
10.2 ผลงานที่จะส�งประเมิน (จํานวนอย�างน�อย 1 เร่ือง)   หรือ 
            ผลงานที่เคยส�งประเมิน(กรณีย�าย โอน ในระดับเดิม) 
              ช่ือผลงาน  การพยาบาลผู�ป+วยโรคหลอดเลือดสมอง 
             -เค�าโครงเร่ืองโดยย�อ(สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเร่ือง/ที่มา/สิ่งท่ีศึกษาและผลท่ีได�โดยสังเขป 
ความเป,นมาและความสําคัญของป0ญหา 
            โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพาต เป,นป-ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญระดับโลก องค1การอัมพาตโลก (World 
Stroke Organization: WSO) รายงานว�า โรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีจํานวนผู�ปHวย
ด�วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก 17 ล�านคน และเสียชวีิตจากโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6.5 ล�านคน สําหรับใน
ประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุของโรคท่ีก�อให�เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายก�อนวัยอันควรสูง
เป,นอันดับ 1 ในเพศหญิงและสูงเป,นอันดับ 2 ในเพศชาย จากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว�าอัตราตายด�วยโรคหลอดเลือดสมองต�อประชากรแสนคน ในภาพรวม ปP พ.ศ. 2557 –
2559 เท�ากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลาดับ จะเห็นได�ว�า อัตราตายด�วยโรคหลอดเลือดสมองน้ันเพิ่มข้ึนทุกปP 
และยังพบว�า โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราตายมากกว�าโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดเป,น 1.5 –2 เท�าตัว  
            WHO ประมาณว�าทุกปPมีผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองมากกว�า 15 ล�านคนทั่วโลก 5 ล�านคนพิการถาวร 5 ล�าน
คนเสียชีวิต และ 2/3 อยู�ในประเทศกําลังพัฒนา ปP 2563 จะเพิ่มข้ึนเป,น 2 เท�า ประเทศไทยคาดว�ามีผู�ปHวยรายใหม�ใน
แต�ละปP 150,000 ราย ปP 2552 เสียชีวิต 21 ต�อแสนประชากร(37คน/วัน) คนไทยอายุ 15-74 ปP พ.ศ. 2548-2550 พบ
ความชุกโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ1 อัมพาต เพิ่มข้ึนเป,น 0.5 ล�านคน (ร�อยละ 1.1) พ.ศ.2551 ผู�ปHวยนอก 
980/100,000 คน ค�ารักษาเฉล่ีย 1,629 บาทต�อราย ผู�ปHวยใน 257/100,000 คน (446/วัน) ค�ารักษาเฉลี่ย 29,571 
บาทต�อราย ค�ารักษาทั้งสิ้น 2,973 ล�านบาทต�อปP หากประมาณการผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล�านคนจะต�องเสีย
ค�ารักษาประมาณ 20,632 ล�านบาทต�อปP (อ�างอิง:www.thaistroke society.org/สถานการณ1โรคหลอดเลือดสมอง ปP
2560) 
           จากสถานการณ1ดังกล�าว แสดงให�เห็นว�าโรคหลอดเลือดสมองเป,นภัยที่กําลังคุกคามประชากรท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทย ท้ังนี้เพราะโรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต�นๆ ผู�ที่รอดชีวิตจากโรคนี้จะได�รับ
ผลกระทบท้ังทางด�านร�างกาย จิตใจ และสังคม ในผู�ปHวยบางรายเกิดความพิการกลายเป,นภาระให�กับคนในครอบครัว 
ทําให�เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงเป,นป-ญหาท่ีทุกคนควรตระหนักและร�วมกันดูแลปdองกัน โดยในปP 2560 องค1การ
อัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได�กําหนดประเด็นสําคัญในการรณรงค1แก�ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน รวมทั้งภาครัฐ ให�มีความตระหนักและร�วมกันปdองกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยเน�นการให�ข�อมูลความรู�เก่ียวกับ
ป-จจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง การสังเกตสัญญาณเตือนของโรค แนวทางการรับบริการเม่ือพบอาการของ
โรค และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม เพื่อนําไปใช�ในการดูแลปdองกัน ลดป-จจัยเสี่ยง ลดความพิการและเสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองต�อไป (ประเด็นสารรณรงค1วันอัมพาตโลก 2560 สํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคมโรค เผยแพร�ทาง 
www.thaincd.com) 
              โรคหลอดเลือดสมอง เป,นกลุ�มโรคสําคัญตาม Service Plan และเป,นโรคจุดเน�นของโรงพยาบาลบุ�งคล�า 
เนื่องจากพบอุบัติการณ1มีแนวโน�มที่สูงข้ึนและสอดคล�องกับกลุ�มเสี่ยงต�อการเกิดโรค ในผู�ปHวยโรคเร้ือรัง (โรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง) โรคหลอดเลือดสมองจําเป,นต�องได�รับการเข�าถึงบริการ/การวินิจฉัย/ส�งต�อท่ีรวดเร็ว เพื่อ
ลดอัตราารเสียชีวิตและเกิดความพิการตามมาให�น�อยที่สุด  
ผลการดาํเนินงานโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลบุ�งคล�า    



ตัวชี้วัด เป3าหมาย ป42558 ป42559 ป42560 
จํานวนผู�ปHวย (ราย) NA 8 9 15 
อัตราตายของผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 7% 0% 

(0/8) 
44.4% 
(4/9) 

13.3% 
(2/15) 

จํานวนผู�ปHวย Stroke fast track NA 0 0 2 

อัตราตายผู�ปHวย Stroke fast track  0% 0% 0% 
(0/2) 

จํานวนผู�ปHวย Stroke non fast track  NA 8 9 13 

อัตราตายผู�ปHวย Stroke non fast track  0% 
0 

44.4% 
(4/9) 

15.3% 
(2/13) 

อัตราผู�ปHวย stroke ที่มาโรงพยาบาลหลัง
เกิดอาการภายใน 180 นาที 

>50% 62.5% 
(5/8) 

77.7% 
(7/9) 

80% 
(12/15) 

อัตราผู�ปHวย stroke ที่มาโรงพยาบาลหลัง
เกิดอาการภายใน 180 นาที และได�รับ
การส�งต�อภาใย 30 นาที 

100% 60%  
(3/5) 

0%  
(0/7) 

8.3% 
(1/12) 

อัตราผู�ปHวย Stroke ได�รับการทํา
กายภาพบําบัด 

100% 100% 100% 100% 

อัตราพิการจาก Stroke  12.5% 
(1/8) 

11.1% 
(1/9) 

20% 
(2/15) 

 
            จากสถิติผู�ปHวย Stroke รายใหม�ในโรงพยาบาลบุ�งคล�ามีผู�ปHวยจาํนวน 32 ราย ปP 2558 - 2560 มีผู�ปHวยจํานวน 
8 ราย, 9 ราย และ15 ราย ตามลาํดับ โดยผู�ปHวย Stroke ที่มารับบริการแบ�งเป,น 2 กลุ�ม ได�แก� ผู�ปHวยกลุ�ม Stroke fast 
track และ Stroke non fast track ผู�ปHวย Stroke fast track มีจํานวน 0 ราย, 0 ราย และ 2 ราย ตามลาํดับ ผู�ปHวย 
Stroke non fast track มีจํานวน 8 ราย, 9 ราย และ 13 ราย ตามลาํดับ  ในปP 2559 มีผู�ปHวยเสียชีวิตด�วยโรคหลอด
เลือดสมองจํานวน 4 ราย คิดเป,นร�อยละ 44.4% ซ่ึงเป,นผู�ปHวยกลุ�ม Stroke non fast trackท้ังหมด นอกจากผู�ปHวยที่
เสียชีวิตแล�วยังมีอัตราผู�ปHวยพกิารด�วยโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป,นร�อยละ 12.5% ,11.1% และ 20% ตามลาํดับ จาก
ข�อมูลจะเห็นได�ว�าอัตราผู�ปHวยเสียชีวิตเพิ่มข้ึนในปP 2559 คิดเป,นร�อยละ 44.4% และอัตราผู�ปHวยพิการจากโรคหลอด
เลือดสมองในปP 2560 คิดเป,นร�อยละ 20% ซ่ึงมีแนวโน�มสูงข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ันการดูแลผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองจะต�องมี
ระบบการเข�าถึงบริการ การประเมิน การดูแลรักษา การส�งต�อท่ีรวดเร็ว การดูแลต�อเนื่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตและเกิดความพิการตามมาให�น�อยท่ีสุด  
            จากการทบทวนกระบวนการพยาบาลพบว�าผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองยังเข�าถึงบริการช�า การประเมินและ
การดูแลผู�ปHวยยังไม�ครอบคลุม รวมถึงการส�งต�อใช�เวลามากกว�า30นาที ดังน้ันผู�ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพยาบาลผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว ปลอดภัย การดูแลขณะอยู�โรงพยาบาลและการดแูล
ต�อเนื่องที่บ�าน เพื่อให�การพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ผู�ปHวยปลอดภัย เกิดผลลัพธ1ท่ีดีต�อผู�ปHวยและใช�เป,นแนวทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลบุ�งคล�าต�อไป    
            โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะท่ีเลือดไม�สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได� ทําให�สมองขาดเลือด
และออกซิเจน หากไม�ได�รับการรักษาอย�างทันท�วงทีจะทําให�เซลล1สมองค�อย ๆ ตายลง โรคหลอดเลือดสมองแบ�ง



ออกเป,น 2 ชนิด คือ 
1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป,นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได�กว�า 85% 
ของโรคหลอดเลือดสมองท้ังหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทําให�เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ ส�วนใหญ�แล�วมัก
เกิดร�วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทําให�เกิดเส�นเลือดตีบแข็ง 
โรคหลอดเลือดสมองชนิดน้ียังแบ�งออกได�อีก 2 ชนิดย�อย ได�แก� 

  1.1 โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป,นผลมาจากหลอด 
เลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทําให�เลือดไม�สามารถ
ไหลเวียนไปยังสมองได� 

  1.2 โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน (Embolic Stroke) เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทํา 
ให�เลือดไม�สามารถไหลเวียนไปที่สมองได�อย�างเพียงพอ 
2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือฉีก
ขาด ทําให�เลือดรั่วไหลเข�าไปในเนื้อเยื่อสมอง แบ�งได�อีก 2 ชนิดย�อย ๆ ได�แก� 

2.1 โรคหลอดเลือดสมองโป+งพอง (Aneurysm) เกิดจากความอ�อนแอของหลอดเลือด 
2.2 โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอด 

เลือดสมองตั้งแต�กําเนิด 
            ทั้งน้ีก�อนท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้ึนผู�ปHวยอาจพบอาการท่ีเรียกว�า ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ 
(Transient Ischemic Attack: TIA) ซ่ึงเป,นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล�อเลี้ยงชั่วระยะหนึ่ง จากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 
แต�จะเกิดข้ึนเพียงช�วงเวลาสั้น ๆ ก�อนท่ีลิ่มเลือดจะสลายตัวไป และกลับเข�าสู�ภาวะปกติ โดยอาการนี้ถือเป,นสัญญาณ
เริ่มต�นของโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบไปพบแพทย1โดยเร็วที่สุด โรคหลอดเลือดสมองรักษาหายได� โดยวิธีการรักษา
ข้ึนอยู�กับป-จจัยหลายอย�าง ๆ แต�หลังจากรักษาหายแล�ว ผู�ปHวยจะกลับมาเป,นปกติได�หรือไม�ก็ข้ึนอยู�กับความเสียหายของ
สมอง และการทํากายภาพบําบัด 
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง 
           อาการที่เกิดข้ึนจะอยู�กับความเสียหายของสมอง โดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้ง 2 ชนิดจะค�อนข�าง
คล�ายกัน แต�ชนิดเลือดออกในสมองจะมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนร�วมด�วย ท้ังนี้ผู�ปHวยแต�ละคนอาจมีหลายอาการ
ร�วมกัน เช�น 
           1) อ�อนแรง(weakness) และ/หรือชาร�วมกับอาการชาใบหน�าข�างใดข�างหน่ึง (numbness) 
           2) ตามองเห็นไม�ชัดหรือมืด ทันทีทันใด หรือมองไม�เห็นคร่ึงซีกของลานสายตา  
            3) มองเห็นภาพซ�อน ตาเหล�  
           4) ปากเบี้ยว (facial droop) พูดไม�ชัด รู�สึกลิ้นแข็งเวลาพูด พูดไม�ออก พูดไม�เข�าใจ มีความผิดปกติในการใช�  
               ภาษา (speech disturbance)  
           5) ปวดศีรษะหรือ เวียนศีรษะ หรือบ�านหมุน เดินเซ 
สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองคือ “F.A.S.T” มาจาก  

F = Face เวลายิ้มพบว�ามุมปากข�างหน่ึงตก  
A = Arms ยกแขนไม�ข้ึน 1 ข�าง  
S = Speech มีป-ญหาด�านการพูดแม�ประโยคง�ายๆ พูดแล�วคนฟ-งไม�รู�เรื่อง  

           T = Time ถ�ามีอาการเหล�านี ้ให�รีบไปโรงพยาบาลโดยด�วน ภายใน 3 ชั่วโมง จะได�ช�วยรักษาชีวิตและสามารถ



ฟwxนฟูกลับมาได�เป,นปกติหรือใกล�เคียงคนปกติมากที่สุด 
           นอกจากนี้ ก�อนเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผู�ปHวยอาจเกิดภาวะสมองขาดเลือดช่ัวขณะ (TIA) ซ่ึงมักจะกิน
เวลานาน หลังจากน้ันอาการจะหายไป ซ่ึงเป,นสัญญาณเตือนบอกถึงอันตราย เพราะภาวะดังกล�าวนั้นเป,นการแสดงให�
ผู�ปHวยเห็นว�าเร่ิมมีความผิดปกติที่หลอดเลือด ควรรีบไปพบแพทย1อย�างเร�งด�วน โดยอาการของภาวะสมองขาดเลือด
ชั่วขณะนี้มีอาการท่ีสังเกตได� ดังน้ี 

 - สูญเสียการมองเห็นชั่วขณะ เนื่องจากหลอดเลือดที่ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงดวงตามีลิ่มเลือดอุดตัน 
 - สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและความรู�สึกของร�างกายซีกใดซีกหนึ่งชั่วขณะเน่ืองจากเกิดการอุด

ตันท่ีหลอดเลือดแดงแคโรติด อาเทอรี (Carotid Arteries) ซ่ึงเป,นหลอดเลือดที่มีความสําคัญต�อการระบบไหลเวียน
เลือดที่สมอง อีกทั้งขณะที่เกิดอาการดังกล�าว อาจมีป-ญหาในการเห็นภาพซ�อน บ�านหมุน สูญเสียการทรงตัว และอาจไม�
สามารถพูดสื่อสารหรือเข�าใจคําสั่งของผู�อ่ืนได�ชั่วขณะ หากอาการเร่ิมกินเวลานานข้ึน หรือไม�มีทีท�าว�าจะทุเลาลง ควรรบี
ไปพบแพทย1โดยด�วน 
สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง 
           โรคดังกล�าวเกิดได�จากหลายสาเหตุ โดยจะแตกต�างกันไปตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองดังน้ี 
           1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป,นชนิดที่พบได�บ�อยที่สุด มีสาเหตุเกิด
จากการอุดตันของหลอดเลือด ทําให�เลือดและออกซิเจนไม�สามารถไหลเวียนไปท่ีสมอง โดยการอุดตันเกิดข้ึนจาก
คราบพลัคไปเกาะสะสมอยู�ตามผนังหลอดเลือดจนตีบตัน และขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจนทําให�เกิดโรคหลอด
เลือดแดงแข็ง นอกจากนี้ ภาวะหัวใจเต�นผิดจังหวะ ก็ทําให�เกิดลิ่มเลือดและเป,นสาเหตุที่ทําให�หลอดเลือดอุดตันได� 
ป-จจัยท่ีทําให�หลอดเลือดสมองตีบ คือ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ�วน การสูบบุหร่ี 
และการดื่มแอลกอฮอล1อย�างหนัก 
           2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (hemorrhagic Stroke) หรือที่รู�จักอีกชื่อหน่ึงว�าภาวะเส�น
เลือดในสมองแตก เกิดข้ึนได�น�อยกว�าชนิดแรก แต�ความรุนแรงน้ันไม�แพ�กัน สาเหตุมักเกิดจากความดันโลหิตสูง อันมี
ป-จจัยมาจากความเครียด โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหร่ี การดื่มแอลกอฮอล1อย�างหนัก โรคอ�วน และการไม�ออก
กําลังกาย นอกจากน้ี ยังอาจเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองโปHงพอง และความผิดปกติของหลอดเลือดสมองได�อีกด�วย 
ทั้งนี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองยิ่งจะเพิ่มสูงข้ึนหากมีป-จจัยอ่ืน ๆ ร�วมด�วย เช�น 

 - อายุ ผู�ที่มีอายุมากกว�า 65 ปP จะเสี่ยงเป,นโรคหลอดเลือดสมองมากกว�าคนในวัยอ่ืน ๆ  
 - ประวัติครอบครัว ผู�ท่ีมีญาติพี่น�องใกล�ชิดปHวยด�วยโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมีความเสี่ยงมากข้ึน 
 - ประวัติการรักษา ผู�ที่เคยมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) และหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมี 

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน เน่ืองจากผู�ปHวยเคยมีภาวะหลอดเลือดอุดตันมาก�อนแล�ว 
           หากพบว�าตัวเองมีความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ควรไปพบแพทย1เพื่อตรวจและติดตามอาการอย�างสมํ่าเสมอ 
อีกท้ังยังควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต�อการเป,นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และโรคความดันโลหิตสูงด�วย หากพบว�า
ตัวเองมีอาการใจสั่น หรือหัวใจเต�นผิดปกติ ควรรีบติดต�อแพทย1โดยเร็ว เพราะยิ่งปล�อยไว� ความเสี่ยงต�อการเป,นโรค
หลอดเลือดสมองจะยิ่งเพิ่มข้ึน 
           - มีโรคประจําตัวความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน 
           - ขาดการออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ 

 - การบริโภคอาหารไม�เหมาะสม  
 - ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกาย และรอบเอวเกิน 



 - ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล1/สูบบุหร่ี 
 - ความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงระบบบริการสุขภาพ ในประชากรที่มีรายได�น�อย 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง 
           โรคหลอดเลือดสมองมักเกิดข้ึนอย�างเฉียบพลัน และต�องได�รับการรักษาโดยเร็วที่สุด แต�ก�อนที่แพทย1จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ผู�ปHวยจะต�องได�รับการตรวจวินิจฉัยอย�างละเอียด วิธีท่ีแพทย1ใช�ในการตรวจเพื่อยืนยันโรค
หลอดเลือดสมอง มีดังนี้ 
           1. การซักประวัติและตรวจร�างกาย แพทย1จะซักประวัติการรักษา อาการเจ็บปHวยต�าง ๆ และประวัติครอบครัว
ว�ามีญาติใกล�ชิดปHวยด�วยโรคหลอดเลือดสมองหรือไม� จากนั้นแพทย1จะสอบถามอาการท่ีเกิดข้ึนกับผู�ปHวย วัดความดัน
โลหิต ฟ-งเสียงหัวใจและการทํางานของหลอดเลือด นอกจากน้ี แพทย1ยังอาจใช�กล�องชนิดพิเศษเพื่อตรวจดูสัญญาณของ
cholesterolซ่ึงมีลักษณะเป,นผลึกขนาดเล็กอยู�ท่ีหลังดวงตาด�วย 
           2. การตรวจเลือด แพทย1อาจสั่งให�มีการเก็บตัวอย�างเลือดเพื่อนําไปทดสอบดูการก�อตัวของลิ่มเลือด ซ่ึงหาก
ระดับน้ําตาลในเลือดและสารเคมีต�างๆ ในเลือดเสียสมดุลย1 การแข็งตัวของเลือดก็จะผิดปกติ 
           3. การเอ็กซเรย1คอมพิวเตอร1 (CT Scan) จะช�วยให�แพทย1เห็นภาพโดยรวมของสมอง และหากมีภาวะเลือดออก
ในสมอง ก็จะเห็นได�อย�างชัดเจน ซ่ึงก�อนเอ็กซเรย1 แพทย1อาจฉีดสารย�อมสีเข�าไปในระบบไหลเวียนเลือด เพื่อให�เห็น
รายละเอียดของการไหลเวียนเลือดและสมองได�ดียิ่งข้ึน 
           4. การเอ็กซเรย1ด�วยคลื่นแม�เหล็กไฟฟdา (Magnetic Resonance Imaging: MRI) มีจุดประสงค1คล�ายการ
เอ็กซเรย1คอมพิวเตอร1 แต�จะช�วยให�แพทย1เห็นรายละเอียดของสมองได�อย�างชัดเจนมากกว�า ช�วยให�แพทย1วินิจฉัยได�ง�าย
ข้ึน 
           5. การตรวจอัลตราซาวด1หลอดเลือดแดงท่ีคอ (Carotid Ultrasound) เป,นการตรวจที่ช�วยให�แพทย1เห็นการก�อ
ตัวของคราบพลัคจากไขมัน อันเป,นสาเหตุให�ผู�ปHวยเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
           6. การฉีดสีท่ีหลอดเลือดสมอง (Cerebral Angiogram) แพทย1จะสอดท�อไปยังหลอดเลือดสมองผ�านทางแผล
เล็ก ๆ ท่ีขาหนีบ จากนั้นจะฉีดสารย�อมสีเข�าไป และเอ็กซเรย1 วิธีน้ีจะช�วยให�แพทย1เห็นระบบการไหลเวียนของเลือดไป
ยังคอและสมองได�มากข้ึน 
           7. การตรวจคลื่นเสยีงสะท�อนความถ่ีสูง (Echocardiogram) วิธีนี้มักใช�ตรวจการทํางานของหัวใจ แต�ในหลาย
กรณีก็ช�วยระบุการการทํางานของหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองได�ด�วยเช�นกัน หากพบว�ามีการอุดตันของหลอดเลือด หรือ
พบลิ่มเลือดก็สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได� 
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 
           ความรวดเร็วในการรักษาถือเป,นสิ่งที่สําคัญท่ีสุด เพราะยิ่งปล�อยไว�จะทําให�สมองเกิดความเสียหายมากข้ึน โดย
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองจะแตกต�างกันไปตามชนิดของโรคดังน้ี 
1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) การรักษาจะเน�นไปท่ีการใช�ยาเพื่อบรรเทาอาการ 
และปdองกันอาการอ่ืน ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลัง ยาบางชนิดจะต�องรีบใช�ทันทีเม่ือเกิดอาการ และใช�ในระยะเวลาสั้น ๆ 
จนกว�าอาการจะเริ่มดีข้ึน แต�ยาบางชนิดอาจต�องใช�ต�อเน่ืองในระยะยาว ยาท่ีแพทย1มักใช�ในการรักษาได�แก� 
           1.1 ยาละลายลิ่มเลอืด ในการรักษามักจะใช�ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดที่อุดตันอยู� ซ่ึงจะทําให�เลือด
ไหลเวียนได�สะดวกมากข้ึน หากผู�ปHวยถูกนําตัวส�งโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง และไม�มีความเสี่ยงเลือดออกในสมอง  
แพทย1อาจพิจารณาใช�ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ชนิดฉีด ยาชนิดนี้หากยิ่งได�รับเร็วประสทิธิภาพในการรักษาก็จะยิ่งดีข้ึน 
ทว�าก�อนใช�ผู�ปHวยจะต�องเข�ารับการตรวจวินิจฉัยให�แน�ชัดว�ามีภาวะสมองขาดเลือด เพราะหากวินิจฉัยผิด การใช�ยาจะยิง่



ทําให�อาการร�ายแรงมากข้ึน นอกจากน้ี ยาดังกล�าวยังมีผลข�างเคียงท่ีอันตราย โดยอาจทําให�เกิดเลือดออกในสมอง 
           1.2 ยาต�านเกล็ดเลอืด เป,นยาที่ช�วยปdองกันการก�อตัวของเกล็ดเลือด ทําให�การอุดตันลดลง ยาในกลุ�มนี้ท่ีนิยม
ใช� ได�แก� ยาแอสไพริน(Aspirin) 
           1.3 ยาต�านการแข็งตัวของเลือด ผู�ปHวยบางราย โดยเฉพาะผู�ที่มีอัตราการเต�นของหัวใจท่ีผิดปกติ มีอาการใจสั่น 
และผู�ที่มีลิ่มเลือดที่ขา หรือผู�ที่เคยมีประวัติการเกิดลิ่มเลือด อาจต�องใช�ยาชนิดนี้ร�วมกับยาชนิดอ่ืน ๆ เพื่อปdองกันการก�อ
ตัวของลิ่มเลือดในอนาคต ยาท่ีนิยมใช�ได�แก� ยาวาฟาริน ยาอะพิซาแบน ยาดาบิกาทราน ยาเอโดซาแบน และยารวิาโรซา
แบน  
           1.4 ยาลดความดันโลหิต ผู�ปHวยบางรายต�องใช�ยาลดความดันโลหิตร�วมด�วยเพื่อปdองภาวะเลือดออกในสมองใน
ระยะยาว 
           1.5 ยาลดไขมันในเลือด หากระดับไขมันในเลือดสูง ผู�ปHวยจะต�องใช�ยาลดไขมันในเลือดเพื่อปdองกันไขมันสะสม
กลายเป,นคราบพลัคเกาะที่ผนังหลอดเลือด จนกลายเป,นสาเหตุให�เกิดการอุดตันของหลอดเลือด นอกจากการใช�ยาเพือ่
รักษาภาวะสมองขาดเลือดแล�ว ก็ยังมีวิธีการรักษาอ่ืน ๆ ได�แก� 
           1.6 การผ�าตัดเป�ดหลอดเลือดแดงใหญ�ที่คอ (Carotid endarterectomy) ในกรณีที่ผู�ปHวยมีภาวะหลอดเลือด
ตีบอย�างรุนแรง อาจต�องใช�การผ�าตัดเพื่อเป�ดหลอดเลือดแดงใหญ�ท่ีคอเพื่อกําจัดสิ่งท่ีขัดขวางหลอดเลือดออก 
           1.7 การผ�าตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือด (Thrombectomy) ในกรณีท่ีมีลิ่มเลือดขัดขวางการไหลเวียนของหลอดเลือด
อย�างรุนแรง การผ�าตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดจะช�วยให�ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน และไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได�อย�างเต็มท่ี 
2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) - ผู�ปHวยที่มีภาวะสมองขาดเลือดจํานวนไม�
น�อยท่ีอาจมีอาการเลือดออกในสมองด�วย และต�องได�รับยาเพื่อลดความดันโลหิต และยาท่ีช�วยปdองกันอาการรุนแรงที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงต�องเข�ารับการผ�าตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดออกจากสมอง และซ�อมแซมหลอดเลือดในสมองที่แตก 
หรือฉีกขาด นอกจากนี้ หากเกิดภาวะแทรกซ�อน อย�าง ภาวะโพรงสมองค่ังนํ้า (Hydrocephalus) ผู�ปHวยต�องเข�ารับการ
ผ�าตัดเพื่อระบายของเหลวออกจากสมอง ซ่ึงแพทย1อาจต�องต�อท�อพลาสติกเล็ก ๆ เพื่อระบายของเหลวออกจากสมอง
ด�วยโดยการรักษาหลัก ๆ ที่ใช�ในโรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ ได�แก� 
           2.1 การผ�าตัดหยุดเลือด(Surgical Clipping) แพทย1จะนําคลิปขนาดเล็กๆ หนีบที่บริเวณฐานของหลอดเลือดท่ี
โปHงพองและมีเลือดออก วิธีนี้จะช�วยหยุดการไหลของเลือดและทําให�บริเวณหลอดเลือดที่โปHงพอไม�มีเลือดไหลออกมาอีก     
           2.2 การใส�ขดลวด (Endovascular Embolization) เป,นวิธีการรักษาด�วยการสวนท�อขนาดเล็กเข�าไปท่ีหลอด
เลือดสมองผ�านทางขาหนีบ จากนั้น แพทย1จะใส�ขดลวดเข�าไปยังหลอดเลือดที่โปHงพอง โดยขดเลือดน้ีจะเข�าไปขัดขวาง
การไหลเวียนเลือดท่ีเข�าไปในหลอดเลือดที่โปHงพอและปdองกันไม�ให�เกิดลิ่มเลือด 
           2.3 การผ�าตัดกําจัดเส�นเลือดท่ีมีป-ญหา (Surgical AVM Removal) ในกรณีที่ผู�ปHวยมีหลอดเลือดสมองที่
ผิดปกติ แพทย1จะผ�าตัดเพื่อนําส�วนที่ผิดปกติออก โดยจะคํานึงถึงภาวะแทรกซ�อนท่ีอาจเกิดข้ึน หากการนําหลอดเลือดที่
ผิดปกติออกนั้นจะส�งผลต�อการทํางานของสมอง แพทย1อาจใช�วิธีอ่ืนรักษาแทน 
           2.4 การผ�าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง (Intracranial Bypass) ในบางกรณีการผ�าตัดวิธีนี้ก็มีความจาํเป,น
เพื่อช�วยให�เลือดไหลเวียนไปที่สมองได�ดีข้ึน 
           2.5 การผ�าตัดด�วยรงัสี (Stereotactic Radiosurgery) เป,นการผ�าตัดโดยใช�รังสีเพื่อซ�อมแซมหลอดเลือดที่มี
ความผิดปกติ 
นอกจากนี้ในระหว�างการรักษาข�างต�น ผู�ปHวยอาจต�องได�รับการรักษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อช�วยบรรเทาอาการ และช�วยให�
การรักษาหลักเป,นไปได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ 



� การให�อาหารทางสายยาง ในกรณีที่ผู�ปHวยมีป-ญหาเก่ียวกับการหายใจและไม�สามารถรับประทานอาหารได�เอง 
การสอดสายยางเข�าไปที่ช�องท�องผ�านทางจมูกจะช�วยให�ผู�ปHวยได�รับอาหารเหลวได�เพียงพอต�อความต�องการของร�างกาย 

� การให�สารอาหารเสริม ผู�ปHวยท่ีได�รับอาหารทางสายยาง อาจเกิดภาวะขาดสารอาหาร จึงต�องได�รับสารอาหาร 
เสริม เพื่อให�ร�างกายได�รับสารอาหารอย�างครบถ�วน 

� การให�สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ผู�ปHวยท่ีมีความเสี่ยงภาวะขาดนํ้า แพทย1จะสั่งให�สารน้ําทางหลอดเลือดดําเพิ่ม 
เพื่อลดความเสี่ยง 

� การให�ออกซิเจน ในกรณีที่ออกซิเจนในเลือดลดลง แพทย1จะให�ผู�ปHวยได�รับออกซิเจนผ�านทางหน�ากาก เพื่อ 
ปdองกันภาวะสมองขาดออกซิเจนซ่ึงจะยิ่งทําให�อาการรุนแรง 
          ในผู�ปHวยบางรายอาจต�องใช�ถุงน�องปdองกันเส�นเลือดขอด (Compression Stockings) ร�วมด�วยเพื่อปdองกันไม�ให�
เกิดลิ่มเลือดที่บริเวณขา ซ่ึงจะไปอุดตันหลอดเลือดท่ีเชื่อมต�อกับหัวใจและสมอง จนทําให�อาการรุนแรงมากข้ึน 
หากผู�ปHวยได�รับการรักษาอย�างรวดเร็ว อาการของผู�ปHวยจะเร่ิมดีข้ึนตามลําดับ และอาจกลับมาเป,นปกติได�ภายใน 6 
เดือน แต�ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู�กับความเสียหายของสมอง และในระหว�างการพักฟwxนผู�ปHวยจะต�องได�รับการกายภาพบาํบัดเพื่อ
ฟwxนฟูความสามารถในการส่ือสาร และการเคลื่อนไหวเพื่อให�กลับมาใกล�เคียงปกติมากท่ีสุด 
ภาวะแทรกซ�อนของโรคหลอดเลือดสมอง 
           ในบางกรณีโรคหลอดเลือดสมองก็อาจทําให�ผู�ปHวยเกิดความพิการชั่วคราว หรือถาวร ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับความเสี่ยง
ของสมองที่เกิดจากการขาดเลือด ภาวะแทรกซ�อนที่มักพบได�แก� 

1. อาการอัมพฤกษ1 ผู�ปHวยอาจมีอาการอัมพฤกษ1ท่ีซีกใดซีกหน่ึงของร�างกาย หรือเกิดกล�ามเนื้ออ�อนแรง โดย
เฉพาะที่บริเวณใบหน�า และแขน การรักษาด�วยการกายภาพบําบัดจะช�วยให�ผู�ปHวยสามารถกลับมาใช�ชีวิตใกล�เคียงปกติ
ได� 

2. พูดไม�ชัด หรือมีป-ญหาในการกลืนอาหาร โรคหลอดเลือดสมองอาจส�งผลให�ผู�ปHวยเสียการควบคุมกล�ามเนื้อ
ภายในปากและลาํคอ เป,นผลให�เกิดอาการลิ้นแข็ง และกลืนลําบาก รวมทั้งสูญเสียความสามารถในการพูดและการ
เข�าใจคําพูด การบําบัดด�วยการอ�านหรือเขียนหนังสือจะช�วยให�อาการของผู�ปHวยดีข้ึนในระดับหนึ่ง 

3. สูญเสียความทรงจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะห1 ในหลายกรณีผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองจะ
สูญเสียความทรงจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะห1 การตัดสินใจ  รวมท้ังสูญเสียความสามารถในการเรียนรู�และ
เข�าใจได� 

4. ป-ญหาทางด�านอารมณ1 ผู�ปHวยส�วนใหญ�จะไม�สามารถควบคุมอารมณ1ได� ทําให�ผู�ปHวยอาจมีอารมณ1รุนแรง หรือ
เกิดภาวะซึมเศร�าได�ในที่สุด 

5. อาการเหน็บชา โดยส�วนใหญ�ผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีอาการเหน็บชาหรือสูญเสียความรู�สึกที่บริเวณ
อวัยวะซ่ึงได�รับผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองได� 

6. ไวต�อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะส�งผลกับผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง
อย�างมาก อาจทําให�เกิดความรู�สึกร�อนหรือหนาวอย�างเฉียบพลัน อาการน้ีมีสาเหตุจากการบาดเจ็บภายในสมอง ที่
เรียกว�าอาการปวดเน่ืองจากระบบประสาทส�วนกลาง 

7. มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวนไม�น�อยที่มีป-ญหาในเรื่องพฤติกรรมการใช�
ชีวิต และความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวัน ดังน้ันอาจต�องจัดหาผู�ช�วยเพือ่คอยดูแลผู�ปHวยตลอดเวลา 

ภาวะแทรกซ�อนเหล�านี้อาจสามารถรักษาให�หายได� หากได�รับการผ�าตัดสมอง และการผ�าตัดประสบ
ความสาํเร็จ แต�จะกลับสมบูรณ1เต็มร�อยหรือไม�ก็ข้ึนอยู�กับความเสียหายของสมองและการฟwxนฟูของผู�ปHวยแต�ละคนด�วย



เช�นกัน 
การป3องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
           โรคหลอดเลือดสมองสามารถปdองกันได�ด�วยการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด ซ่ึงการลดความเสี่ยงทําได�ด�วย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�ชีวิต การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย ดังน้ี 

1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน1 การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน1จะช�วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมองได� โดยเฉพาะผัก ผลไม�ท่ีมีไฟเบอร1สูง และควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมันสูง เพราะจะส�งผลให�เกิดภาวะ
cholesterolในเลือดสูง รวมถึงอาหารท่ีมีรสเค็มจัด ท่ีเป,นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 

2. ควบคุมนํ้าหนัก โรคอ�วนเป,นสาเหตุของโรคร�ายแรงต�าง ๆ รวมท้ังโรคหลอดเลือดสมอง การควบคุมนํ้าหนัก
จะช�วยลดความเสี่ยงลงได� 

3. ออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ การออกกําลังกายสามารถช�วยควบคุมน้ําหนัก และช�วยลดระดับcholesterol 
รวมถึงความดันโลหิตสูงได� โดยระยะเวลาในการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมคือ 2.5 ชั่วโมงต�อสัปดาห1 สําหรับการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค ส�วนเด็กและวัยรุ�น ควรออกกําลังกายอย�างน�อยวันละ 1 ชั่วโมง  

4. งดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป,นป-จจัยหลักท่ีเสี่ยงต�อการเป,นโรคหลอดเลือดสมอง การเลิกสูบบุหร่ีจะช�วยลด
ความเสี่ยงลงได� แต�หากไม�สามารถเลิกได�ด�วยตนเองควรปรึกษาแพทย1ผู�เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีเลิกบุหร่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 

5. ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล1ในปริมาณที่พอเหมาะจะช�วยลดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดหัวใจได� แต�ถ�าหากไม�ดื่มเลยจะดีที่สุด หากหลีกเลี่ยงไม�ได� ก็สามารถดื่มได� แต�ควรดื่มในปริมาณที่แนะนํา 
คือ ผู�ชายไม�ควรเกินวันละ 2 แก�ว และผู�หญิงไม�ควรเกินวันละ 1 แก�ว 

6. ควบคุมระดับcholesterol ควรตรวจวัดระดับไขมันในเลอืดอย�างน�อยทุก 6 - 12 เดือน หากเป,นผู�ท่ีมีความ
เสี่ยง หรือมีภาวะcholesterolสูงอยู�แล�ว ควรไปพบแพทย1อย�างสมํ่าเสมอเพื่อติดตามอาการ 

7. ควบคุมระดับความดันโลหิต การตรวจวัดความดันโลหิตอย�างสมํ่าเสมอจะช�วยควบคุมระดับความดันโลหิต
อันเป,นป-จจัยเสี่ยงต�อโรคหลอดเลือดสมอง 

8. ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด หากแพทย1สงสัยว�าผู�ปHวยมีอาการของโรคเบาหวาน แพทย1จะตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด ถ�าผลออกมาแล�วพบว�าเป,นโรคเบาหวาน ผู�ปHวยจําเป,นต�องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใช�ชวีิต นอกจากน้ี ควรรับประทานยาอย�างสมํ่าเสมอ จะช�วยควบคุมอาการได� 
และทําให�ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลดลง 

9. รักษาโรคหัวใจอย�างต�อเนื่อง หากผู�ปHวยมีอาการของโรคหัวใจอยู�ก�อนแล�ว ควรเข�ารับการรักษาอย�างต�อเน่ือง 
ไม�ว�าจะเป,นการรับประทานยา และการผ�าตัด เพราะการรักษาที่ดีจะช�วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได� 

10. พบแพทย1อย�างสมํ่าเสมอ เพื่อปdองกันความผิดปกติท่ีอาจนําไปสู�โรคหลอดเลือดสมอง ควรพบแพทย1และ
ตรวจสุขภาพอย�างสมํ่าเสมอ (อ�างอิง:วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล (บรรณาธิการ). สถาบันประสาทวิทยา.แนวทางการ
พยาบาลผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง สําหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ1ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) 

 
 

กรณีศึกษา 

ข�อมูลพ้ืนฐาน 

     ผู�ปHวยหญิงไทย  อายุ  54  ปP   สัญชาติไทย   นับถือศาสนาพุทธ  อาชพี เป�ดร�านเสริมสวย 
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปPที่   4    ภูมิลําเนา  จังหวัดบึงกาฬ   



เข�ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุ�งคล�า  วันท่ี   22  กุมภาพันธ1  2561  เวลา  11.45น.   
จําหน�ายออกจากโรงพยาบาลบุ�งคล�า     วันที่  3 มีนาคม   2561  เวลา  09.00  น.   
อาชีพ ทาํร�านเสริมสวย รายได� 3,000 บาท/เดือน  ผู�ปHวยมีรายจากการทํานาและรับจ�างทั่วไป 
รายงานประวัต ิ

     ประวัติท้ังหมดได�จากผู�ปHวยและญาต ิ

อาการสําคัญ 

     ชัก เกร็ง เป,นมา 15 นาที 

ประวัติการเจบ็ป+วยป0จจุบัน 

     15 นาที ก�อนมาโรงพยาบาลผู�ปHวยมีอาการชักเกร็ง ตาค�างนานประมาณ 1 นาที หลังจากชักเกร็งแล�วมีอาการซึมลง

แต�ถามตอบรู�เรื่อง ญาติโทรแจ�ง 1669 กู�ชีพโรงพยาบาลบุ�งคล�าออกรับ 

ประวัติการเจบ็ป+วยในอดีต 

     มีโรคประจาํตัวเป,นโรคความดันโลหิตสูงรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบุ�งคล�าแต�ไม�ต�อเน่ืองมีประวัติขาดยา 5 เดือน ดื่ม

สุราเป,นประจาํ 3-5 วัน/สัปดาห1 ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ปฏิเสธการผ�าตัด 

ประวัติสุขภาพครอบครัว ( Family History: P.H. )  ปฏิเสธโรคประจําตัวในครอบครัว 
แบบแผนการดําเนินชีวิต 

แบบแผนที่ 1 การรับรู�และการดูแลสุขภาพ (Health perception / Health management pattern)  
     มีโรคประจาํตัวเป,นโรคดันโลหิตสูง รับการรักษาที่โรงพยาบาลบุ�งคล�าแต�ไม�ต�อเนื่องมีประวัติขาดนัดขาดยาบ�อยคร้ัง 
คร้ังล�าสุด 5 เดือน เคยกินยาต�มสมุนไพรเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง นานประมาณ 1 ปP 
แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร (Nutritional / Metabolic pattern) 
     รับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ ชอบรับประทานอาหารรสจัดเช�น น้ําพริก รับประทานอาหารสุกๆดิบๆเป,นบางคร้ัง  
ดื่มชากาแฟทุกวัน/เครื่องดื่มแอลกอฮอล1ประจํา 3-5 วัน/สัปดาห1 น้ําหนักไม�เปลี่ยนแปลงอยู�ในช�วง 65 กิโลกรัม ส�วนสูง
ประมาณ 147  เซนติเมตร  BMI  30.08 
แบบแผนที่ 3 การขับถ�าย (Nutritional / Metabolic  pattern) 
     การขับถ�ายอุจจาระปกติ 1 ครั้ง/วัน ไม�เป,นริดสีดวงทวาร การขับถ�ายป-สสาวะปกติ  ไม�มีอาการแสบขัด 
แบบแผนที่ 4 กิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกาย (Activity / exercise  pattern) 
     สามารถทํากิจกรรมในกิจวัตรประจาํวันได�ตามปกติแต�ไม�ได�ออกกําลังกายเป,นแบบแผน ทํางานมีร�านเสริมสวยเป,น
ของตัวเอง 
แบบแผนที่ 5 การพักผ�อนนอนหลับ(Sleep/rest  pattern) 
     นอนเวลาประมาณ 22.00น. – 05.00น. ติดตามข�าวสารดูโทรทัศน1เป,นประจํา นอนหลับพักผ�อนกลางวันเป,นบางวัน
ประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง  ข้ึนอยู�กับจํานวนลูกค�าที่มารับบริการ 
แบบแผนที่ 6  สติป0ญญาและการรับรู� (Cognitive/Perceptual pattern) 
     ความจําและการรับรู� ด�านบุคคล เวลา สถานท่ีปกติดี 
แบบแผนที่ 7 การรู�จักตนเองและอัตมโนทัศนk (Self - perception/self - concept) 
     ผู�ปHวยรับประทานยาต�มสมุนไพรทุกวัน ปP 2559 เคยAdmitท่ีโรงพยาบาลบุ�งคล�าบุ�งคล�าด�วยUGIB ปP 2560 เจ็บปHวย
รุนแรงมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารใส�ท�อช�วยหายใจและส�งตัวไปรักษาต�อที่โรงพยาบาลหนองคาย หลังจากน้ันจึง



ได�หยุดกินยาต�มสมุนไพร ส�วนยาลดความดันโลหิตผู�ปHวยรับประทานยาไม�สมํ่าเสมอขาดนัดเป,นประจํา ครั้งล�าสุดขาดนัด
ขาดยานาน 5 เดือน ยังดื่มสุราเป,นประจาํ 3-5 วัน/สัปดาห1 เม่ือเกิดภาวะเจ็บปHวยในคร้ังน้ีทําให�เกิดความวิตกกังวล
พอสมควร 
แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ (Role and relationship pattern) 
     ป-จจุบันแยกทางกับสามีผู�ปHวยอยู�กับบุตรสาวอีก 2 คน อาย ุ 10 ปP และ 30 ปP ผู�ปHวยเป,นคนรับผิดชอบรายจ�ายใน
ครอบครัวรายได�เดือนละประมาณ  8,000  บาท  ผู�ปHวยเป,นคนอารมณ1ดี สัมพันธภาพกับเพื่อนบ�านปกติ 
แบบแผนที่ 9  เพศและการเจริญพันธk  (Sexuality pattern) อวัยวะสืบพันธ1ปกติ 
แบบแผนที่ 10  การปรับตัวและการเผชิญกับความเคียด (Coping/stress – tolerance  pattern) 
     ยอมรับว�ามีความเครียดบ�าง ดื่มสุราเพื่อคลายความกังวล มีเพื่อนคุยปรับทุกข1เม่ือเผชิญกับป-ญหาสามารถปรับตัวได� 
แบบแผนที่ 11  ความเชื่อ (Value/belief  pattern) 
     นับถือศาสนาพุทธ   มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรม และไสยศาสตร1 

 

การประเมินสภาพร�างกายเม่ือแรกรับ 

สภาพร�างกายทั่วไป       ผู�ปHวยหญิงไทย  นอนเปลมา รูปร�างท�วม ผิวสีดาํแดง  ดูซึมตอบคําถามช�า  

ศีรษะและใบหน�า          Head Normal shape and size,Normal face, Normal pubic hair, Pupil round and  
                                equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt reactive to light Both eyes  สีหน�าเรียบเฉย  
หู                            Ear canals are normal looking No discharge,Tympanic membranes intact  
จมูก                          Symmetrical,No septal deviation(deviated to Rt,Lt),No visble blockage,              
                                inflammation in the nostrils 
ปากและคอ                มุมปากตกด�านขวา  No stomatitis,No chelosis,No dental caries or gingivitis,Tongue  
                                not deviated,Pharynx not injected,Tonsils not enlarged, not injected, Trachea  
                                in midline,Thyroid gland not enlarged,Jugular veins not engorged,Cervical LN  
                                not palpable 
ทรวงอกและปอด          Symmetrical chest wall,Normal breathing movement,Expansion full Rt =Lt, 
                                Percussion resonance Rt=Lt , Normal breath sound respriatoty rate 20/min ,   
                                no adventitious sunds(Crepitation,Rhonchi, Wheezing),Vocal resonance,Rt=Lt 
                                Normal development ( Tanner stage I-V)No mass or abnormal discharge 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด     No active pre-cordial, no bulging, no thrill , no having . H.R. 102 / min.,  
                                      normal rhythm. Blood pressure 159/87mmHg  
ระบบต�อมไร�ท�อและนํ้าเหลือง  คลําไม�พบต�อมน้ําเหลืองโต ต�อมไทรอยด1ปกติ ตามร�างกายไม�พบก�อน 
ระบบทางเดินอาหาร             No distension, no dilated veins,Normal movement,No scar,Bowel sounds  
                                      normal,Soft, not tender, no mass,Liver and spleen can’t be palpated  
                                      No liver stigmata  
ระบบกระดูกกล�ามเน้ือ              No deformities, no petechiae, no rash,No edema  
                                      Mortor power แขนซ�ายเกรด 0 ขาซ�ายเกรด 1 
ระบบประสาท                     ซึมลง พูดช�า ตอบสนองช�า การทดสอบ BBK=negative,facial palsy=negative   



                                       Score E4V4M6, Pupil round and equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt reactive  
                                       to light Both eyes 
ระบบขับถ�ายและอวัยวะสืบพันธk     ลักษณะอวัยวะเพศปกติ   การขับถ�ายปกติ   มีท�องผูกบ�างเป,นบ�างครั้ง 
                                             ไม�มีประวัติโรคริดสีดวง 
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ3าหัวใจ         normal sinus rhythm 

ผล CT brain                          Hemorrhagic Right Basal ganglia ( 22 กุมภาพันธ1 2561 ) 

การวินิจฉัยโรค                         Hemorrhagic stroke with cirrhosis  with thrombocytopenia       

 

การตรวจทางห�องปฏิบัติการ  :       22 กุมภาพันธk 2561 เวลา 12.04 น. 

CBC                          ผล                                                                     ค�าปกติ 

Hb1   11.6  g/dl                                             12-16 g/dl 

Hct   *33  %                                                35-45 % 

WBC Count  8,430   cell/cu.mm                          5,000-10,000 cell/cu.mm 

RBC Count   3.95   x10-12/L                            4.2-5.5x10 6 cell/mm3 

Platelate Cound  *46,000   cell/cu.mm                      140,000-400,000 cell/cu.mm 

MCV    84   fl                                                80-100 fl 

MCH    29   pg                                                27-31 pg 

MCHC    35   g/dl                                             32-56 g/dl 

RDW-CV   13  % 

Neutrophil   76   %                                               40-70 % 

Lymphocyte   20  %                                                20-45 % 

Monocyte             3  %                                                1-5 % 

Eosinophil   1   %                                               0-5 % 

Basophil   0   %                                                0-1 % 

 

 

Chemistry                ผล                                                                 ค�าปกต ิ

BUN    8   mg/dl                                       5-23    mg/dl 

Creatinine   0.63  mg/dl                                       0.7-1.2 mg/dl 

Albumin                   4                    g/dl                                          0-15    g/dl    

ALP                         *167                 U/L                                          53-128 U/L    

ALT                         *79                   U/L                                          0-40    U/L 



AST                         *259                 U/L                                          0-40    U/L 

Bilirubin Direct          1.8                  mg%                                        0-5      mg% 

Protein Total            8.2                   g/dl                                         6.2-8.5   g/dl   

Total  Bilirubin          3.5                   mg%                                        0-1.5                                                                           

Electrolyte              ผล                                                                  ค�าปกติ 

Na    134   mmol/L                                    136-149   mmol/L 

K    3.40  mmol/L                                    3.5-5.30   mmol/L 

Cl    97   mmol/L                                    98-106    mmol/L 

TCO2    21   mmol/L                                      20-29    mmol/L 

Coagulance               ผล                                                                ค�าปกต ิ        

PT   13.2               sec                                            10.1-13.5 sec                                 

PTT   17.4               sec                                            22.6-29.4 sec 

INR   1.07               sec                                                               

การตรวจทางห�องปฏิบัติการ  :       1 มีนาคม 2561 เวลา 15.34 น. 

CBC                           ผล                                                                    ค�าปกติ 

Hb1   11.8  g/dl                                             12-16 g/dl 

Hct   35  %                                                35-45 % 

WBC Count  9,100   cell/cu.mm                          5,000-10,000 cell/cu.mm 

RBC Count   3.94   x10-12/L                            4.2-5.5x10 6 cell/mm3 

Platelate Cound  151,000   cell/cu.mm                      140,000-400,000 cell/cu.mm 

MCV    88   fl                                                80-100 fl 

MCH    30   pg                                                27-31 pg 

MCHC    34   g/dl                                             32-56 g/dl 

RDW-CV   14  % 

Neutrophil   77   %                                               40-70 % 

CBC (ต�อ)                   ผล                                                                ค�าปกต ิ

Lymphocyte   15  %                                                20-45 % 

Monocyte             8  %                                                1-5 % 

Eosinophil    0   %                                               0-5 % 

Basophil    0   %                                                0-1 % 

Chemistry ผล                                                                   ค�าปกติ 

Creatinine   0.45  mg/dl                                        0.5-1.5 mg/dl 



Na    135.8   mmol/L                                    136-149   mmol/L 

K    4.15  mmol/L                                    3.5-5.30   mmol/L 

Cl    101.6   mmol/L                                    98-106    mmol/L 

TCO2    24.8   mmol/L                                      20-29    mmol/L 

 

แผนการรักษา 

       ห�องฉุกเฉิน วันท่ี 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 11.55 น. 

- On IV 0.9%NSS 100 cc/hr. 

- ส�งLAB CBC ,BUN,Cr,E’lyte,LFT,Coagulance,DTX 

- NPO 

- EKG 12 lead 

- On oxygen canular 3 lit/min 

- แพทย1 Dx.Seizure , R/O intracranial lesion Refer CT brain with contrast ท่ีรพ.บึงกาฬ 

- ผลCTพบAcute right basal ganglia hematoma(size 1x0.8x0.7cm) consult staff med รพ.บึงกาฬให�
กลับมาAdmitที่รพ.บุ�งคล�าเพือ่Conservative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการรักษา ตึกผู�ปHวยหญิง วันท่ี 22 กุมภาพันธ1 2561 

วัน/เดือน/ปP Order For One Day Order For  Continuation 



22 กพ. 2561 

(16.20น.) 

 

 

 

 

 

 

 

23 กพ. 2561 

(09.00น.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15.45น.) 
 

 

27กพ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

- CT brain with contrast  

- On IV 0.9%NSS 100 cc/hr. 

- CBC,BUN,Cr,E’lyte,LFT,Coag,DTX 

- EKG 12 lead 

- On oxygen canular 3 lit/min 

- Dilantin 750 mg IV drip stat in 30 
min then 100 mg iv drip ทุก 8 hr 

- Nicardipine(1:5)stat 5 cc/hr.keep 
SBPน�อยกว�า 140 mmHg 

 

- DTX stat=165% 

- CBC,LFT,Coag 

- Vit K 10 mg IV stat 

- CT brain NC 

- Nicardipine(1:5)stat 5 cc/hr.keep 

SBPน�อยกว�า 140 mmHg 

- Dexa 8 mg IV ทุก 6 hr. 

- IV 0.9%NSS 100 cc/hr. 

- On oxygen canular 3 lit/min keep 
sat มากกว�า 95% 

- ได�ผลCTกลับมาพบHematoma size 
3.6x2.7x2.0cm ประสานRefer รพ.บึง
กาฬ 

 

- ติดตามcaseจากรพ.บึงกาฬ ผู�ปHวย
admitตึกอายุรกรรมหญิง มีป-ญหาเร่ือง
PLTต่ํา แพทย1ให�PLT 10 unit ป-จจุบัน
PLT=95,000 plan refer neuro
ศัลยกรรม รพ.สกลนคร หากPLT
มากกว�า100,000 วันนี้อาการคงที่Score 
E4V5M6  

- Regular diet 

- Record V/S 

- Folic (5) 1x1 oral pc 

- BCO 1x3 oral pc 
 

 

 

 

 

- นอนยกหัวเตียงสูง 30 องศา 

- Dilantin 100 mg iv drip ทุก 8 hr 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ปP Order For One Day Order For  Continuation 



1 มีค.2561 

(15.00น.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 มีค.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รับreferกลับจากรพ.บึงกาฬ Dx. 
Intracranial Hemorrhage(ICH )with 
Idiopathic thrombocytopenic 
purpura (ITP)  

- เร่ือง  ICHให�รักษาโดยให�ยา
Dilantin(100) 3x1 oral hs และ  
Amlodipine(5) 1x2 oral pc keep BP
น�อยกว�า140/90mmHg 

- เร่ือง ITP ให�ยาPrednisolone 4x3 
oral pc 

- On NSS lock 

- CBC,Electrolyte,Creatinin 

- Notify กายภาพบําบัด 

- Keep SBP 100-140 mmHg 
 

- Neuro sign ดี อาการท่ัวไปปกติ 
PLT=151,000 cell/mm3 แพทย1D/C 

Home Med 

- Amlodipine(5) 1x2 oral pc 

- Prednisolone 4x3 oral pc 

- MTV 1x2 oral pc 

- Enalapril(5) 1x2 oral pc 

- Dilantin(100) 3x1 oral hs 

- นัดติดตามอาการ 2 สัปดาห1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regular diet 

- Record V/S 

- Dilantin(100) 3x1 oral hs 

- Amlodipine(5) 1x2 oral pc 

- Prednisolone 4x3 oral pc 

- CaCO3 1x1 oral OD 

- Lorazepam(0.5) 1x1 oral hs 

- MTV 1x2 oral pc 

- Omeprazole(20) 1x1 oral pc  

ป0ญหาและข�อวินิจฉัยทางการพยาบาล 

ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 เสี่ยงต�อการเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน 



ข�อมูลสนับสนุน 

S : ชักเกร็ง ซึมลง เป,นมา 15 นาท ี

O : มุมปากด�านขวาตก,ประเมิน GCS  score E4V4M6 , Pupil round and equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt 

reactive to light Both eyes, Mortor power gr. V all, BBK+facial palsy negative 

A :โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป,นผลมาจากหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจาก

ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส�งผลทาํให�เลือดไม�สามารถไหลเวียนไปยังสมองได� ผู�ปHวยควรได�รับ

การวินิจฉัยท่ีรวดเร็วภายใน 4.5 ชั่วโมง เพื่อให�ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) อย�างทันท�วงที 

P : Diagnosis seizure , R/O Intracranial lesion แพทย1พิจารณา refer CT brain with contrast ที่โรงพยาบาลบึง

กาฬเนื่องจากอาการชักอาจเกิดจากพยาธสิภาพที่สมอง Plan Consult staff Med โรงพยาบาลบึงกาฬ เพื่อให�การ

รักษาต�อไป 

วัตถุประสงคk 

เพื่อวินิจฉัยโรคและผู�ปHวยได�รับการรักษาที่ถูกต�อง 

เกณฑkการประเมินผล 

-ผู�ปHวยได�รับการดูแลตามแนวทาง Stroke fast track 

-ผู�ปHวยได�รับการส�งต�อภายใน 30 นาที 

กิจกรรมการพยาบาล 

1.ซักประวัติ ตรวจร�างกาย ประเมินอาการแรกรับ โดยใช� CPG stroke  

2.ประเมินระดับความรู�สึกตัวและระบบประสาทโดยใช� Glasgow Coma Scale (GCS)  

3.รายงานแพทย1เวรรับทราบและให�การพยาบาลผู�ปHวยตามแนวทาง stroke ได�แก� 

      -ให�สารน้ํา 0.9%NSS 1,000 ml drip 100 cc/hr. 

      -ส�งตรวจทางห�องปฏิบัติการ ได�แก� CBC,BUN,Cr,Electrolyte,DTX stat,Coagulance 

      -ตรวจ EKG 12 lead,Retain foley’s cath 

      -จัดท�านอนให�ผู�ปHวยนอนศีรษะสูงประมาณ 30 องศา เพื่อลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ 

      -ดูแลทางเดินหายใจให�โล�ง ให�ออกซิเจน 3 lit/min เพื่อให�เลือดนําพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได�ดีข้ึน 

4.แพทย1 Diagnosis Seizure , R/O intracranial lesion Consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬและประสานส�ง

ต�อไปยังศูนย1CTโรงพยาบาลบงึกาฬ เพื่อ CT brain with contrast  

 

 

 

 ประเมินผล 

     วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 13.00 น. Referผู�ปHวยไป CT brain with contrast ท่ีโรงพยาบาลบึงกาฬ ผู�ปHวย

ได�รับการดูแลและการพยาบาลตาม CPG Stroke แต�ใช�เวลาในการส�งต�อ 75 นาที(>30นาที ) เนื่องจากแพทย1สงสัย



ผู�ปHวยมีอาการชักจากการดื่มสุราและสงสัยภาวะมีเลือดออกในสมอง เวลา 15.40น.ผล CTพบ Acute right basal 

ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7cm) ซ่ึงไม�ใช�กลุ�ม Stroke fast trackเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง แพทย1เวร 

consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬ ให�นําผู�ปHวยกลับมาAdmit ที่โรงพยาบาลบุ�งคล�า Plan Conservative ให�ยา

ปdองกันการชัก Dilantin 750 mg IV drip stat in 30 min then 100 mg iv drip ทุก 8 hr.และยาลดความดันโลหิต 

Nicardipine (1:5) stat 5 cc/hr. keep SBP น�อยกว�า 140 mmHg ติดตามอาการ Plan refer CT ซํ้าพรุ�งนี้  

(23 กุมภาพันธ1 2561) 

ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงต�อการเกิดภาวะชักเกร็งซํ้าเนื่องจากมีเลือดออกใสมอง 

ข�อมูลสนับสนุน 

S : ญาติให�ประวัติว�าผู�ปHวยชักเกร็งท่ีบ�านนานประมาณ 1 นาที ก�อนมาถึงโรงพยาบาล 15 นาท ี

O : ผลCTพบ Acute right basal ganglia hematoma(size 1x0.8x0.7cm),ประเมินGCS  score E4V4M6 , Pupil 

round and equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt reactive to light Both eyes, Mortor power gr. V all, 

BBK+facial palsy negative 

A : เม่ือเส�นเลือดในสมองแตกหรือฉีกขาดจนเกิดเลือดออก และต�อมากลายเป,นเลือดค่ังในสมอง ผู�ปHวยมักมีอาการปHวย

ต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย�างทันทีทันใด หรืออาจเกิดข้ึนหลังจากเวลาผ�านไประยะหน่ึงแล�วอาการค�อย ๆ ทรุดหนักลง ซ่ึง

ลักษณะอาการที่ปรากฏนั้น ข้ึนอยู�กับบริเวณสมองที่เกิดเลือดค่ัง อาการท่ีเกิดข้ึนกับผู�ปHวยเลือดค่ังในสมอง ได�แก� ปวด

หัวรุนแรงในทันที เฉยชา เซ่ืองซึม สับสนมึนงง เพ�อ กระวนกระวาย แขนขาอ�อนแรง พูดลําบาก เสียการทรงตัว มีอาการ

ชัก ทั้ง ๆ ท่ีไม�เคยประสบภาวะชักมาก�อน 

P : ให�ยาปdองกันการชัก Dilantin 750 mg และยาลดความดันโลหิต Nicardipine keep SBPน�อยกว�า 140 mmHg 

ติดตามอาการอย�างใกล�ชิด Plan refer CTซํ้า เพื่อติดตามขนาดเลือดที่ออกในสมอง 

วัตถุประสงคk 

เพื่อปdองกันการชัก 

เกณฑkประเมินผล 

- ผู�ปHวยไม�เกิดอาการชักเกร็ง 

- vital signปกติ Blood pressure ≤140/90 mmHg 

- Oxygen sat ≥95% 

กิจกรรมการพยาบาล 

1.ประเมินอาการผู�ปHวย ติดตามสัญญาณชีพทุก 4 ชม. 

2.ประเมินระดับความรู�สึกตัวและระบบประสาทโดยใช� Glasgow Coma Scale (GCS) 

3.Monitor vital sign Keep Blood pressure ≤140/90 mmHg , Keep oxygen sat ≥ 95% 

4.ดูแลให�ผู�ปHวยได�รับยาตามแผนการรักษา ได�แก�ยาปdองกันการชัก Dilantin 750 mg IV drip stat in 30 min then 

100 mg iv drip ทุก 8 hr.และยาลดความดันโลหิต Nicardipine(1:5)stat 5 cc/hr.keep 

5.จัดให�ผู�ปHวยอยู�ในบริเวณที่สังเกตได�ง�ายและติดตามอาการชักอย�างใกล�ชิด 



ประเมินผล 

     วันที ่23 กุมภาพันธ1 2561 เวลา14.00 น.ผู�ปHวยรู�สึกตัวดีไม�มีอาการชักเกร็ง BT=37.8 องศาเซลเซียส, PR=104 

คร้ัง/นาที, BP=140/90 mmHg, Oxygen sat = 96% room air, Score E4V5M6 แขนข�างซ�ายอ�อนแรง gr.III แพทย1 

refer CT brain non contrastซํ้า เวลา 11.00 น.ผล CTพบมีเลือดออกในสมองมากยิ่งข้ึน (size 3.6 x 2.7 x2.0 cm) 

แพทย1จึงประสาน refer ผู�ปHวยไปรักษาต�อท่ีโรงพยาบาลบึงกาฬเวลา15.45น. ผู�ปHวยAdmitที่โรงพยาบาลบึงกาฬ วันท่ี

23-28 กุมภาพันธ1.2561 เป,นเวลา 5 วัน แพทย1ได�ให�ยา Dilantin,Dexamethasoneและติดตามอาการจนกระทั่งผู�ปHวย

อาการดีข้ึน แพทย1โรงพยาบาลบึงกาฬจึงได�ส�งตัวผู�ปHวยกลับมาAdmitท่ีโรงพยาบาลบุ�งคล�า เพื่อConservativeและทํา

กายภาพบําบัดต�อไป ในวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

 

ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3 เสี่ยงต�อภาวะมีเลือดออกตามอวัยวะต�างๆ เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ํา 

ข�อมูลสนับสนุน  

S :  มีประวัติเป,น UGIB refer จากโรงพยาบาลบุ�งคล�าไปรักษาต�อท่ีโรงพยาบาลหนองคาย ปP 2560     

O : ผู�ปHวยมีภาวะ Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) ,Platelets 46,000 cell/mm3 (22 กุมภาพันธ1.

2561) 

A : ภาวะ Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) คือ ภาวะเกล็ดเลือดต่ําท่ีเกิดจากการสร�าง 

autoantibodiesต�อเกล็ดเลือด ทําให�จํานวนเกล็ดเลือดน�อยกว�า 100,000 cell/mm3 ส�งผลให�ผู�ปHวยมีเลือดออก

ผิดปกติ อาจพบจุดจ้ําเลือดตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสําคัญต�างๆ หากไม�ได�รับการรักษาพยาบาลที่

เหมาะสมอาจทําให�ผู�ปHวยเสียชีวิตได� 

P : ให�ยาDexamethasone 8 mg IV ทุก 6 hr.,ติดตามอาการเลือดออกอย�างใกล�ชิด,ติดตามผลการตรวจเลือดทาง

ห�องปฏิบัติการ,Plan consult อายุกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬหากเกล็ดเลือดไม�เพิ่มข้ึน 

วัตถุประสงคk  

เพื่อปdองการเกิดภาวะเลือดออก 

เกณฑkการประเมินผล 

1. ไม�มีจุดจ้ําเลือดตามร�างกาย ไม�มีป-สสาวะ/อุจจาระปนเลอืด ไม�มีเลือดออกตามไรฟ-น 

2. ผล Platelets อยู�ในเกณฑ1 140,000-400,000 cell/mm3 

3. ผล PT,PTT,INRปกติ 

4. CT ไม�พบเลือดออกมากข้ึน 

กิจกรรมการพยาบาล 

1.ให�ผู�ปHวยนอนพักบนเตียง สังเกตและบันทึกอาการผู�ปHวย ติดตามสัญญาณชีพทุก 4 ชม.  

2. สังเกตอาการเลือดออกตามร�างกายเช�น จุดจ้าํเลือด ป-สสาวะอุจจาระเป,นเลือด เลือดออกตามไรฟ-น  

3.ประเมิน Neuro sign ทุก 4 ชม.หากผู�ปHวยมีอาการซึมลงสับสน อาจเกิดจากมีเลือดออกในสมองมากข้ึน 

4.ดูแลให�ผู�ปHวยได�รับสารน้ํา 0.9%NSS 100 cc/hr.ตามแผนการรักษาและยาDexamethasone 8 mg IV ทุก 6 hr.เพื่อ



กระตุ�นให�ร�างกายการสร�างเกล็ดเลือดเพิ่มมากข้ึน 

5.ดูแลให�ผู�ปHวยรับประทานอาหารอ�อนย�อยง�ายเพื่อปdองกันการเกิดแผลท่ีปากและระบบทางเดินอาหาร  

6. เฝdาระวังการพลัดตกหกล�มและอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน โดยดึงไม�ก้ันเตียงข้ึนทุกคร้ังหลังให�การพยาบาล ให�ผู�ปHวยนอน

เตียงที่ 2 ฝ-�งผู�ปHวยหญิง เพื่อจะได�สังเกตเห็นผู�ปHวยได�ง�าย 

7.ติดตามผลการตรวจเลือดทางห�องปฏิบัติการทุกวัน เพื่อดูปริมาณเกล็ดเลือดว�าเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

8.แนะนําญาติให�ช�วยเหลือผู�ปHวยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

ประเมินผล 

     วันที่ 2 มีนาคม 2561 ติดตามประเมินอาการที่ตึกผู�ปHวยใน หลังจากให�การดูแลรักษาตามแผนที่วางไว� ผู�ปHวยไม�มีจุด
จ้ําเลือดตามร�างกาย ป-สสาวะ/อุจจาระปกติ Platelets=151,000cell/mm3 ,ผลPT=13.2 sec ,PTT=17.4 sec 
,INR=1.07 sec ซ่ึงแปลผลปกติ, ผล CT (size 3.6 x 2.7 x 2.0 cm) ขนาดเท�าเดิมไม�พบเลือดออกเพิ่มข้ึน ประเมิน 
GCS  score E4V5M6 , Pupil round and equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt reactive to light Both eyes 
,Oxygen sat = 96% room air แพทย1 Plan D/C วันท่ี 1 มีนาคม 2561 
 
ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4การช�วยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบกพร�องเน่ืองจากแขนขาซ�ายอ�อนแรง 

ข�อมูลสนับสนุน 

S: ผู�ปHวย Admit ท่ีโรงพยาบาลบึงกาฬ 5 วัน ตั้งแต�วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ1 2561 กลบัมารักษาต�อเนื่องที่โรงพยาบาล

บุ�งคล�า วันท่ี 1 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลบึงกาฬแจ�งว�าผู�ปHวยยังมีอาการแขนขาซ�ายอ�อนแรง 

O:ประเมิน Motor power แขนซ�ายเกรด 0 ขาซ�ายเกรด 1 ผู�ปHวยไม�สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�ด�วยตนเอง 

วัตถุประสงคk  

กําลังกล�ามเนื้อแข็งแรงข้ึน ไม�มีภาวะแทรกซ�อน ช�วยตัวเองได�ดีข้ึน 

เกณฑkการประเมิน 

1.เปลี่ยนท�าลุกนั่งบนเตียง และรถเข็นได� 

2.ไม�มีแผลกดทับ กล�ามเนื้อเห่ียวลีบหรือการหดร้ัง 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินอาการทางระบบประสาทว�า ผู�ปHวยมีข�อจํากัดในการ เคลื่อนไหวมากน�อยเพียงใด 

2. ตรวจสอบสีผิว ความตึงตัวของผิวหนัง อุณหภูมิ ความชื้น ทุก 2-4 ชั่วโมง ดูว�ามีอาการบวมแดงหรือแดงบริเวณใดบ�าง 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีกดทับนานๆ 

3. จัดท�าให�ผู�ปHวยนอนในท�าที่สบาย ให�ศีรษะ ไหล� สะโพก อยู�ในท�าท่ีถูกต�อง จัดให�นอนบนท่ีนอนที่สามารถเฉลี่ยน้ําหนัก

ได�ทั้งตัว ช�วยพลิกตะแตงตัวทุก 2 ชม. เพื่อปdองกันการเกิดแผลกดทับ 

4. กระตุ�นให�ผู�ปHวยออกกําลังกายกล�ามเน้ือส�วนที่ยังแข็งแรงอยู� และพยาบาลช�วยออกกําลังที่อ�อนแรง ทุก 2 – 4 ชั่วโมง 

เพื่อปdองกันกล�ามเนื้อเห่ียวและหดรั้งประเมินผล 

5.ดูแลผิวหนังให�แห�งสะอาด ทําความสะอาดหลังการขับถ�ายและดูแลผ�าปูท่ีนอนให�เรียบตึง 



6.ประสานกายภาพบําบัดเพื่อฟwxนฟูสภาพกล�ามเน้ือให�กับผู�ปHวย 

7.สอนญาติให�มีส�วนร�วมในการฟwxนฟูสภาพผู�ปHวย 

ประเมินผล 

     วันที ่ 2 มีนาคม 2561 ประเมินผู�ปHวยท่ีตึกผู�ปHวยในโรงพยาบาลบุ�งคล�า ผู�ปHวยให�ความร�วมมือกับกิจกรรมการฟwxนฟู

สภาพ สามารถลงน่ังรถเข็นได�นานๆ รับประทานอาหารเองได� แต�ยังต�องมีคนช�วยปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอย�าง เช�น 

อาบน้ํา ลุกเดิน ผู�ปHวยไม�มีแผลกดทับ ไม�มีกล�ามเน้ือเห่ียวลีบ ประสานกายภาพบาํบัดเพือ่ให�ผู�ปHวยได�รับการดูแลต�อเนื่อง 

ผลการประเมินADLจากทีมกายภาพ = 3 คะแนน ประเมิน score E4V5M6, Motor power แขนซ�ายเกรด0 ขาซ�าย

เกรด1 เท�าเดิม แพทย1 Plan D/C วันที่ 1 มีนาคม 2561 และนัดทํากายภาพต�อเน่ือง 

 
ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 5 ความรู�สึกมีคุณค�าในตนเองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสูญเสียบทบาทหน�าที่ของตนเอง 

ข�อมูลสนับสนุน  

S : ผู�ปHวยบอกว�าตนได�หย�าร�างกับสามี ตอนนี้อยู�กับลูกสาวอีก2คน รู�สึกกังวลในการดําเนนิชีวิตและรายได�ของครอบครัว 

O : ท�าทางผู�ปHวยดูซึมและกังวล 

วัตถุประสงคk  

ผู�ปHวยและครอบครัวสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพ ศักยภาพและบทบาท 

เกณฑkการประเมิน 

1.ยอมรับภาพลักษณ1ที่เปลี่ยนแปลง ให�ความร�วมมือในกิจกรรมการรักษาพยาบาล และสามารถช�วยตนเองได�มากข้ึน 

2.ผู�ปHวยมีสีหน�าที่สดชื่นข้ึน 

กิจกรรมการพยาบาล 

1.ประเมินแบบแผนการดํารงชีวิต บทบาท และความรับผิดชอบ ของผู�ปHวยในครอบครัว 

2.ยอมรับพฤติกรรมที่ผู�ปHวยแสดงออก ยอมรับความรู�สึกคับข�องใจของผู�ปHวยต�อการเปลี่ยนแปลงในความสามารถ 

3.ชี้แจงความเป,นจริงเก่ียวกับสภาพของผู�ปHวยเพื่อให�ผู�ปHวยยอมรับและไม�กล�าวโทษว�าความเจ็บปHวยที่เกิดข้ึนเป,น

ความผิดของตน 

4.ช�วยให�ผู�ปHวยได�ระบายป-ญหาข�องใจ โดยพยาบาลจะต�องรับฟ-ง และแสดงความเห็นอกเห็นใจให�การพยาบาลด�วยความ

เอาใจใส� เม่ือผู�ปHวยได�ระบายความโกรธความกลัว ความสิ้นหวังจะทําให�ผู�ปHวยสบายใจข้ึน คอยปลอบประโลมใจให�ผู�ปHวย

มีความหวังและเสริมแรงทางบวก 

5. สนับสนุนให�ผู�ปHวยมีกําลังใจ และมีความรู�สึกดี โดยใช�คําพูดท่ีสุภาพ และสัมผัสผู�ปHวยอย�างนุ�มนวล 

6.กระตุ�นและส�งเสริมให�ผู�ปHวยช�วยเหลือตนเองมากที่สุดพร�อมกล�าวชมเชยส�งเสริมให�ผู�ปHวยคิดและพูดในทางบวก 

หลีกเลี่ยงความคิดทางลบท่ีจะทําให�ตัวเองรู�สึกมีคุณค�าลดลง 

7.อธิบายให�ครอบครัวหรือญาติยอมรับสภาพของผู�ปHวย แนะนําให�ปฏิบัติต�อผู�ปHวยที่แสดงให�เห็นถึงคุณค�า เป�ดโอกาสให�

ครอบครัวได�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการฟwxนฟูผู�ปHวย 

ประเมินผล  



     ผู�ปHวยมีสีหน�าสดชื่น ช�วยตัวเองได�มากข้ึน ยอมรับภาพลักษณ1และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงได�พอสมควร ญาติให�ความ

ช�วยเหลือและดูแลผู�ปHวย  

 
ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 6 ผู�ปHวยและครอบครัวขาดความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับการดาํเนินของโรค การรักษาและ
การพยากรณ1โรค 
ข�อมูลสนับสนุน  
 S : ผู�ปHวยถามว�า ดิฉันจะหายเป,นปกติไหมคะ 
 O : ผู�ปHวยมีสีหน�าวิตกกังวล 
วัตถุประสงคkการพยาบาล 
 ผู�ปHวยและครอบครัวสามารถบอกแนวทางการรักษาและการดําเนินของโรคได�ถูกต�อง 
กิจกรรมการพยาบาล 
1. สร�างสัมพันธภาพที่ดีกับผู�ปHวยและญาต ิเพื่อให�มีความไว�วางใจ 
2. ประเมินระดับความเข�าใจ การพยากรณ1โรคต�อการปรับตัวของผู�ปHวยและครอบครัว พร�อมให�ความรู� 
แก�ผู�ปHวยและครอบครัวเก่ียวกับความหมายของโรค การรักษา การเปลี่ยนแปลงทางสรีระร�างกายที่เกิดข้ึน หลัง 
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความพิการที่ต�องได�รับการฟwxนฟ ู
3. กระตุ�นให�มีกิจกรรมที่ส�งเสริมการรับรู�ของผู�ปHวย เช�น อ�านหนังสือ ดูโทรทัศน1 และส�งเสริมให�มีการสื่อสารระหว�าง
ผู�ปHวยและญาต ิ
4. ให�ญาติมีส�วนร�วมในการดูแลผู�ปHวย เช�น การออกกําลังกาย การพลิกตะแคงตัว การปฏิบัติกิจวัตรอ่ืนๆ 
5. เน�นถึงความสําคัญในการฟwxนฟูสภาพอย�างต�อเน่ืองและความสาํคัญในการปdองกันอุบัติเหตุต�างๆ 
6. เป�ดโอกาสให�ผู�ปHวยและญาติซักถามข�อสงสัยในป-ญหาต�างๆ และสอนญาติถึงวิธีการให�ความช�วยเหลือผู�ปHวย 
ประเมินผล  
     ผู�ปHวย/ครอบครัวและญาติเข�าใจเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและสามารถบอกแนวทางการรักษาและการดําเนิน
ของโรคได�ถูกต�อง 
     หลังจากที่ผู�ปHวยเข�ารับการรักษาได�รับไว�ติดตามดูแลและเยี่ยมอาการท้ังหมด 3 ครั้งพบว�าผู�ปHวยได�รับการดูแลอย�าง
ต�อเนื่อง ข�อวินิจฉัยการพยาบาลที ่ 1 ถึง 6 ได�รับการแก�ไขท้ังหมด และยังคงต�องเฝdาติดตามอาการอย�างต�อเนื่องต�อไป
เม่ือผู�ปHวยจําหน�ายออกจากโรงพยาบาล มีการให�คําแนะนําในการปฏิบัติตัวอย�างถูกต�องและเหมาสม การรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลท้ังหมด 8 วัน และนัดเพื่อให�มาพบแพทย1เพือ่ติดตามอาการต�ออีก 2 สัปดาห1 
 
ตอนที่   2  ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผ�านมา  (ต�อ)       
 
การติดตามเย่ียมบ�าน 
     ผู�ปHวยจําหน�ายออกจากโรงพยาบาลบุ�งคล�า วันที่ 3 มีนาคม 2561  ผู�ศึกษาได�ติดตามเยี่ยมบ�านจํานวน 4 ครั้ง  
(2 สัปดาห1ต�อ 1 คร้ัง) และเยี่ยมให�ความรู�จนครบ  3 เดือน เพื่อประเมินความยั่งยืน โดยสรุปป-ญหาได�ดังนี้ 
ป0ญหาของผู�ป+วย สรุปได� 3 ประเด็น คือ 
     - ด�านร�างกาย ผู�ปHวยมีแขน-ขาซ�ายอ�อนแรงเคลื่อนไหวและช�วยเหลือตัวเองได�น�อย ต�องนั่งรถเข็น ต�องใช�อุปกรณ1
ช�วยเดิน (Walker) และมีคนดูแล ผู�ปHวยบอกว�าเคยเดินสะดุดล�มบริเวณพื้นต�างระดับ” 



     -  ด�านจิตใจ อารมณ1 ผู�ปHวยมีความรู�สึกท�อแท� เหงา ว�าเหว� หมดกําลังใจ กลัวไม�หาย กลัวเป,นภาระ ผู�ปHวยบอกว�า 
“ปdารู�สึกท�อแท�ที่ต�องปHวยแบบนี้ ไม�อยากเป,นภาระให�ใคร”นํ้าตาคลอขณะพูด 
     - ด�านสังคมและเศรษฐกิจ การเข�าร�วมกิจกรรมทางสังคมลดลง สัมพันธภาพกับเพื่อนลดลง ไม�สามารถทํางานได�
ตามปกติทําให�ขาดรายได� รวมทั้งต�อง ผู�ปHวยบอกว�า “พอไม�สบายก็ไม�ได�ทํางาน จะไปงานเลี้ยงต�างๆก็ไปไม�ได� เม่ือก�อน
จะสังสรรค1พบปะกับเพื่อนประจํา” 
ป0ญหาของผู�ดูแล สรุปได� 3 ประเด็น คือ 
     - ด�านร�างกาย ร�างกายทรุดโทรม เหนื่อย พักผ�อนไม�เพียงพอ ปวดเม่ือยกล�ามเนื้อ บุตรสาวผู�ดูแลบอกว�า 
“ดิฉันต�องคอยช�วยแม�อาบนํ้า ใส�เสื้อผ�าให� บางครั้งอุ�มข้ึน-ลงพื้นต�างระดับก็มีอาการปวดหลังบ�อย ๆ” 
     - ด�านจิตใจ มีความเครียดและวิตกกังวล ซ่ึงเป,นผลมาจากการท่ีต�องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน กลัวว�าผู�ปHวยจะมี
อาการรุนแรงข้ึน ลูกสาวบอกว�า “ดิฉันทํางานที่เซเว�นเวลาลงพักจะต�องกลับบ�านไปดูอาการแม� เอาอาหารไปส�งเพราะ
กลัวแม�จะอาการทรุดลงหรือเกิดอุบัติเหตุเพราะไม�มีคนดูแล บางคร้ังก็เครียดที่ต�องดูแลลุงทุกวัน” 
     - ด�านสังคมและเศรษฐกิจ การทํากิจกรรมทางสังคมและการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบ�านลดลง รายได� 
ไม�เพียงพอกับรายจ�าย ลูกสาวบอกว�า “เม่ือก�อนแม�มีร�านเสริมสวยหารายได�ช�วยกัน ตอนน้ีแม�ทํางานไม�ได�รายได�ส�วนนั้น
หายไป ดิฉันเป,นคนรับผิดชอบท้ังหมด ยอมรับว�าเครียดคะ” 
     จากป-ญหาที่สรุป ได�นํามาวางแผนการดูแลโดยใช�กระบวนการพยาบาลท่ีบ�านดังนี ้
ข�อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
     1. บกพร�องในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเนื่องจากกล�ามเนื้ออ�อนแรง 
     2. ผู�ปHวย ครอบครัวมีภาวะเครียดเนื่องจากต�องปรับตัวต�อการเจ็บปHวย 
     3. เสี่ยงต�อการเกิดโรคซํ้าและภาวะแทรกซ�อน  
     4. เสี่ยงต�ออุบัติเหตุหกล�มเนื่องจากสภาพบ�าน และสิ่งแวดล�อมไม�เหมาะสม 
เป3าหมายการพยาบาล 
     1. เพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตรประจาวัน 
     2. แก�ไขและปdองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร�วม เช�น การเป,นกลับซํ้า ข�อติด แผลกดทับ 
     3. ลดความเครียด ส�งเสรมิการปรับตัวที่เหมาะสมของผู�ปHวยและครอบครัว 
     4. ปdองกันการเกิดอุบัติเหตุหกล�มจากสิ่งแวดล�อมท่ีไม�เหมาะสม 
     5. เพิ่มการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการดูแล 
กิจกรรมการพยาบาล 
     1. สร�างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ ผู�ปHวย ครอบครัว และชุมชน เชื่อมโยงการดูแล สร�างช�องทางการสื่อสารร�วมกัน 
เช�น ไลน1 โทรศัพท1 EMS member club ระบบแจ�งเหตุด�วน1669 
     2. ร�วมวางแผนจําหน�าย และ วางแผนเยี่ยมบ�าน  
ตอนที่   2  ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผ�านมา  (ต�อ)       
     3. เยี่ยมทางโทรศัพท1ทุก 1 สัปดาห1 และติดตามเยี่ยมบ�าน 4 ครั้ง ต�อเนื่องจนครบ 3 เดือน 
     4. ประเมินป-ญหา ตรวจร�างกาย โดยใช�แบบบันทึกภาวะสุขภาพผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง (INHOMESSS) 
     5. เสริมพลัง สอน เป,นพี่เลี้ยง และให�กําลังใจ ให�คําปรึกษาแก�ผู�ปHวย ครอบครัว 
     6. ทางโรงพยาบาลบุ�งคล�าได�สนับสนุนอุปกรณ1ท่ีจําเป,น เช�น รถเข็น ที่นอนลม อุปกรณ1ช�วยเดิน(walker)ให�กับผู�ปHวย 
     7. เป,นที่ปรึกษาแก�ทีมสุขภาพ และภาคีเครือข�าย 



     8. ค�นหาผู�ดูแลสํารอง และภาคีเครือข�ายร�วมดูแล 
     9. จัดให�เข�าถึงบริการจากสหวิชาชพี และสวัสดิการด�านสังคม 
   10. ประสานงานกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตาํบลบุ�งคล�า อสม.ประจําหมูบ�าน ในการช�วยผู�ปHวยจัดท่ีพักอาศัย ทํา
ความสะอาดบริเวณรอบบ�าน จัดสภาพแวดล�อมที่เอ้ือต�อการฟwxนฟ ู
ประเมินผลการเย่ียมบ�าน 
ติดตามเยี่ยมบ�านจํานวน 4 ครั้ง ได�แก� 
     คร้ังที่ 1 วันที่ 16  มีนาคม  2561 
     คร้ังที่ 2 วันที่ 30  มีนาคม  2561 
     คร้ังที่ 3 วันที่ 12  เมษายน  2561 
     คร้ังที่ 4 วันที่ 26  เมษายน  2561 
     จากการติดตามเยี่ยมบ�านพบว�าสภาพแวดล�อมที่บ�านผู�ปHวยเป,นพื้นบ�านลาดซีเมนต1 เป,นบ�านชั้นเดียว จัดของไม�เป,น
ระเบียบ รอบบ�านมีเศษขยะเกลื่อนกลาด ผู�ปHวยนอนที่พื้น กางมุ�ง ผ�าห�มที่นอนเหม็นอับ 
     ผลการประเมินความรู�ของผู�ปHวยและญาติเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง พบว�าผู�ปHวยและญาติมีความรู�เข�าใจเร่ืองการ
ดําเนินของโรค การรักษา การปdองกัน การฟwxนฟูแต�เนื่องจากขาดคนดูแลประจําเพราะลูกสาวต�องทํางาน บางครั้งญาตไิม�
มีเวลาทําให�ขาดความต�อเน่ืองในการดูแลผู�ปHวย ผู�ศึกษาจึงได�วางแผนร�วมกับทีมสหวิชาชพีและภาคีเครือข�ายเพื่อเข�ามามี
ส�วนร�วมในการดูแลผู�ปHวยต�อไป 
     หลังติดตามเยี่ยมบ�านครบ4ครั้ง ป-ญหาได�รับการแก�ไข อาการโดยทั่วไปของผู�ปHวยดีข้ึน สีหน�าสดชื่น พูดได�ปกติ 
สามารถใช�มือซ�ายหยิบจับของได� รับประทานอาหารเองได� ไม�มีกล�ามเนื้อลีบ ฝ�กหัดเดินโดยใช�ไม�พยุงเดินได� ขับถ�ายปกติ 
ผู�ปHวยรู�สึกมีความหวังเนื่องจากตอนแรกไม�สามารถเดินได�แต�เม่ือปฏิบัติตามคําแนะนําแล�ว ผู�ปHวยสามารถเดินเองได�จึงมี
กําลังใจและมีความหวังมากยิ่งข้ึน             
4.สรุปสาระสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการ 

     กรณีศึกษาผู�ปHวยหญิงไทยอายุ  54  ปP  สถานภาพหย�าร�าง  นับถือศาสนาพุทธ  HN :  0016412 มีโรคประจําตวั

เป,นความดันโลหิตสูงกินยาไม�สมํ่าเสมอ ขาดนัดติดตามอาการ มีประวัติดื่มสุราทุกวัน เข�ารับการรักษาที่ห�องอุบัติเหตุ –  

ฉุกเฉินโรงพยาบาลบุ�งคล�า  วนัที่  22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 11.45 น. ด�วยอาการชักเกร็ง เป,นมา 15 นาที หลังชักมี

อาการซึม ตอบคําถามช�า อุณหภูมิร�างกาย  36.7  องศาเซลเซียส  อัตราการเต�นของหัวใจ   102  คร้ังต�อนาที จังหวะ

การเต�นสมํ่าเสมอ  อัตราการหายใจ  18  ครั้งต�อนาที   ความดันโลหิต  159/87  มิลลิเมตรปรอท ตรวจร�างกาย 

Glasgow coma scale : E4V4M6, Pupil 4:4 mm reactive to light both eyes, lung Rhonchi BL, SpO2 sat 

94%, DTX :165 mg,กล�ามเนื้อแขนขาซ�ายอ�อนแรง Mortor power แขนซ�ายเกรด 0 ขาซ�ายเกรด 1 ซึมลง พูดช�า 

ตอบสนองช�า การทดสอบBBK=negative, facial palsy=negative  แพทย1ให�การวินิจฉัยเป,น Seizure,R/O 

intracranial lesion พิจารณาส�ง CT brain with contrast ท่ีโรงพยาบาลบึงกาฬ ผล CTพบAcute right basal  

ตอนที่   2  ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผ�านมา  (ต�อ)       

ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7 cm) ผู�ปHวยรายนี้ไม�เข�าเกณฑ1 Stroke fast track เน่ืองจากมีเลือดออกใน

สมอง แพทย1จึง consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬและให�กลับมาAdmit ต�อท่ีโรงพยาบาลบุ�งคล�าเพื่อ

Conservative ให�ยากันชัก (Dilantin) ยาลดความดันโลหิต (Nicardipine) Keep BP น�อยกว�า140/90 mmHg 



          วันท่ี 23 กุมภาพันธ1 2561 ส�ง CT ซํ้า พบHematoma size 3.6 x 2.7 x 2.0 cm ซ่ึงมีขนาดใหญ�ข้ึน ผลตรวจ

เลือด Platelate Cound = 46,000 cell/mm3 แพทย1จึงประสานRefer โรงพยาบาลบงึกาฬ Dx. Hemorrhagic 

stroke with thrombocytopenia ผู�ปHวย Admit ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ วันที ่23-28 กุมภาพันธ1 2561เป,นเวลา 5 วัน 

ขณะAdmit ท่ีตึกอายุรกรรมหญิง มีป-ญหาเร่ือง PLTต่ํา แพทย1ให� PLT 10 unit PLTเพิม่ข้ึนเป,น 95,000 cell/mm3 

plan refer neuro ศัลยกรรมโรงพยาบาลสกลนครหาก PLT ≥100,000 cell/mm3 เพื่อรับการผ�าตัด อาการท่ัวไปคงท่ี 

score E4V5M6 motor power เท�าเดิม 

          วันท่ี 1 มีนาคม 2561 เวลา 15.51น.รับ Refer ผู�ปHวยกลับมาจากโรงพยาบาลบงึกาฬ Dx. Intracranial 

Hemorrhage(ICH) with Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) เรื่อง  ICHให�รักษาโดยให�ยา 

Dilantin(100) 3 x 1 oral hs. และ  Amlodipine (5) 1 x 2 oral pc keep BPน�อยกว�า140/90 mmHg เรื่อง ITP ให�

ยาPrednisolone 4 x 3 oral pc และรับประทานยาอ่ืนต�อเนื่อง ประสานกายภาพเพื่อประเมินอาการและทํา

กายภาพบําบัดต�อเน่ือง 

          วันท่ี 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. Neuro sign อาการทั่วไปปกติ PLT=151,000 cell/mm3 แพทย1 D/C 

นัดติดตามอาการ 2 สัปดาห1 

 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

          ศึกษาข�อมูลจากผู�ปHวย ญาติ เวชระเบียน ศึกษาความรู�ทางวชิาการและกรอบแนวคิดทางการพยาบาลจากตํารา 

วารสาร งานวิจัย Websiteและผู�เชี่ยวชาญด�านโรคหลอดเลือดสมอง 

         1. เลือกเรื่องที่จะทําการศึกษาจากผู�ปHวยท่ีเคยได�รับมอบหมายให�ดูแล 1 ราย โดยการศึกษาข�อมูลจากผู�ปHวย 

ญาติ เวชระเบียน  

         2. รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับอาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปHวย การแพ�ยาและสารอ่ืนๆ แบบแผนการดํารงชีวิต 

พร�อมท้ังประเมินสภาพผู�ปHวย 

         3. ศึกษาแผนการรักษาของแพทย1 

         4. ศึกษาค�นคว�าความรู�ทางวิชาการจากตาํรา วารสาร งานวิจัย Websiteและผู�เชีย่วชาญด�านโรคหลอดเลือด

สมอง ปรึกษากับพยาบาลท่ีมีความชาํนาญและแพทย1ผู�รักษาเพื่อใช�เป,นข�อมูล 

         5. นําข�อมูลที่รวบรวม วิเคราะห1 มาวางแผลให�การพยาบาลและการรักษาโดยเน�นการพยาบาล ทั้งร�างกาย จิตใจ 

สังคมอารมณ1 และเศรษฐกิจ 

         6. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช�กระบวนการพยาบาล 

         7. สรุปผลการปฏิบัติงานการพยาบาลและให�ข�อเสนอแนะกับผู�ปHวยและญาติ 

 

 อภิปรายผลการพยาบาล 

          ผู�ปHวยรายนี ้เป,นผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองกลุ�ม Stroke non fast track เน่ืองจากผล CT brainมีเลือดออกใน

สมองจึงไม�สามารถให�ยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ได� อีกท้ังผู�ปHวยรายน้ียังมีภาวะเกล็ดเลือดต่ํา Idiopathic 



thrombocytopenic purpura (ITP) ร�วมด�วยทําให�ไม�สามารถผ�าตัดได� จึงต�องให�การรักษาแบบประคับประคอง

(Conservative) โดยให�ยาลดความดันโลหิต (Nicardipine) เพื่อควบคุมความดันโลหิตให�อยู�ในเกณฑ1ปกติ ปdองกัน

เลือดออกในสมองมากยิ่งข้ึนและให�ยาปdองกันการชักเนื่องจากการมีเลือดออกในสมองจะสงผลให�เกิดอาการชักตามมาได�     

          จากกรณีศึกษาสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู�ปHวยรายน้ี มีป-จจัยมาจากโรคความดันโลหิตสูง รวมถึง

ผู�ปHวยขาดการติดตามอาการ ขาดยา กินยาไม�สมํ่าเสมอ ดื่มสุรา 3 – 5 วัน/สัปดาห1 พฤติกรรมเหล�านี้ล�วนเป,นป-จจัย

ส�งผลให�เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผลการติดตามเยี่ยมบ�าน พบว�าผู�ปHวยและญาติมีความรู�เข�าใจเรื่องการดําเนินของโรค 

การรักษา การปdองกันการกลับเป,นซํ้าและการฟwxนฟู แต�เนื่องจากผู�ปHวยขาดคนดูแลประจาํเนื่องจากบุตรสาวต�องทํางาน

และเรียนหนังสือ บางครั้งญาติไม�มีเวลา ผู�ศึกษาได�เข�าใจข�อจํากัดของผู�ปHวยและญาติ จึงได�ส�งข�อมูลให�กับทีมเยี่ยมบ�าน

(COC) เพื่อให�ผู�ปHวยได�รับการดูแลท่ีต�อเนื่อง ท้ังการทํากายภาพบําบัด การดูแลทางด�านจติใจท้ังผู�ปHวยและญาติเพื่อสร�าง

เสริมกําลังใจ นอกจากนี้ยังติดตามอาการทั่วไป การรับประทานยาอย�างเนื่อง ป-จจุบันผู�ปHวยอาการดีข้ึน หัดเดินโดยใช�ไม�

พยุงเดิน กล�ามเน้ือมีแรงมากข้ึน บุตรสาวเริ่มปรับตัวกับภาวะเจ็บปHวยของมารดา แบ�งเวลามาดูแลมารดาในตอนเที่ยง 

ทําให�ผู�ปHวยมีกําลังใจในการรักษามากยิ่งข้ึน  

          ผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง มักจะเกิดความพิการตามมาและมักจะช�วยเหลือตัวเองไม�ได� การให�การพยาบาล

เพื่อฟwxนฟูสมรรถภาพผู�ปHวย เป,นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ผู�ปHวยสามารถเรียนรู�และฝ�กฝนช�วยเหลือตัวเองในการใช�

ชีวิตประจาํวันให�ได�มากท่ีสุด นอกจากนี้ญาติหรือผู�ดูแลมีบทบาทสําคัญในการดูแลผู�ปHวยเช�นกัน โดยจะต�องมีความรู� 

ความเข�าใจป-ญหาต�างๆของผู�ปHวยและต�องเป,นผู�ที่คอยดูแลช�วยเหลือผู�ปHวยเพื่อปdองกันการเกิดภาวะแทรกซ�อนอ่ืนๆท่ี

อาจจะเกิดข้ึนตามมา ดังน้ันบทบาทของพยาบาลในขณะนอนรักษาในโรงพยาบาลและการติดตามเยี่ยมบ�าน มี

ความสาํคัญมาก การเสริมพลงั ( Empowerment ) ให�ผู�ปHวยปรับพฤติกรรมท่ีถูกต�อง ผู�ดูแลมีความรู�ความเข�าใจ 

เครือข�ายด�านสุขภาพก็มีความสําคัญ การทํางานและประสานงานกันเป,นเครือข�าย ดูแลผู�ปHวยแบบองค1รวม ติดตาม

ผู�ปHวยอย�างใกล�ชิด จะทําให�คุณภาพชีวิตผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองดีข้ึนและลดโอกาสการกลับมาเป,นซํ้า 

5.ผู�ร�วมดําเนินการ      –  ไม�มี - 

6.ส�วนของงานที่ผู�เสนอเป,นผู�ปฏิบัติ  

         นางสาวอโณทัย ประเคนคะชา เป,นผู�ปฏิบัติ 100 % 

7.ผลสําเร็จของงาน (เชิงปรมิาณ/คุณภาพ) 

          ผู�ศึกษาให�การพยาบาลและศึกษาติดตามผลและประเมินผลการพยาบาลเป,นเวลาท้ังหมด 8 วัน ติดตามเยี่ยม
อาการเป,นจาํนวน 4 ครั้ง พบว�ามีป-ญหาท้ังหมด 6 ข�อ ซ่ึงป-ญหาได�รับการแก�ไขไปบางส�วนและยังคงเหลือป-ญหาท่ีต�อง
ได�รับการดูแลอย�างต�อเน่ืองที่บ�าน ได�แก� มีโอกาสเสี่ยงต�อการเกิดแผลกดทับเน่ืองจากแขนขาซีกซ�ายยังมีอาการอ�อนแรง 
และมีความบกพร�องในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเนื่องจากกล�ามเนื้ออ�อนแรง ผู�ปHวยและครอบครัวมีภาวะเครียด
เนื่องจากต�องปรับตัวต�อการเจ็บปHวย ซ่ึงป-ญหาทั้งหมดได�รับการแก�ไข�เม่ือติดตามเยี่ยมบ�านอย�างต�อเนื่อง 
          โรคหลอดเลือดสมองเป,นโรคทางอายุรศาสตร1ท่ีเกิดแล�วมักมีความพิการหลงเหลืออยู� โดยการรักษาในระยะแรก 
แพทย1มักจะให�ยาต�านการแข็งตัวของเลือดเพื่อปdองกันการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดซํ้า ปdองกันการเกิดความพิการ
และอันตรายต�อผู�ปHวยมากข้ึน และเม่ือผู�ปHวยมีอาการทางคลินิกคงท่ี กระบวนการรักษาต�อไปที่สําคัญคือ การแก�ไขความ
พิการที่เกิดข้ึน โดยการเร่ิมต�นฟwxนฟูสมรรถภาพของร�างกาย ซ่ึงการฟwxนฟูสมรรถภาพเป,นกระบวนการที่ช�วยให�ผู�ปHวย



สามารถทํากิจกรรมต�างๆได�สงูสุดท้ังทางร�างกาย จิตใจ และสังคม ภายใต�ข�อจํากัดของโรคและพยาธิสภาพท่ีเป,นอยู� 
วัตถุประสงค1หลักเพื่อส�งเสริมให�ผู�ปHวยสามารถช�วยเหลือตัวเองได�มากที่สุด โดยการสอนให�ผู�ปHวยและญาติดูแลแขน ขา
ข�างที่อ�อนแรงหรือเป,นอัมพาต ให�สามารถเคลื่อนไหวและใช�งานได�ดีข้ึน จนสามารถทํากิจวัตรประจาํวันได� ตลอดจนเป,น
การปdองกันความพิการผิดรูปที่อาจะเกิดข้ึน โดยอาศัยความร�วมมือประสานงานกับทีมสุขภาพ เช�น แพทย1 พยาบาล นัก
กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัดรวมถึงตัวผู�ปHวยและญาตหิรือผู�ดูแล โดยพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพจะเป,นผู�
คอยสอนและฝ�กให�ผู�ปHวยและญาติหรือผู�ดูแลได�รู�ถึงข้ันตอนและวิธีการฟwxนฟู โดยจะเน�นให�ผู�ปHวยรู�วิธีการช�วยเหลือตนเอง
ได�อย�างอิสระและจะกระตุ�นให�ผู�ปHวยได�ปฏิบัติตามท่ีฝ�กมา พร�อมส�งเสริมการใช�ชีวิตประจําวันของผู�ปHวยให�เหมาะสม
ต�อไป 
8. การนําไปใช�ประโยชนk 
          1. สามารถนําไปปฏิบัติการพยาบาลกับผู�ปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง 

          2. ทราบถึงผลลัพธ1ทางการพยาบาล ผู�ปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง 

          3. เป,นแหล�งข�อมูลสําหรับผู�ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นอ่ืนๆต�อไป 

          4. เพื่อประโยชน1ในการพัฒนาทางการพยาบาลขององค1กรอย�างต�อเนื่อง 

          5. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให�การพยาบาลผู�ปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง 

          6. ใช�เป,นแนวทางการพยาบาลในการดูแลผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับเจ�าหน�าท่ีในโรงพยาบาล 

          7. เป,นการพัฒนาคุณภาพการบริการผู�ปHวยโรคโรคหลอดเลือดสมองให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

9. ความยุ�งยาก   ป0ญหา   อุปสรรคในการดําเนินการ 

          1. ผู�ปHวยไม�ได�รับการส�งต�อภายใน 30 นาที เนื่องจากประเมิน Glasgow Coma Scale (GCS) E4V4M6=14

คะแนน Motor power gr. V all ไม�มีแขนขาอ�อนแรง แพทย1วินิจฉัย Seizure จากการดื่มสุรา และR/O intracranial 

lesion  ซ่ึงอาการซึมสามารถเกิดข้ึนได�หลังจากชัก แพทย1Plan refer CT brain ผล CTพบ Acute right basal 

ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7 cm) ผู�ปHวยรายนี้เป,น Stroke non fast track 

          2. ไม�ได�ใช� NIHSS score ประเมินแรกรับ เน่ืองจากวินิจฉัย Seizure 

          3. ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลบุ�งคล�าส�วนใหญ�ผู�ปHวยจะอยู�คนเดียว จะมีญาติมาเฝdากลางคืน เน่ืองจาก

บุตรสาวต�องทํางานประจาํ ส�วนบุตรสาวอีกคนกําลังเรียนหนังสือ 

          4. ในระยะแรกผู�ปHวยท�องแท� สิ้นหวัง ไม�สนใจเวลาที่พยาบาลเข�าไปพูดคุยหรือให�คําแนะนํา 

 
10. ข�อเสนอแนะ 
          1. ผู�ปHวยท่ีมาด�วยอาการชักเกร็ง ระดับความรู�สึกตัวเปลี่ยนแปรง ให�ใช�แบบคัดกรองผู�ปHวยโรคหลอดเลือดสมอง 
          2. ผู�ปHวยท่ีวินิจฉัยหรือสงสัยว�าเป,น Stroke ทุกราย ควรใช�แบบประเมิน NIHSS scoreเพื่อประเมินความรุนแรง
ของโรคหลอดเลือดสมอง 
          3. โรคหลอดเลือดสมองมักจะทําให�เกิดความพิการเหลืออยู� ฉะน้ันผู�ปHวยจะไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได� ทําให�
เกิดความท�อแท� สิ้นหวัง ต�อต�าน ผู�ให�การการพยาบาลต�องสร�างสัมพันธภาพกับผู�ปHวย เพื่อให�ได�รับความร�วมมือในการ
รักษาพยาบาล และการช�วยเหลือฟwxนฟูศักยภาพของผู�ปHวย นอกจากน้ียังต�องชักจูงญาติหรือสมาชิกในครอบครัวเข�ามา
เป,นส�วนร�วมในการดูแลผู�ปHวย เพื่อวางแผนการจาํหน�าย ในเบ้ืองต�นญาติอาจปฏิเสธการมีส�วนร�วมในการดูแลผู�ปHวย แต�



เม่ือให�ความรู� ความเข�าใจ ให�คําแนะนํา และให�ลองปฏิบัติ จะทําให�ญาติเกิดความม่ันใจ และสามารถปฏิบัติได�ในท่ีสุด 
หากผู�ปHวยได�รับการดูแลที่ถูกต�องและต�อเน่ืองก็จะสามารถกลับมาใช�ชีวิตได�ตามปกติต�อไป 
 

แบบแสดงการรับผลงานที่ส�งประเมิน 

     1.   ได�รับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร�อมท้ังเอกสารท่ีเป,นสาระสาํคัญของผลงานหรือหลักฐาน  
            ต�าง ๆ  ครบถ�วนสมบูรณ1  สามารถนาํไปใช�ประกอบการพิจารณาเม่ือวันท่ี............................................ 
 
                                                                            ลงชื่อ........................................ 
               (......................................) 

                                                                     ตําแหน�ง  ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าที ่
              ......../...................../........... 

     2.   กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานให�ปรับปรุงแก�ไขผลงานที่เสนอประเมินแล�ว 
             2.1   ได�รับผลงานที่ปรับปรุงแก�ไข  ครั้งที่  1  เสร็จเรียบร�อยเม่ือวันท่ี................................................... 
 
                                                                            ลงชื่อ........................................ 
               (......................................) 
                                                                       ตําแหน�ง  ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ี 
              ......../...................../........... 

          2.2   ได�รับผลงานที่ปรับปรุงแก�ไข  ครั้งท่ี  2  เสร็จเรียบร�อยเม่ือวันท่ี.................................................. 
 
                                                                             ลงชื่อ........................................ 
               (......................................) 
                                                                       ตําแหน�ง  ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ี 
              ......../...................../........... 

     3.   กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานให�ส�งผลงานประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได�เคยส�งมาแล�ว 
             ได�รับผลงานพร�อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต�าง ๆ ครบถ�วนสมบูรณ1เม่ือวันท่ี........................................ 
 
                                                                            ลงชื่อ........................................ 
               (......................................) 
                                                                      ตําแหน�ง  ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าที ่
              ......../...................../........... 

 
 
 

 



 


