1. ชื่ อ ผ ลงาน : Bleeding risk assessment and appropriate nursing intervention for ACS
patients in CCU (การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก และวิธีการให้การพยาบาลที่เหมาะสม
สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ)
2. ค า ส า คญ : nursing intervention, ภ าวะ เลื อ ดอ อ ก , Crusade bleeding risk score , Acute
Coronary Syndrome, แบบประเมินความเสี่ยง
3. สรุปผลงานโดยย่อ :
โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมิน ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกและกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติพยาบาลให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง สาหรับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของภาวะ
เลือดออกในผู้ป่วยกลุ่ม ACS
4.ชื่อและที่อยู่องค์กร : หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ตึกสมเด็จย่า 90 ชั้น 3
5. ผู้จญดทาโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ร้อยเอกหญิงลดาวรรณ์ อินทร์อารักษ์
ที่ปรึกษาโครงการ: พันตรีหญิง จิราพร เชาว์โพธิ์ทอง
สมาชิก: พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ แผนกพยาบาลอาคารสมเด็จย่า 90
6. ปั หาและสาเหตุโดยย่อ :
เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บสถิติของ
พยาบาลหอผู้ป่ วยวิ กฤตโรคหั วใจ พบว่ า ผู้ป่ วยโรคหลอดเลื อดหั วใจ (acute coronary syndrome- ACS)
เกือบทุกคนจะได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัว และยาต้านเกร็ดเลือด บางคนได้รับยาละลายลิ่มเลือด ทาให้ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษา โดยเฉพาะภาวะเลือดออก ได้มากกว่าผู้ป่วยที่
ได้รับยาประเภทอื่น จากข้อมูลสถิติของหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีภาวะเลือดออก
เกิดขึ้นในผู้ป่วยทั้งหมดจานวน 10 ครั้ง, แบ่งเป็น Major bleeding 1 ครั้ง เท่ากับ 10%, Minor bleeding
9 ครั้ง เท่ากับ 90% และปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีภาวะเลือดออกเกิดขึ้นในผู้ป่วยทั้งหมด 32 ครั้ง แบ่งเป็น
Major bleeding 3 ครั้ง เท่ากับ 9.37 %, Minor bleeding 29 ครั้ง เท่ากับ 90.62% พบผู้ป่วยจานวน 11
ราย และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น มีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น การประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
เลือดออก และกาหนดรูปแบบกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมสาหรับผู้ป่ วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
วิกฤตโรคหั วใจ ที่ มีค วามเสี่ ย งต่อ ภาวะเลือ ดออกในระดับ ต่ างๆ จะสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
พยาบาล รวมทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารและขอความร่ ว มมื อ ระหว่ า งที ม ผู้ ร่ ว มดู แ ลผู้ ป่ ว ย (interprofessional cooperation) ตามหลั ก การของ collaborative care ส าหรั บ ป้ อ งกั น และบรรเทาความ
รุนแรงของภาวะเลือดออกที่อาจเกิดขึ้น ส่ง ผลให้ ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ระยะเวลานอนรพ.
อัตราการเสียชีวิต และโรคร่วมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยลดลง
7. เป้าหมาย :
- เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของภาวะเลือดออกที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
- เพื่อพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บัติพยาบาลเพื่ อป้องกัน หรือลดระดับ ความรุน แรงของการเกิ ดภาวะ
เลือดออก ที่ได้ผลดีแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในระดับต่างๆ โดยพิจารณา
จาก

1. ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย ได้แก่ รอยจุดจ้าเลือด, ก้อนเลือด หรืออาการเลือดออกผิดปกติจากอวัยวะใน
ต่างๆ เช่น ระบบประสาท พบเลือดออกในสมอง ระบบทางเดินหายใจ พบไอหรือมีเสมหะเป็นเลือด ระบบ
ทางเดินอาหาร พบเลือดออกกระเพาะอาหารหรือลาไส้ ทางเดินปัสสาวะ พบปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
2. ผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ การให้บริการพยาบาลตามแนวทางการปฏิบัติ สาหรับผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในระดับต่างๆ ทั้งก่อนและหลังทาหัตถการ หรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การได้รับยาละลายลิ่มเลือด ยาป้องกันเลือดแข็งตัว และยาต้านเกร็ดเลือด รวมทั้งความพึงพอใจของพยาบาล
ต่อการใช้แนวทางการปฏิบัติพยาบาลนั้น
วญตถุประสงค์
ใช้ในการทานายความรุนแรงของการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และให้การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันหรือ ลดความรุนแรงของการเกิด
ภาวะเลือดออกอย่างเหมาะสม
8. กิจกรรมการพญฒนา :
1.แบบประเมินนี้ใช้ ในการประเมิน เฝ้าระวังป้องกันภาวะเลือดออก โดยใช้แบบประเมิน Crusade
bleeding risk score ในผู้ป่วย ACS ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
2. นาข้อมูลที่ได้มาปรึกษาในทีมสหสาขา เพื่อร่วมกันวางแนวทางการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทั้งก่อน
และได้รับการสวนหัวใจ และผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
3. ประเมินผู้ป่วยและติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง รวมถึงการให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาเป็นสถิติ และรายงานผล
9. ผลลญพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:
ในปี 2563 มีผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ทั้งหมด จานวน 13 ราย คิดเป็น
Major bleeding 1 ราย เท่ากับ 7.69%, Minor bleeding 12 ราย เท่ากับ 92.3% การให้การพยาบาล
และแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเลือดออกในระดับความรุนแรงที่มากขึ้น และ พยาบาลสามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การประเมิน มาให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในระดับ
ต่างๆ เฉพาะราย รวมทั้งนาข้อมูลการประเมินมาสื่อสารและให้การพยาบาลเพื่อป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้
10. บทเรียนที่ได้รญบ: การพัฒ นารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการพัฒ นา
รูปแบบการดู แลผู้ป่ วย จะทาให้ ได้ รับ การยอมรับ และเชื่อ ถือ จากที มร่ว มดู แลการพยาบาลผู้ ป่ว ยร่วมกั น
ระหว่ างสหสาขาวิ ช าชี พ (Collaboration Patient care) ส่ ง ผลให้ ผ ลลั พ ธ์ ในการพยาบาลผู้ ป่ ว ยตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
11. การติดต่อกญบทีมงาน :
ร้อยเอกหญิงลดาวรรณ์ อินทร์อารักษ์, พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ 092-2951653
E- mail : yakuzaa52@hotmail.com

