  �����X���กด��   โชัยศิริประเสริฐ  ��ต๊ะนิ ��@�������น�ว�ฒนพงษ[.  การซ"อัมพร  มล��นหัวใจและทรว�วใจไมต๊ะนิ ��@�������นร�ลด(วยุพดี  วงแหัวใจและทรววนจากเยุพดี  *+อัมพร  หัวใจและทรว�(มหัวใจและทรว�วใจ  .   อัมพร  �กทางเล*อัมพร  กหัวใจและทรวนU+ง
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ส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดซ"อัมพร  มล��นหัวใจและทรว�วใจส�าหัวใจและทรวร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bประเทศิริประเสริฐ  �����X��ไทยุพดี    .    กล�"มงานศิริประเสริฐ  �����X���ลยุพดี  กรรม  สถาบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�นโรค
ทรวงอัมพร  ก  นนทบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ร�, 2544.

บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ปผา  เศิริประเสริฐ  �����X��ษโพธ�� .  การสร(างมาต๊ะนิ ��@�������นรฐานผO(ป"วยุพดี  หัวใจและทรวล�งผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดหัวใจและทรว�วใจระยุพดี  ะ    72    ชัยศิริประเสริฐ  ��� +วโมงแรกและพ�กอัมพร  ยุพดี  O"ใน  
ไอัมพร  .ซ�.ยุพดี  O.ว�ทยุพดี  าน�พนธ[ปร�ญญามหัวใจและทรวาบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ�ต๊ะนิ ��@�������นสาขัดจวง��@�������Oาการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลศิริประเสริฐ  �����X��าสต๊ะนิ ��@�������นร[,บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ณท�ต๊ะนิ ��@�������นว�ทยุพดี  าล�ยุพดี   
มหัวใจและทรวาว�ทยุพดี  าล�ยุพดี  มหัวใจและทรว�ดล,2530.

ผ"อัมพร  งพรรณ  แสงอัมพร  ร�ณ.  การพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลผO(ป"วยุพดี  โรคหัวใจและทรว�วใจและหัวใจและทรวลอัมพร  ดเล*อัมพร  ดหัวใจและทรว�วใจ  .    พ�มพ[คร�� งท�+ 3. ขัดจวง��@�������Oอัมพร  นแก"น: 
โรงพ�มพ[คล�งนานาว�ทยุพดี  า, 2550.

เพRญจ�นทร[  แสนประสาน, กนกพร  แจ"มสมบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bOรณ[ และดวงกมล  ว�ต๊ะนิ ��@�������นราด�ลยุพดี  [.  มาต๊ะนิ ��@�������นรฐานการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาล 
CVT :   แนวค�ดการพ�ฒนาค�ณภาพ  .    กร�งเทพมหัวใจและทรวานคร : ส�ขัดจวง��@�������O�มว�ทการพ�มพ[, 2551.

พรรณ�     บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ลล�งก[, การพ�ฒนาแผนการดOแลทางคล�น�กในผO(ป"วยุพดี  ท�+ได(ร�บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bการผ"าต๊ะนิ ��@�������น�ดล��นหัวใจและทรว�วใจ
สารน�พนธ[ปร�ญญามหัวใจและทรวาบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ณฑ์ ������������6�		1.ระดับความรู้สึกตัวดี สามารถ�ต๊ะนิ ��@�������น  สาขัดจวง��@�������Oาการพยุพดี  าบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (bาลศิริประเสริฐ  �����X��าสต๊ะนิ ��@�������นร[  บันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ได้แก่ การไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off pump), การทำผ่าตัดขณะหัวใจเต้น (b�ณท�ต๊ะนิ ��@�������นว�ทยุพดี  าล�ยุพดี    มหัวใจและทรวาว�ทยุพดี  าล�ยุพดี  
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	เกณฑ์การประเมินผล   ( Outcome Criteria)
	               	-  อุณหภูมิของร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ 36 – 37.5๐C
	               	-  สีของเสมหะปกติ
	               	-  สารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายมีลักษณะปกติ
	              	 -  ผล WBC, CBC, UA อยู่ในเกณฑ์ปกติ
	เกณฑ์การประเมินผล (Outcome Criteria)
	- Blood Sugar อยู่ระหว่าง 140   - 200 mg% .ในช่วง 1-2 วันหลังผ่าตัด
	- ไม่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น
	- รับประทานอาหารได้	
	- สัญญาณชีพอยู่เกณฑ์ปกติ
	                           - SBP       90-120     mmHg
	                           - DBP      60-90       mmHg
	                           - HR 80-100 ครั้ง/นาที ไม่มีภาวะ Arrhythmia
	                           - สีหน้าสดชื่น ไม่แสดงอาการเจ็บปวด เมื่อซักถาม  ผู้ป่วยบอกไม่มีอาการปวดแผล

