10.2 ผลงานที่จะสงประเมิน (จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง) หรือ
ผลงานที่เคยสงประเมิน(กรณียาย โอน ในระดับเดิม)
ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป+วยโรคหลอดเลือดสมอง
-เคาโครงเรื่องโดยยอ(สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป
ความเป,นมาและความสําคัญของป0ญหา
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพาต เป,นป-ญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก องค1การอัมพาตโลก (World
Stroke Organization: WSO) รายงานวา โรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีจํานวนผูปHวย
ดวยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก 17 ลานคน และเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6.5 ลานคน สําหรับใน
ประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุของโรคที่กอใหเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายกอนวัยอันควรสูง
เป,นอันดับ 1 ในเพศหญิงและสูงเป,นอันดับ 2 ในเพศชาย จากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคน ในภาพรวม ปP พ.ศ. 2557 –
2559 เทากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลาดับ จะเห็นไดวา อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองนั้นเพิ่มขึ้นทุกปP
และยังพบวา โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราตายมากกวาโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดเป,น 1.5 –2 เทาตัว
WHO ประมาณวาทุกปPมีผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวา 15 ลานคนทั่วโลก 5 ลานคนพิการถาวร 5 ลาน
คนเสียชีวิต และ 2/3 อยูในประเทศกําลังพัฒนา ปP 2563 จะเพิ่มขึ้นเป,น 2 เทา ประเทศไทยคาดวามีผูปHวยรายใหมใน
แตละปP 150,000 ราย ปP 2552 เสียชีวิต 21 ตอแสนประชากร(37คน/วัน) คนไทยอายุ 15-74 ปP พ.ศ. 2548-2550 พบ
ความชุกโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ1 อัมพาต เพิ่มขึ้นเป,น 0.5 ลานคน (รอยละ 1.1) พ.ศ.2551 ผูปHวยนอก
980/100,000 คน คารักษาเฉลี่ย 1,629 บาทตอราย ผูปHวยใน 257/100,000 คน (446/วัน) คารักษาเฉลี่ย 29,571
บาทตอราย คารักษาทั้งสิ้น 2,973 ลานบาทตอปP หากประมาณการผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ลานคนจะตองเสีย
คารักษาประมาณ 20,632 ลานบาทตอปP (อางอิง:www.thaistroke society.org/สถานการณ1โรคหลอดเลือดสมอง ปP
2560)
จากสถานการณ1ดังกลาว แสดงใหเห็นวาโรคหลอดเลือดสมองเป,นภัยที่กําลังคุกคามประชากรทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย ทั้งนี้เพราะโรคหลอดเลือดสมองเป,นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆ ผูที่รอดชีวิตจากโรคนี้จะไดรับ
ผลกระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ในผูปHวยบางรายเกิดความพิการกลายเป,นภาระใหกับคนในครอบครัว
ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงเป,นป-ญหาที่ทุกคนควรตระหนักและรวมกันดูแลปdองกัน โดยในปP 2560 องค1การ
อัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ไดกําหนดประเด็นสําคัญในการรณรงค1แกประชาชน ครอบครัว
ชุมชน รวมทั้งภาครัฐ ใหมีความตระหนักและรวมกันปdองกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยเนนการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับ
ป-จจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง การสังเกตสัญญาณเตือนของโรค แนวทางการรับบริการเมื่อพบอาการของ
โรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนําไปใชในการดูแลปdองกัน ลดป-จจัยเสี่ยง ลดความพิการและเสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองตอไป (ประเด็นสารรณรงค1วันอัมพาตโลก 2560 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคมโรค เผยแพรทาง
www.thaincd.com)
โรคหลอดเลือดสมอง เป,นกลุมโรคสําคัญตาม Service Plan และเป,นโรคจุดเนนของโรงพยาบาลบุงคลา
เนื่องจากพบอุบัติการณ1มีแนวโนมที่สูงขึ้นและสอดคลองกับกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค ในผูปHวยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง) โรคหลอดเลือดสมองจําเป,นตองไดรับการเขาถึงบริการ/การวินิจฉัย/สงตอที่รวดเร็ว เพื่อ
ลดอัตราารเสียชีวิตและเกิดความพิการตามมาใหนอยที่สุด
ผลการดําเนินงานโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบุงคลา

ตัวชี้วัด
จํานวนผูปHวย (ราย)
อัตราตายของผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง

เป3าหมาย
NA

ป42558
8

ป42559
9

ป42560
15

≤ 7%

0%
(0/8)
0

44.4%
(4/9)
0

13.3%
(2/15)
2

0%

0%

8

9

0%
(0/2)
13

0%
0
62.5%
(5/8)

44.4%
(4/9)
77.7%
(7/9)

15.3%
(2/13)
80%
(12/15)

100%

60%
(3/5)

0%
(0/7)

8.3%
(1/12)

100%

100%

100%

100%

12.5%
(1/8)

11.1%
(1/9)

20%
(2/15)

จํานวนผูปHวย Stroke fast track
อัตราตายผูปHวย Stroke fast track

NA

จํานวนผูปHวย Stroke non fast track
อัตราตายผูปHวย Stroke non fast track

NA

อัตราผูปHวย stroke ที่มาโรงพยาบาลหลัง
เกิดอาการภายใน 180 นาที
อัตราผูปHวย stroke ที่มาโรงพยาบาลหลัง
เกิดอาการภายใน 180 นาที และไดรับ
การสงตอภาใย 30 นาที
อัตราผูปHวย Stroke ไดรับการทํา
กายภาพบําบัด
อัตราพิการจาก Stroke

>50%

จากสถิติผูปHวย Stroke รายใหมในโรงพยาบาลบุงคลามีผูปHวยจํานวน 32 ราย ปP 2558 - 2560 มีผูปHวยจํานวน
8 ราย, 9 ราย และ15 ราย ตามลําดับ โดยผูปHวย Stroke ที่มารับบริการแบงเป,น 2 กลุม ไดแก ผูปHวยกลุม Stroke fast
track และ Stroke non fast track ผูปHวย Stroke fast track มีจํานวน 0 ราย, 0 ราย และ 2 ราย ตามลําดับ ผูปHวย
Stroke non fast track มีจํานวน 8 ราย, 9 ราย และ 13 ราย ตามลําดับ ในปP 2559 มีผูปHวยเสียชีวิตดวยโรคหลอด
เลือดสมองจํานวน 4 ราย คิดเป,นรอยละ 44.4% ซึ่งเป,นผูปHวยกลุม Stroke non fast trackทั้งหมด นอกจากผูปHวยที่
เสียชีวิตแลวยังมีอัตราผูปHวยพิการดวยโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป,นรอยละ 12.5% ,11.1% และ 20% ตามลําดับ จาก
ขอมูลจะเห็นไดวาอัตราผูปHวยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในปP 2559 คิดเป,นรอยละ 44.4% และอัตราผูปHวยพิการจากโรคหลอด
เลือดสมองในปP 2560 คิดเป,นรอยละ 20% ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการดูแลผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองจะตองมี
ระบบการเขาถึงบริการ การประเมิน การดูแลรักษา การสงตอที่รวดเร็ว การดูแลตอเนื่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตและเกิดความพิการตามมาใหนอยที่สุด
จากการทบทวนกระบวนการพยาบาลพบวาผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองยังเขาถึงบริการชา การประเมินและ
การดูแลผูปHวยยังไมครอบคลุม รวมถึงการสงตอใชเวลามากกวา30นาที ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพยาบาลผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย การดูแลขณะอยูโรงพยาบาลและการดูแล
ตอเนื่องที่บาน เพื่อใหการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ผูปHวยปลอดภัย เกิดผลลัพธ1ที่ดีตอผูปHวยและใชเป,นแนวทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลบุงคลาตอไป
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะที่เลือดไมสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได ทําใหสมองขาดเลือด
และออกซิเจน หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีจะทําใหเซลล1สมองคอย ๆ ตายลง โรคหลอดเลือดสมองแบง

ออกเป,น 2 ชนิด คือ
1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป,นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบไดกวา 85%
ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ สวนใหญแลวมัก
เกิดรวมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทําใหเกิดเสนเลือดตีบแข็ง
โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบงออกไดอีก 2 ชนิดยอย ไดแก
1.1 โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป,นผลมาจากหลอด
เลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทําใหเลือดไมสามารถ
ไหลเวียนไปยังสมองได
1.2 โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน (Embolic Stroke) เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทํา
ใหเลือดไมสามารถไหลเวียนไปที่สมองไดอยางเพียงพอ
2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือฉีก
ขาด ทําใหเลือดรั่วไหลเขาไปในเนื้อเยื่อสมอง แบงไดอีก 2 ชนิดยอย ๆ ไดแก
2.1 โรคหลอดเลือดสมองโป+งพอง (Aneurysm) เกิดจากความออนแอของหลอดเลือด
2.2 โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอด
เลือดสมองตั้งแตกําเนิด
ทั้งนี้กอนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นผูปHวยอาจพบอาการที่เรียกวา ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ
(Transient Ischemic Attack: TIA) ซึ่งเป,นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหลอเลี้ยงชั่วระยะหนึ่ง จากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
แตจะเกิดขึ้นเพียงชวงเวลาสั้น ๆ กอนที่ลิ่มเลือดจะสลายตัวไป และกลับเขาสูภาวะปกติ โดยอาการนี้ถือเป,นสัญญาณ
เริ่มตนของโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบไปพบแพทย1โดยเร็วที่สุด โรคหลอดเลือดสมองรักษาหายได โดยวิธีการรักษา
ขึ้นอยูกับป-จจัยหลายอยาง ๆ แตหลังจากรักษาหายแลว ผูปHวยจะกลับมาเป,นปกติไดหรือไมก็ขึ้นอยูกับความเสียหายของ
สมอง และการทํากายภาพบําบัด
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
อาการที่เกิดขึ้นจะอยูกับความเสียหายของสมอง โดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้ง 2 ชนิดจะคอนขาง
คลายกัน แตชนิดเลือดออกในสมองจะมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนรวมดวย ทั้งนี้ผูปHวยแตละคนอาจมีหลายอาการ
รวมกัน เชน
1) ออนแรง(weakness) และ/หรือชารวมกับอาการชาใบหนาขางใดขางหนึ่ง (numbness)
2) ตามองเห็นไมชัดหรือมืด ทันทีทันใด หรือมองไมเห็นครึ่งซีกของลานสายตา
3) มองเห็นภาพซอน ตาเหล
4) ปากเบี้ยว (facial droop) พูดไมชัด รูสึกลิ้นแข็งเวลาพูด พูดไมออก พูดไมเขาใจ มีความผิดปกติในการใช
ภาษา (speech disturbance)
5) ปวดศีรษะหรือ เวียนศีรษะ หรือบานหมุน เดินเซ
สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองคือ “F.A.S.T” มาจาก
F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก
A = Arms ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง
S = Speech มีป-ญหาดานการพูดแมประโยคงายๆ พูดแลวคนฟ-งไมรูเรื่อง
T = Time ถามีอาการเหลานี้ ใหรีบไปโรงพยาบาลโดยดวน ภายใน 3 ชั่วโมง จะไดชวยรักษาชีวิตและสามารถ

ฟwxนฟูกลับมาไดเป,นปกติหรือใกลเคียงคนปกติมากที่สุด
นอกจากนี้ กอนเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูปHวยอาจเกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) ซึ่งมักจะกิน
เวลานาน หลังจากนั้นอาการจะหายไป ซึ่งเป,นสัญญาณเตือนบอกถึงอันตราย เพราะภาวะดังกลาวนั้นเป,นการแสดงให
ผูปHวยเห็นวาเริ่มมีความผิดปกติที่หลอดเลือด ควรรีบไปพบแพทย1อยางเรงดวน โดยอาการของภาวะสมองขาดเลือด
ชั่วขณะนี้มีอาการที่สังเกตได ดังนี้
- สูญเสียการมองเห็นชั่วขณะ เนื่องจากหลอดเลือดที่ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงดวงตามีลิ่มเลือดอุดตัน
- สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและความรูสึกของรางกายซีกใดซีกหนึ่งชั่วขณะเนื่องจากเกิดการอุด
ตันที่หลอดเลือดแดงแคโรติด อาเทอรี (Carotid Arteries) ซึ่งเป,นหลอดเลือดที่มีความสําคัญตอการระบบไหลเวียน
เลือดที่สมอง อีกทั้งขณะที่เกิดอาการดังกลาว อาจมีป-ญหาในการเห็นภาพซอน บานหมุน สูญเสียการทรงตัว และอาจไม
สามารถพูดสื่อสารหรือเขาใจคําสั่งของผูอื่นไดชั่วขณะ หากอาการเริ่มกินเวลานานขึ้น หรือไมมีทีทาวาจะทุเลาลง ควรรีบ
ไปพบแพทย1โดยดวน
สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคดังกลาวเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยจะแตกตางกันไปตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองดังนี้
1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป,นชนิดที่พบไดบอยที่สุด มีสาเหตุเกิด
จากการอุดตันของหลอดเลือด ทําใหเลือดและออกซิเจนไมสามารถไหลเวียนไปที่สมอง โดยการอุดตันเกิดขึ้นจาก
คราบพลัคไปเกาะสะสมอยูตามผนังหลอดเลือดจนตีบตัน และขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจนทําใหเกิดโรคหลอด
เลือดแดงแข็ง นอกจากนี้ ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ก็ทําใหเกิดลิ่มเลือดและเป,นสาเหตุที่ทําใหหลอดเลือดอุดตันได
ป-จจัยที่ทําใหหลอดเลือดสมองตีบ คือ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอวน การสูบบุหรี่
และการดื่มแอลกอฮอล1อยางหนัก
2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (hemorrhagic Stroke) หรือที่รูจักอีกชื่อหนึ่งวาภาวะเสน
เลือดในสมองแตก เกิดขึ้นไดนอยกวาชนิดแรก แตความรุนแรงนั้นไมแพกัน สาเหตุมักเกิดจากความดันโลหิตสูง อันมี
ป-จจัยมาจากความเครียด โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล1อยางหนัก โรคอวน และการไมออก
กําลังกาย นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองโปHงพอง และความผิดปกติของหลอดเลือดสมองไดอีกดวย
ทั้งนี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีป-จจัยอื่น ๆ รวมดวย เชน
- อายุ ผูที่มีอายุมากกวา 65 ปP จะเสี่ยงเป,นโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนในวัยอื่น ๆ
- ประวัติครอบครัว ผูที่มีญาติพี่นองใกลชิดปHวยดวยโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น
- ประวัติการรักษา ผูที่เคยมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) และหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมี
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น เนื่องจากผูปHวยเคยมีภาวะหลอดเลือดอุดตันมากอนแลว
หากพบวาตัวเองมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ควรไปพบแพทย1เพื่อตรวจและติดตามอาการอยางสม่าํ เสมอ
อีกทั้งยังควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเป,นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และโรคความดันโลหิตสูงดวย หากพบวา
ตัวเองมีอาการใจสั่น หรือหัวใจเตนผิดปกติ ควรรีบติดตอแพทย1โดยเร็ว เพราะยิ่งปลอยไว ความเสี่ยงตอการเป,นโรค
หลอดเลือดสมองจะยิ่งเพิ่มขึ้น
- มีโรคประจําตัวความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน
- ขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
- การบริโภคอาหารไมเหมาะสม
- ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกาย และรอบเอวเกิน

- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล1/สูบบุหรี่
- ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ในประชากรที่มีรายไดนอย
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองมักเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน และตองไดรับการรักษาโดยเร็วที่สุด แตกอนที่แพทย1จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ผูปHวยจะตองไดรับการตรวจวินจิ ฉัยอยางละเอียด วิธีที่แพทย1ใชในการตรวจเพื่อยืนยันโรค
หลอดเลือดสมอง มีดังนี้
1. การซักประวัติและตรวจรางกาย แพทย1จะซักประวัติการรักษา อาการเจ็บปHวยตาง ๆ และประวัติครอบครัว
วามีญาติใกลชิดปHวยดวยโรคหลอดเลือดสมองหรือไม จากนั้นแพทย1จะสอบถามอาการที่เกิดขึ้นกับผูปHวย วัดความดัน
โลหิต ฟ-งเสียงหัวใจและการทํางานของหลอดเลือด นอกจากนี้ แพทย1ยังอาจใชกลองชนิดพิเศษเพื่อตรวจดูสัญญาณของ
cholesterolซึ่งมีลักษณะเป,นผลึกขนาดเล็กอยูที่หลังดวงตาดวย
2. การตรวจเลือด แพทย1อาจสั่งใหมีการเก็บตัวอยางเลือดเพื่อนําไปทดสอบดูการกอตัวของลิ่มเลือด ซึ่งหาก
ระดับน้ําตาลในเลือดและสารเคมีตางๆ ในเลือดเสียสมดุลย1 การแข็งตัวของเลือดก็จะผิดปกติ
3. การเอ็กซเรย1คอมพิวเตอร1 (CT Scan) จะชวยใหแพทย1เห็นภาพโดยรวมของสมอง และหากมีภาวะเลือดออก
ในสมอง ก็จะเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งกอนเอ็กซเรย1 แพทย1อาจฉีดสารยอมสีเขาไปในระบบไหลเวียนเลือด เพื่อใหเห็น
รายละเอียดของการไหลเวียนเลือดและสมองไดดียิ่งขึ้น
4. การเอ็กซเรย1ดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟdา (Magnetic Resonance Imaging: MRI) มีจุดประสงค1คลายการ
เอ็กซเรย1คอมพิวเตอร1 แตจะชวยใหแพทย1เห็นรายละเอียดของสมองไดอยางชัดเจนมากกวา ชวยใหแพทย1วินิจฉัยไดงาย
ขึ้น
5. การตรวจอัลตราซาวด1หลอดเลือดแดงที่คอ (Carotid Ultrasound) เป,นการตรวจที่ชวยใหแพทย1เห็นการกอ
ตัวของคราบพลัคจากไขมัน อันเป,นสาเหตุใหผูปHวยเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
6. การฉีดสีที่หลอดเลือดสมอง (Cerebral Angiogram) แพทย1จะสอดทอไปยังหลอดเลือดสมองผานทางแผล
เล็ก ๆ ที่ขาหนีบ จากนั้นจะฉีดสารยอมสีเขาไป และเอ็กซเรย1 วิธีนี้จะชวยใหแพทย1เห็นระบบการไหลเวียนของเลือดไป
ยังคอและสมองไดมากขึ้น
7. การตรวจคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง (Echocardiogram) วิธีนี้มักใชตรวจการทํางานของหัวใจ แตในหลาย
กรณีก็ชวยระบุการการทํางานของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไดดวยเชนกัน หากพบวามีการอุดตันของหลอดเลือด หรือ
พบลิ่มเลือดก็สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ความรวดเร็วในการรักษาถือเป,นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะยิ่งปลอยไวจะทําใหสมองเกิดความเสียหายมากขึ้น โดย
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองจะแตกตางกันไปตามชนิดของโรคดังนี้
1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) การรักษาจะเนนไปที่การใชยาเพื่อบรรเทาอาการ
และปdองกันอาการอื่น ๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ยาบางชนิดจะตองรีบใชทันทีเมื่อเกิดอาการ และใชในระยะเวลาสั้น ๆ
จนกวาอาการจะเริ่มดีขึ้น แตยาบางชนิดอาจตองใชตอเนื่องในระยะยาว ยาที่แพทย1มักใชในการรักษาไดแก
1.1 ยาละลายลิ่มเลือด ในการรักษามักจะใชยาละลายลิ่มเลือดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดที่อุดตันอยู ซึ่งจะทําใหเลือด
ไหลเวียนไดสะดวกมากขึ้น หากผูปHวยถูกนําตัวสงโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง และไมมีความเสี่ยงเลือดออกในสมอง
แพทย1อาจพิจารณาใชยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ชนิดฉีด ยาชนิดนี้หากยิ่งไดรับเร็วประสิทธิภาพในการรักษาก็จะยิ่งดีขึ้น
ทวากอนใชผูปHวยจะตองเขารับการตรวจวินิจฉัยใหแนชัดวามีภาวะสมองขาดเลือด เพราะหากวินิจฉัยผิด การใชยาจะยิง่

ทําใหอาการรายแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยาดังกลาวยังมีผลขางเคียงที่อันตราย โดยอาจทําใหเกิดเลือดออกในสมอง
1.2 ยาตานเกล็ดเลือด เป,นยาที่ชวยปdองกันการกอตัวของเกล็ดเลือด ทําใหการอุดตันลดลง ยาในกลุมนี้ที่นิยม
ใช ไดแก ยาแอสไพริน(Aspirin)
1.3 ยาตานการแข็งตัวของเลือด ผูปHวยบางราย โดยเฉพาะผูที่มีอัตราการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ มีอาการใจสั่น
และผูที่มีลิ่มเลือดที่ขา หรือผูที่เคยมีประวัติการเกิดลิ่มเลือด อาจตองใชยาชนิดนี้รวมกับยาชนิดอื่น ๆ เพื่อปdองกันการกอ
ตัวของลิ่มเลือดในอนาคต ยาที่นิยมใชไดแก ยาวาฟาริน ยาอะพิซาแบน ยาดาบิกาทราน ยาเอโดซาแบน และยาริวาโรซา
แบน
1.4 ยาลดความดันโลหิต ผูปHวยบางรายตองใชยาลดความดันโลหิตรวมดวยเพื่อปdองภาวะเลือดออกในสมองใน
ระยะยาว
1.5 ยาลดไขมันในเลือด หากระดับไขมันในเลือดสูง ผูปHวยจะตองใชยาลดไขมันในเลือดเพื่อปdองกันไขมันสะสม
กลายเป,นคราบพลัคเกาะที่ผนังหลอดเลือด จนกลายเป,นสาเหตุใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือด นอกจากการใชยาเพือ่
รักษาภาวะสมองขาดเลือดแลว ก็ยังมีวิธีการรักษาอื่น ๆ ไดแก
1.6 การผาตัดเป•ดหลอดเลือดแดงใหญที่คอ (Carotid endarterectomy) ในกรณีที่ผูปHวยมีภาวะหลอดเลือด
ตีบอยางรุนแรง อาจตองใชการผาตัดเพื่อเป•ดหลอดเลือดแดงใหญที่คอเพื่อกําจัดสิ่งที่ขัดขวางหลอดเลือดออก
1.7 การผาตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือด (Thrombectomy) ในกรณีที่มีลิ่มเลือดขัดขวางการไหลเวียนของหลอดเลือด
อยางรุนแรง การผาตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดจะชวยใหระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไดอยางเต็มที่
2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) - ผูปHวยที่มีภาวะสมองขาดเลือดจํานวนไม
นอยที่อาจมีอาการเลือดออกในสมองดวย และตองไดรับยาเพื่อลดความดันโลหิต และยาที่ชวยปdองกันอาการรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองเขารับการผาตัดเพื่อกําจัดลิ่มเลือดออกจากสมอง และซอมแซมหลอดเลือดในสมองที่แตก
หรือฉีกขาด นอกจากนี้ หากเกิดภาวะแทรกซอน อยาง ภาวะโพรงสมองคั่งน้ํา (Hydrocephalus) ผูปHวยตองเขารับการ
ผาตัดเพื่อระบายของเหลวออกจากสมอง ซึ่งแพทย1อาจตองตอทอพลาสติกเล็ก ๆ เพื่อระบายของเหลวออกจากสมอง
ดวยโดยการรักษาหลัก ๆ ที่ใชในโรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ ไดแก
2.1 การผาตัดหยุดเลือด(Surgical Clipping) แพทย1จะนําคลิปขนาดเล็กๆ หนีบที่บริเวณฐานของหลอดเลือดที่
โปHงพองและมีเลือดออก วิธีนี้จะชวยหยุดการไหลของเลือดและทําใหบริเวณหลอดเลือดที่โปHงพอไมมีเลือดไหลออกมาอีก
2.2 การใสขดลวด (Endovascular Embolization) เป,นวิธีการรักษาดวยการสวนทอขนาดเล็กเขาไปที่หลอด
เลือดสมองผานทางขาหนีบ จากนั้น แพทย1จะใสขดลวดเขาไปยังหลอดเลือดที่โปHงพอง โดยขดเลือดนี้จะเขาไปขัดขวาง
การไหลเวียนเลือดที่เขาไปในหลอดเลือดที่โปHงพอและปdองกันไมใหเกิดลิ่มเลือด
2.3 การผาตัดกําจัดเสนเลือดที่มีป-ญหา (Surgical AVM Removal) ในกรณีที่ผูปHวยมีหลอดเลือดสมองที่
ผิดปกติ แพทย1จะผาตัดเพื่อนําสวนที่ผิดปกติออก โดยจะคํานึงถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น หากการนําหลอดเลือดที่
ผิดปกติออกนั้นจะสงผลตอการทํางานของสมอง แพทย1อาจใชวิธีอื่นรักษาแทน
2.4 การผาตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง (Intracranial Bypass) ในบางกรณีการผาตัดวิธีนี้ก็มีความจําเป,น
เพื่อชวยใหเลือดไหลเวียนไปที่สมองไดดีขึ้น
2.5 การผาตัดดวยรังสี (Stereotactic Radiosurgery) เป,นการผาตัดโดยใชรังสีเพื่อซอมแซมหลอดเลือดที่มี
ความผิดปกติ
นอกจากนี้ในระหวางการรักษาขางตน ผูปHวยอาจตองไดรับการรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อชวยบรรเทาอาการ และชวยให
การรักษาหลักเป,นไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ

การใหอาหารทางสายยาง ในกรณีที่ผูปHวยมีป-ญหาเกี่ยวกับการหายใจและไมสามารถรับประทานอาหารไดเอง
การสอดสายยางเขาไปที่ชองทองผานทางจมูกจะชวยใหผูปHวยไดรับอาหารเหลวไดเพียงพอตอความตองการของรางกาย
การใหสารอาหารเสริม ผูปHวยที่ไดรับอาหารทางสายยาง อาจเกิดภาวะขาดสารอาหาร จึงตองไดรับสารอาหาร
เสริม เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารอยางครบถวน
การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา ผูปHวยที่มีความเสี่ยงภาวะขาดน้ํา แพทย1จะสั่งใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเพิ่ม
เพื่อลดความเสี่ยง
การใหออกซิเจน ในกรณีที่ออกซิเจนในเลือดลดลง แพทย1จะใหผูปHวยไดรับออกซิเจนผานทางหนากาก เพื่อ
ปdองกันภาวะสมองขาดออกซิเจนซึ่งจะยิ่งทําใหอาการรุนแรง
ในผูปHวยบางรายอาจตองใชถุงนองปdองกันเสนเลือดขอด (Compression Stockings) รวมดวยเพื่อปdองกันไมให
เกิดลิ่มเลือดที่บริเวณขา ซึ่งจะไปอุดตันหลอดเลือดที่เชื่อมตอกับหัวใจและสมอง จนทําใหอาการรุนแรงมากขึ้น
หากผูปHวยไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว อาการของผูปHวยจะเริ่มดีขึ้นตามลําดับ และอาจกลับมาเป,นปกติไดภายใน 6
เดือน แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเสียหายของสมอง และในระหวางการพักฟwxนผูปHวยจะตองไดรับการกายภาพบําบัดเพื่อ
ฟwxนฟูความสามารถในการสื่อสาร และการเคลื่อนไหวเพื่อใหกลับมาใกลเคียงปกติมากที่สุด
ภาวะแทรกซอนของโรคหลอดเลือดสมอง
ในบางกรณีโรคหลอดเลือดสมองก็อาจทําใหผูปHวยเกิดความพิการชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งจะขึ้นอยูกับความเสี่ยง
ของสมองที่เกิดจากการขาดเลือด ภาวะแทรกซอนที่มักพบไดแก
1. อาการอัมพฤกษ1 ผูปHวยอาจมีอาการอัมพฤกษ1ที่ซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย หรือเกิดกลามเนื้อออนแรง โดย
เฉพาะที่บริเวณใบหนา และแขน การรักษาดวยการกายภาพบําบัดจะชวยใหผูปHวยสามารถกลับมาใชชีวิตใกลเคียงปกติ
ได
2. พูดไมชัด หรือมีป-ญหาในการกลืนอาหาร โรคหลอดเลือดสมองอาจสงผลใหผูปHวยเสียการควบคุมกลามเนื้อ
ภายในปากและลําคอ เป,นผลใหเกิดอาการลิ้นแข็ง และกลืนลําบาก รวมทั้งสูญเสียความสามารถในการพูดและการ
เขาใจคําพูด การบําบัดดวยการอานหรือเขียนหนังสือจะชวยใหอาการของผูปHวยดีขึ้นในระดับหนึ่ง
3. สูญเสียความทรงจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะห1 ในหลายกรณีผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองจะ
สูญเสียความทรงจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะห1 การตัดสินใจ รวมทั้งสูญเสียความสามารถในการเรียนรูและ
เขาใจได
4. ป-ญหาทางดานอารมณ1 ผูปHวยสวนใหญจะไมสามารถควบคุมอารมณ1ได ทําใหผูปHวยอาจมีอารมณ1รุนแรง หรือ
เกิดภาวะซึมเศราไดในที่สุด
5. อาการเหน็บชา โดยสวนใหญผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีอาการเหน็บชาหรือสูญเสียความรูสึกที่บริเวณ
อวัยวะซึ่งไดรับผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองได
6. ไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะสงผลกับผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง
อยางมาก อาจทําใหเกิดความรูสึกรอนหรือหนาวอยางเฉียบพลัน อาการนี้มีสาเหตุจากการบาดเจ็บภายในสมอง ที่
เรียกวาอาการปวดเนื่องจากระบบประสาทสวนกลาง
7. มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวนไมนอยที่มีป-ญหาในเรื่องพฤติกรรมการใช
ชีวิต และความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวัน ดังนั้นอาจตองจัดหาผูชวยเพือ่ คอยดูแลผูปHวยตลอดเวลา
ภาวะแทรกซอนเหลานี้อาจสามารถรักษาใหหายได หากไดรับการผาตัดสมอง และการผาตัดประสบ
ความสําเร็จ แตจะกลับสมบูรณ1เต็มรอยหรือไมก็ขึ้นอยูกับความเสียหายของสมองและการฟwxนฟูของผูปHวยแตละคนดวย

เชนกัน
การป3องกันโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองสามารถปdองกันไดดวยการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด ซึ่งการลดความเสี่ยงทําไดดวย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย ดังนี้
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน1 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน1จะชวยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมองได โดยเฉพาะผัก ผลไมที่มีไฟเบอร1สูง และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เพราะจะสงผลใหเกิดภาวะ
cholesterolในเลือดสูง รวมถึงอาหารที่มีรสเค็มจัด ที่เป,นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
2. ควบคุมน้ําหนัก โรคอวนเป,นสาเหตุของโรครายแรงตาง ๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง การควบคุมน้ําหนัก
จะชวยลดความเสี่ยงลงได
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การออกกําลังกายสามารถชวยควบคุมน้ําหนัก และชวยลดระดับcholesterol
รวมถึงความดันโลหิตสูงได โดยระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมคือ 2.5 ชั่วโมงตอสัปดาห1 สําหรับการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค สวนเด็กและวัยรุน ควรออกกําลังกายอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง
4. งดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป,นป-จจัยหลักที่เสี่ยงตอการเป,นโรคหลอดเลือดสมอง การเลิกสูบบุหรี่จะชวยลด
ความเสี่ยงลงได แตหากไมสามารถเลิกไดดวยตนเองควรปรึกษาแพทย1ผูเชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีเลิกบุหรี่อยางมีประสิทธิภาพ
5. ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล1ในปริมาณที่พอเหมาะจะชวยลดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดหัวใจได แตถาหากไมดื่มเลยจะดีที่สุด หากหลีกเลี่ยงไมได ก็สามารถดื่มได แตควรดื่มในปริมาณที่แนะนํา
คือ ผูชายไมควรเกินวันละ 2 แกว และผูหญิงไมควรเกินวันละ 1 แกว
6. ควบคุมระดับcholesterol ควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือดอยางนอยทุก 6 - 12 เดือน หากเป,นผูที่มีความ
เสี่ยง หรือมีภาวะcholesterolสูงอยูแลว ควรไปพบแพทย1อยางสม่ําเสมอเพื่อติดตามอาการ
7. ควบคุมระดับความดันโลหิต การตรวจวัดความดันโลหิตอยางสม่ําเสมอจะชวยควบคุมระดับความดันโลหิต
อันเป,นป-จจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง
8. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด หากแพทย1สงสัยวาผูปHวยมีอาการของโรคเบาหวาน แพทย1จะตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด ถาผลออกมาแลวพบวาเป,นโรคเบาหวาน ผูปHวยจําเป,นตองควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใชชีวิต นอกจากนี้ ควรรับประทานยาอยางสม่าํ เสมอ จะชวยควบคุมอาการได
และทําใหความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลดลง
9. รักษาโรคหัวใจอยางตอเนื่อง หากผูปHวยมีอาการของโรคหัวใจอยูกอนแลว ควรเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง
ไมวาจะเป,นการรับประทานยา และการผาตัด เพราะการรักษาที่ดีจะชวยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได
10. พบแพทย1อยางสม่ําเสมอ เพื่อปdองกันความผิดปกติที่อาจนําไปสูโรคหลอดเลือดสมอง ควรพบแพทย1และ
ตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ (อางอิง:วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล (บรรณาธิการ). สถาบันประสาทวิทยา.แนวทางการ
พยาบาลผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง สําหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ1ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558)

กรณีศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน
ผูปHวยหญิงไทย อายุ 54 ปP สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ เป•ดรานเสริมสวย
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 ภูมิลําเนา จังหวัดบึงกาฬ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลบุงคลา วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 11.45น.
จําหนายออกจากโรงพยาบาลบุงคลา วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
อาชีพ ทํารานเสริมสวย รายได 3,000 บาท/เดือน ผูปHวยมีรายจากการทํานาและรับจางทั่วไป
รายงานประวัติ
ประวัติทั้งหมดไดจากผูปHวยและญาติ
อาการสําคัญ
ชัก เกร็ง เป,นมา 15 นาที
ประวัติการเจ็บป+วยป0จจุบัน
15 นาที กอนมาโรงพยาบาลผูปHวยมีอาการชักเกร็ง ตาคางนานประมาณ 1 นาที หลังจากชักเกร็งแลวมีอาการซึมลง
แตถามตอบรูเรื่อง ญาติโทรแจง 1669 กูชีพโรงพยาบาลบุงคลาออกรับ
ประวัติการเจ็บป+วยในอดีต
มีโรคประจําตัวเป,นโรคความดันโลหิตสูงรับการรักษาที่โรงพยาบาลบุงคลาแตไมตอเนื่องมีประวัติขาดยา 5 เดือน ดื่ม
สุราเป,นประจํา 3-5 วัน/สัปดาห1 ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ปฏิเสธการผาตัด
ประวัติสุขภาพครอบครัว ( Family History: P.H. ) ปฏิเสธโรคประจําตัวในครอบครัว
แบบแผนการดําเนินชีวิต
แบบแผนที่ 1 การรับรูและการดูแลสุขภาพ (Health perception / Health management pattern)
มีโรคประจําตัวเป,นโรคดันโลหิตสูง รับการรักษาที่โรงพยาบาลบุงคลาแตไมตอเนื่องมีประวัติขาดนัดขาดยาบอยครั้ง
ครั้งลาสุด 5 เดือน เคยกินยาตมสมุนไพรเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง นานประมาณ 1 ปP
แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร (Nutritional / Metabolic pattern)
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ชอบรับประทานอาหารรสจัดเชน น้ําพริก รับประทานอาหารสุกๆดิบๆเป,นบางครั้ง
ดื่มชากาแฟทุกวัน/เครื่องดื่มแอลกอฮอล1ประจํา 3-5 วัน/สัปดาห1 น้ําหนักไมเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 65 กิโลกรัม สวนสูง
ประมาณ 147 เซนติเมตร BMI 30.08
แบบแผนที่ 3 การขับถาย (Nutritional / Metabolic pattern)
การขับถายอุจจาระปกติ 1 ครั้ง/วัน ไมเป,นริดสีดวงทวาร การขับถายป-สสาวะปกติ ไมมีอาการแสบขัด
แบบแผนที่ 4 กิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกาย (Activity / exercise pattern)
สามารถทํากิจกรรมในกิจวัตรประจําวันไดตามปกติแตไมไดออกกําลังกายเป,นแบบแผน ทํางานมีรานเสริมสวยเป,น
ของตัวเอง
แบบแผนที่ 5 การพักผอนนอนหลับ(Sleep/rest pattern)
นอนเวลาประมาณ 22.00น. – 05.00น. ติดตามขาวสารดูโทรทัศน1เป,นประจํา นอนหลับพักผอนกลางวันเป,นบางวัน
ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับจํานวนลูกคาที่มารับบริการ
แบบแผนที่ 6 สติป0ญญาและการรับรู (Cognitive/Perceptual pattern)
ความจําและการรับรู ดานบุคคล เวลา สถานที่ปกติดี
แบบแผนที่ 7 การรูจักตนเองและอัตมโนทัศนk (Self - perception/self - concept)
ผูปHวยรับประทานยาตมสมุนไพรทุกวัน ปP 2559 เคยAdmitที่โรงพยาบาลบุงคลาบุงคลาดวยUGIB ปP 2560 เจ็บปHวย
รุนแรงมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารใสทอชวยหายใจและสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลหนองคาย หลังจากนั้นจึง

ไดหยุดกินยาตมสมุนไพร สวนยาลดความดันโลหิตผูปHวยรับประทานยาไมสม่าํ เสมอขาดนัดเป,นประจํา ครั้งลาสุดขาดนัด
ขาดยานาน 5 เดือน ยังดื่มสุราเป,นประจํา 3-5 วัน/สัปดาห1 เมื่อเกิดภาวะเจ็บปHวยในครั้งนี้ทําใหเกิดความวิตกกังวล
พอสมควร
แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ (Role and relationship pattern)
ป-จจุบันแยกทางกับสามีผูปHวยอยูกับบุตรสาวอีก 2 คน อายุ 10 ปP และ 30 ปP ผูปHวยเป,นคนรับผิดชอบรายจายใน
ครอบครัวรายไดเดือนละประมาณ 8,000 บาท ผูปHวยเป,นคนอารมณ1ดี สัมพันธภาพกับเพื่อนบานปกติ
แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธk (Sexuality pattern) อวัยวะสืบพันธ1ปกติ
แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและการเผชิญกับความเคียด (Coping/stress – tolerance pattern)
ยอมรับวามีความเครียดบาง ดื่มสุราเพื่อคลายความกังวล มีเพื่อนคุยปรับทุกข1เมื่อเผชิญกับป-ญหาสามารถปรับตัวได
แบบแผนที่ 11 ความเชื่อ (Value/belief pattern)
นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรม และไสยศาสตร1
การประเมินสภาพรางกายเมื่อแรกรับ
สภาพรางกายทั่วไป
ศีรษะและใบหนา

ผูปHวยหญิงไทย นอนเปลมา รูปรางทวม ผิวสีดาํ แดง ดูซึมตอบคําถามชา

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 สีหนาเรียบเฉย
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
มุมปากตกดานขวา 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
ระบบตอมไรทอและน้ําเหลือง คลําไมพบตอมน้ําเหลืองโต ตอมไทรอยด1ปกติ ตามรางกายไมพบกอน
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
ระบบกระดูกกลามเนื้อ
No deformities, no petechiae, no rash,No edema
Mortor power แขนซายเกรด 0 ขาซายเกรด 1
ระบบประสาท
ซึมลง พูดชา ตอบสนองชา การทดสอบ BBK=negative,facial palsy=negative

Score E4V4M6, Pupil round and equal diameter_4:4 mm. Rt = Lt reactive
to light Both eyes
ระบบขับถายและอวัยวะสืบพันธk ลักษณะอวัยวะเพศปกติ การขับถายปกติ มีทองผูกบางเป,นบางครั้ง
ไมมีประวัติโรคริดสีดวง
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ3าหัวใจ
normal sinus rhythm
ผล CT brain

Hemorrhagic Right Basal ganglia ( 22 กุมภาพันธ1 2561 )

การวินิจฉัยโรค

Hemorrhagic stroke with cirrhosis with thrombocytopenia

การตรวจทางหองปฏิบัติการ :

22 กุมภาพันธk 2561 เวลา 12.04 น.

CBC

ผล

คาปกติ

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

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

คาปกติ

AST

*259

U/L

0-40 U/L

Bilirubin Direct

1.8

mg%

0-5

Protein Total

8.2

g/dl

6.2-8.5 g/dl

Total Bilirubin

3.5

mg%

0-1.5

Electrolyte

ผล

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

mg%

คาปกติ

คาปกติ

PT

13.2

sec

10.1-13.5 sec

PTT

17.4

sec

22.6-29.4 sec

INR

1.07

sec

การตรวจทางหองปฏิบัติการ :

1 มีนาคม 2561 เวลา 15.34 น.

CBC

ผล

คาปกติ

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

%

CBC (ตอ)

ผล

Lymphocyte

15

%

20-45 %

Monocyte

8

%

1-5 %

Eosinophil

0

%

0-5 %

Basophil

0

%

0-1 %

Chemistry

ผล

Creatinine

0.45

40-70 %
คาปกติ

คาปกติ
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
หองฉุกเฉิน วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 11.55 น.
- On IV 0.9%NSS 100 cc/hr.
- สงLAB 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 ที่รพ.บึงกาฬ
- ผลCTพบAcute right basal ganglia hematoma(size 1x0.8x0.7cm) consult staff med รพ.บึงกาฬให
กลับมาAdmitที่รพ.บุงคลาเพือ่ Conservative

แผนการรักษา ตึกผูปHวยหญิง วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561
วัน/เดือน/ปP

Order For One Day

Order For Continuation

22 กพ. 2561
(16.20น.)

-

CT brain with contrast
On IV 0.9%NSS 100 cc/hr.
CBC,BUN,Cr,E’lyte,LFT,Coag,DTX
EKG 12 lead

-

Regular diet
Record V/S
Folic (5) 1x1 oral pc
BCO 1x3 oral pc

- 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
SBPนอยกวา 140 mmHg
23 กพ. 2561
(09.00น.)

-

DTX stat=165%
CBC,LFT,Coag
Vit K 10 mg IV stat
CT brain NC
Nicardipine(1:5)stat 5 cc/hr.keep

- นอนยกหัวเตียงสูง 30 องศา
- Dilantin 100 mg iv drip ทุก 8 hr

SBPนอยกวา 140 mmHg

(15.45น.)

27กพ.2561

- Dexa 8 mg IV ทุก 6 hr.
- IV 0.9%NSS 100 cc/hr.
- On oxygen canular 3 lit/min keep
sat มากกวา 95%
- ไดผลCTกลับมาพบHematoma size
3.6x2.7x2.0cm ประสานRefer รพ.บึง
กาฬ
- ติดตามcaseจากรพ.บึงกาฬ ผูปHวย
admitตึกอายุรกรรมหญิง มีป-ญหาเรื่อง
PLTต่ํา แพทย1ใหPLT 10 unit ป-จจุบัน
PLT=95,000 plan refer neuro
ศัลยกรรม รพ.สกลนคร หากPLT
มากกวา100,000 วันนี้อาการคงที่Score
E4V5M6

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)
- เรื่อง ICHใหรักษาโดยใหยา
Dilantin(100) 3x1 oral hs และ
Amlodipine(5) 1x2 oral pc keep BP
นอยกวา140/90mmHg
- เรื่อง ITP ใหยาPrednisolone 4x3
oral pc
- On NSS lock
- CBC,Electrolyte,Creatinin
- Notify กายภาพบําบัด
- Keep SBP 100-140 mmHg

- 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

- Neuro sign ดี อาการทั่วไปปกติ
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

ป0ญหาและขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 เสี่ยงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน

ขอมูลสนับสนุน
S : ชักเกร็ง ซึมลง เป,นมา 15 นาที
O : มุมปากดานขวาตก,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 สงผลทําใหเลือดไมสามารถไหลเวียนไปยังสมองได ผูปHวยควรไดรับ
การวินิจฉัยที่รวดเร็วภายใน 4.5 ชั่วโมง เพื่อใหยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) อยางทันทวงที
P : Diagnosis seizure , R/O Intracranial lesion แพทย1พิจารณา refer CT brain with contrast ที่โรงพยาบาลบึง
กาฬเนื่องจากอาการชักอาจเกิดจากพยาธิสภาพที่สมอง Plan Consult staff Med โรงพยาบาลบึงกาฬ เพื่อใหการ
รักษาตอไป
วัตถุประสงคk
เพื่อวินิจฉัยโรคและผูปHวยไดรับการรักษาที่ถูกตอง
เกณฑkการประเมินผล
-ผูปHวยไดรับการดูแลตามแนวทาง Stroke fast track
-ผูปHวยไดรับการสงตอภายใน 30 นาที
กิจกรรมการพยาบาล
1.ซักประวัติ ตรวจรางกาย ประเมินอาการแรกรับ โดยใช CPG stroke
2.ประเมินระดับความรูสึกตัวและระบบประสาทโดยใช Glasgow Coma Scale (GCS)
3.รายงานแพทย1เวรรับทราบและใหการพยาบาลผูปHวยตามแนวทาง stroke ไดแก
-ใหสารน้ํา 0.9%NSS 1,000 ml drip 100 cc/hr.
-สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก CBC,BUN,Cr,Electrolyte,DTX stat,Coagulance
-ตรวจ EKG 12 lead,Retain foley’s cath
-จัดทานอนใหผูปHวยนอนศีรษะสูงประมาณ 30 องศา เพื่อลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ
-ดูแลทางเดินหายใจใหโลง ใหออกซิเจน 3 lit/min เพื่อใหเลือดนําพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไดดีขึ้น
4.แพทย1 Diagnosis Seizure , R/O intracranial lesion Consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬและประสานสง
ตอไปยังศูนย1CTโรงพยาบาลบึงกาฬ เพื่อ CT brain with contrast

ประเมินผล
วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 13.00 น. ReferผูปHวยไป CT brain with contrast ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ ผูปHวย
ไดรับการดูแลและการพยาบาลตาม CPG Stroke แตใชเวลาในการสงตอ 75 นาที(>30นาที ) เนื่องจากแพทย1สงสัย

ผูปHวยมีอาการชักจากการดื่มสุราและสงสัยภาวะมีเลือดออกในสมอง เวลา 15.40น.ผล CTพบ Acute right basal
ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7cm) ซึ่งไมใชกลุม Stroke fast trackเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง แพทย1เวร
consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬ ใหนําผูปHวยกลับมาAdmit ที่โรงพยาบาลบุงคลา Plan Conservative ใหยา
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 นอยกวา 140 mmHg ติดตามอาการ Plan refer CT ซ้ําพรุงนี้
(23 กุมภาพันธ1 2561)
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงตอการเกิดภาวะชักเกร็งซ้ําเนื่องจากมีเลือดออกใสมอง
ขอมูลสนับสนุน
S : ญาติใหประวัติวาผูปHวยชักเกร็งที่บานนานประมาณ 1 นาที กอนมาถึงโรงพยาบาล 15 นาที
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 : เมื่อเสนเลือดในสมองแตกหรือฉีกขาดจนเกิดเลือดออก และตอมากลายเป,นเลือดคั่งในสมอง ผูปHวยมักมีอาการปHวย
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากเวลาผานไประยะหนึ่งแลวอาการคอย ๆ ทรุดหนักลง ซึ่ง
ลักษณะอาการที่ปรากฏนั้น ขึ้นอยูกับบริเวณสมองที่เกิดเลือดคั่ง อาการที่เกิดขึ้นกับผูปHวยเลือดคั่งในสมอง ไดแก ปวด
หัวรุนแรงในทันที เฉยชา เซื่องซึม สับสนมึนงง เพอ กระวนกระวาย แขนขาออนแรง พูดลําบาก เสียการทรงตัว มีอาการ
ชัก ทั้ง ๆ ที่ไมเคยประสบภาวะชักมากอน
P : ใหยาปdองกันการชัก Dilantin 750 mg และยาลดความดันโลหิต Nicardipine keep SBPนอยกวา 140 mmHg
ติดตามอาการอยางใกลชิด Plan refer CTซ้ํา เพื่อติดตามขนาดเลือดที่ออกในสมอง
วัตถุประสงคk
เพื่อปdองกันการชัก
เกณฑkประเมินผล
- ผูปHวยไมเกิดอาการชักเกร็ง
- vital signปกติ Blood pressure ≤140/90 mmHg
- Oxygen sat ≥95%
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประเมินอาการผูปHวย ติดตามสัญญาณชีพทุก 4 ชม.
2.ประเมินระดับความรูสึกตัวและระบบประสาทโดยใช Glasgow Coma Scale (GCS)
3.Monitor vital sign Keep Blood pressure ≤140/90 mmHg , Keep oxygen sat ≥ 95%
4.ดูแลใหผูปHวยไดรับยาตามแผนการรักษา ไดแกยาปdองกันการชัก 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.จัดใหผูปHวยอยูในบริเวณที่สังเกตไดงายและติดตามอาการชักอยางใกลชิด

ประเมินผล
วันที่ 23 กุมภาพันธ1 2561 เวลา14.00 น.ผูปHวยรูสึกตัวดีไมมีอาการชักเกร็ง BT=37.8 องศาเซลเซียส, PR=104
ครั้ง/นาที, BP=140/90 mmHg, Oxygen sat = 96% room air, Score E4V5M6 แขนขางซายออนแรง gr.III แพทย1
refer CT brain non contrastซ้ํา เวลา 11.00 น.ผล CTพบมีเลือดออกในสมองมากยิ่งขึ้น (size 3.6 x 2.7 x2.0 cm)
แพทย1จึงประสาน refer ผูปHวยไปรักษาตอที่โรงพยาบาลบึงกาฬเวลา15.45น. ผูปHวยAdmitที่โรงพยาบาลบึงกาฬ วันที่
23-28 กุมภาพันธ1.2561 เป,นเวลา 5 วัน แพทย1ไดใหยา Dilantin,Dexamethasoneและติดตามอาการจนกระทั่งผูปHวย
อาการดีขึ้น แพทย1โรงพยาบาลบึงกาฬจึงไดสงตัวผูปHวยกลับมาAdmitที่โรงพยาบาลบุงคลา เพื่อConservativeและทํา
กายภาพบําบัดตอไป ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3 เสี่ยงตอภาวะมีเลือดออกตามอวัยวะตางๆ เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ํา
ขอมูลสนับสนุน
S : มีประวัติเป,น UGIB refer จากโรงพยาบาลบุงคลาไปรักษาตอที่โรงพยาบาลหนองคาย ปP 2560
O : ผูปHวยมีภาวะ Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) ,Platelets 46,000 cell/mm3 (22 กุมภาพันธ1.
2561)
A : ภาวะ Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) คือ ภาวะเกล็ดเลือดต่ําที่เกิดจากการสราง
autoantibodiesตอเกล็ดเลือด ทําใหจํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 cell/mm3 สงผลใหผูปHวยมีเลือดออก
ผิดปกติ อาจพบจุดจ้ําเลือดตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสําคัญตางๆ หากไมไดรับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมอาจทําใหผูปHวยเสียชีวิตได
P : ใหยาDexamethasone 8 mg IV ทุก 6 hr.,ติดตามอาการเลือดออกอยางใกลชิด,ติดตามผลการตรวจเลือดทาง
หองปฏิบัติการ,Plan consult อายุกรรมโรงพยาบาลบึงกาฬหากเกล็ดเลือดไมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคk
เพื่อปdองการเกิดภาวะเลือดออก
เกณฑkการประเมินผล
1. ไมมีจุดจ้ําเลือดตามรางกาย ไมมีป-สสาวะ/อุจจาระปนเลือด ไมมีเลือดออกตามไรฟ-น
2. ผล Platelets อยูในเกณฑ1 140,000-400,000 cell/mm3
3. ผล PT,PTT,INRปกติ
4. CT ไมพบเลือดออกมากขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล
1.ใหผูปHวยนอนพักบนเตียง สังเกตและบันทึกอาการผูปHวย ติดตามสัญญาณชีพทุก 4 ชม.
2. สังเกตอาการเลือดออกตามรางกายเชน จุดจ้าํ เลือด ป-สสาวะอุจจาระเป,นเลือด เลือดออกตามไรฟ-น
3.ประเมิน Neuro sign ทุก 4 ชม.หากผูปHวยมีอาการซึมลงสับสน อาจเกิดจากมีเลือดออกในสมองมากขึ้น
4.ดูแลใหผูปHวยไดรับสารน้ํา 0.9%NSS 100 cc/hr.ตามแผนการรักษาและยาDexamethasone 8 mg IV ทุก 6 hr.เพื่อ

กระตุนใหรางกายการสรางเกล็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น
5.ดูแลใหผูปHวยรับประทานอาหารออนยอยงายเพื่อปdองกันการเกิดแผลที่ปากและระบบทางเดินอาหาร
6. เฝdาระวังการพลัดตกหกลมและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยดึงไมกั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลังใหการพยาบาล ใหผูปHวยนอน
เตียงที่ 2 ฝ-”งผูปHวยหญิง เพื่อจะไดสังเกตเห็นผูปHวยไดงาย
7.ติดตามผลการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการทุกวัน เพื่อดูปริมาณเกล็ดเลือดวาเพิ่มขึ้นหรือลดลง
8.แนะนําญาติใหชวยเหลือผูปHวยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ประเมินผล
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ติดตามประเมินอาการที่ตึกผูปHวยใน หลังจากใหการดูแลรักษาตามแผนที่วางไว ผูปHวยไมมีจุด
จ้ําเลือดตามรางกาย ป-สสาวะ/อุจจาระปกติ Platelets=151,000cell/mm3 ,ผลPT=13.2 sec ,PTT=17.4 sec
,INR=1.07 sec ซึ่งแปลผลปกติ, ผล CT (size 3.6 x 2.7 x 2.0 cm) ขนาดเทาเดิมไมพบเลือดออกเพิ่มขึ้น 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 วันที่ 1 มีนาคม 2561
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4การชวยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบกพรองเนื่องจากแขนขาซายออนแรง
ขอมูลสนับสนุน
S: ผูปHวย Admit ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ 5 วัน ตั้งแตวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ1 2561 กลับมารักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาล
บุงคลา วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลบึงกาฬแจงวาผูปHวยยังมีอาการแขนขาซายออนแรง
O:ประเมิน Motor power แขนซายเกรด 0 ขาซายเกรด 1 ผูปHวยไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง
วัตถุประสงคk
กําลังกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น ไมมีภาวะแทรกซอน ชวยตัวเองไดดีขึ้น
เกณฑkการประเมิน
1.เปลี่ยนทาลุกนั่งบนเตียง และรถเข็นได
2.ไมมีแผลกดทับ กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือการหดรั้ง
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการทางระบบประสาทวา ผูปHวยมีขอจํากัดในการ เคลื่อนไหวมากนอยเพียงใด
2. ตรวจสอบสีผิว ความตึงตัวของผิวหนัง อุณหภูมิ ความชื้น ทุก 2-4 ชั่วโมง ดูวามีอาการบวมแดงหรือแดงบริเวณใดบาง
โดยเฉพาะบริเวณที่กดทับนานๆ
3. จัดทาใหผูปHวยนอนในทาที่สบาย ใหศีรษะ ไหล สะโพก อยูในทาที่ถูกตอง จัดใหนอนบนที่นอนที่สามารถเฉลี่ยน้ําหนัก
ไดทั้งตัว ชวยพลิกตะแตงตัวทุก 2 ชม. เพื่อปdองกันการเกิดแผลกดทับ
4. กระตุนใหผูปHวยออกกําลังกายกลามเนื้อสวนที่ยังแข็งแรงอยู และพยาบาลชวยออกกําลังที่ออนแรง ทุก 2 – 4 ชั่วโมง
เพื่อปdองกันกลามเนื้อเหี่ยวและหดรั้งประเมินผล
5.ดูแลผิวหนังใหแหงสะอาด ทําความสะอาดหลังการขับถายและดูแลผาปูที่นอนใหเรียบตึง

6.ประสานกายภาพบําบัดเพื่อฟwxนฟูสภาพกลามเนื้อใหกับผูปHวย
7.สอนญาติใหมีสวนรวมในการฟwxนฟูสภาพผูปHวย
ประเมินผล
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ประเมินผูปHวยที่ตึกผูปHวยในโรงพยาบาลบุงคลา ผูปHวยใหความรวมมือกับกิจกรรมการฟwxนฟู
สภาพ สามารถลงนั่งรถเข็นไดนานๆ รับประทานอาหารเองได แตยังตองมีคนชวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยาง เชน
อาบน้ํา ลุกเดิน ผูปHวยไมมีแผลกดทับ ไมมีกลามเนื้อเหี่ยวลีบ ประสานกายภาพบําบัดเพือ่ ใหผูปHวยไดรับการดูแลตอเนื่อง
ผลการประเมินADLจากทีมกายภาพ = 3 คะแนน ประเมิน score E4V5M6, Motor power แขนซายเกรด0 ขาซาย
เกรด1 เทาเดิม แพทย1 Plan D/C วันที่ 1 มีนาคม 2561 และนัดทํากายภาพตอเนื่อง
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 5 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสูญเสียบทบาทหนาที่ของตนเอง
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปHวยบอกวาตนไดหยารางกับสามี ตอนนี้อยูกับลูกสาวอีก2คน รูสึกกังวลในการดําเนินชีวิตและรายไดของครอบครัว
O : ทาทางผูปHวยดูซึมและกังวล
วัตถุประสงคk
ผูปHวยและครอบครัวสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ ศักยภาพและบทบาท
เกณฑkการประเมิน
1.ยอมรับภาพลักษณ1ที่เปลี่ยนแปลง ใหความรวมมือในกิจกรรมการรักษาพยาบาล และสามารถชวยตนเองไดมากขึ้น
2.ผูปHวยมีสีหนาที่สดชื่นขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประเมินแบบแผนการดํารงชีวิต บทบาท และความรับผิดชอบ ของผูปHวยในครอบครัว
2.ยอมรับพฤติกรรมที่ผูปHวยแสดงออก ยอมรับความรูสึกคับของใจของผูปHวยตอการเปลี่ยนแปลงในความสามารถ
3.ชี้แจงความเป,นจริงเกี่ยวกับสภาพของผูปHวยเพื่อใหผูปHวยยอมรับและไมกลาวโทษวาความเจ็บปHวยที่เกิดขึ้นเป,น
ความผิดของตน
4.ชวยใหผูปHวยไดระบายป-ญหาของใจ โดยพยาบาลจะตองรับฟ-ง และแสดงความเห็นอกเห็นใจใหการพยาบาลดวยความ
เอาใจใส เมื่อผูปHวยไดระบายความโกรธความกลัว ความสิ้นหวังจะทําใหผูปHวยสบายใจขึ้น คอยปลอบประโลมใจใหผูปHวย
มีความหวังและเสริมแรงทางบวก
5. สนับสนุนใหผูปHวยมีกําลังใจ และมีความรูสึกดี โดยใชคําพูดที่สุภาพ และสัมผัสผูปHวยอยางนุมนวล
6.กระตุนและสงเสริมใหผูปHวยชวยเหลือตนเองมากที่สุดพรอมกลาวชมเชยสงเสริมใหผูปHวยคิดและพูดในทางบวก
หลีกเลี่ยงความคิดทางลบที่จะทําใหตัวเองรูสึกมีคุณคาลดลง
7.อธิบายใหครอบครัวหรือญาติยอมรับสภาพของผูปHวย แนะนําใหปฏิบัติตอผูปHวยที่แสดงใหเห็นถึงคุณคา เป•ดโอกาสให
ครอบครัวไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการฟwxนฟูผูปHวย
ประเมินผล

ผูปHวยมีสีหนาสดชื่น ชวยตัวเองไดมากขึ้น ยอมรับภาพลักษณ1และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไดพอสมควร ญาติใหความ
ชวยเหลือและดูแลผูปHวย
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 6 ผูปHวยและครอบครัวขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินของโรค การรักษาและ
การพยากรณ1โรค
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปHวยถามวา ดิฉันจะหายเป,นปกติไหมคะ
O : ผูปHวยมีสีหนาวิตกกังวล
วัตถุประสงคkการพยาบาล
ผูปHวยและครอบครัวสามารถบอกแนวทางการรักษาและการดําเนินของโรคไดถูกตอง
กิจกรรมการพยาบาล
1. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปHวยและญาติ เพื่อใหมีความไววางใจ
2. ประเมินระดับความเขาใจ การพยากรณ1โรคตอการปรับตัวของผูปHวยและครอบครัว พรอมใหความรู
แกผูปHวยและครอบครัวเกี่ยวกับความหมายของโรค การรักษา การเปลี่ยนแปลงทางสรีระรางกายที่เกิดขึ้น หลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความพิการที่ตองไดรับการฟwxนฟู
3. กระตุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมการรับรูของผูปHวย เชน อานหนังสือ ดูโทรทัศน1 และสงเสริมใหมีการสื่อสารระหวาง
ผูปHวยและญาติ
4. ใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปHวย เชน การออกกําลังกาย การพลิกตะแคงตัว การปฏิบัติกิจวัตรอื่นๆ
5. เนนถึงความสําคัญในการฟwนx ฟูสภาพอยางตอเนื่องและความสําคัญในการปdองกันอุบัติเหตุตางๆ
6. เป•ดโอกาสใหผูปHวยและญาติซักถามขอสงสัยในป-ญหาตางๆ และสอนญาติถึงวิธีการใหความชวยเหลือผูปHวย
ประเมินผล
ผูปHวย/ครอบครัวและญาติเขาใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสามารถบอกแนวทางการรักษาและการดําเนิน
ของโรคไดถูกตอง
หลังจากที่ผูปHวยเขารับการรักษาไดรับไวติดตามดูแลและเยี่ยมอาการทั้งหมด 3 ครั้งพบวาผูปHวยไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ถึง 6 ไดรับการแกไขทั้งหมด และยังคงตองเฝdาติดตามอาการอยางตอเนื่องตอไป
เมื่อผูปHวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล มีการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวอยางถูกตองและเหมาสม การรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลทั้งหมด 8 วัน และนัดเพื่อใหมาพบแพทย1เพือ่ ติดตามอาการตออีก 2 สัปดาห1
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตอ)
การติดตามเยี่ยมบาน
ผูปHวยจําหนายออกจากโรงพยาบาลบุงคลา วันที่ 3 มีนาคม 2561 ผูศึกษาไดติดตามเยี่ยมบานจํานวน 4 ครั้ง
(2 สัปดาห1ตอ 1 ครั้ง) และเยี่ยมใหความรูจนครบ 3 เดือน เพื่อประเมินความยั่งยืน โดยสรุปป-ญหาไดดังนี้
ป0ญหาของผูป+วย สรุปได 3 ประเด็น คือ
- ดานรางกาย ผูปHวยมีแขน-ขาซายออนแรงเคลื่อนไหวและชวยเหลือตัวเองไดนอย ตองนั่งรถเข็น ตองใชอุปกรณ1
ชวยเดิน (Walker) และมีคนดูแล ผูปHวยบอกวาเคยเดินสะดุดลมบริเวณพื้นตางระดับ”

- ดานจิตใจ อารมณ1 ผูปHวยมีความรูสึกทอแท เหงา วาเหว หมดกําลังใจ กลัวไมหาย กลัวเป,นภาระ ผูปHวยบอกวา
“ปdารูสึกทอแทที่ตองปHวยแบบนี้ ไมอยากเป,นภาระใหใคร”น้ําตาคลอขณะพูด
- ดานสังคมและเศรษฐกิจ การเขารวมกิจกรรมทางสังคมลดลง สัมพันธภาพกับเพื่อนลดลง ไมสามารถทํางานได
ตามปกติทําใหขาดรายได รวมทั้งตอง ผูปHวยบอกวา “พอไมสบายก็ไมไดทํางาน จะไปงานเลี้ยงตางๆก็ไปไมได เมื่อกอน
จะสังสรรค1พบปะกับเพื่อนประจํา”
ป0ญหาของผูดูแล สรุปได 3 ประเด็น คือ
- ดานรางกาย รางกายทรุดโทรม เหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ บุตรสาวผูดูแลบอกวา
“ดิฉันตองคอยชวยแมอาบน้ํา ใสเสื้อผาให บางครั้งอุมขึ้น-ลงพื้นตางระดับก็มีอาการปวดหลังบอย ๆ”
- ดานจิตใจ มีความเครียดและวิตกกังวล ซึ่งเป,นผลมาจากการที่ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน กลัววาผูปHวยจะมี
อาการรุนแรงขึ้น ลูกสาวบอกวา “ดิฉันทํางานที่เซเวนเวลาลงพักจะตองกลับบานไปดูอาการแม เอาอาหารไปสงเพราะ
กลัวแมจะอาการทรุดลงหรือเกิดอุบัติเหตุเพราะไมมีคนดูแล บางครั้งก็เครียดที่ตองดูแลลุงทุกวัน”
- ดานสังคมและเศรษฐกิจ การทํากิจกรรมทางสังคมและการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานลดลง รายได
ไมเพียงพอกับรายจาย ลูกสาวบอกวา “เมื่อกอนแมมีรานเสริมสวยหารายไดชวยกัน ตอนนี้แมทํางานไมไดรายไดสวนนั้น
หายไป ดิฉันเป,นคนรับผิดชอบทั้งหมด ยอมรับวาเครียดคะ”
จากป-ญหาที่สรุป ไดนํามาวางแผนการดูแลโดยใชกระบวนการพยาบาลที่บานดังนี้
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
1. บกพรองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเนื่องจากกลามเนื้อออนแรง
2. ผูปHวย ครอบครัวมีภาวะเครียดเนื่องจากตองปรับตัวตอการเจ็บปHวย
3. เสี่ยงตอการเกิดโรคซ้ําและภาวะแทรกซอน
4. เสี่ยงตออุบัติเหตุหกลมเนื่องจากสภาพบาน และสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม
เป3าหมายการพยาบาล
1. เพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตรประจาวัน
2. แกไขและปdองกันภาวะแทรกซอนจากโรคหลอดเลือดสมองและโรครวม เชน การเป,นกลับซ้ํา ขอติด แผลกดทับ
3. ลดความเครียด สงเสริมการปรับตัวที่เหมาะสมของผูปHวยและครอบครัว
4. ปdองกันการเกิดอุบัติเหตุหกลมจากสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
5. เพิ่มการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการดูแล
กิจกรรมการพยาบาล
1. สรางสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ ผูปHวย ครอบครัว และชุมชน เชื่อมโยงการดูแล สรางชองทางการสื่อสารรวมกัน
เชน ไลน1 โทรศัพท1 EMS member club ระบบแจงเหตุดวน1669
2. รวมวางแผนจําหนาย และ วางแผนเยี่ยมบาน
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตอ)
3. เยี่ยมทางโทรศัพท1ทุก 1 สัปดาห1 และติดตามเยี่ยมบาน 4 ครั้ง ตอเนื่องจนครบ 3 เดือน
4. ประเมินป-ญหา ตรวจรางกาย โดยใชแบบบันทึกภาวะสุขภาพผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง (INHOMESSS)
5. เสริมพลัง สอน เป,นพี่เลี้ยง และใหกําลังใจ ใหคําปรึกษาแกผูปHวย ครอบครัว
6. ทางโรงพยาบาลบุงคลาไดสนับสนุนอุปกรณ1ที่จําเป,น เชน รถเข็น ที่นอนลม อุปกรณ1ชวยเดิน(walker)ใหกับผูปHวย
7. เป,นที่ปรึกษาแกทีมสุขภาพ และภาคีเครือขาย

8. คนหาผูดูแลสํารอง และภาคีเครือขายรวมดูแล
9. จัดใหเขาถึงบริการจากสหวิชาชีพ และสวัสดิการดานสังคม
10. ประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุงคลา อสม.ประจําหมูบาน ในการชวยผูปHวยจัดที่พักอาศัย ทํา
ความสะอาดบริเวณรอบบาน จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการฟwxนฟู
ประเมินผลการเยี่ยมบาน
ติดตามเยี่ยมบานจํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 เมษายน 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2561
จากการติดตามเยี่ยมบานพบวาสภาพแวดลอมที่บานผูปHวยเป,นพื้นบานลาดซีเมนต1 เป,นบานชั้นเดียว จัดของไมเป,น
ระเบียบ รอบบานมีเศษขยะเกลื่อนกลาด ผูปHวยนอนที่พื้น กางมุง ผาหมที่นอนเหม็นอับ
ผลการประเมินความรูของผูปHวยและญาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พบวาผูปHวยและญาติมีความรูเขาใจเรื่องการ
ดําเนินของโรค การรักษา การปdองกัน การฟwxนฟูแตเนื่องจากขาดคนดูแลประจําเพราะลูกสาวตองทํางาน บางครั้งญาติไม
มีเวลาทําใหขาดความตอเนื่องในการดูแลผูปHวย ผูศึกษาจึงไดวางแผนรวมกับทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือขายเพื่อเขามามี
สวนรวมในการดูแลผูปHวยตอไป
หลังติดตามเยี่ยมบานครบ4ครั้ง ป-ญหาไดรับการแกไข อาการโดยทั่วไปของผูปHวยดีขึ้น สีหนาสดชื่น พูดไดปกติ
สามารถใชมือซายหยิบจับของได รับประทานอาหารเองได ไมมีกลามเนื้อลีบ ฝ—กหัดเดินโดยใชไมพยุงเดินได ขับถายปกติ
ผูปHวยรูสึกมีความหวังเนื่องจากตอนแรกไมสามารถเดินไดแตเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนําแลว ผูปHวยสามารถเดินเองไดจึงมี
กําลังใจและมีความหวังมากยิ่งขึ้น
4.สรุปสาระสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการ
กรณีศึกษาผูปHวยหญิงไทยอายุ 54 ปP สถานภาพหยาราง นับถือศาสนาพุทธ HN : 0016412 มีโรคประจําตัว
เป,นความดันโลหิตสูงกินยาไมสม่ําเสมอ ขาดนัดติดตามอาการ มีประวัติดื่มสุราทุกวัน เขารับการรักษาที่หองอุบัติเหตุ –
ฉุกเฉินโรงพยาบาลบุงคลา วันที่ 22 กุมภาพันธ1 2561 เวลา 11.45 น. ดวยอาการชักเกร็ง เป,นมา 15 นาที หลังชักมี
อาการซึม ตอบคําถามชา อุณหภูมิรางกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจ 102 ครั้งตอนาที จังหวะ
การเตนสม่ําเสมอ อัตราการหายใจ 18 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 159/87 มิลลิเมตรปรอท ตรวจรางกาย
Glasgow coma scale : E4V4M6, Pupil 4:4 mm reactive to light both eyes, lung Rhonchi BL, SpO2 sat
94%, DTX :165 mg,กลามเนื้อแขนขาซายออนแรง Mortor power แขนซายเกรด 0 ขาซายเกรด 1 ซึมลง พูดชา
ตอบสนองชา การทดสอบBBK=negative, facial palsy=negative แพทย1ใหการวินิจฉัยเป,น Seizure,R/O
intracranial lesion พิจารณาสง CT brain with contrast ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ ผล CTพบAcute right basal
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป,นผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตอ)
ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7 cm) ผูปHวยรายนี้ไมเขาเกณฑ1 Stroke fast track เนื่องจากมีเลือดออกใน
สมอง แพทย1จึง consult staff med โรงพยาบาลบึงกาฬและใหกลับมาAdmit ตอที่โรงพยาบาลบุงคลาเพื่อ
Conservative ใหยากันชัก (Dilantin) ยาลดความดันโลหิต (Nicardipine) Keep BP นอยกวา140/90 mmHg

วันที่ 23 กุมภาพันธ1 2561 สง CT ซ้ํา พบHematoma size 3.6 x 2.7 x 2.0 cm ซึ่งมีขนาดใหญขึ้น ผลตรวจ
เลือด Platelate Cound = 46,000 cell/mm3 แพทย1จึงประสานRefer โรงพยาบาลบึงกาฬ Dx. Hemorrhagic
stroke with thrombocytopenia ผูปHวย Admit ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ วันที่ 23-28 กุมภาพันธ1 2561เป,นเวลา 5 วัน
ขณะAdmit ที่ตึกอายุรกรรมหญิง มีป-ญหาเรื่อง PLTต่ํา แพทย1ให PLT 10 unit PLTเพิม่ ขึ้นเป,น 95,000 cell/mm3
plan refer neuro ศัลยกรรมโรงพยาบาลสกลนครหาก PLT ≥100,000 cell/mm3 เพื่อรับการผาตัด อาการทั่วไปคงที่
score E4V5M6 motor power เทาเดิม
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 15.51น.รับ Refer ผูปHวยกลับมาจากโรงพยาบาลบึงกาฬ Dx. Intracranial
Hemorrhage(ICH) with Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) เรื่อง ICHใหรักษาโดยใหยา
Dilantin(100) 3 x 1 oral hs. และ Amlodipine (5) 1 x 2 oral pc keep BPนอยกวา140/90 mmHg เรื่อง ITP ให
ยาPrednisolone 4 x 3 oral pc และรับประทานยาอื่นตอเนื่อง ประสานกายภาพเพื่อประเมินอาการและทํา
กายภาพบําบัดตอเนื่อง
วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. Neuro sign อาการทั่วไปปกติ PLT=151,000 cell/mm3 แพทย1 D/C
นัดติดตามอาการ 2 สัปดาห1
ขั้นตอนการดําเนินการ
ศึกษาขอมูลจากผูปHวย ญาติ เวชระเบียน ศึกษาความรูทางวิชาการและกรอบแนวคิดทางการพยาบาลจากตํารา
วารสาร งานวิจัย Websiteและผูเชี่ยวชาญดานโรคหลอดเลือดสมอง
1. เลือกเรื่องที่จะทําการศึกษาจากผูปHวยที่เคยไดรับมอบหมายใหดูแล 1 ราย โดยการศึกษาขอมูลจากผูปHวย
ญาติ เวชระเบียน
2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปHวย การแพยาและสารอื่นๆ แบบแผนการดํารงชีวิต
พรอมทั้งประเมินสภาพผูปHวย
3. ศึกษาแผนการรักษาของแพทย1
4. ศึกษาคนควาความรูทางวิชาการจากตํารา วารสาร งานวิจัย Websiteและผูเชีย่ วชาญดานโรคหลอดเลือด
สมอง ปรึกษากับพยาบาลที่มีความชํานาญและแพทย1ผูรักษาเพื่อใชเป,นขอมูล
5. นําขอมูลที่รวบรวม วิเคราะห1 มาวางแผลใหการพยาบาลและการรักษาโดยเนนการพยาบาล ทั้งรางกาย จิตใจ
สังคมอารมณ1 และเศรษฐกิจ
6. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาล
7. สรุปผลการปฏิบัติงานการพยาบาลและใหขอเสนอแนะกับผูปHวยและญาติ
อภิปรายผลการพยาบาล
ผูปHวยรายนี้ เป,นผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองกลุม Stroke non fast track เนื่องจากผล CT brainมีเลือดออกใน
สมองจึงไมสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ได อีกทั้งผูปHวยรายนี้ยังมีภาวะเกล็ดเลือดต่ํา Idiopathic

thrombocytopenic purpura (ITP) รวมดวยทําใหไมสามารถผาตัดได จึงตองใหการรักษาแบบประคับประคอง
(Conservative) โดยใหยาลดความดันโลหิต (Nicardipine) เพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑ1ปกติ ปdองกัน
เลือดออกในสมองมากยิ่งขึ้นและใหยาปdองกันการชักเนื่องจากการมีเลือดออกในสมองจะสงผลใหเกิดอาการชักตามมาได
จากกรณีศึกษาสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูปHวยรายนี้ มีป-จจัยมาจากโรคความดันโลหิตสูง รวมถึง
ผูปHวยขาดการติดตามอาการ ขาดยา กินยาไมสม่าํ เสมอ ดื่มสุรา 3 – 5 วัน/สัปดาห1 พฤติกรรมเหลานี้ลวนเป,นป-จจัย
สงผลใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผลการติดตามเยี่ยมบาน พบวาผูปHวยและญาติมีความรูเขาใจเรื่องการดําเนินของโรค
การรักษา การปdองกันการกลับเป,นซ้ําและการฟwxนฟู แตเนื่องจากผูปHวยขาดคนดูแลประจําเนื่องจากบุตรสาวตองทํางาน
และเรียนหนังสือ บางครั้งญาติไมมีเวลา ผูศึกษาไดเขาใจขอจํากัดของผูปHวยและญาติ จึงไดสงขอมูลใหกับทีมเยี่ยมบาน
(COC) เพื่อใหผูปHวยไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง ทั้งการทํากายภาพบําบัด การดูแลทางดานจิตใจทั้งผูปHวยและญาติเพื่อสราง
เสริมกําลังใจ นอกจากนี้ยังติดตามอาการทั่วไป การรับประทานยาอยางเนื่อง ป-จจุบันผูปHวยอาการดีขึ้น หัดเดินโดยใชไม
พยุงเดิน กลามเนื้อมีแรงมากขึ้น บุตรสาวเริ่มปรับตัวกับภาวะเจ็บปHวยของมารดา แบงเวลามาดูแลมารดาในตอนเที่ยง
ทําใหผูปHวยมีกําลังใจในการรักษามากยิ่งขึ้น
ผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง มักจะเกิดความพิการตามมาและมักจะชวยเหลือตัวเองไมได การใหการพยาบาล
เพื่อฟwxนฟูสมรรถภาพผูปHวย เป,นสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูปHวยสามารถเรียนรูและฝ—กฝนชวยเหลือตัวเองในการใช
ชีวิตประจําวันใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ญาติหรือผูดูแลมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปHวยเชนกัน โดยจะตองมีความรู
ความเขาใจป-ญหาตางๆของผูปHวยและตองเป,นผูที่คอยดูแลชวยเหลือผูปHวยเพื่อปdองกันการเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นบทบาทของพยาบาลในขณะนอนรักษาในโรงพยาบาลและการติดตามเยี่ยมบาน มี
ความสําคัญมาก การเสริมพลัง ( Empowerment ) ใหผูปHวยปรับพฤติกรรมที่ถูกตอง ผูดูแลมีความรูความเขาใจ
เครือขายดานสุขภาพก็มีความสําคัญ การทํางานและประสานงานกันเป,นเครือขาย ดูแลผูปHวยแบบองค1รวม ติดตาม
ผูปHวยอยางใกลชิด จะทําใหคุณภาพชีวิตผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้นและลดโอกาสการกลับมาเป,นซ้าํ
5.ผูรวมดําเนินการ

– ไมมี -

6.สวนของงานที่ผูเสนอเป,นผูปฏิบัติ
นางสาวอโณทัย ประเคนคะชา เป,นผูปฏิบัติ 100 %
7.ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ผูศึกษาใหการพยาบาลและศึกษาติดตามผลและประเมินผลการพยาบาลเป,นเวลาทั้งหมด 8 วัน ติดตามเยี่ยม
อาการเป,นจํานวน 4 ครั้ง พบวามีป-ญหาทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งป-ญหาไดรับการแกไขไปบางสวนและยังคงเหลือป-ญหาที่ตอง
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่องที่บาน ไดแก มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับเนื่องจากแขนขาซีกซายยังมีอาการออนแรง
และมีความบกพรองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเนื่องจากกลามเนื้อออนแรง ผูปHวยและครอบครัวมีภาวะเครียด
เนื่องจากตองปรับตัวตอการเจ็บปHวย ซึ่งป-ญหาทั้งหมดไดรับการแกไขเมื่อติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่อง
โรคหลอดเลือดสมองเป,นโรคทางอายุรศาสตร1ที่เกิดแลวมักมีความพิการหลงเหลืออยู โดยการรักษาในระยะแรก
แพทย1มักจะใหยาตานการแข็งตัวของเลือดเพื่อปdองกันการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดซ้ํา ปdองกันการเกิดความพิการ
และอันตรายตอผูปHวยมากขึ้น และเมื่อผูปHวยมีอาการทางคลินิกคงที่ กระบวนการรักษาตอไปที่สําคัญคือ การแกไขความ
พิการที่เกิดขึ้น โดยการเริ่มตนฟwxนฟูสมรรถภาพของรางกาย ซึ่งการฟwxนฟูสมรรถภาพเป,นกระบวนการที่ชวยใหผูปHวย

สามารถทํากิจกรรมตางๆไดสูงสุดทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ภายใตขอจํากัดของโรคและพยาธิสภาพที่เป,นอยู
วัตถุประสงค1หลักเพื่อสงเสริมใหผูปHวยสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากที่สุด โดยการสอนใหผูปHวยและญาติดูแลแขน ขา
ขางที่ออนแรงหรือเป,นอัมพาต ใหสามารถเคลื่อนไหวและใชงานไดดีขึ้น จนสามารถทํากิจวัตรประจําวันได ตลอดจนเป,น
การปdองกันความพิการผิดรูปที่อาจะเกิดขึ้น โดยอาศัยความรวมมือประสานงานกับทีมสุขภาพ เชน แพทย1 พยาบาล นัก
กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัดรวมถึงตัวผูปHวยและญาติหรือผูดูแล โดยพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพจะเป,นผู
คอยสอนและฝ—กใหผูปHวยและญาติหรือผูดูแลไดรูถึงขั้นตอนและวิธีการฟwxนฟู โดยจะเนนใหผูปHวยรูวิธีการชวยเหลือตนเอง
ไดอยางอิสระและจะกระตุนใหผูปHวยไดปฏิบัติตามที่ฝ—กมา พรอมสงเสริมการใชชีวิตประจําวันของผูปHวยใหเหมาะสม
ตอไป
8. การนําไปใชประโยชนk
1. สามารถนําไปปฏิบัติการพยาบาลกับผูปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง
2. ทราบถึงผลลัพธ1ทางการพยาบาล ผูปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง
3. เป,นแหลงขอมูลสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาในประเด็นอื่นๆตอไป
4. เพื่อประโยชน1ในการพัฒนาทางการพยาบาลขององค1กรอยางตอเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการใหการพยาบาลผูปHวยกรณีศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง
6. ใชเป,นแนวทางการพยาบาลในการดูแลผูปHวยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
7. เป,นการพัฒนาคุณภาพการบริการผูปHวยโรคโรคหลอดเลือดสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ความยุงยาก ป0ญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1. ผูปHวยไมไดรับการสงตอภายใน 30 นาที เนื่องจากประเมิน Glasgow Coma Scale (GCS) E4V4M6=14
คะแนน Motor power gr. V all ไมมีแขนขาออนแรง แพทย1วินิจฉัย Seizure จากการดื่มสุรา และR/O intracranial
lesion ซึ่งอาการซึมสามารถเกิดขึ้นไดหลังจากชัก แพทย1Plan refer CT brain ผล CTพบ Acute right basal
ganglia hematoma (size 1 x 0.8 x 0.7 cm) ผูปHวยรายนี้เป,น Stroke non fast track
2. ไมไดใช NIHSS score ประเมินแรกรับ เนื่องจากวินิจฉัย Seizure
3. ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลบุงคลาสวนใหญผูปHวยจะอยูคนเดียว จะมีญาติมาเฝdากลางคืน เนื่องจาก
บุตรสาวตองทํางานประจํา สวนบุตรสาวอีกคนกําลังเรียนหนังสือ
4. ในระยะแรกผูปHวยทองแท สิ้นหวัง ไมสนใจเวลาที่พยาบาลเขาไปพูดคุยหรือใหคําแนะนํา
10. ขอเสนอแนะ
1. ผูปHวยที่มาดวยอาการชักเกร็ง ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปรง ใหใชแบบคัดกรองผูปHวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ผูปHวยที่วินิจฉัยหรือสงสัยวาเป,น Stroke ทุกราย ควรใชแบบประเมิน NIHSS scoreเพื่อประเมินความรุนแรง
ของโรคหลอดเลือดสมอง
3. โรคหลอดเลือดสมองมักจะทําใหเกิดความพิการเหลืออยู ฉะนั้นผูปHวยจะไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ทําให
เกิดความทอแท สิ้นหวัง ตอตาน ผูใหการการพยาบาลตองสรางสัมพันธภาพกับผูปHวย เพื่อใหไดรับความรวมมือในการ
รักษาพยาบาล และการชวยเหลือฟwxนฟูศักยภาพของผูปHวย นอกจากนี้ยังตองชักจูงญาติหรือสมาชิกในครอบครัวเขามา
เป,นสวนรวมในการดูแลผูปHวย เพื่อวางแผนการจําหนาย ในเบื้องตนญาติอาจปฏิเสธการมีสวนรวมในการดูแลผูปHวย แต

เมื่อใหความรู ความเขาใจ ใหคําแนะนํา และใหลองปฏิบัติ จะทําใหญาติเกิดความมั่นใจ และสามารถปฏิบัติไดในที่สุด
หากผูปHวยไดรับการดูแลที่ถูกตองและตอเนื่องก็จะสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติตอไป
แบบแสดงการรับผลงานที่สงประเมิน
1. ไดรับแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพรอมทั้งเอกสารที่เป,นสาระสําคัญของผลงานหรือหลักฐาน
ตาง ๆ ครบถวนสมบูรณ1 สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาเมื่อวันที่............................................
ลงชื่อ........................................
(......................................)

ตําแหนง ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
......../...................../...........
2. กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขผลงานที่เสนอประเมินแลว
2.1 ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่...................................................
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ตําแหนง ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
......../...................../...........
2.2 ไดรับผลงานที่ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่..................................................
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ตําแหนง ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
......../...................../...........
3. กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานใหสงผลงานประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดเคยสงมาแลว
ไดรับผลงานพรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ครบถวนสมบูรณ1เมื่อวันที่........................................
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ตําแหนง ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
......../...................../...........

