ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 9 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 27 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ความหมาย
ภาวะเลือดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน (Upper Gastrointestinal Bleeding หรื อ UGIB)
หมายถึง การมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารจนถึงลาไส้เล็กส่ วนต้น
ทาให้มีอาการนามาด้วยอาเจียนเป็ นเลือดสด (Hematemesis) หรื อเลือดเก่า (Coffee ground) และถ่ายอุจจาระ
มีสีดา (Melena)
สาเหตุของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
1. โรคทางเดินอาหารส่ วนบน เช่น กระเพาะอาหารและลาไส้อกั เสบจาก Peptic ulcer มีสาเหตุหลัก
คือ Helicobacter pylori infection การรับประทานยาแก้ปวดในกลุ่ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
(NSAIDs) แผลจากการดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แผลที่เกิดจากความเครี ยด หลอดเลือดบริ เวณ
หลอดอาหารโป่ งพอง
2. โรคที่อวัยวะข้างเคียง เช่น โรคทางเดินน้ าดีทาให้เกิดเลือดออกในทางเดินน้ าดี (Hemobilia)
3. โรคทางร่ างกายทัว่ ไป เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
พยาธิสรี รวิทยา
ภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบนเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นที่พบได้บ่อยและมีความรุ นแรง
กลไกการเกิ ดมี ค วามซับซ้อน เกิ ดจากทางเดิ นอาหารอัก เสบหรื อเป็ นแผล ตามปกติ ท างเดิ นอาหารจะมี
mucosal barrier เพื่อป้ องกันการย่อยตัวเอง (acid auto digestion) เมื่อมีการหลัง่ กรด โดยมี prostaglandin
เป็ นตัวช่ วยป้ องกัน แต่ถ้ากลไกการป้ องกันขาดสมดุ ล จะทาให้ท างเดิ นอาหารอักเสบ มี การทาลายของ
mucosa ทาให้เกิ ดอันตรายต่อเส้ นเลื อด ทาให้เกิ ดการบวม เลือดออกและรอยถลอก เลื อดที่ออกมาจะทา
ปฏิกิริยากับน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร จึงทาให้เลือดกลายเป็ นสี ดา ผูป้ ่ วยมักมาด้วยอาการอาเจียนเป็ นเลือด
สดหรื อเลือดเก่าและถ่ายดา
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่ นไส้ ปวดท้อง ท้องอืด มีความรู ้สึกอยากถ่ายอุจจาระ อาเจียนเป็ น
เลื อดสดหรื อเลื อดเก่าและถ่ายอุจจาระดา ปวดศีรษะ กระหายน้ า หน้าซี ด เหงื่ อออก ใจสั่น กระวนกระวาย
อาการอื่นๆ เช่น ความดันโลหิ ตต่า ชีพจรเบาเร็ ว
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การตรวจวินิจฉัย
1. การซักประวัติถึงโรคหรื ออาการต่างๆ ประวัติการใช้ยา Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
(NSAIDs) รวมทั้งยา Aspirin
2. การตรวจร่ างกาย ควรให้ความสาคัญกับอาการแสดงของภาวะ Hypovolemia ได้แก่ ระดับความ
ดันโลหิ ตต่า ชีพจรเร็ ว และ orthostatic hypotension การตรวจหาอาการของ Chronic liver disease เช่ น
spider nevi, palmar erythema การตรวจหน้าท้องควรตรวจหา surgical scar, point of tenderness และการ
ตรวจหาก้อนในท้อง
3. การใส่ สายสวนล้างกระเพาะเพื่อดูลกั ษณะของ gastric content สามารถบอกความรุ นแรงของ
ภาวะเลือดออกได้และเพื่อทากระเพาะอาหารให้วา่ ง เตรี ยมพร้อมสาหรับการส่ องกล้องทางเดินอาหาร
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่สาคัญคือ Hematocrit (HCT), Hemoglobin (Hb), Blood Urea
Nitrogen (BUN) และ Creatinine (Cr) ในเลื อด ช่ วยประเมินการสู ญเสี ยเลื อด การตรวจ Partial
Thromboplastin (PTT), Prothrombin Time (PT), International Normalized Ratio (INR) เพื่อดูความผิดปกติ
ของการแข็งตัวของเลือด Liver Function Test (LFT) เพื่อดูความผิดปกติของตับ ช่วยบอกภาวะตับแข็ง การ
ตรวจ stool occult blood จะพบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
5. การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาตาแหน่ งของจุ ดเลื อดออก ได้แก่ การส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหาร
ส่ วนบน (Esophagogastroduodenoscopy) และการทา Barium enema
การรักษา
มีหลักในการรักษา ได้แก่ การเพิ่มปริ มาตรเลือดไหลเวียนให้กลับสู่ ภาวะปกติโดยเร็ ว ทาให้เลือด
หยุดและป้ องกันไม่ให้เลือดออกซ้ า รักษาโรคที่เป็ นสาเหตุของภาวะเลือดออกดังนี้
1. การรักษาหรื อแก้ไขภาวะช็อกโดยให้เลื อดหรื อส่ วนประกอบของเลื อด และการให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดดา เพื่อเพิ่มปริ มาณเลือดที่ลดลงแก้ไขภาวะขาดสารน้ าและเกลือแร่ ในร่ างกาย
2. การให้ยา ได้แก่ ยาลดการหลัง่ กรด เช่ น กลุ่ม H2 Receptor Antagonist กลุ่ม Proton Pump
Inhibitors (PPI) ยา Splanchnic Vasodilation ใช้เพื่อลด portal venous flow
3. การผ่าตัดในกรณี เลือดออกไม่หยุดและนิยมใช้ในกรณี ที่ลม้ เหลวจากการรักษาด้วยวิธีอื่น
4. การรักษาโดยการส่ องกล้องเป็ นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานทั้งในด้านการ
วินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและให้การรักษาเพื่อหยุดเลือดผ่านกล้อง
การพยาบาล
การพยาบาลด้านร่ างกาย การซักประวัติและตรวจร่ างกายช่วยทาให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง
และการวัดสัญญาณชีพจะช่วยให้ประเมินความรุ นแรงของโรคและให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
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1. ประเมินภาวะสู ญเสี ยเลือดและน้ าในร่ างกาย สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะช็อกโดย
การวัดสัญญาณชี พทุก 15 นาทีในระยะแรก และทุก 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมง ระดับความรู ้ สึกตัวเปลี่ยนแปลง
ซึมลง เหงื่อออก ตัวเย็น ชี พจรเบาเร็ ว ความดันโลหิ ตลดต่ากว่าปกติ ปริ มาณของเลือดที่อาเจียนหรื อในสาย
สวนล้างกระเพาะอาหารและอุจจาระให้ลงบันทึก หากพบปริ มาณมากกว่า 200 มิลลิลิตรในเวลา 1 ชัว่ โมงให้
รายงานแพทย์
2. ให้ยายับยั้งการหลัง่ กรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors (PPI) และการให้ยาลดอาการเลือดออกใน
หลอดอาหารกลุ่ม splanchnic vasoconstrictors ตามแผนการรักษาของแพทย์และเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน
หรื ออาการแพ้ยา หากพบต้องรายงานแพทย์ทนั ที
3. ให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด อาจเป็ น Pack Red Cell (PRC) หรื อ Fresh Frozen Plasma
(FFP) ตามแผนการรักษาของแพทย์ เฝ้าระวังอาการแพ้เลือดโดยให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและสังเกตอาการแน่ น
หน้าอก ผื่นคัน ปวดหลัง มีไข้ วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1- 4 ชัว่ โมงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่ องหลังให้
เลือดเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
4. ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา ในกรณี ที่ให้โดยเร็ วต้องระมัดระวังอาการน้ าท่วมปอด (Pulmonary
edema) ซึ่งจะมีอาการหายใจลาบาก แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ เสมหะมีเลือดปนฟองอากาศ
5. ในกรณี ที่มีเลือดออกมากจากแผลในกระเพาะอาหาร เตรี ยมผูป้ ่ วยและเครื่ องมือในการทา gastric
lavage เพื่อให้เลือดหยุด โดยใช้ Normal Saline for Irrigation ขณะทาจะต้องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ
ผูป้ ่ วยและดูแลให้ความอบอุ่นตลอดเวลา
6. เตรี ยมผูป้ ่ วยในการไปส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน โดยให้ผูป้ ่ วยงดน้ าและอาหาร
ก่อนตรวจอย่างน้อย 6-8 ชัว่ โมง หรื อเตรี ยมกระเพาะอาหารให้วา่ ง ตรวจสอบผลเลือด ได้แก่ Platelet count
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และ International Normalized Ratio (INR) น้อยกว่า
1.4 หากผิ ด ปกติ ค วรรายงานแพทย์ เ พื่ อ แก้ ไ ข อธิ บ ายให้ ผู ้ป่ วยและญาติ ท ราบถึ ง ความส าคัญ และ
ภาวะแทรกซ้อนของการส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบนว่าเป็ นการตรวจเพื่อดู ความผิดปกติของ
หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น เมื่อพบจุดเลือดออกหรื อแผล แพทย์จะทาการรักษา เช่น
การฉี ดยาห้ามเลือด การรัดเส้นเลือดโป่ งพองในหลอดอาหาร ก่อนทาการส่ องกล้องจะพ่นยาชาที่คอก่อน ซึ่ ง
ผูป้ ่ วยจะไม่รู้สึกเจ็บแต่จะรู ้ สึกคลื่นไส้ และอาจมีอาการแน่นท้องในขณะทาและหลังทาได้ อาการแน่นท้อง
จะทุเลาลงหรื อหายไปเอง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ เช่น มีเลื อดออกและมีการฉี กขาดของ
เยือ่ บุทางเดินอาหารได้
7. ให้การพยาบาลหลังการส่ องกล้องทางเดิ นอาหาร เฝ้ าระวังอาการแทรกซ้อนหลังการส่ องกล้อง
หากพบอาการผิดปกติภายหลังการตรวจ เช่น ถ่ายเป็ นเลือด ปวดท้องมาก รายงานแพทย์ให้ทราบทันที
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การพยาบาลด้านจิตใจ
ด้านจิตใจ ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับโรคและการรักษา ควรมีการสร้างความไว้วางใจ แสดง
ท่าที เป็ นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจให้ความช่ วยเหลื อ ตอบคาถามที่ผูป้ ่ วยและญาติสงสัย ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ระบายความรู ้สึกและรับฟังผูป้ ่ วยอย่างเข้าใจ สร้างเสริ มกาลังใจให้ญาติมีส่วน
ร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ให้ความรู ้ผูป้ ่ วยและญาติเรื่ องการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอ่อนย่อยง่าย รสชาติอาหาร
ไม่จดั เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังออกจากโรงพยาบาลและรับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยง
การใช้ยาที่ระคายเคื องต่อกระเพาะอาหาร เช่ น แอสไพริ น ยาแก้ปวด Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drug (NSAIDs) และยาประเภทสเตียรอยด์ งดสู บบุหรี่ และงดดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
น้ าอัดลม เพราะกระตุน้ ให้มีการหลัง่ กรดมากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้แผลในกระเพาะหายเร็ วขึ้น
เภสัชวิทยา
1. Omeprazole กลุ่ม Proton Pump Inhibitors ช่วยลดการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาโรค
แผลในกระเพาะอาหาร แผลที่ลาไส้เล็กส่ วนต้น กรดไหลย้อน การพยาบาลแนะนาให้ผูป้ ่ วยรับทราบฤทธิ์
ข้างเคียง ได้แก่ ผืน่ ลมพิษ หายใจลาบาก หน้าบวม ริ มฝี ปากบวม หอบเหนื่อย หากมีอาการให้แจ้งพยาบาล
2. Gastro-bismol กลุ่ม bismuth subsalicylate ช่วยยับยั้งการหลัง่ สารน้ า เช่น กรดและเอนไซม์ต่าง
ๆ ในระบบทางเดิ นอาหาร และลดการอัก เสบของผนังกระเพาะอาหารและลาไส้ ออกฤทธิ์ ต่อต้านเชื้ อ
แบคทีเรี ยในระบบทางเดินอาหาร เช่น Helicobacter pylori (H. pylori) ซึ่ งพบได้บ่อยระหว่างการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร นอกจากนี้ ยงั มีฤทธิ์ ต่อต้านเชื้ อก่อโรคเชื้ ออื่นๆที่มกั ทาให้เกิ ดอาการท้องเสี ย เช่ น E.coli,
Salmonella, Shigella, Clostridium difficile รวมถึงแบคทีเรี ยประจาถิ่นที่อาศัยอยูใ่ นลาไส้ของมนุษย์อีกด้วย
3. Ranitidine เป็ นยาในกลุ่มยับยั้งฮิสทามีนชนิ ดที่ 2 (Histamine-2 blockers) ที่ช่วยลดการผลิตกรด
ในกระเพาะอาหารเพื่อช่ วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก ภาวะกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย
ที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิดอาการแสบร้อนบริ เวณทรวงอก
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
ภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน คื อ การมีเลื อดออกจากทางเดิ นอาหารส่ วนของ
หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น มีการทาลายเนื้ อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร ทาให้เพิ่ม
การหลัง่ ของกรดเปบซิ นมากขึ้น เกิดการย่อยเยือ่ บุกระเพาะอาหารนาไปสู่ แผลกัดกร่ อนและกลายเป็ นแผล
ในกระเพาะอาหาร ถ้าแผลลึ กเข้าไปถึ งหลอดเลื อดใหญ่จะทาให้เกิ ดภาวะตกเลื อดอย่างรุ นแรง หากมีการ
สู ญ เสี ย เลื อ ดมากอาจท าให้ เ กิ ด ภาวะช็ อ กและอาจเสี ย ชี วิ ต ได้ จากสถิ ติ ข องหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมชาย
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โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ พบผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 จานวน 60 ราย พ.ศ. 2559 จานวน 71 ราย และพ.ศ. 2560 จานวน 82 ราย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบนจาก
ตารา เอกสารวิชาการต่างๆเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
2. เลื อกกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน โดยกรณี ศึกษาเป็ น
ชายไทยอายุ 18 ปี มาด้วยอาการอาเจียนเป็ นเลือดสด 2 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล มีประวัติดื่มสุ ราร่ วมกับ
รับประทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็ นประจา แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
ส่ วนบน รับไว้รักษาที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย วันที่ 27 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559
3. ประเมิ นสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุ บนั ประวัติก าร
เจ็บป่ วยในอดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4. วินิจฉัยการพยาบาลเพื่อวางแผนในการพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
5. ปฏิ บตั ิกิจกรรมการพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผลการพยาบาล
และวางแผนการพยาบาลต่อเมื่ อปั ญหาไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จาหน่ ายกลับบ้าน พร้ อมทั้งให้คาแนะนาและ
ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องกับผูป้ ่ วยและญาติที่ดูแลผูป้ ่ วย
6. สรุ ปกรณี ศึกษา จัดทาเป็ นเอกสาร นาไปปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของผลงาน และนาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 18 ปี เชื้ อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพโสด อาชี พรับจ้าง สิ ทธิ์
การรักษาบัตรทองโรงพยาบาลราชพิพฒั น์ เลขที่ภายนอก 12618/59 เลขที่ภายใน 5395/59 มาตรวจที่ห้อง
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น วันที่ 27 สิ งหาคม 2559 เวลา 5.00 นาฬิกา ด้วยอาการ อาเจียนเป็ นเลื อดสด ประมาณ
1000 มิลลิ ลิตร 2 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับที่ห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี จากการซัก
ประวัติผูป้ ่ วยมีอาการถ่ายดามา 2 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 มิลลิลิตร ปฏิเสธโรคประจาตัว มี
ประวัติการดื่มสุ ราบ่อยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณครึ่ งขวด 100 มิลลิลิตร รับประทานยาแก้
ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็ นประจา วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.4 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชีพจร
85 ครั้ งต่ อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ ง ต่อนาที ความดันโลหิ ต 100/53 มิ ลลิ เมตรปรอท ค่ าความอิ่ มตัว
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ออกซิ เจนปลายนิ้ว 100 เปอร์ เซ็นต์ แพทย์ให้การรักษาด้วยการใส่ สายยางทางจมูกเพื่อล้างท้อง พบเลือดสด
ปริ มาณ 100 มิลลิลิตรในสายยางทางจมูก สวนล้างด้วยน้ าเกลือชนิ ด Normal Saline Irrigation ปริ มาณ 1,000
มิลลิลิตร หลังสวนล้างยังพบเลื อดออกทางสายยางทางจมูก ต่อลงถุ งรองรับเพื่อสังเกตเลื อดที่ออกจากสาย
ยางทางจมูก ให้สารน้ าชนิ ด Acetar หยดเข้าทางหลอดเลือดดา อัตราการไหล 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ให้ยา
Losec 40 มิลลิกรัมทุก 12 ชัว่ โมง และยา Transamine 250 มิลลิกรัมทุก 6 ชัว่ โมงทางหลอดเลื อดดา งดน้ า
และอาหารทางปาก แพทย์ตรวจร่ างกายฟั งเสี ยงปอดทั้งสองข้างปกติ ผลการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกปกติ ผล
การตรวจทางโลหิ ตวิทยาพบเซลล์เม็ดเลือดขาวพบ 16,170 เซลล์ต่อลู กบาศก์มิลลิ เมตร ค่าปกติ = 5,00011,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร ฮีโมโกบิล 11.4 กรัมต่อเดซิ ลิตร ค่าปกติสาหรับผูช้ าย = 13.5-17.5กรัมต่อ
เดซิลิตร ความเข้มข้นของเลือด 31.5 เปอร์เซ็นต์ ค่าปกติสาหรับผูช้ าย = 40-50 เปอร์ เซ็นต์ จานวนเกล็ดเลือด
276,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิ เมตร ค่าปกติ = 150,000-440,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าการแข็งตัว
ของเลือด 13 วินาที ค่าปกติ = 10.5-13.4 วินาที แพทย์วินิจฉัยโรค Upper Gastrointestinal Bleeding (ภาวะ
เลื อดออกระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน) ปรึ กษาศัลยแพทย์ รั บไว้ที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย เมื่ อวันที่ 27
สิ งหาคม 2559 เวลา 6.30 นาฬิ กา แรกรับ ผูป้ ่ วยชายไทย รู ้สึกตัวดี รู ปร่ างสมส่ วน น้ าหนัก 62 กิ โลกรั ม
ส่ วนสู ง 168 เซนติเมตร มีสีหน้าเรี ยบเฉย วัดสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.3 องศาเซลเซี ยส อัตรา
การเต้นชีพจร 92 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 16 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 116/74 มิลลิเมตรปรอท ค่า
ความอิ่มตัวออกซิ เจนปลายนิ้ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ดูแลให้งดน้ าและอาหารทางปาก ให้สารน้ าชนิ ด Acetar ทาง
หลอดเลือดดา อัตราการไหล 120 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง จากการประเมินสภาพผูป้ ่ วย พบปั ญหาผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อ
ภาวะช็อกจากการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น ข้อมูลสนับสนุน สายยางทางจมูกต่อลงถุงรอง
พบเลือดสดปนน้ าปริ มาณ100 มิลลิลิตร ให้การพยาบาลโดยสังเกตอาการเหงื่อออกตัวเย็น เหนื่ อย ประเมิน
สัญญาณชี พทุก 15 นาทีใน 1 ชัว่ โมงแรก ทุ ก 30 นาทีในชัว่ โมงถัดมาและทุก 1 ชัว่ โมงในระยะต่อมาจน
สัญญาณชีพคงที่ ติดตามค่าความเข้มข้นของเลื อดทุก 6 ชัว่ โมง ผลอยู่ในระดับ 30-34 เปอร์ เซ็นต์ สังเกต
ลักษณะและปริ มาณเลือดที่ออกจากสายยางทางจมูกและถ่ายดา ผลการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย สัญญาณชี พ
อุณหภูมิร่างกาย 36.9 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นชีพจร 98 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 132/70 มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวออกซิ เจนปลายนิ้ว 99 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบเหงื่อออกและ
ตัวเย็น ไม่เหนื่ อย สายยางทางจมูกยังมีเลือดสดปนน้ าปริ มาณ 50 มิลลิลิตรใน 8 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยมีสีหน้าเรี ยบ
เฉย บอกว่ากังวลเกี่ ยวกับอาการที่เป็ นอยู่ ให้การพยาบาลโดยการให้คาแนะเรื่ องอาการและแผนการรักษา
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เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยและพูดคุยให้กาลังใจ หลังให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเข้าใจคาแนะนาและคลายความ
กังวล สี หน้าสดชื่นขึ้น
วันที่ 28 สิ งหาคม 2559 เวลา 8.30 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ให้สารน้ าชนิ ด 5%D/N/2 1000 มิลลิลิตร
ทางหลอดเลือดดา อัตราการไหล 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง สายยางทางจมูกต่อลงถุงไม่พบเลือดสดออก เป็ น
เลือดเก่าสี คล้ าออกคาสาย สวนล้างด้วยน้ าเกลือชนิ ด Normal Saline Irrigation ปริ มาณ 500 มิลลิลิตร พบน้ า
สี ใสไม่มีเลื อดปน ติดตามค่าความเข้มข้นของเลื อดทุก 12 ชัว่ โมง ลดลงเหลื อ 28 เปอร์ เซ็นต์ ให้เลือดชนิ ด
Pack Red Cell จานวน 1 ยูนิต ปริ มาณ 276 มิลลิ ลิตร ประเมินสัญญาณชี พก่อนและหลังให้เลือด แนะนา
ผูป้ ่ วยสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลื อด ได้แก่ มีผื่นคัน มีไข้ หนาวสั่น แน่ นหน้าอก หากมีอาการให้
แจ้งพยาบาลทันที จากการประเมินไม่พบอาการดังกล่าว สัญญาณชี พ อุณหภูมิร่างกาย 36 องศาเซลเซี ยส
อัตราการเต้นของชีพจร 90 ครั้งต่อนาทีอตั ราการหายใจ 16 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 114/70 มิลลิเมตร
ปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ประเมินปริ มาณสารน้ าเข้าสู่ ร่างกาย 2,840
มิลลิลิตรต่อวัน ปริ มาณสารน้ าออกจากร่ างกาย 2,450 มิลลิลิตรต่อวัน
วันที่ 29 สิ งหาคม 2559 เวลา 9.45 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ให้สารน้ าชนิ ด 5%D/N/2 1000 มิลลิลิตร
ทางหลอดเลือดดา อัตราการไหล 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง สายยางทางจมูกต่อลงถุงไม่พบเลือดออก ติดตามค่า
ความเข้มข้นของเลือดเช้าวันนี้ เท่ากับ 28 เปอร์ เซ็นต์ ให้เลือดชนิ ด Pack Red Cell จานวน 1 ยูนิต ปริ มาณ
252 มิลลิ ลิตร ประเมินสัญญาณชี พก่อนและหลังให้เลื อด แนะนาผูป้ ่ วยสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้
เลือด ได้แก่ มีผื่นคัน มีไข้ หนาวสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการให้แจ้งพยาบาลทันที จากการประเมินไม่พบ
อาการดังกล่าว หลังได้รับเลื อดผลความเข้มข้นของเลือด 32 เปอร์ เซ็ นต์ สัญญาณชี พ อุ ณหภูมิร่างกาย 37
องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชี พจร 98 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 16 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
128/87 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนที่ปลายนิ้ว 98 เปอร์ เซ็นต์ ประเมินปริ มาณสารน้ าเข้าสู่
ร่ างกาย 2,580 มิลลิลิตรต่อวัน ปริ มาณสารน้ าออกจากร่ างกาย 2,200 มิลลิลิตรต่อวัน แพทย์มีคาสั่งการรักษา
ให้ส่งผูป้ ่ วยไปส่ องกล้องระบบทางเดินอาหารส่ วนบนในวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 เวลาประมาณ 9.00 น.
ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ พบว่าผูป้ ่ วยและญาติมีความกลัวและกังวลเกี่ยวกับ
การส่ องกล้องระบบทางเดินอาหาร ให้การพยาบาลโดยอธิ บายให้ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงความสาคัญของ
การตรวจ ขั้นตอนการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนขณะตรวจและหลังตรวจ การสังเกตอาการผิดปกติหลังการ
ตรวจ หลังอธิบายผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจคาแนะนา คลายความกังวล และให้ผปู ้ ่ วยลงนามยินยอมรับการตรวจ
วันที่ 30 สิ งหาคม 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยไปส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหาร ระหว่างการ
ตรวจ ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือดี ไม่พบอาการแทรกซ้อนระหว่างการส่ องกล้อง วัดสัญญาณชีพหลังการตรวจ
อุณหภูมิร่างกาย 36.9 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 98 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 136/88 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ผลจากการการ
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ส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบนพบว่า มี ก ระเพาะอาหารอัก เสบชนิ ดมี เ ลื อดออก (Hemorrhagic
Gastritis) แพทย์ได้นาเยื่อบุในกระเพาะอาหารส่ งตรวจหาเชื้ อเอชไพโลไร (H.pylori) โดยวิธีการตรวจโคล
เทส (CLO test) หลังจากส่ องกล้อง แพทย์นาสายยางทางจมูกออก และแจ้งผลการส่ องกล้องให้ผูป้ ่ วย
รับทราบ ผูป้ ่ วยกลับจากการส่ องกล้อง รู ้สึกตัวดี ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่เจ็บคอ ยังรู ้สึกชาบริ เวณคอ ผูป้ ่ วยมี
โอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้อนหลังการส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหาร ให้การพยาบาลแนะนาให้ผูป้ ่ วยงดน้ า
และอาหารทางปากตามแผนการรักษา วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที ใน 1 ชัว่ โมงแรก ทุก 30 นาทีใน 1 ชัว่ โมง
ถัดมา และทุก 4 ชัว่ โมงในระยะต่อมา สัญญาณชีพผูป้ ่ วย อุณหภูมิร่างกายอยูร่ ะหว่าง 36-37 องศาเซลเซี ยส
อัตราการเต้นของชี พจรอยูร่ ะหว่าง 78-96 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจระหว่าง 16-18 ครั้งต่อนาที ค่าความ
ดันโลหิ ตอยูร่ ะหว่าง 102/60-128/90 มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ วอยูร่ ะหว่าง 95-99
เปอร์ เซ็นต์ ให้สารน้ าชนิ ด B-fluid 1000 มิลลิลิตรทางหลอดเลือดดาอัตราการไหล 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
ให้ยา Losec 40 มิลลิกรัมทุก 12 ชัว่ โมงทางหลอดเลือดดา ติดตามค่าความเข้มข้นของเลื อดทุก 12 ชัว่ โมง
เท่ า กับ 32 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สั ง เกตอาการแทรกซ้อ นหลัง การตรวจ ได้แ ก่ ถ่ า ยเป็ นเลื อด ปวดท้อง อาเจี ย น
ประเมินผล ไม่พบอาการแทรกซ้อนหลังการส่ องกล้อง ผูป้ ่ วยงดน้ าและอาหารเป็ นเวลา 4 วัน อาจเกิดภาวะ
Hypoglycemia ให้การพยาบาลโดยสังเกตระดับความรู ้สึกตัว อาการเหงื่ อแตกตัวเย็น รู ้สึกหิ ว ใจสั่น เวียน
ศีรษะและแนะนาให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอาการตนเองหากมีอาการดังกล่าวให้แจ้งพยาบาล ประเมินผลไม่พบอาการ
ของภาวะ Hypoglycemia
วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี วัดสัญญาณชี พ อุณหภูมิร่างกาย 37.1
องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของชี พจร 82 ครั้ งต่อนาที อัตราการหายใจ 16 ครั้ งต่อนาที ความดันโลหิ ต
126/84 มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิ เจนปลายนิ้ ว 99 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่อาเจียน
ไม่มีถ่ายอุจจาระสี ดา ติดตามผลโคลเทส (CLO test) ผลเป็ นลบ ค่าปกติคือผลเป็ นลบ (Negative) แพทย์จึง
เริ่ มให้ผปู ้ ่ วยจิบน้ าได้และเพิ่มยา Gastrobismal รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 3 เวลา เช้า กลางวันและเย็น
วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 37 องศา
เซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 82 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 16 ครั้งต่อนาที ค่าความดันโลหิ ต 128/78
มิลลิเมตรปรอท ค่าความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ 32 เปอร์ เซ็นต์ แพทย์ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานอาหารอ่อนได้
ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่ น ข้าวต้ม โจ๊ก ไม่มีรสจัด และไม่มีสีดาและสี แดงปน
ในอาหาร แนะนาให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอุจจาระ ประเมินผล ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวดท้อง ถ่าย 1 ครั้งไม่ดา
วันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านได้ นัดติดตามอาการวันที่
14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่หอ้ งตรวจศัลยกรรมผูป้ ่ วยนอกได้รับยากลับบ้าน Losec 20 มิลลิกรัม
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล 2 เวลา ก่อนอาหารเช้าและเย็น Gastrobismol 30 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1
เม็ด 3 เวลา หลังอาหารเช้า กลางวันและเย็น และRanitidine 150 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนนอน
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ผูป้ ่ วยและญาติ ได้รับคาแนะนาก่อนกลับบ้านเกี่ ยวกับสาเหตุการเกิ ดโรค การปฏิบตั ิตวั เรื่ องอาหาร งดดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้ยาแก้ปวด อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล และวันที่แพทย์นดั ติดตาม
อาการ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยซักถามจนเข้าใจและประเมินความรู ้ความเข้าใจภายหลังการให้คาแนะนา ผูป้ ่ วย
เข้าใจคาแนะนาดี รวมระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล 9 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยชายอายุ 18 ปี ปฏิเสธโรคประจาตัว มาด้วยอาการอาเจียนเป็ นเลือดสด 2 ชัว่ โมง
ก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วนิ ิจฉัยผูป้ ่ วยมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน วันที่ 27 สิ งหาคม
2559 ได้รับการรักษาให้นอนโรงพยาบาล งดน้ าและอาหารทางปากทุกชนิ ดเพื่อลดสิ่ งกระตุน้ ให้เลือดออก
ให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลื อดดา เพื่อยับยั้งการหลัง่ กรดและหยุดเลื อดที่ออกในระบบทางเดิ นอาหาร
ได้รับเลื อดเพื่อแก้ไขภาวะซี ด วันที่ 30 สิ งหาคม 2559 ผูป้ ่ วยได้รับการส่ องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ส่ วนบน พบว่ามีกระเพาะอาหารอักเสบชนิ ดที่มีเลือดออก (Hemorrhagic Gastritis) ระหว่างอยูโ่ รงพยาบาล
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีและให้ความร่ วมมือในการรักษา พบปั ญหาทางด้านการพยาบาล 5 ข้อ ได้แก่ ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อ
ภาวะช็อกจากการมีเลื อดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น ผูป้ ่ วยมีภาวะซี ด ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการรักษาและการตรวจส่ องกล้องระบบทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังการตรวจส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหาร ผูป้ ่ วยมีโอกาสกลับเป็ นซ้ าเมื่อกลับไปอยู่บา้ นเนื่ องจากขาด
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้รับการติดตามเยีย่ มอาการเป็ นเวลา 7 ครั้ง ได้รับการแก้ไขปั ญหาทั้งหมด และ
นัดติดตามอาการวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่หอ้ งตรวจศัลยกรรมผูป้ ่ วยนอก รวมระยะเวลา
รักษาตัวในโรงพยาบาล 9 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ มีภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหาร
ส่ วนบนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
จากการศึกษาผูป้ ่ วยรายนี้พบว่าสาเหตุเนื่องจากผูป้ ่ วยมีประวัติดื่มสุ รามาหลายปี ประมาณ 5-6 ปี และ
มีพฤติกรรมการในการดู แลสุ ขภาพตนเองไม่ถูกต้อง ซึ่ มีความเชื่ อว่าไม่เกิดอันตรายต่อร่ างกาย เพื่อให้เกิ ด
ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ พยาบาลจึง นาญาติ ที่ดูแลและใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยมาให้
ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง อธิ บายถึงอันตรายของการซื้ อยารับประทานเอง และนาภาวะของโรค
ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นอยูม่ าเป็ นตัวอย่างประกอบคาอธิ บายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
10. ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่ งปรึ กษาจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่ องการเลิกสุ รา
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวกุญช์ชญา เข็มเพ็ชร)
ผูข้ อรับการประเมิน
วันที่.........../.................../...............
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ....................................................
(นางศุภจิต นาคะรัตน์)
ตาแหน่ง หัวหน้าพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
วันที่......./....................../.....................

ลงชื่อ.................................................
(นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรื องแสง)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลราชพิพฒั น์
วันที่........./........................../..............
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวกุญช์ ชญา เข็มเพ็ชร
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตาแหน่งเลขที่ รพร. 187)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ สานักการแพทย์
เรื่ อง แผนการสอนเรื่ องการป้ องกันภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
หลักการและเหตุผล
ภาวะเลื อดออกระบบทางเดินอาหารส่ วนบนเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นที่พบได้บ่อยและมีอนั ตรายต่อผูป้ ่ วย
รุ นแรงถึงขั้นเสี ยชี วิต จากสถิติของหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลราชพิพฒั น์พบว่าผูป้ ่ วยที่เข้ารับการ
รักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จานวน 60 ราย ปี พ.ศ.2559 จานวน
71 ราย และ ปี พ.ศ.2560 จานวน 82 ราย ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับภาวะ
เลื อดออกระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน จึงทาให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ การดื่ มสุ รา การ
รับประทานยาแก้ปวดมารับประทานเอง การรับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิด
โรคและการกลับเป็ นซ้ า นอกจากนี้ยงั พบว่าบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานยังไม่มีคู่มือหรื อแนวทาง
ในการสอนผูป้ ่ วยที่เป็ นแนวทางเดียวกัน
ดัง นั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง มี แนวคิ ดในการจัดท าแผนการสอนเรื่ อ งการป้ องกันภาวะเลื อดออกในระบบ
ทางเดินอาหารส่ วนบน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานใช้เป็ นแนวทางในการสอนผูป้ ่ วยและ
ญาติเพื่อที่จะได้นาความรู ้ไปปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนิ นชีวติ ด้านสุ ขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องเกี่ยวกับการป้ องกันภาวะเลือดออก
ในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
แบบแผนความเชื่ อ ด้า นสุ ข ภาพ ( Health

Belief

Model) แนวคิ ด ของทฤษฎี น้ ี คิ ด ขึ้ น โดย

นักจิตวิทยา Kurt Lewin ซึ่ งมีสมมติฐานว่าบุคคลจะหันเหตนเองไปสู่ พ้ืนที่ที่บุคคลให้ค่านิ ยมเชิ งบวกและ
ขณะเดี ยวกันจะหลี กเลี่ ยงจากพื้นที่ที่มีค่านิ ยมเชิ งลบ ต่อมาโรเซนสต๊อกได้สรุ ปองค์ประกอบพื้นฐานของ
แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพไว้คือ การรับรู ้ของบุคคลและแรงจูงใจ การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
จากการเป็ นโรคจะต้องมีความเชื่อว่าเขามีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคโรคนั้น มีความรุ นแรงและมีผลกระทบ
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ต่อการดาเนิ นชี วิต รวมทั้งการปฏิบตั ิน้ นั จะเกิดผลดี ในการลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหรื อช่วยลดความ
รุ นแรงของโรค โดยไม่ควรมีอุปสรรคด้านจิตวิทยามาเกี่ยวข้อง เช่ น ค่าใช้จ่าย ความไม่สะดวกสบาย ความ
เจ็บป่ วยและความอาย เป็ นต้น ต่อมาเบคเกอร์ เป็ นผูป้ รับปรุ งแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพเพื่อนามาใช้
อธิบายและทานายพฤติกรรมการป้ องกันและพฤติกรรมอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
1. การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีผล
โดยตรงต่อการปฏิ บตั ิตามคาแนะนาด้านสุ ขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่ วย แต่ละบุคคลจะมีความ
เชื่ อในระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ จึงหลีกเลี่ยงต่อการเป็ นโรคด้วยการปฏิบตั ิตามเพื่อป้ องกันและ
รักษาสุ ขภาพที่แตกต่างกันจึงเป็ นความเชื่ อของบุ คคลต่อความถู กต้องของการวินิจฉัยโรคของแพทย์ การ
คาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซ้ าหรื อการง่ายที่จะป่ วยเป็ นโรคต่างๆ
2. การรับรู ้ ความรุ นแรงของโรค (Perceived Severity) เป็ นการประเมินการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรค
ปั ญหาสุ ขภาพหรื อผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่ งก่อให้เกิดความพิการหรื อเสี ยชี วิต การประเมินความรุ นแรง
นั้นอาศัย ระดับต่า งๆของการกระตุ ้นเร้ าของบุ คคลเกี่ ย วกับ การเจ็บ ป่ วยนั้น เมื่ อบุ ค คลเกิ ดการรั บรู ้ ค วาม
รุ นแรงของโรคหรื อการเจ็บป่ วยแล้วจะมีผลทาให้บุคคลปฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อการป้ องกันโรค
3. การรั บรู ้ ถึ ง ประโยชน์ ข องการรั ก ษาและป้ องกันโรค (Perceived Benefits) หมายถึ ง การที่ บุ คคล
แสวงหาวิธีการปฏิบตั ิให้หายจากโรคหรื อป้ องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบตั ิน้ นั ต้องมีความเชื่ อว่าเป็ นการ
กระทาที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะทาให้หายหรื อไม่เป็ นโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาก็ข้ ึนอยูก่ บั การเปรี ยบเทียบถึงข้อดีและข้อเสี ยของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ก่อให้เกิด
ผลดีมากกว่าผลเสี ย
4. การรับรู ้ ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) หมายถึง การคาดการณ์ ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซึ่ งอาจได้แก่ ค่าใช้จ่าย หรื อผลที่เกิ ดขึ้นจาก
การปฏิ บตั ิกิจกรรมบางอย่าง เช่น การตรวจเลื อดหรื อการตรวจพิเศษทาให้เกิดความไม่สุขสบาย ดังนั้นการ
รับรู ้ อุปสรรคเป็ นปั จจัยสาคัญต่อพฤติ กรรมการป้ องกันโรค และพฤติ กรรมของผูป้ ่ วยสามารถใช้ทานาย
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือในการรักษาโรคได้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนการสอนเรื่ องการป้ องกันภาวะเลือดออกใน
ระบบทางเดินอาหารส่ วนบน พร้อมทั้งขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานในการจัดทา
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2. จัดทาแผนการสอนเรื่ องการป้ องกันภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน เนื้ อหา
ประกอบด้วย ความหมาย สาเหตุ อาการและอาการแสดง การรักษา และการปฏิบตั ิตวั ป้ องกันภาวะเลือดออก
ในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
3. จัดทาแบบทดสอบความรู ้ เรื่ องการป้ องกันภาวะเลื อดออกในระบบทางเดิ นอาหารส่ วนบน
สาหรับผูป้ ่ วยและญาติจานวน 10 ข้อ
4. ส่ งแผนการสอนและแบบทดสอบให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นระบบทางเดิ นอาหารตรวจสอบ และ
นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ทดลองใช้แผนการสอนที่เตรี ยมไว้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
6. ประเมินผลโดยให้ผปู ้ ่ วยและญาติทาแบบทดสอบความรู ้ภายหลังการสอน
7. นาผลการประเมิ นมาปรั บ ปรุ ง และพัฒนาแผนการสอนเรื่ องการป้ องกันภาวะเลื อดออกใน
ระบบทางเดินอาหารส่ วนบนให้มีคุณภาพมากขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงสาเหตุการเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนบน
2. ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงแนวทางการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนบน
3. ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องเกี่ยวกับการป้ องกันภาวะเลือดออกใน
ระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผูป้ ่ วยและญาติ มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการป้ องกันภาวะเลือดออกในระบบทางเดิ นอาหาร
ส่ วนบนและสามารถตอบคาถามเรื่ องการป้ องกันภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนบนได้ถูกต้อง
8 ใน 10 ข้อ
ลงชื่อ..............................................
(นางสาวกุญช์ชญา เข็มเพ็ชร)
ผูข้ อรับการประเมิน
วันที่.............../.............../...............

