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แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย 
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น เฉียบพลัน 

1. บริบท 
 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นภาวะที่พบบ่อย อยู่ใน 1 ใน 5 อันดับแรกของ

โรคที่ผู้ป่วยถูกรับเข้ารักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ โดยปี 2548 มีจ านวนผู้ป่วย

ประมาณ 250 ราย ภาวะนี้มีความส าคัญเนื่องจากมีอัตราตายถึงร้อยละ 10 – 15 โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วย

มักเสียชีวิตในช่วงแรกที่มาพบแพทย์หรือมาถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยเหล่านี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม โดยเฉพาะในการประเมินความรุนแรง และ

การให้ fluid resuscitation ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการใช้ยา 

และการรักษาทาง endoscopy ซึ่งมีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการก าหนดแนวทางการ

รักษาผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลันเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่ าง

ถูกต้องทันท่วงที ก็จะช่วยลดอัตราตาย และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนได้ 

 หน่วยทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ มีอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร 

จ านวน 3 คน พยาบาลห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร จ านวน 3  คน ผูช้่วยพยาบาล จ านวน 3 คน มี

ห้องส่องกล้องทางเดินอาหารที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 

ซึ่งจะท างานร่วมกับทางห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย  และแพทย์เจ้าของไข้  เพ่ือให้ได้การดูแลผู้ป่วยที่

ครอบคลุมและต่อเนื่อง  ตั้งแต่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว  
 

2. ประเด็นส าคัญ/ความเสี่ยงส าคัญ 
2.1  การประเมินความรุนแรง และการให้ fluid resuscitation อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากเลือดออกในช่วงแรก 
2.2  การจ าแนกผู้ป่วยตามความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตจากเลือดออก

หากมีความเสี่ยงสูงดังกล่าว ควรได้รับการรักษาด้วยการให้ยา การส่องกล้อง หรือผ่าตัด
ตามข้อบ่งชี้ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 48 ชั่วโมงแรก 

2.3  ความปลอดภัยในการใช้ยา ให้เลือด การท าหัตถการ การส่องกล้องและการผ่าตัด เพ่ือ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความผิดพลาดในกระบวนการรักษา 

2.4  การใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเลือดออก การด าเนินโรค การรักษา
ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ า 

 

3. เป้าหมาย  เครื่องชี้วัดส าคัญ และการใช้ประโยชน์ 
         3.1  เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

เฉียบพลนั 
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3.2   เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน ได้แก่ 
Prolonged shock, Acute renal failure, Hospital acquired infection, 
Rebleeding 

3.3  เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ได้แก่ Apnea, Aspiration ขณะส่อง
กล้องทางเดินอาหารหรือใส่ Sengstagen-blakemore tube  การบาดเจ็บต่อระบบ
ทางเดินอาหารอันเนื่องมาจากการท าหัตถการต่างๆ 

 
 
3.4  เพื่อป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ าด้วยภาวะเลือดออกในทางเดิน

อาหารส่วนต้นเฉียบพลัน ภายใน 28 วัน 
3.5   มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน 

4.กระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยดังนี้ 
 
     4.1  Patient Entry 

4.1.1  เจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองคัดแยกผู้ป่วยที่อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายด าที่เกิดภายใน 48     
ชั่วโมงไปห้องฉุกเฉิน 

4.1.2  ส าหรับภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นที่เกิดในผู้ป่วยที่ก าลังเข้ารับการรักษาใน    
โรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่น มีการประเมินผู้ป่วยโดยพยาบาลแจ้งไปยังแพทย์ผู้ดูแลใน
ขณะนั้น 

4.1.3  เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือส าหรับ resuscitationอุปกรณ์และยาที่
ต้องใช้ห้ามเลือดขณะส่องกล้องหรือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน 

4.1.4  แพทย์และพยาบาลห้องฉกุเฉิน (หรือในหอผู้ป่วยในกรณีที่เกิดภาวะเลือดออกเฉียบพลันในผูป้่วย
ใน) ประเมินอาการผู้ป่วย ดูแลเรื่อง basic life support 

4.1.5  admit ward หรือ ICU อายุรกรรม ยกเว้นกรณเีตียงเต็ม หรือ จ าเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉินให้ admit 
ward หรือ ICU ศัลยกรรม 

4.1.6  ผู้ป่วยท่ีถูกจ าแนกว่ามีความเสีย่งสูงจะได้รับการส่องกล้องก่อน elective case 
4.1.7  ทีมแพทย์ พยาบาลให้ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับโรค การรักษา ผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และมีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ป่วยหรือครอบครัวก่อนท า
หัตถการส าคัญ 

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ต้องการ    เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้อย่างทันท่วงทีและมี  
ประสิทธิภาพ 
 
     4.2  Patient assessment 

4.2.1   ประเมิน  vital sign ทุก 15 นาที จนคงท่ี หลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง 
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4.2.2    แพทย์ห้องฉุกเฉินให้การวินิจฉัยที่แน่นอนจากอาการ และหรือ การตรวจทางทวาร
หนักพบ melena และประเมินความรุนแรงโดยการท า gastric irrigation 

4.2.3   แพทย์จ าแนกผู้ป่วยตาม guideline หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตสูง ให้ปรึกษาอายุรแพทย์ ทางเดินอาหารและศัลยแพทย์
เพ่ือดูแลร่วมกันทันที 

4.2.4  แพทย์ประเมินภาวะ hypovolemia และ poor tissue perfusion และพิจารณาให้
สารน้ าทางหลอดเลือดโดยทันทีถ้าพบภาวะดังกล่าว 

4.2.5  แพทย์ประเมินสาเหตุเบื้องต้นจากประวัติ, ตรวจร่างกาย แล้วให้ยา Proton pump 
inhibitor หรือ Somatostatin หรือ analogue โดยให้ก่อนการส่องกล้องตั้งแต่ท่ีห้อง
ฉุกเฉิน 

4.2.6  ระบุตัวผู้ป่วยในการเจาะเลือด ให้ยา ให้เลือด และท าหัตถการต่างๆ 
4.2.7  เจาะ CBC, PT, INR, BUN, Cr, electrolyte, PG, LFT, cross match และ Hct 

ระหว่างรอผล CBC 
4.2.8  ใส่ทอ่ช่วยหายใจก่อนการส่องกล้องหากผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการส าลัก ได้แก่ 

ความรู้สึกตัวลดลง, active bleeding, vital signs ไม่คงที,่ ระบบหายใจไม่ดี 
4.2.9  ใส่ Sengstagen-blakemore tube กรณ ีvariceal bleeding ที่ส่องกล้องไม่ได้หรือ 

ห้ามเลือดไม่ส าเร็จโดยให้แพทย์ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ใส่ 
4.2.10  บันทึกผลการประเมินตา่งๆอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการวินิจฉัย การรักษาในเวชระเบียน 

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ต้องการ  เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความรุนแรง ความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตจากเลือดออกอย่างถูกต้อง / เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
เบื้องต้น และ resuscitation อย่างทันท่วงที 
 
     4.3  Planning of care, discharge planning 

4.3.1  ผู้ป่วยจะได้รับการวางแผนดูแลรักษาและ Endoscopy ในเวลาที่เหมาะสมตามการ
ประเมิน  risk stratification และให้การรักษาตาม guideline 

4.3.2  ทีมพยาบาลประสานงานกับอายุรแพทย์ หรือศัลยแพทย์เพ่ือให้การรักษาอย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดภาวะแทรกซ้อน 

4.3.3 หากผลการส่องกล้องพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกซ้ าต่ า ผู้ป่วยอาการคงที่ 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆให้พิจารณาจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ต้องการ   เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวางแผนและการดูแลรักษาตามแนวทาง
ที่ก าหนด 
 
     4.4 Care delivery 
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4.4.1  ให้fluid resuscitation ด้วย NSS หรือ colloid ทางเส้นเลือดด าขนาดใหญ่ ก่อน 
admit ตั้งเป้าหมายการให้   BP คงที่ > 90/60 mm.Hg, CVP 10-12 cm.H2O, 
urine output > 0.5 cc./kg/hour     

4.4.2  แก้ไขภาวะเลือดออกผิดปกติโดยตั้งเป้าหมายให้  Platelet > 60,000, INR < 1.2, 
Hematocrit 28-30%  โดยพิจารณาโรคร่วมในผู้ป่วย อาทิเช่น โรคตับแข็ง หรือ
โรคหัวใจ  

4.4.3  เฝ้าระวัง vital signs ระหว่างการส่องกล้องทุก 5 – 10 นาที  กรณีท่ีมี active 
bleeding  และรายงานแพทย์หาก vital  signs ไม่คงที่ 

4.4.4  อายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 48 
ชั่วโมงแรก 

4.4.5  ประเมินอาการเลือดออกซ้ า, vital sign , hematocrit อย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 48 
ชั่วโมงแรก  หากมีเลือดออกซ้ า , BP < 90/60 mmHg, PR > 100 ครั้ง/นาที หรือ 
Hematocrit  ต่ าลงมากกว่า 3%  แจ้งให้อายุรแพทย์และหรือศัลยแพทย์ทราบทันที 

4.4.6  ให้ยา Intravenous proton pump inhibitors และ/หรือ Somatostatin หรือ 
analog ตั้งแต่ห้องฉุกเฉิน 

4.4.7  ให้ antibiotics prophylaxis ในผู้ป่วยตับแข็งทุกราย และพิจารณาเจาะน้ าในข่อง
ท้องหากตรวจพบ 

4.4.8  บันทึกผลการส่องกล้อง หัตถการและการรักษาทางกล้อง ผลการผ่าตัดและผลการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาเก็บใน OPD card และเวชระเบียน 

4.4.9  ทีมแพทย์และเภสัชกรประเมินยาที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะอยู่โรงพยาบาล 
และหลัง discharge   ตรวจสอบประวัติการแพ้ยาและผลข้างเคียงจากยา 

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ต้องการ   เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายไดร้ับการดูแลอย่างทันท่วงท ีปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
     4.5  Information and Empowerment 

4.5.1  ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล นักโภชนาการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการผิดปกติที่ต้องรีบ
พบแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ  

4.5.2  ทีมผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและญาติร่วมกันก าหนดวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เลือดออกซ้ าและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการประเมินความเข้าใจความสามารถใน
การน าข้อมูลไปปฏิบัติแนะน าการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และมาติดตามการ
รักษาต่อเนื่อง 

4.5.3 ให้บัตรนัดพบอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร เพ่ือตรวจเลือดหรือส่องกล้องซ้ า เพ่ือป้องกัน
การเกิดเลือดออกซ้ าและติดตามประเมินผลการรักษาและนัดพบศัลยแพทย์หากผู้ป่วย
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ได้รับการผ่าตัดหรือควรผ่าตัดต่อไป  แนะน าการรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ต้องการ   เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อยา่งเหมาะสมและไม่
เกิดเลือดออกซ้ า 
5. ผลการพัฒนา 
 

 

 
 
6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.1  ทบทวนสาเหตุผู้ป่วยที่มารักษาซ้ าด้วยเรื่องเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน 
และสาเหตุที่เสียชีวิต 

6.2   มีการสั่งจ่ายยา และให้ยา Proton pump inhibitors และ somatostatin analog ใน
ขนาดที่เหมาะสม และรวดเร็ว โดยจะมีการประสานกับทางเภสัชกรและท าแผ่นป้ายบอกถึง
วิธีการผสมและให้ยาโดยละเอียดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค านวณยา ทั้งนี้ จะติดแผ่นป้าย
วิธีผสมยา ที่ตู้ยาฉีดในห้องฉุกเฉินและตามหอผู้ป่วยอายุรกรรม 

6.3   มีระบบติดตามผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจตามนัด เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ า 
6.4   ทบทวนความรู้ของทีมพยาบาล นักสุขศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าอย่างถูกต้องตามหลักฐานทาง 

คลินิก 
6.5   พิจารณาขอเพ่ิมเตียง ห้องตรวจส่องกล้อง อัตราพยาบาล แพทย์ Endoscopist เพ่ือตรวจ

ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการส่องกล้องฉุกเฉินเพ่ือให้บริการได้ 24 ชั่วโมง 

เคร่ืองชี้วัด เป้าหมาย ปี 2560 
อัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกใน 
ทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน 
 

< 10 % 1.74 % 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วน
ต้นเฉียบพลัน  
 

< 10 % 0 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะส่องกล้องทางเดินอาหารหรือใส่ 
Sengstagen-blakemore tube  

 

< 10 % 0.18 % 

อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ซ้ าด้วยภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนต้นเฉียบพลันภายใน 28 วัน 

< 10 % 0.87 % 

ร้อยละของการปฏิบัตติามแนวทางในการดูแลผูป้่วยภาวะเลือดออกใน
ทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน 

100 % 98 % 
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6.6  มีระบบบันทึกข้อมูลส าหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน 
ในขณะที่ก าลังนอนโรงพยาบาลอยู่จากสาเหตุอ่ืน เพ่ือให้มีการประเมินผู้ป่วยและให้การดูแล
รักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

หมายเหตุ 
     ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร  หมายถึง ภาวะต่างๆ ที่เป็นผลจากภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหาร  ได้แก่ภาวะ shock  ที่นานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ภาวะไตวายเฉียบพลัน 
และภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน 
     ภาวะแทรกซ้อน ขณะส่องกล้องทางเดินอาหาร หรือการใส่ Sengstaken Blakemore tube  
หมายถึง ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดข้ึนเนื่องมาจากการท าหัตถการดังกล่าวเอง เช่น การบาดเจ็บต่อ
ทางเดินอาหาร ทางเดินอาหารทะลุ หรือภาวะที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยในระหว่างท าการส่องกล้อง เช่น การ
สูดส าลักน้ าลายหรือเลือดเข้าไปในปอด การเต้นหัวใจที่ผิดปกติระหว่างส่องกล้อง การหยุดหายใจ
ขณะส่องกล้อง 
     การเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน ในผู้ป่วยที่ก าลังนอนโรงพยาบาลอยู่
ด้วยสาเหตุอื่น หมายถึง การที่มี Clinical Important Bleeding ระหว่างการนอนโรงพยาบาล ซึ่ง
หมายถึง การที่ม ีovert bleeding (ได้แก่ การตรวจพบ coffee ground หรือ เลือด จากการอาเจียน
หรือจากสายยางให้อาหาร หรือ ตรวจพบ melena) ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในระยะเวลา 24 
ชั่วโมง 

- ความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงมากกว่า 20 ม.ม.ปรอท 
- ชีพจรเร็วขึ้นมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที 
- หรือความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงมากกว่า 10 ม.ม.ปรอท ในท่านั่ง 
- ฮีโมโกลบินลดลงมากกว่า 2 กรัม/ดล. หรือเพ่ิมข้ึนน้องกว่าจ านวนยูนิตของเลือดที่ได้รับ

ลบด้วย 2 
(อ้างอิงจาก Cook DJ, Full HD, Guyatt GH, et al. Risk Factor for Gastrointestinal Bleeding 
in Clitically III Patients, Canadian Clitical Care Trial Group. N Eng J Med 1994;330:377-
81) 
 
 
 
 
 
 
 


