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(Sangsaikaew et al., 2017) รวมทั้งอาการปวดที่เกิดขึ้นจาก
บทนำ�
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
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การปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน และคุณภาพชีวิตตามมา (Skolasky, ในการดูแลสุขภาพ 4. สร้างสัมพันธภาพเชิงบำ�บัดกับผู้รับบริการ
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Riley, Maggard & Wegener, 2012 ; Kang et al., 2013 ; 5. การให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้รับบริการ 6. การเสริมสร้างพลัง
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การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่จะให้
nsumers (32.61%)
ความสำ�คัญกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการส่งเสริมการ
nsumption within
ฟืน้ หาย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับมาปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันได้เร็ว
mocratic Republic
ที่สุด การส่งเสริมการฟื้นสภาพของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด ดังนี้
aht per day. This
1. การดูแลระบบหายใจ (Respiratory Monitoring)
กิจกรรมการพยาบาล (สายใจ เอียงอิ่ม, 2553)
		 1.1 จัดทำ�ให้ผู้ป่วยนอนราบตัวตรงหรืออาจตะแคง
พร้อมกันทั้งตัว เฝ้าระวังเรื่องการหายใจเป็นพิเศษเนื่องจากผู้ป่วย
ต้องอยู่ในท่านอนคว่ำ�ตลอดระยะเวลาการผ่าตัดที่ยาวนาน
bon Administration
		 1.2 กรณีผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยหายใจเข้าออกลึกๆ สังเกตลักษณะการหายใจ จำ�นวนครั้ง เสียงหายใจที่
010). The whole
ผิดปกติ
ney and spending
		 1.3 สังเกตสีของผิวหนัง เช่น มีสคี ล้�ำ บริเวณริมฝีปาก
ful to the farmers
เล็บมือ เล็บเท้า
business. All the
1.4 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
trategic plans 		
for
d in a databaseเพืas่อลดปริมาณการใช้ออกซิเจน
2. การดูแลระบบไหลเวียนเลือด (Hemodynamic
l plan of Nakhon
Monitoring)
nt of agricultural
กิจกรรมการพยาบาล
in the areas both
		 2.1 ดู แ ลให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ สารน้ำ � หรื อ เลื อ ดทาง
hboring areas has
หลอดเลือดดำ�อย่างเพียงพอ ตามแผนการรักษาของแพทย์
tury.
2.2 ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาทีเพื่อประเมิน
te the creation		
of
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ucts (egg product,
2.3 ให้ ค วามอบอุ่ น ร่ า งกายแก่ ผู้ ป่ ว ยเนื่ อ งจาก
tion) as it can 		
be
ห้องผ่าตัดทีเ่ ย็นทำ�ให้เกิดอาการหนาวสัน่ การป้องกันภาวะอุณหภูมิ
or promotion of
กายต่ำ�ทำ�ให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น (สายใจ เอียงอิ่ม, 2553)
andard and Safe.’
		 2.4 บันทึกปัสสาวะทีอ่ อกมาทุก 1 ชัว่ โมง หากมีจ�ำ นวน
system has not
น้อยกว่า 30 มล. ต่อชั่วโมง ต้องรายงานแพทย์ทราบ
e past, but it has
3. การดูแลแผล (Wound Care)
efforts based on
		 กิจกรรมการพยาบาล (Sherman, 2015)
bjectives, mission
		 3.1 ประเมินแผลผ่าตัดทุกวัน ดูแลให้แผลแห้งและ
cken farms have
สะอาด ประเมินอาการแสดงของการติดเชื้อแผลผ่าตัด
s from the private
		 3.2 สั ง เกตและบั น ทึ ก จำ � นวนการเสี ย เลื อ ด
chickens in order
สายระบายจากขวด Radivac Drain
hicken products.
		 3.3 เปลี่ยน Dressing โดยวิธี Aseptic Technique
chicken farm in
Phanom province
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4. การจัดการความปวด (Pain Management)
กิจกรรมการพยาบาล (Sherman, 2015)
		 4.1 ประเมินระดับความเจ็บปวดทุก 8 ชัว่ โมง โดยใช้
เครือ่ งมือ Numerical Rating Scale พร้อมบันทึกและให้ยาแก้ปวด
ตามแผนการรักษา
		 4.2 ประเมิน Physiologic Sign ของการปวด เช่น
ความดันโลหิต พฤติกรรมการแสดงออกของ สีหน้า เป็นต้น
4.3 แนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยเบีย่ งเบนความสนใจ (Distraction)
		
จากความเจ็บปวดไปสู่สิ่งอื่น เช่น การอ่านหนังสือหรือฟังเพลง
ที่ผู้ป่วยชอบ
5. การพักผ่อน (Bed Rest Care)
		 กิจกรรมการพยาบาล
		 5.1 จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่เหมาะสม กับระดับ
ความรู้สึกตัวของผู้ป่วยเพื่อให้หายใจได้สะดวก
		 5.2 ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี การหายใจปกติ ให้นอนราบ
หนุนหมอนธรรมดา
		 5.3 ผู้ ป่ว ยอาจมี อ าการปวดจากการเมื่ อยล้า ของ
กล้ามเนือ้ เนือ่ งจากไม่ได้เคลือ่ นไหวเป็นเวลานาน เช่น บริเวณไหล่ ขา
หรือน่อง อาจช่วยบีบนวดให้
6. การทำ�ความสะอาดร่างกาย (Bathing)
		 กิจกรรมการพยาบาล
		 6.1 การทำ � ความสะอาดร่ า งกาย โดยควรดู แ ล
ความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำ�เสมอ โดยอาบน้ำ�วันละ 2 ครั้ง
สำ�หรับผูท้ ไี่ ม่สามารถลุกจากเตียงได้ ควรเช็ดตัว บนเตียง แปรงฟัน
หรือบ้วนปากบนเตียงวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อโรคในปาก ลดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน
และเพิ่มความอยากอาหาร (Rothrock & McEwen, 2015)
		 6.2 การดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้ที่
มีสายสวนปัสสาวะคาไว้ ควรทำ�ความสะอาดวันละ 1-2 ครั้ง
โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของสายยาง กับท่อต่อถึงรองรับปัสสาวะ
โดยใช้สบู่หรือน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ (Rothrock & McEwen, 2015)
		 6.3 การแต่งตัว สามารถปฏิบัติได้เองบนเตียงหรือ
เมื่ออาการต่าง ๆ หลังผ่าตัดบรรเทาลง
7. การขับถ่ายปัสสาวะ (Urination)
		 การขับถ่ายปัสสาวะ ควรขับถ่ายภายใน 6-8 ชั่วโมง
หลังผ่าตัด และทำ� intake-output ภายใน 48 ชั่วโมง ในรายที่ยัง
คาสายสวนปั ส สาวะ ควรเริ่ ม ถอดสายปั ส สาวะและกระตุ้ น ให้
ขับถ่ายเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โดยการเสริฟ
หม้อนอน จัดสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนตัวโดยปิดม่านกั้นหรือกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำ� (Rothrock & McEwen, 2015)
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8. การขับถ่ายอุจจาระ (Defecation)
		
11.3 อธิบายเกีย่ วกับการรักษา การปฏิบตั หิ ลังผ่าตัด
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
channels inดคุpattern
1 and 3
ภายหลังผ่าตัดการเคลือ่ นไหวของลำ�ไส้อาจจะลดลงและ โดยสังเกตจากสีหน้า ท่4าทางและการพู
ย
channels
in่ กpattern
2. ้ นThe
of pattern
1 for นdomestic
distributions
channel
– byอfarmers,
ขึ้ น อยู
ั บ การกระตุ
ให้ ผู้ ป4่ วchannels
ย ambulation
มี ก ารประเมิ
		
11.4 เปิwere:
ดโอกาสให้
ผู้ป่วยซั1กถามข้
สงสัยหรือสิ่ง
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
การเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ โดยการฟังอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อประเมิน ที่ต้องการทราบด้วยความยินดีและเต็มใจ
(26.73%),
channel
– by farmers,
retailers
and
consumers
and channel
4 – by
consumers (4.16%).
ภาวะท้
องอืด 3นอกจากนั
้นภาวะท้
องผูกเป็
นอาการที
่พบได้(17.13%),
บ่อย
นอกจากนั
้น farmers
การประเมิand
นอาการปวดขา
อาการชาขา
Patternหลั2งผ่had
3
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was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100
baht per
month.
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4. ด้านจิตวิญญาณ เป็นด้านที่มีผลกระทบต่อศักยภาพ
การขับถ่ายอุจจาระ การออกกำ�ลังกาย และการรับประทานอาหาร
pattern 1 and 3
2. ด้ า นจิ ต ใจ ผู้ ป่ ว ยจะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจากภาวะ ในทุกๆ ด้าน จึงควรให้ความสำ�คัญในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เช่น
1 – by farmers,
แทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น ปวดแผลผ่าตัด ปวดชาขาหลังผ่าตัด กลั ว การกลั บเป็ น ซ้ำ � กลั ว ถู ก ทอดทิ้ ง กลั ว เป็ น ภาระกับ คนอื่น
rs and consumers
หรือการดำ�เนินของโรค ความกังวล ความกลัว ความเครียดเป็น มีรายละเอียดดังนี้ (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2554)
onsumers (4.16%).
ภาวะอารมณ์ที่สามารถพบได้ ดังการศึกษาของ Skolasky et al., 		 4.1 ตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเอง
mers, compilers,
(2012) พบว่า อาการปวดและอาการซึมเศร้าเป็นอาการที่มีความ มีคุณค่า การเจ็บป่วยไม่สามารถลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็น
nsumers (32.61%)
รุนแรงและมีความสำ�คัญต่อภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และภาวะ มนุษย์ของผู้ใด แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีมุมมองที่ไม่ถูกต้อง
nsumption within
แทรกซ้อนหลังผ่าตัดก็มีผลต่อกลุ่มอาการซึมเศร้า ทำ�ให้มีอาการ ที่ควรได้รับการปรับเปลี่ยน
mocratic Republic
ปวดเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังทำ�ให้การปฏิบัติหน้าที่หลังผ่าตัดของผู้ที่ได้ 		 4.2 มีศรัทธาต่อสิง่ ทีเ่ คารพเชือ่ ถือ การมีสงิ่ ยึดเหนีย่ ว
aht per day. This
รั บ การผ่ า ตั ด กระดู ก สั น หลั ง ลดลงทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร จะทำ � ให้ ล ดความกลั ว และมี ห ลั ก คำ � สอนให้ เรี ย นรู้ ไตร่ ต รอง
สร้างความสงบให้ตนเองได้
ประจำ�วันไม่เป็นไปตามปกติ
3. ด้ า นสั ง คม อาการปวดหลั ง ก่ อ นผ่ า ตั ด ยั ง ส่ ง ผล
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ney and spending
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The development is to promote the creation of
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

