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Abstract 

Background :  Cerebral aneurysm is the most common cause of subarachnoid hemorrhage 

80 - 85%, resulting in 50% mortality rate. 

Objective :  To study and compare personal information, Nursing diagnosis, Nursing 

practice, and Nursing outcomes. 

Method : Two patients were selected for cerebrovascular aneurysm who received surgery 

and general anesthesia. Data were collected from medical records. Observe and monitor 

nursing practice Study period from 1 April 2020 to 30 June 2020, total duration of 2 months. 

Results : Both patients presented with severe headache and motor power weakness all 

four extremities were diagnosed with anterior communicating artery aneurysm and 

subarachnoid hemorrhage undergoing craniotomy with clipping aneurysm under general 

anesthesia 

had the same nursing diagnosis: increased risk of ruptured aneurysm due to abruptly high 

blood pressure and severe anxiety about general anesthesia and surgery, increased risk of 

hypoxia from difficult intubation, increased risk of acute massive blood loss, increased risk of 

hypothermia, increased risk of recurrent bleeding, increased risk of vasospasm, increased risk 

of hypoxia due to upper airway obstruction from the effects of anesthesia and discomfort 

from severe pain. But the difference of nursing diagnosis was remained intubation during 

postoperative period.The first patient had no postoperative complications. The length of 

hospital stay was nine days. The second patient was remained intubation, ended up with 

tracheostomy and was referred to the community hospital. The length of hospital stay was 

twenty one days 

Conclusions : Nursing care of patients with cerebral aneurysm under general anesthesia 

during surgery is the nurse anesthetist must be competent to early detect any changes and 

prevent major complications, including increase intracranial pressure, recurrent bleeding, and 

cerebral vasospasm to decrease postoperative complications resulting living with good 

quality of life at home. 
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บทคัดย่อ 

บทน า : โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นสาเหตุท าให้เกิดเลือดออกใต้ เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ บ่อย
ที่สุด คือ ร้อยละ 80 – 85 ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลันได้สูงถึงร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อวินิจฉัยการพยาบาล   การปฏิบัติการพยาบาลและ
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล 

วิธีการศึกษา : ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 
จ านวน 2 ราย เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สังเกตและติดตามการปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 
 1 เมษายน ถึง วันที่ 30มิถุนายน  2563 

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้ง 2 รายมาด้วยอาการปวดศีรษะมาก  แขนขาอ่อนแรง ได้รับการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมองโป่งพองและมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง เข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกและหนีบหลอด
เลือดโป่งพอง  ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ีเหมือนกนั ได้แก่ เสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองแตกเพ่ิมขึ้น 

จากความดันโลหิตสูงอย่างเฉียบพลัน  ความวิตกกังวลกลัวการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัด  ภาวะขาด
ออกซิเจนจากการใส่ท่อช่วยหายใจยาก  เสี่ยงต่อการเสียเลือดปริมาณมากอย่างรวดเร็ว  เสี่ยงต่อภาวะ
อุณหภูมิกายต่ า เสี่ยงต่อภาวะมีเลือดออกซ้ า หลอดเลือดในสมองหดตัวหลังผ่าตัด  เสี่ยงต่อภาวะพร่อง
ออกซิเจนจากภาวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ จากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกและไม่สุขสบายจากความ
ปวด และท่ีแตกต่างกันคือเส่ียงตอ่การถอดทอ่ชว่ยหายใจไมไ่ด้หลงัผา่ตดั  ผู้ป่วยรายที่1 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด ช่วยเหลือตัวเองได้ รวมอยู่รักษา 9 วัน ผู้ป่วยรายที่ 2 ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้รับการเจาะ
คอและประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนรับไปดูแลต่อ รวมอยู่รักษา 21 วัน 

วิจารณ์ : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป   วสิัญญี
พยาบาลจะต้องมีสมรรถนะในการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญได้แก่ภาวะ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง ภาวะมีเลือดออกซ้ าและ หลอดเลือดสมองหดตัว เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้อย่างคุณภาพ 

 

ค าส าคัญ :โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง,การพยาบาล,การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 

 

 



 

บทน ำ 

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นสาเหตุท าให้เกิดเลือดออกใต้ เยื่อหุ้มสมองชั้นชั้นอะแร็กนอยด์บ่อย
ที่สุด คือร้อยละ 80–851 สาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดมาแต่ก าเนิด  ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อม
ของผนังหลอดเลือดร่วมกับอายุที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้สภาพหลอดเลือดมีความเสื่อมมากและ
เร็วขึ้น ได้แก่ โรคความดันสูง เบาหวาน หรือสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน2 เมื่อหลอดเลือดโป่งพอง มีขนาดใหญ่จะ
แสดงอาการเหมือนก้อนเนื้องอกและจะแตก   ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้น 

อะแร็กนอยด์ ท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง มีการสูญเสียการท างานของระบบประสาท ซึมลง 
และโคม่า3 ซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรง ท าให้ผู้ป่วยมีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 50 และร้อยละ 20-30 4 จะมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแล มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นภาระต่อครอบครัว
ซึ่งมผีลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เศรษฐกิจสังคมของผู้ป่วยและครอบครัว การประเมินและวางแผน
แผนการพยาบาลที่ครอบคลุมทุกด้าน  ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

พยาธิก าเนิดและลักษณะทางคลินิก 

หลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm)5 เกิดจากการขยายตัวบางส่วนของหลอดเลือดในสมอง ท าให้มี
รูปร่างผิดปกติ มักเกิดบริเวณที่หลอดเลือดขนาดใหญ่เริ่มแบ่งตัวเป็นหลอดเลือดแขนง สาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือดมาแต่ก าเนิด เช่น มักพบในผู้ป่วย Ehlers-Danlos syndrome, coarctation of the 

aorta และ polycystic disease ของไต ร่วมกับปัจจัยภายนอกอื่นๆ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบ
บุหรี่ และ atherostenosis เป็นต้น มักพบในเพศหญิงมากกว่าชาย พบได้บ่อยในช่วงอายุ 30-40 ปี ต าแหน่ง
ของหลอดเลือดโป่งพองที่พบบ่อย คือ supratentorial ( 88%) internal carotid system ( 41%) หลอด
เลือดแดง anterior cerebral ( 34%) และหลอดเลือดแดง middle cerebral (20%) ส่วนน้อยพบที่หลอด
เลือดแดง basilar และ vertebral ( 4.5%) หลอดเลือดโป่งพองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 
มิลลิเมตร ในทางคลินิกมักไม่แตก (rupture) จึงไม่จ าเป็นต้องรับการผ่าตัด 

 

 



อาการและอาการแสดง 

อาการและอาการแสดงก่อนที่หลอดเลือดแดงในสมองโป่งพองจะแตก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ 

มากน ามาก่อน ถ้าแตกแล้วจะมีอาการระคายเคืองเยื่อหุ้มสมองคือ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา เห็นภาพ 

ซ้อน กลัวแสง คอแข็งพูดล าบาก กลืนล าบาก คลื่นไส้อาเจียน แขนขาชา อ่อนแรง สับสนหรือซึม ชัก 

ส่วนมากมักเป็นทันทีทันใดระยะแรกมักไม่ค่อยพบความพิการทางระบบประสาทแต่หากมีการแตก 

เข้าไปในสมองจะท าให้เกิดก้อนเลือดในสมองจะท าให้การท างานของสมองส่วนนั้นเสียไปเกิดอัมพาตหรือ 

สมองพิการและถ้ามีการแตกซ้ าอาการจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากกลไกการหดตัวของหลอดเลือด 

ไม่ดีเท่าเดิมเลือดจะออกไม่หยุด ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในช่วงนี้6 
 

การวินิจฉัยโรค7 

1. ซักประวัติปวดศีรษะอย่างรุนแรงหมดสติ  ผู้ป่วยอาจฟ้ืนสติขึ้นมาหรือยังหมดสติอยู่ ตรวจร่างกายพบคอแข็ง
2.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ช่วยบอกต าแหน่งของหลอดเลือดสมองโป่งพอง 
3.การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับการฉีดสารทึบแสง (magnetic resonance angiogram:MRA) เป็น
การตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นเลือดแดง ได้ชัดเจนมากกว่าการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (computed tomography:CT) และ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance 

imaging:MRI) 

4. การตรวจโดยฉีดสารทับแสง(cerebral angiography) เป็นการตรวจที่ส าคัญที่สุด ท าให้ทราบต าแหน่งของ
หลอดเลือดสมองโป่งพอง 
5.เจาะหลัง เพ่ือพิสูจน์ภาวะเลือดออกในช่องใต้เยื่ออะแร็กนอยด์ 

การรักษา : การรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพองสามารถท าได้โดยการผ่าตัด เพ่ือท าการหนีบหลอด
เลือดโป่งพอง หรือท า endovascular coiling การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ (หลอด
เลือดโป่งพองได้แตกแล้วหรือไม่ อายุผู้ป่วย ระดับความรุนแรงของโรค โรคประจ าตัวผู้ป่วย และ  ต าแหน่ง
หลอดเลือดที่โป่งพอง5 

 

 

 

 

 

 



กรณีศึกษา : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วย 2 ราย ผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทย อายุ 67 ปี ได้รับการ

วินิจฉัย Anterior Communicating Artery &  Subarachnoid hemorrhage  ผู้ป่วยรายท่ี 2 :หญิงไทย 
อายุ 68 ปี  ได้รับการวินิจฉัย Anterior Communicating Artery &  Subarachnoid hemorrhage 

&Intraventricular hemorrhage 

       ประวัต ิส่วนตัว และอาการแรกรับ 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

เพศ ชาย หญิง 
อายุ 55  ป ี 68  ปี 
สถานภาพ คู ่ คู ่
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 

อาชีพ รับจ้าง รับจ้าง 
สิทธิการรักษา  บัตรทอง บัตรทอง 
ภูมิล าเนา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
ผู้ดูแล ภรรยาและบุตร บุตร 
โรคประจ าตัว ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง ปฏิเสธ 

ประวัติการแพ้ยาและ 

สารเสพติดต่าง ๆ 

ปฏิเสธการแพ้ยา 

ดื่มสุรา 8 แก้วต่อวัน 

สูบบุหรี่ 10 ม้วนต่อวัน 

ปฏิเสธการแพ้ยา 

ไม่มีประวัติดื่มสุรา 

ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ 
ประวัติการเจ็บป่วยใน
ครอบครัว 

ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว 

อาการส าคัญน าส่ง
โรงพยาบาล 

รับ refer จากโรงพยาบาลด่านช้าง
ด้วย10ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลปวด
ศีรษะมาก 

รับ refer จากโรงพยาบาล 

ศรีประจันต์ด้วย 3 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีอาการปวดศีรษะมาก
ซึมลง แขนขาอ่อนแรง 

 

 



 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

ประวัติการเจ็บป่วย
ปัจจุบัน 

5 วันกอ่นมาโรงพยาบาลมีอาการปวด
ศีรษะ แขนขาอ่อนแรง เข้ารับการ
รักษาโรงพยาบาลชุมชน ฉีดยาและได้
ยาแก้ปวดศีรษะมารับประทานอาการ
ไม่ดีข้ึน 10 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
ปวดศีรษะมากขึน้กว่าเดิมญาติน าส่ง
โรงพยาบาลชุมชนและส่งตัวมา
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

  1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ญาติพบ
ผู้ป่วยนอนอยู่หน้าห้องน้ า เรียกรู้สึกตัว
เดินไม่ได้  อาเจียน GCS เท่ากับ 

E3M4V5  Motor Power grade 3 

รูม่านตา3 มิลลิเมตรมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อแสง ทั้งสองข้าง เข้ารับ
การรักษาตัวที่ โรงพยาบาลชุมชน 1วัน 

3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการ
ปวดศีรษะมากขึ้น  ซึมลง  
แ ข น ข า อ่ อ น แ ร ง  จึ ง ส่ ง ตั ว ม า
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  

การวินิจฉัยโรค Anterior Communicating Artery 

&  Subarachnoid hemorrhage 

Rupture  Anterior Communicating 

Artery &  Subarachnoid 

hemorrhage &Intraventricular 

hemorrhage 

การรักษา Craniotomy & Clipping Aneurysm Craniotomy & Clipping Aneurysm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางเปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของกรณีศึกษา 2 ราย 

ข้อวินิจฉัย 

ทางการพยาบาล 

ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

ระยะก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก 

1.ผู้ป่วยและญาตมิีความวิตกกังวลกลัว
การให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัด 

2. เสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองแตก
เพ่ิมข้ึนจากความดันโลหิตสูง 
 

1.ผู้ป่วยและญาตมิีความวิตกกังวลกลัว
การให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัด 

2. เสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองแตก
เพ่ิมข้ึนจากความดันโลหิตสูง 
3.เส่ียงตอ่การถอดท่อชว่ยหายใจไมไ่ด้
หลงัผา่ตดั 

ระยะน าสลบและการใส่
ท่อช่วยหายใจ 

3.เสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจนจากการ
ใส่ท่อช่วยหายใจยาก 

4.เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงแบบ
เฉียบพลัน ท าให้เส้นเลือดสมองโป่ง
พองแตกเพ่ิมขึ้น ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ 

 

4.เสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจนจากการใส่
ท่อช่วยหายใจยาก 

5.เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงแบบ
เฉียบพลัน ท าให้เส้นเลือดสมองโป่งพอง
แตกเพ่ิมข้ึน ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ 

 

ระยะด าเนินการให้ยา
ระงบัความรู้สึก 

5.เสี่ยงความดันในกะโหลกศีรษะสูง
เพ่ิมมากข้ึนท าให้สมองบวม 

6.เสี่ยงต่อการเสียเลือดปริมาณมาก
อย่างรวดเร็ว ระหว่างผ่าตัด 

7.เสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิกายต่ า 

6.เสี่ยงความดันในกะโหลกศีรษะสูงเพ่ิม
มากขึ้นท าให้สมองบวม 

7.เสี่ยงต่อการเสียเลือดปริมาณมากอย่าง
รวดเร็ว ระหว่างผ่าตัด 

8.เสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิกายต่ า 

ระยะถอดท่อช่วยหายใจ 

 

 

8.เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนจาก
ภาวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ 
จากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึก 

9.เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนจาก
ภาวะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ จาก
ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึก 

ระยะหลังผ่าตัด 9.เสี่ยงต่อภาวะมีเลือดออกซ้ าและ 
หลอดเลือดในสมองหดตัวหลังผ่าตัด   
10.ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวด
แผล 

10.เสี่ยงต่อภาวะมีเลือดออกซ้ าและ 
หลอดเลือดในสมองหดตัวหลังผ่าตัด   

 

 



 

การพยาบาลในหอ้งผ่าตัด 

ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้เข้ารับการผ่าตัด Craniotomy & Clipping Aneurysm วิสัญญีพยาบาลเยี่ยม
ประเมินที่หอผู้ป่วย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัวให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโรค แผนการรักษาของ
แพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวล เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ วิธีการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังให้ยาระงับความรู้สึก โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้หลังผ่าตัด 
นอกจากนี้ยังต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ จองเลือด จองหอผู้ป่วยหนักให้พร้อม  เตรียมอุปกรณ์เฝ้าระวัง
พิเศษ ( invasive blood pressure) เพ่ือวัดความดันเลือดแดงโดยตรง และเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยใส่ท่อ
ช่วยหายใจยากเพ่ือให้ใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวล ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงแบบ
เฉียบพลัน ท าให้เส้นเลือดสมองโป่งพองแตกเพ่ิมข้ึน  

หลังผ่าตัดในห้องพักฟ้ืน ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งเพ่ือป้องกันการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ประเมิน
และป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ภาวะมีเลือดออกซ้ าและหลอดเลือดในสมองหดตัวหลังผ่าตัด
ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน จัดท่าให้ศีรษะสูง 30 องศา ประเมินระดับความรู้สึกตัว ตรวจสอบสัญญาณชีพ
ทุก 15 นาที ประเมินการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัด ตรวจสอบสายระบายเลือด ประเมินอาการปวดแผล
ผ่าตัด ให้ยาแก้ปวดให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ส่งต่ออาการกับพยาบาลหอผู้ป่วยหนักเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 

 

 

           สรุป 

 ผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทย อายุ 67 ปี มาด้วยอาการ ปวดศีรษะมากก่อนมาโรงพยาบาล  10 ชั่วโมง 
ได้รับการวินิจฉัย Anterior Communicating Artery &  Subarachnoid hemorrhageมีโรคประจ าตัวเป็น
ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูงรักษาไม่ต่อเนื่อง ดื่มสุรา 8 แก้วต่อวันและสูบบุหรี่ 10 ม้วนต่อวัน พบ
ปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลจ านวน 10 ข้อ ได้รับการผ่าตัด Craniotomy & Clipping 

Aneurysm ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป  ขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาระงับความรู้สึกเป็นไปด้วย
ความราบรื่น หลังเสร็จผ่าตัดผู้ป่วยตื่นดีถอดท่อช่วยหายใจได้ย้ายกลับหอผู้ป่วย ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพร่วมกับนักกายภาพบ าบัด ช่วยเหลือตัวเองได้ แขนขาไม่อ่อนแรง GCS 
เท่ากับ E4V5M6แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้  รวมระยะเวลารักษาตัว 9  วัน 

 ผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทย อายุ 68 ปี อาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลมี
อาการปวดศีรษะมาก ซึมลง แขนขาอ่อนแรง  ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ญาติ



พบผู้ป่วยนอนอยู่หน้าห้องน้ า เรียกรู้สึกตัว เดินไม่ได้ อาเจียน GCS เท่ากับ E3M4V5 Motor grade 3 รูม่าน
ตา3 มิลลิเมตรมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงทั้งสองข้าง นอนโรงพยาบาลชุมชน 1 วัน  มีอาการปวดศีรษะมาก  
ซึมลง  แขนขาอ่อนแรง  จึงส่งตัวมาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปฏิเสธโรคประจ าตัวแพ้ยาและอาหาร ไม่
ดื่มสุราและสูบบุหรี่พบปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลจ านวน 10 ข้อ ได้รับการผ่าตัด Craniotomy 

& Clipping Aneurysm  ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาระงับ
ความรู้สึกเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยเสียเลือดจ านวนมาก  หลังเสร็จผ่าตัดผู้ป่วยไม่สามารถ
ถอดท่อช่วยหายใจได้  เนื่องจากมีภาวะสมองบวม ประสานงานและย้ายกลับหอผู้ป่วยหนัก  ผู้ป่วยนอนรักษา
ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม  39 วัน  ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ แพทย์ได้พิจารณาเจาะคอหลังจากนั้นมี
ภาวะ Hydrocephalus  ได้ท าการผ่าตัด V-P Shut  ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพหลังผ่าตัดโดยทีมกายภาพบ าบัด  
รวมรักษาตัวในโรงพยาบาล 40  วัน จึงส่งตัวไปดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน  GCS  เท่ากับ E4VTM5  

 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโป่งพองจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด Craniotomy & Clipping Aneurysm ทุก
ขั้นตอนของการระงับความรู้สึกมีความส าคัญและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนวิสัญญีพยาบาล
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยต้องมีความรู้และเตรียมความพร้อมในการให้การระงับความรู้สึก สามารถป้องกันวินิจฉัยและ
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อมีการแตกของเส้นเลือดสมองโป่งพอง อันเป็น
สาเหตุของการเสียเลือดจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ควรมีการวางแผนทีมวิสัญญีเสริมเพ่ือเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและวิสัญญีพยาบาล
จ าเป็นต้องเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆที่ใช้ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างได้ยาระงับความรู้สึกและควรมีการจัดเข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิสัญญีพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
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