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C15 : การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน 
ท่ีมีภาวะช็อค กรณีศึกษา 2 ราย 

กฤษณา  โฉมเฉลา                       โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ภาวะการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน เป็นภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมที่
ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้จากการเสียเลือดจ านวนมากถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การพยาบาลที่ถูก ต้อง
เหมาะสมการวินิจฉัยภาวะเลือดออกได้อย่างรวดเร็วจะสามารถ ท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช็อคและลด
อัตราการเสียชีวิตได้  

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เฉียบพลันที่มีภาวะช็อค  

วิธีด าเนินงาน : การศึกษากรณีศึกษาผู้ป่วย 2 รายเพื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค ที่ เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ เดือน มิถุนายน 2563 จ านวน 2 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยจากเวช ระเบียนผู้ป่วยใน การซักประวัติผู้ป่วยและญาติ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ทางการพยาบาล 11 แบบแผนของกอร์ดอน จากพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาภาวะ
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การพยาบาลในระยะวิกฤต 
ระยะต่อเน่ืองและระยะการวางแผนจ าหน่าย  

ผลการศึกษา : เปรียบเทียบผลของการพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่
มีภาวะช็อค  

กรณีศึกษาที่ 1 หญิงไทยอายุ 57 ปี มาด้วยอาการถ่ายด าประมาณ 2 คร้ังต่อวัน ซีด เห น่ือย
อ่อนเพลีย  ก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน แพทย์วินิจฉัย  Acute Upper Gastrointestinal Bleeding with 
Hypovolemic shock และหลังการส่องกล้อง พบ Acute hemorrhage gastritis ดูแลให้สารน้ า PRC 5 
Unit Losec 40 mg IV ผู้ป่วยอาการดีขึ้นสามารถจ าหน่ายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย  

กรณีศึกษาที่ 2 ชายไทยอายุ 61 ปี มาด้วยอาการถ่ายด า 4 คร้ังต่อวัน ซีด เหน่ือยอ่อนเพลีย ก่อน
มาโรงพยาบาล 3 วัน แพทย์วินิจฉัย  Acute Upper Gastrointestinal Bleeding   ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงมี
ภาวะ Septic shock และ SAP แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาปฏิชีวนะ พบภาวะ Chronic kidney 
disease stage 5 ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ผู้ป่วยรายน้ีอาการดีขึ้นสามารถจ าหน่ายกลับบ้านได้  
สรุป กรณีศึกษาน้ีท าให้เห็นกระบวนการการดูแลผู้ป่วยที่อยูใ่นภาวะวิกฤตอยา่งใกล้ชดิของพยาบาลจนส่งผลให้
ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัย  
 
ค าส าคัญ : ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน, ช็อคจากการเสีย เลือด , ช็อคจากการติดเชื้อใน

กระแสเลือด 
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บทน า 
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน เป็นภาวะฉุกเฉินที่ส าคัญทางศัลยกรรมที่ผู้ป่วย

ต้องได้รับการช่วยเหลือทันท่วงท ีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคแผลเปปติค กระเพาะอาหารอักเสบ การแตกของ
หลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร มีอัตราการเสียชีวิตสูงจากภาวะช็อคจากการเสียเลือด 
การฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหาร มีก้อนเน้ือที่ท าให้เกิดการอักเสบ  และแผลที่เกิดจากความเครียด นับว่าเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโรค พบจากรายงานของสมาคมระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  มีอัตรา
การเสียชีวิตร้อยละ 10 –15 และเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15 – 20 ในรายที่มีโรคร่วมหลายชนิด ซึ่งผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มักจะเสียชีวิตในช่วงแรกที่มาพบแพทย์ หรือมาถึงโรงพยาบาล  ปัจจัยการเกิดภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนบนส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการดื่มสุรา พฤติกรรม
การใช้ยาแก้ปวด หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) จากสถิติแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาล
อ านาจเจริญพบผู้ป่วยในปี 2560 – 2562 จ านวน 4,011 3,304 4,312 รายตามล าดับ พบผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อย
ละ 0.5, 0.48, 0.48 ตามล าดับ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเป็นโ รคอันดับที่  3 ของแผนก
ศัลยกรรม ผู้ป่วย UGIB จ านวน 77, 78, 71 รายตามล าดับ นอกจากน้ันในกลุ่มผู้ป่วยน้ีพบอัตราการ re-admit 
ร้อยละ 0.27, 0.42, 0.16 ตามล าดับ สาเหตุจากการกลับไปดื่มสุราซ้ าและผลจากการใช้ยาประจ าตัว ดังน้ันผู้
ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการให้การพยาบาล ผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เฉียบพลันที่มีภาวะช็อค จ านวน 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยศัลยกรรม  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนการดูแลสุขภาพทั้ง 11 แบบแผนของกอร์ดอนมาเป็นแนวทางในการประเมิน
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยให้ครอบคลุมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภยัและไดรั้บ
การดูแลรักษารวมทั้งผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้จากการส่งเสริม
ภาวะสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาลสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการให้การพยาบาลผู้ป่วย 2 ราย ในโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เฉียบพลันที่มีภาวะช็อค  
วิธีการด าเนินงาน เป็นการศึกษากรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การพยาบาลโดยใช้รูปแบบทฤษฎี
ทางการพยาบาลของกอร์ดอน 11 แบบแผนการพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เฉียบพลันที่มีภาวะช็อคที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ช่วงเดือนมิถุนายน 
2563 จ านวน 2 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
การซักประวัติ ผู้ป่วยและญาติ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ  แบบแผนสุขภาพ พยาธิสภาพ 
อาการและอาการแสดง การ รักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ปัญหา  และข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล การพยาบาลในระยะวิกฤต ระยะต่อเน่ือง และระยะการวางแผนจ าหน่าย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. เลือกเร่ืองจะศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการส าคัญ ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา 
ผลทางห้องปฏิบัติการ แผนการรักษาของแพทย์ แบบแผนการด าเนินชีวิตพร้อมทั้งประเมินสภาพผู้ป่วย  
 2. ศึกษาค้นคว้าต ารา ปรึกษาพยาบาลที่มีความช านาญ และแพทย์ผู้รักษาเพื่อใช้เป็นข้อมูล  
 3. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมวิเคราะห์วางแผนการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล โดยเน้นกาย จิต 
สังคม 
 4. ปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผล 
 5. สรุปผลการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน 

การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล ของกรณีผู้ป่วย 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ผู้ป่วยรายที่ 1 หญิงไทย อายุ 57 ปี Refer มาจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา มาด้วยอาการถ่ายด า 2 
คร้ัง เหน่ือยอ่อนเพลีย ก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน  มีโรคประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ มีประวัติใช้ยาสมุนไพรและรับประทานยาแก้ปวดเป็นคร้ังคราว ที่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
ผู้ป่วยมีอาการซีด อ่อนเพลีย สับสน เกิดภาวะHypovolemic shock  เมื่ออาการเร่ิมคงที่ จึงส่งโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ซีด อ่อนเพลีย on O2 canula 5 LPM สัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต 
119/70 มม.ปรอท ชีพจร 92 คร้ังต่อนาที อัตราการหายใจ 22 คร้ังต่อนาที อุณหภูมิ ร่างกาย 37.3 องศา
เซลเซียส O2 sat 99% ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญ Hct 13%, Plt. 115,000 cell/mm3, INR 
1.04 sec. , BUN 44 mg/dl, Cr 0.83 mg/dl, K 2.8 mmol/l ดูแลให้สารละลาย  0.9% NSS 1000 ml + 
KCl 40 mg IV 120 ml/hr. หลังให้ K 4.4 mmol/l, Vit K 10 mg IV, ดูแลให้ เลือดและเจาะ Hct หลังให้
เลือดหรือทุก 6  ชั่วโมงตามแผนการรักษา, ดูแลให้ยายับยั้งการหลั่งกรดคือPantoprazole 80 mg + NSS 
100 ml IV drip 80 ml/hr. ต่อมา Set OR EGD with biopsy พบ Acute hemorrhage gastritis. ให้สารน้ า 
PRC 5 Unit Losec 40 mg IV อาการเร่ิมดีขึ้น ย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษ พยาบาลดูแลให้ยา สารน้ าและส่งเสริมด้าน
โภชนาการ  แนะน าเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาสมุนไพร รวมทั้งมีการมีการวางแผนจ าหน่าย การเฝ้า
ระวังการกลับเป็นซ้ า จ าหน่ายผู้ป่วยหลังจากนอนโรงพยาบาล 5 วัน นัดติดตามอาการอีก 2 สัปดาห์ 

ผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทย อายุ 61 ปี มาด้วยอาการถ่ายด า 4 คร้ัง/วัน ซีด เห น่ือยอ่อนเพลีย ก่อนมา
โรงพยาบาล 3 วัน  มีโรคประจ าตัวคือ โรคเก๊าท์และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ไม่มีประวัติใช้ยาสมุนไพรและดื่ม
สุราทุกวัน ไม่ทราบปริมาณ สูบบุหร่ี 3 มวน/วัน  แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ซีด อ่อนเพลีย on O2 canula 5 LPM 
ความดันโลหิต 150/80 มม.ปรอท, ชีพจร 84 คร้ังต่อนาที, อัตราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที, อุณหภูมิ ร่างกาย 
36.3 องศาเซลเซียส และO2 sat 98% ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญ Hct 15%, Plt. 442,000 
cell/mm3, INR 0.89 sec., BUN 109 mg/dl, Cr 4.14 mg/dl, K 4.7 mmol/l, Na 139 mmol/l. ดูแลให้
สารละลาย  5% DN/2 1000 ml drip 80 ml/hr. ,Retain NG ได้ gastric, Larvage 2000 ml Clear, ให้ยา 
Thiamine 100 mg IV, ดูแลให้เลือดและเจาะ Hct หลังให้หรือทุก 6  ชั่วโมงตามแผนการรักษา, ตลอดระยะที่
รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการปวดตามร่างกายและบริเวณข้ออยู่ตลอด แพทย์วินิจฉัยเป็น Myalgia จึงให้ 
Tramol (50) 1 amp IV prn ทุก 6 hr. ด้วยผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหน่ือย ร่วมกับpain score 9-10 
รายงานแพทย์ MO 3 mg IV ทุก 8 hr. ความดันโลหิต 117/63 มม.ปรอท ชีพจร 120 คร้ังต่อนาที อัตราการ
หายใจ 32 คร้ังต่อนาที O2 sat 98% ดูแลให้ O2 mask with bag 10 LPM ย้ายไป ICU ศัลยกรรม . ผู้ป่วยมี
อาการหอบเหน่ือยลดลงจึงเปลี่ยนมาเป็น O2 canula 3 LPM จากผลทางห้องปฏิบัติการพบ WBC 28,500 
cell/mm3 แพทย์วินิจฉัย เป็น HAP จึงให้ Cef-3 2 gm OD. ระหว่างน้ีรักษาอาการปวดโดย ให้ Tramol 
ร่วมกับ Colchicine 1×3  pc. 3 วันต่อมาผู้ป่วยอาการคงที่ สามารถย้ายไปที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม  จากน้ัน
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเร่ือง Chronic kidney disease stage 5.  2 วันต่อมาผู้ป่วยมีอาการซึมลง ร่วมกับ
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าได้รับการแก้ไขจนระดับน้ าตาลในเลือดเป็นปกติ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ 
Cr.6.31mg%, Bun88mg% แพทย์วินิจฉัย เป็น  Uremic symtoms จึ งท า DLC เพื่ อฟอกไตด้วยวิ ธี 
Hemodialysis, ต่อมาผู้ป่วยมีอาการซึมลง ความดันโลหิต 64/50 มม.ปรอท, อัตราการหายใจ 28 คร้ังต่อนาที, 
ชีพจร 84 คร้ังต่อนาที, อุณหภูมิร่างกาย 37.2 องศาเซลเซียส ให้ Levophed (8:500) IV 10 ml/hr และ Off 
Colchicine, ผู้ป่วยมีความรู้สึกตัวลดลง ปลุกไม่ตื่น E1V2M2 ความดันโลหิต 91/51 มม.ปรอท, ชีพจร 90 คร้ัง
ต่อนาที, อัตราการหายใจ 26 คร้ังต่อนาที, O2 sat 92% แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ, ผลเอกซเรย์พบ infiltration 
ฟังปอดได้เสียง rhonchi แพทย์วินิจฉัย เป็น HAP. 5 วันต่อมาผู้ป่วย รู้สึกตัวดี E4V5M6  on Bird หายใจ
สม่ าเสมอ.  ให้ยาMeropenem (500) IV ทุก 12 hr. สัญญาณชีพปกติ O2 sat 99% off ETT เปลี่ยนมาเป็น 
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on T-piece และ on mask with bag. ในระหว่างที่ รักษาตัวที่ โรงพยาบาลผู้ป่วยมีภาวะ Hypokalemia 
Hyperkalemia และได้ดูแลให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์. อาการผู้ป่วยคงที่และสามารถกลับ
บ้านได้ให้แนะน าเกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มเหล้าและสูบบุหร่ี รวมทั้งมีการมีการวางแผนจ าหน่าย การเฝ้า
ระวังการกลับเป็นซ้ า ให้ความรู้ในการดูแล DLC ร่วมกับการมาฟอกไต จ าหน่ายผู้ป่วยหลังจากนอนโรงพยาบาล  
18 วัน นัดติดตามอาการอีก 2 สัปดาห์ 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วย (กรณีศึกษา)  
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 
อาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล มาด้วยอาการถ่ายด า 2 คร้ัง ก่อนมา

โรงพยาบาล 1 วัน 
มาด้วยอาการถ่ายด า 4 คร้ัง/วัน 
ก่อนมาโรงพยาบาล 3 วัน 
 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการ
ปวดแน่นท้อง ไม่มีอาการแสบท้อง
อา เจียนเป็น เลื อ ด  1 วั นก่ อนมา
โรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการถ่ายด า 2 
คร้ัง เห น่ือ ยอ่อนเพลีย  ญาติน าส่ ง
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จากน้ัน
ผู้ป่วยมีอาการซีด อ่อนเพลีย สับสน 
Hct 14% O2  sat 97% ความดั น
โลหิต 60/40 มม.ปรอท ชีพจร 80 
คร้ังต่อนาที ให้สารละลาย 0.9% NSS 
1000 ml on O2 mask with bag 
10 LPM ,Retain NG ไ ด้ coffee 
ground ประมาณ 10 ml Larvage 
2000 ml Clear, Retain Foley 
cath. ให้ยา Losec 80 mg IV stat, 
ให้เลือด PRC 1 unit drip 2 hr. ก่อน
ส่งโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ถ่ายด า 4 คร้ัง/วัน ปริมาณ 100 
ml ไม่มีอา เจียนเป็นเ ลือด  ซี ด 
เหน่ือยอ่อนเพลีย มีจ้ าเลือดบริเวณ
แขนขวา ไม่มีอาการตาตัวเหลือง 
ญ า ติ จึ ง น า ส่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล
อ านาจเจริญ 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต/ใน
ครอบครัว 

- - 

โรคประจ าตัว โรคความดันโลหิตสูง และโรค
กระเพาะอาหารอักเสบ 

โรคเก๊าท์และโรคตับแข็ง 
(Cirrhosis) 

ประวัติการแพ้ยา - - 
ประวัติการใช้เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์/สมุนไพร 
 

ใช้ยาสมุนไพร ปฏิเสธการใช้ยาสมุนไพร ดื่มสุรา
ทุกวัน ไม่ทราบปริมาณ สูบบุหร่ี 3 
มวน/วัน   

อาการแรกรับ 
 

ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ซีด อ่อนเพลีย on O2 
canula 5 LPM Retained Foley 

ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ซีด อ่อนเพลีย on 
O2 canula 5  LPM ส ามารถ
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ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 
catheter ไว้ ปัสสาวะออกดี 1,300 
ml สัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต 
119/70 มม.ปรอท ชีพจร 92 คร้ังต่อ
นาที อัตราการหายใจ 22 คร้ังต่อนาที 
อุณหภูมิร่างกาย 37.3 องศาเซลเซียส 
O2 sat 99%  

ขับถ่ายปัสสาวะได้ สัญญาณชีพ 
ความดันโลหิต 150/80 มม.ปรอท , 
ชีพจร 84 คร้ังต่อนาที , อัตราการ
หายใจ 20 คร้ังต่อนาที , อุณหภูมิ
ร่างกาย 36.3 องศาเซลเซียส และ  
O2 sat 98% 
 

การวินิจฉัยแรกรับ Acute Upper Gastrointestinal 
Bleeding with Hypovolemic 
shock 

Acute Upper Gastrointestinal 
Bleeding with Chronic kidney 
disease 
 

การวินิจฉัยคร้ังสุดท้าย Acute gastritis with hemorrhage 
gastritis 

Acute Upper Gastrointestinal 
Bleeding with Chronic kidney 
disease with Septic shock  
with Hospital Acquired 
Pneumonia  
 

การผ่าตัด/หัตถการ EGD, Biopsy CXR, CT-Scan, U/S 
การประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้แนวคิดแบบประเมินผู้ป่วยตามแบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบ

แผนของกอร์ดอน สามารถน ามาเขียนปัญหาทางการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและจิตวิญญาณ วางแผนปฏิบัติการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาล ซึ่งในกรณีศึกษาแรกพบปัญหา Hypovolemic shock แต่ในกรณีศึกษาที่  2 พบปัญหา 
Septic shock, Chronic kidney disease, Hospital Acquired Pneumonia  การพยาบาลส าหรับผู้ป่วยทั้ง 
2 รายจึงแบ่งเป็นระยะวิกฤติและระยะดูแลต่อเน่ืองและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งมีการวางแผนจ าหน่ายเพื่อลดความ
วิตกกังวลและโอกาสการกลับเป็นซ้ าตามตารางที่ 2 
ตาราง 2 การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีและข้อวินิจฉัยการพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
ส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค (กรณีศึกษา)  

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่2 
ระยะวิกฤต 1. มีภาวะช็อคจากการเสียเลือดใน

ระบบ ทางเดินอาหารส่วนต้น 
1. มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อใน
กระแสโลหิต 

 2. เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน
เน่ืองจากตัวรับออกซิเจนลดลง 

2. เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน
เน่ืองจากตัวรับออกซิเจนลดลง 

 3. มีภาวะเสียสมดุลของสารน้ า
และอิเลคโทรไลต์ เน่ืองจากถ่าย
เป็นเลือดสีด า 
4.ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
พยาธิสภาพของโรคและแนว
ทางการรักษา 

3. มีภาวะแทรกซ้อนปอดติด 
 เชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล 
4. มีภาวะเสียสมดุลของสารน้ า
และอิเลคโทรไลต์ เน่ืองจากถ่าย
เป็นเลือดสีด า 
5. มีภาวะของเสียคั่ง เน่ืองจาก
ความสามารถการกรองของไต
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่2 
ลดลง 

  6. ไม่สุขสบายปวด เน่ืองจากมี 
อาการบวมบริเวณข้อ 

ระยะดูแลต่อเน่ืองและฟื้นฟูสภาพ 1. ความสามารถในการดูแลตนเอง
ลดลง เน่ืองจากอ่อนเพลียและ
ข้อจ ากัดในการ เคลื่อนไหว 

1.ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคไตเร้ือรัง เน่ืองจากมีความรู้ไม่
เพียงพอ 

 2.เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ า 2. ความสามารถในการดูแลตนเอง
ลดลง เน่ืองจากอ่อนเพลียและ
ข้อจ ากัดในการ เคลื่อนไหว 

 
 

 3.เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ า 

ตาราง 3 การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน
ที่มีภาวะช็อค (กรณีศึกษา)  

การปฏิบัติการพยาบาล การวิเคราะห์ 
1. ระยะวิกฤต 
1) ให้ผู้ป่วยพักผ่อนบนเตียง ให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน
อย่างเพียงพอ  
2) ประเมินสัญญาณชีพและระดับความรู้สึกตัว ทุก 
15 นาทีหรือตามสภาพผู้ป่วยเพื่อสังเกตการ 
เปลี่ยนแปลง และรายงานแพทย์ทันที 
3) ถ้าอาเจียนเป็นเลือด ควรให้นอนตะแคงหันหน้าไป
ด้านใดด้านหน่ึงเพื่อป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจ 
4) เจาะเลือด เช่น CBC, BUN 
5) งดน้ างดอาหารชั่วคราว เพื่อสังเกตและบันทึก
ภาวะเลือดออ ก อา เจียนห รือถ่ายเป็นเ ลือดส ด 
content 
6) สวนล้างกระเพาะอาหารด้วยน้ าเกลือ 0.9 % NSS
ในกรณี Active bleed  
7) ดูแลการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าและผลิตภณัฑ์
ของเลือดตามแผนการรักษา 
8) ดูแลให้ได้รับเลือดตามแผนการรักษา 
9) สังเกตภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังจากให้เลือด 
เช่น อาการแน่นหน้าอก 
10) จดบันทึกปริมาณสารน้ าเข้าและออกจากร่างกาย 
ปริมาณปัสสาวะทุก  1 ชั่วโมง เพื่อประเมินความ
สมดุลและภาวะน้ าเกิน 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับการพยาบาลในระยะวิกฤตอย่าง
ครอบคลุม เป้าหมาย คือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะช็อคและในภาวะ วิกฤตพยาบาลเป็นบุคคล
ส าคัญใน การดูแลสภาพจิตใจของทั้งผู้ป่วยและ ญาติ 
โดยการให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง และให้ญาติมีส่วนร่วม
ในการดูแล ผู้ป่วย 
 
 ผู้ป่วยรายที่  1  เกิดภาวะ Hypovolemic shock 
จากการเสีย เลือด  ส่วนผู้ป่วยรายที่  2  เกิดภาวะ 
Septic shock จากการติดเชื้อในกระแสเลือด 
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การปฏิบัติการพยาบาล การวิเคราะห์ 
11) ดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาเช่น ยาลดกรด
,ยาเพิ่มความดันโลหิต , ยาฆ่าเชื้อ( กรณี  Septic 
shock) 
12) เตรียมส่องกล้องและจอง ICU 
 
การดูแลผู้ป่วยในระยะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
- การจัดท่าให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย ไม่ว่าจะเป็นท่าน่ัง
หรือท่านอน ควรจัดส่วนที่ควรงอของผู้ป่วยให้ตรงกับ
ส่วนที่งอของเตียง ไม่ควรให้คอหรือเอวงอ แต่ส่วนที่ 
งอควรเป็นสะโพก เป็นต้น นอกจากน้ีการจัดท่าแต่ละ
ท่า ต้องระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 
- จั ด สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ ห มา ะ ส ม  ห ลี ก เ ลี่ ย ง
สภาพแวดล้อมที่ท าให้ไม่สบาย  
- ลดความเจ็บปวดที่อาจมี โดยใช้ opioids เช่น 
morphine 
- ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล  
- Intravenous line care ผู้ป่วยพวกน้ีมักต้องให้ยา
ทางหลอดเลือดด าเป็นเวลานาน และอาจต้องท า
central line เพื่อให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงพร้อมกัน 
หลายตัว หรือเพื่อใช้วัด CVP เปลี่ยน dressing ทุก
วันโดย aseptic technique 
 

ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีภาวะ anemia ท าให้หัวใจต้อง
ท างานมากเสี่ยงต่อการเกิด Heart failure แล ะ 
Pulmonary edema ไ ด้ ห รือ อ าจเกิด  tissue 
hypoxia โดยควรได้รับออกซิเจนที่ เพียงพอ เช่น 
Canula, Mask with bag , T-piece, เคร่ืองช่วย
หายใจ ตามอาการของผู้ป่วย  
- ผู้ป่วยรายที่ 1 มีภาวะ Hypovolemic shock ได้รับ
ออกซิเจนที่ เพียงพอคือ Canula หรือ  Mask with 
bag ตามอาการของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มี O2 
sat 98-99% ไม่มีอาการหายใจหอบเหน่ือย 
- ผู้ป่วยรายที่ 2 มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจน 
Shock ซึ่งได้ รับออกซิเจนแบบ ET-tube ร่วมกับ
ผู้ป่วยมี CKD Stage 5 จึงท าให้อาการแย่ลง 

การดูแลผู้ป่วยในภาวะHypokalemia, 
Hyperkalemia 
ดูแลผู้ป่วยภาวะHypokalemia 
1. ดูแลให้ได้รับยาที่เพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือด
ตามแผนการ  
2. บันทึกและประเมินสัญญาณชีพ 
3. บันทึกปริมาณน้ าเข้าและออกจากร่างกายในผู้ป่วย  
4. สั ง เ ก ตอ าก ารแล ะอ าก ารแ ส ด งขอ งภ าว ะ 
hypokalemia  
5. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ดูแลผู้ป่วยภาวะHypokalemia 
1. ดูแลให้ได้รับยาเพื่อลดระดับโพแทสเซียมในเลือด
ตามแผนการรักษาประเมินและติดตามการตอบสนอง
ต่อการรักษารวมทั้งสังเ กตอาการข้ างเคียงหรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  

ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีภาวะ Hypokalemia จะท าให้
ความไวต่อการเร้าของเซลล์จึงลดน้อยลง เกิดการ
อ่อนแรงข องกล้าม เน้ือลายแ ละกล้าม เน้ือเรีย บ 
ความสามารถในการดูดกลับของหน่วยไตลดล ง 
ปัสสาวะจึงออกมาก 
- ผู้ ป่ ว ย รา ย ที่  1 มี ภ าว ะ  Hypokalemia ใ ห้
สารละลาย  0.9% NSS 1000 ml + KCl 40 mg IV 
120 ml/hr. ห ลังให้ K 4.4 mmol/l ผู้ ป่วยไม่ ม
อาการกล้ามเน้ืออ่อนแรง I/O normal 
- ผู้ ป่ ว ย ร า ย ที่  2 มี ภ า ว ะ  Hypokalemia, 
Hyperkalemia ต้องให้การดูแลที่ เหมาะสม เมื่อมี
โพแทสเซียมในเลือดต่ า ให้ E.KCl 30 ml pc×3 
dose ทุก 3 hr. หลังให้เป็น 5 mmol/l ในภาวะ
โพแทสเซียมสูง ควรให้มีการขับออก Kalimate 30 
gm สวน 3 dose ทุก 3 hr. อาการกล้ามเน้ืออ่อนแรง 
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2. เตรียมผู้ป่วยเพื่อล้างไตกรณีที่มีระดับโพแทสเซียม
ในเลือดสูงมากจนเป็นอันตรายและ / หรือในผู้ป่วยที่
มีภาวะไตวายเฉียบพลัน  
3 .  ป ระ เมิ นแ ล ะบั นทึ ก สัญญาณชี พถ้ าระดั บ
โพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า 5.9 mEq ต้องติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างใกล้ชิด 
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะ severe hyperkalemia ควรได้รับ
การรักษาด้วย insulin ร่วมกับ glucose และติดตาม
ระดับน้ าตาลในเลือดพร้อมสังเกตอาการ hypo-
hyperglycemia  
5. บันทึกปริมาณน้ าเข้าและออกจากร่างกายทุก 2 -8 
ชม. ถ้าปัสสาวะออกน้อยกว่า 250 มล. 8 ชม. หรือ 
20 มล. / ชม. ติดต่อกัน 2 ชม. ควรรายงานแพทย์ใน
รายที่มีภาวะ Severe hyperkalemia ควรติดตามผล
โพแทสเซียมในเลือดภายหลังได้รับการรักษาแล้ว 2 
ชม.  
6. จ ากัดและแนะน าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มี
โพแทสเซียมสูง 
7. ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายเพราะจะท า
ให้โพแทสเซียมออกนอกเซลล์เพิ่มขึ้น  

I/O normal และผู้ป่วยได้รับการฟอกไตด้วยวิธี 
Hemodialysis 

การดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันภาวะของเสียค่ัง 
1. ประเมินภาวะของเสียคั่งในร่างกาย โดยการ
ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
ประสาท ได้แก่ ซึม สับสน กระตุก ชา  
2. ดูแลการท า Hemodialysis  
3. ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา 
4. ติดตามผลการตรวจ BUN, Cr 
5. ดูแลจ ากัดปริมาณน้ าดื่ม 

ผู้ป่วยรายที่  2 Chronic kidney disease stage 5 
ผู้ป่วยมีอาการซึม ระดับความรู้สึกตัวลดลง แพทย์
วินิจฉัย เป็น Uremic symtoms ได้ท า DLC และ
ฟอกไตด้วยวิธี Hemodialysis  

2. ระยะดูแลต่อเน่ืองและฟ้ืนฟู 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา เพื่อควบคุมภาวะ
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน 
2) ประเมินระดับความสามารถของผู้ป่วยในการท า
กิจกรรม 
 
3) ดูแลช่วยเหลือในการดูแลความสะอาดร่างกาย การ
ดูแลช่องปาก ผิวหนัง และหลังการขับถ่าย 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้รับการพยาบาลที่ครบถ้วน จน
อาการเร่ิมดีขึ้นและสามารถกลับบ้านบ้านได้ แต่ต้อง
กลับมาตรวจซ้ าอีก 2 สัปดาห์ทั้งสองราย 



9 
 

การปฏิบัติการพยาบาล การวิเคราะห์ 
4) ช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ปว่ยทกุ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ และอาการปวดตามปุ่มกระดูก  
5) กระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองในบางกิจกรรม 
 
3. ระยะวางแผนจ าหน่าย  
1)ให้ความรู้เร่ืองโรคและสภาพการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 
ซึ่งมีโอกาสการกลับเป็นซ้ า  
2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม NSAID และยา
สมุนไพร 
3)ให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียดหรือความวิตกกังวล
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระตุ้น ต่อการหลั่งกรด 

การเตรียมจ าหน่ายที่ เหมาะสมกับ  ผู้ป่วยกลุ่มน้ี 
พยาบาลต้องวิเคราะห์ ปัจจัยการเกิดภาวะเลือดออก
ในผู้ป่วย แต่ละรายซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความ แตกต่าง
กัน เพื่อให้สามารถเจาะประเด็นปัญหาในเตรียม
จ าหน่ายให้ ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ไม่ให้เกิดการกลับ 
เป็นซ้ า 

 ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ อาจส่งผลให้
เกิดการกลับมาเป็นซ้ าได้ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็น
ซ้ า ต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน
ละเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน
การเกิดภาวะเจ็บป่วย 
- ผู้ป่วยรายที่  1 มีพฤติกรรมการรับประทานยา
สมุนไพร ควรให้ความรู้เร่ืองการรับประทานยาเพื่อ
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อีกทั้งให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันภาวะเครียด การรับประทานอาหารที่สามารถ
ท าให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ 
- ผู้ป่วยรายที่ 2 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือ ดื่มสุรา
ทุกวัน สูบบุหร่ี จึงควรให้ความรู้เร่ืองอันตรายและ
วิธีการหลีกเลี่ยง ร่วมกับให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการดูแล DLC และการดูแลตนเองเพื่อชะลอ
การเสื่อมของไต 
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ผลลัพธ์  
ผู้ป่วยกรณีศึกษาทั้ง 2 รายเป็นชาย หญิงอายุ 57 - 61 ปี เป็นช่วงวัยที่เข้าใกล้สูงอายุจนถึงวัยสูงอายุ 

มาด้วยอาการถ่ายด า เหน่ือยอ่อนเพลีย แล้วเข้าสู่ภาวะช็อคทั้งคู่ พบว่า รายที่ 1 มีการเสีย เลือดมาก จึงเกิด
ภาวะ Hypovolemic shock ก่อนที่จะมาโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยได้รับการดูแลทางการพย าบาล จน
อาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านได้ รายที่ 2 มีการเสียเลือด ร่วมกับเกิดภาวะปอดติดเชื้อ จึงเกิดภาวะ Septic 
shock จนต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ประกอบกับผู้ป่วยเป็นโรคไตเร้ือรัง ขั้นที่ 5 การให้การพยาบาลจึงต้องดูแล
ครบทุกระบบร่างกายและมีการปรับเปลี่ยนชนิดและขนาดยาต่างๆ จนอาการผู้ป่วยคงที่ และสามารถกลับบ้าน
ได้ ผู้ป่วยทั้ง 2 รายมีภาวะ anemia ต้องได้รับเลือดและได้รับออกซิเจนที่เพียงพออยู่ เป็นระยะ เพื่อป้องกัน
หัวใจต้องท างานมากเสี่ยงต่อการเกิด Heart failure และ Pulmonary edema ได้ หรืออาจเกิด tissue 
hypoxia ในระหว่างที่ให้ออกซิเจนมีเฝ้าระวังภาวะช็อค การดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น การดูแล
เร่ืองอาการปวด และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การพยาบาลที่ได้รับ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ แรกรับ 
ระยะดูแลต่อเน่ืองและระยะจ าหน่าย ท าให้สามารถ จ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ทั้ง 2 ราย 
สรุป วิจารณ์  

จากกรณีศึกษาการเปรียบเทียบผู้ป่วยทั้ง 2 รายพบว่า ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน
เฉียบพลัน นับเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องสามารถประเมิน
และดูแลผู้ป่วย ได้ตั้งแต่แรกรับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย การดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาล
ชุมชนที่เหมาะสมรวมถึงการประสานส่งต่อที่ถูกต้องเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่จะ สามารถให้การดูแลรักษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันผู้ป่วยได้รับการรักษาในหน่วยวิกฤต ซึ่งมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจที่มี
ความพร้อมและทันสมัย มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะทาง ท าให้ สามารถหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
ได้เร็ว ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน กิจกรรมการวางแผนจ าหน่ายที่ส าคัญคือ การให้ความรู้กับผู้ดูแลเร่ืองการ
ใช้ยาประจ าตัว การสังเกตอาการข้างเคียงต่างๆ หลังจ าหน่ายพบว่าทั้งสองรายยังไม่มีภาวะเลือดออกซ้ า 
ข้อเสนอแนะ  

1. ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น เป็นภาวะฉุกเฉินที่จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง หรือเกิดความ  
เสี่ยงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานต้องมีการส่งเสริม สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย shock อย่าง
ต่อเน่ือง  

2. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการกลับเป็นซ้ าจากการดื่ม สุรา ควรมีการวางแผนจ าหน่ายร่วมกับทีมจิตเวช 
3. ต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเฝ้าระวังอาการที่นอกเหนือจากภาวะเลือดออก

ในทางเดินอาหารส่วนต้น ที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้น 
กิตติกรรมประกาศ 

กรณีศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของคุณรัชนี คลองยุติ รองผู้อ านาจการฝ่าย
การพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการท ากรณีศึกษา ขอขอบคุณ คุณอมรรัตน์ กอบุญช่วย หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลด้าน
ศัลยกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ขอขอบคุณ คุณปิยพร นิสสัยกล้า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ICN) ช่วยแก้ปัญหา ให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของกรณีศึกษา
ฉบับน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณบุคลาการในกลุ่มงานหอผู้ป่วยศลัยกรรมที่อ านวยความสะดวกให้การท างานน้ีให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วง   
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