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Abstract 

The case study of nursing care patients with ruptured cerebral 
aneurysm patients indicates that the patients might be diagnosed quickly and 
accurately, The patients must have Craniotomy with clipping aneurysm; 
monitoring closely and referral to community base service. Form the study, 
the registered nurses take the important roles to assist patients at home; to 
assist to the multidisciplinary team. So the patients will get continuing  
treatment and avoiding the high-risk situations such as death or disability. 
The team can rehabilitate the patients who have movement, communication 
disorder, cognitive impairment, and dysphagia. This will help patients take 
care of themselves as much as they can, low-risk of complications ( mental 
and physical), and they can do the daily activities as usual. In conclusion, the 
patients can deal with their lives happily in the society and will not be the 
burden of family and society. 
Keyword: nursing care, ruptured cerebral aneurysm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีภาวะเลือดออก พบว่าผู้ป่วย

ได้ร ับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ได้ร ับการรักษาผ่าตัด  Craniotomy with clipping 

aneurysm รวมถึงการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การส่งต่อสู่ชุมชน จากการศึกษาผู้ป่วย พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทสำคัญมากในการลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะอยู่ใน

ชุมชน ประสานกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภาวะที่

คุกคามต่อชีวิตหรืออาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการ ให้สามารถฟื้นฟูสภาพ แก้ไขภาวะที่ร่างกาย เกิด

ความผิดปกติจากการแตกของหลอดเลือดสมองทั้งด้านการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การรับรู้และ  

สติปัญญา การกลืนลำบาก ให้สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ใดๆ ตามมาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติอยู่

ร่วมในสังคม ได้อย่างมีความสุข ในชุมชนไม่เป็นภาระกับครอบครัว สังคมในโอกาสต่อไป  

คำสำคัญ: การพยาบาล, โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีภาวะเลือดออก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



บทนำ 
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (cerebral aneurysm) เป็นโรคที่เกิดกับหลอดเลือดแดงใน

สมองที่มีการโป่งพองออกมาเป็นกระเปาะ มักไม่แสดงอาการจนกว่าจะมีการแตกเกิดขึ้น เมื่อแตกแล้ว
จะทำให้มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์  (Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: 
ASAH) ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็ก
นอยด์จากโรคหลอดเลือดแดงในสมองโป่งพองแตกมีความรุนแรงและเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 
50 และที่เหลือร้อยละ 20-30 จะมีความพิการหลงเหลืออยู ่เนื ่องจากมีความผิดปกติทางระบบ
ประสาท (neurological deficits) ในจำนวนผู้ป่วยที่รอดชีวิตนี้มีจำนวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ที่ฟื้นหาย
เป็นปกติได้ใน 18 เดือนหลังเกิดอาการภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอด
เลือดแดงในสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตซึ่งก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาทและระบบ
ต่างๆของร่างกายที่เกี่ยวข้องโดยภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาทที่พบบ่อยคือ การมีเลือดออกซ้ำ 
(re-bleeding) การหดเกร็งของหลอดเลือดสมอง (cerebral vasospasm) ภาวะน้ำหล่อสมองและไข
สันหลังคั่ง (hydrocephalus) การชักเกร็ง (seizure) และภาวะสมองบวม (cerebral edema) ด้วย
ปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็น ที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟูอย่างถูกวิธีตั้งแต่ในระยะ
เริ่มแรกเพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พยาธิสภาพ 

กระเปาะหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากการโป่ งออกของหลอดเลือด
สมองเฉพาะจุดมีผลทำให้ผนังหลอดเลือดสมองบริเวณดังกล่าวบางลงและแตกออกง่ายก่อให้เกิด
เลือดออกในชั้นใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์ ซึ่งเป็นภาวะที่มีอันตรายสูง หากไม่ได้รักษาหรือรักษาไม่
ทันเวลา จะมีอัตราเสียชีวิตสูงมาก  
สาเหตุของโรค 

1. ความเสื่อมของผนังหลอดเลือดร่วมกับอายุที่มากข้ึน  
2. โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ เป็นเวลานาน  
3. อุบัติเหตุทางสมองที่มีการบาดเจ็บของหลอดเลือดสมอง 
4. การติดเชื้อในกระแสเลือด ที่มีผลทำให้เชื้อฝังตัวที่ผนังหลอดเลือดสมอง 
5. ความผิดปกติแต่กำเนิดท่ีทำให้หลอดเลือดสมองไม่แข็งแรง 
6. การใช้ยาเสพติดบางชนิดที่มีผลทำให้หลอดเลือดสมองเสื่อมเร็ว   

อาการและอาการแสดง  
ผู้ป่วยที่มีการแตกของหลอดเลือดสมองทำให้มีเลือดออกที่ชั้นใต้เยื่อหุ้มสมอง จะมีอาการปวด

ศีรษะรุนแรงฉับพลัน มักปวดมากบริเวณต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน อาจมีอาการหมดสติ ก้อนเลือดอาจ



ไปกดเบียดเนื้อสมองทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้ และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที 
การวินิจฉัยโรค 

- การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Scan) 
- การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 
- การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยการฉีดสารทึบรังสี (Cerebral Angiography) 

การรักษาหลอดเลือดโป่งพองในสมองท่ีแตก 
1. การรักษาด้วยการผ่าตัด 

1.1 Open surgical clipping การรักษาด้วยวิธีนี ้จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเปิด
กะโหลกศีรษะ (craniotomy) โดยมีการใช้กล้องจุลทรรศน์เข้ามาช่วยเพื่อเปิดแยกเยื่อหุ้มสมองส่วน 
subarachnoid space และโยกส่วนของฐานสมองให้สามารถเห็นได้ชัด หลังจากท่ีพบจุดโป่งพองของ
หลอดเลือดแล้วจึงใช้คลิปที่ทำจาก titanium หนีบที่บริเวณก้านของจุดที่โป่งเพื่อให้ส่วนปลายที่โป่ง
พองแฟบลงแต่ยงัสามารถให้เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดส่วนที่ปกติไปได้ 

1.2 Endovascular aneurysm obliteration เป็นการทำหัตถการผ่านหลอด
เลือดโดยใช้สายสวนสอดเข้าทางหลอดเลือด (นิยมผ่านทาง femoral artery ที่บริเวณขาหนีบ) ไปยัง
สมองและนำทางด้วย fluoroscope ไปหยุดอยู่เส้นเลือดก่อนถึงจุดโป่งพอง (parent artery) จากนั้น
จึงใช้สายสวนขนาดเล็ก (microcatheter) ผ่านเข้าไปในจุดที่โป่งพอง แล้วสอดขดลวดโลหะ (metal 
coils) เข้าไปภายใน ขดลวดโลหะจะทำให้เลือดที่ไหลเวียนผ่านเข้าไปในจุดที่โป่งพองหยุดลง และ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างลิ่มเลือดขึ้นภายในทำให้จุดโป่งพองนี้อุดตัน และไม่เกิดเลือดออกซ้ำได้ 
          2. การรักษาทางยาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซ้ำ 

2.1 ยาลดความดันโลหิต เนื่องจากมีข้อมูลพบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สำคัญของการเกิดเลือดออกซ้ำ  

2.2 ยาต้านการสลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic drugs) อาจช่วยทำให้ลิ่มเลือด
ที่เกิดขึ้นแล้วคงอยู่ต่อไปได้อีก ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดเลือดออกซ้ำได้  

2.3 การให้ยากันชัก อาการชักนั้นพบได้บ่อยราว 20% ในผู้ป่วย subarachnoid     
hemorrhage โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอยู่ในเนื้อสมอง  
สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ 
ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 53 ปี สถานภาพโสด เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ   
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพค้าขาย  

 อาการสำคัญก่อนมาโรงพยาบาล  



ไม่รู้สึกตัว 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล 
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

ญาติให้ประวัติว่า 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากเข้าห้องน้ำ ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการ
ปวดศีรษะ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน หลังจากนั้นมีอาการเกร็ง ไม่รู้สึกตัว ญาตินำส่งโรงพยาบาล 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 

Splastic CP ตั ้งแต่เกิด , Appendectomy ว ันที่  1 มิถุนายน 2553, Close fracture Rt 
patella วันที่ 12 กันยายน 2563 จากอุบัติเหตุหกล้ม ได้ทำการรักษาผ่าตัด ORIF c̅ TBW Rt patella  
สรุปอาการและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกรับจนกระท่ังจำหน่ายในโรงพยาบาล 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ญาติให้ประวัติว่า 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากเข้าห้องน้ำ 
ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดศีรษะ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน หลังจากนั้นมีอาการเกร็ง ไม่รู้สึกตัว ญาตินำส่ง
โรงพยาบาล เวลา 13.41 น.อาการแรกรับที่  ER ผู ้ป่วย GCS= E1V1M3, pupil 2 min RTE BE 
BP=139/55mmHg P=58/min R=20/min DTX 127 mg% Oxygen Sat 100% แพทย์ได้ให้การ
ร ั กษ า โ ดย  ON ET Tube, NSS1, 000cc iv drip, Valium10mg iv, CXR, EKG, CT Brain non 
contrast Admitted ตึกศัลยกรรมหญิง Dx. R/O ICH ผลCT Brain: ruptured Lt Posterior COA 
aneurysm ผ ู ้ป ่ วย ON ET Tube, Retained NG Tube, Retained foley’s cath, ผล LAB CBC 
HCT 23.3% แพทย์ได้ให้ PRC Group B 2unit ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และในวันที่ 29 มีนาคม 

2564 ได ้ให้ PRC 1unit หลังให ้เล ือด HCT 32.7% ได ้ทำการผ ่าต ัด Craniotomy c̅ clipping 
aneurysm วันที่ 30 มีนาคม 2564 ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยได้ PRC 2 unit, กลับจากห้องผ่าตัดผู้ป่วย 

Admitted ตึกICUศัลยกรรม ON ET Tube c̅ ventilator,มีแผลผ่าตัดที ่ศ ีรษะด้านซ้ายต่อRD, 
Oxygen Sat 100%, GCS= E2-3VTM4, Motor power แขนขา 2 ข ้าง grade 2, Retained NG 
Tube, NPOเว้นยา ไม่มีชักเกร็ง วันที่ 31 มีนาคม 2564 แพทย์เริ่มให้Try wean จนสามารถoff ET 
Tubeได้  feedน ้ำหวาน 100ccx4 feed, Retained foley’s cath urine flow ดี   ผล  CT Brain: 
เลือดออกใต้เยื ่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ลดลง GCS=  E4V1M6, Motor power แขนขา 2 ข้าง 
grade 3, Retained NG Tube แพทย์ให้ BD 300ccx4feed รับได้ no content วันที่ 5 เมษายน 
2564 ผล LAB E’ lyte พบ Hypokalemia k=2.7 แพทย์ให้ 10% E KCL 30 ml ทุก 3 ชม.x3dose 
หลังให้ k=3.9 ไดo้ff ET Tube, ON Oxygen High flowไว้ Oxygen Sat 100% ไม่มีภาวะHypoxia, 
Berodual 1 ml NB ทุก 6 hrs, GCS= E3-4V3M6, Motor grade แขนขา2ข้าง grade 3, pupil 
2minRTE BE วันที่ 7 เมษายน2564 ย้ายออกจากตึกICUศัลยกรรมไป Admitted ตึกศัลยกรรมหญิง 
แพทย์ให้off A-Line ผู้ป่วยมีปัญหา Secretionเยอะ ไอเองไม่ได้ มี Berodual 1ml NB ทุก 6 hrs, 
consult Chest PT Bed side ผู้ป่วยไม่เหนื่อยหอบ ON Oxygen High flowไว้ Oxygen Sat 100% 
GCS= E4V3M6, Motor power แขนขา 2 ข้าง grade 3 วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ Consult Ortho 
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เรื่อง Screw ออกจากเข่าขวา มีอาการบวม แดง ร้อน จากประวัติมีClose # Patella Rt วันที่ 12 

กันยายน 2563 S/P ORIF c̅  TBW แพทย์ Dx. Infection prosthesis ได้ removed tension band 
wiring Rt knee วันที่ 9 เมษายน 2564 ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รักษาตามแผนการรักษา 
ทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน E4V5M6, Motor power แขนขา 2 ข้าง grade 
3 จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลวันที่ 17 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 20วัน Final Dx. Ruptured 
Lt Posterior COA aneurysm นัดตัดไหมที่เข่าขวาวันที่ 30 เมษายน 2564 นัดตรวจตามซ้ำ วันที่ 
17 พฤษภาคม 2564 ตึกศัลยกรรมหญิง ได้วางแผนการจำหน่ายโดยผ่านระบบThai COC ส่งต่อ
ข้อมูลการรักษาให้คลินิกหมอครอบครัวปราสาททองเยี่ยมบ้านต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง 
การวินิจฉัยโรคครั้งแรก R/O Intracranial Hemorrhage 
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย Ruptured Lt. Posterior COA aneurysm 
Medication 
      PIRACETAM 400 mg เม็ด1x3 pc, B1-6-12 เม็ด1x3 pc, SALT TAB 300 mg เม็ด2x3 pc      

PHENYTOIN 100 mg เม็ด3x1 hs, PARACETAMOL 500 mg. เม็ด1x prn 
      Domperidone 10mg เม็ด1x3 ac, Cyproheptadine 4 mg เม็ด1x3 pc 
การตรวจร่างกาย (Examination) 

Central Nervous System: fully conscious Good orientation to time, place, person, 
Motor power grade แขน 2 ข้าง 3+, ขา 2 ข้าง 3, sensation pain, Reflex: ขาขวา 1+ ขา
ซ้าย, แขน 2 ข้าง 2+, Babinski’s sign: negative, Cerebellar sign:  left side normal, No 
stiff neck, Kernig’s sign: negative 
Mental status: ability to understand and communicate, anxiety 

ผลการตรวจพิเศษ: ผล CT Brain non contrast วันที่ 28 มีนาคม 2564  
      IMPRESSION: Suggestive of ruptured Lt. Posterior CoA aneurysm  
      MDCT ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN วันที่ 31 มีนาคม 2564 
      IMPRESSION: Decreased subarachnoid hemorrhage (SAH).  
      การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก: ผลปกต,ิ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ: Normal Sinus rhythm 
ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. ศึกษาประวัติผู้ป่วยจากผู้ป่วย/ญาติ เวชระเบียน ประวัติการนอนโรงพยาบาล ข้อมูลสัญญาณ
ชีพการตรวจร่างกาย ตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ แผนการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย แผนการจำหน่าย
จากใบ Thai COC 



2. ลงเยี่ยมบ้านสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติไว้ใจและให้ความ
ร่วมมือในการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย โดยลงติดตามเยี่ยมบ้านจำนวน 5 ครั้ง 
     เยี่ยมบ้านติดตามครั้งท่ี 1 (23 เมษายน 2564) 

ผู้ป่วยสภาพร่างกายทั่วไปดูอ่อนเพลีย พูดคุยรู้เรื่อง พูดเสียงเบาฟังไม่ค่อยชัด แผลผ่าตัดที่
ศีรษะด้านซ้ายแผลแห้งติดดี แขน-ขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวได้ ข้อเข่าขวามีแผลผ่าตัดเย็บ 7 เข็มจากการ
ผ่าตัดเอาลวดที่มัดลูกสะบ้าออก เหยียดเข่าขวาได้ไม่สุด แผลมีรอยแดงตามรอยเย็บ ปวดแผลที่เข่า
ขวา pain score 5/10 ลุกนั ่งได้เองแต่ไม่นาน ส่วนใหญ่จะนอนบนเตียง มีอาการมึนงงศีรษะ 
ช่วยเหลือตัวเองได้บนเตียง ตักอาหารรับประทานเองได้โดยมีน้าจัดเตรียมไว้ที ่โต๊ะ ข้างเตียง 
รับประทานอาหารได้น้อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้เล็กน้อย ไม่อาเจียน รับประทานยาตามแพทย์สั่ง  
สม่ำเสมอโดยน้าเป็นผู้จัดยาให้  สามารถขยับร่างกายเคลื่อนไหวพลิกตะแคงตัวเองได้บนเตียงใน
แนวราบ ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปไว้ตลอดแต่สามารถกลั้นปัสสาวะ อุจจาระ
ได้ สภาพจิตใจสังเกตจากการพูดคุยโต้ตอบสีหน้าท่าทางของผู้ป่วยมีความวิตกกังวล ท้อแท้ บ่นว่า
ตัวเองต้องมาเป็นภาระให้กับญาติ(น้า, น้องสาว) จะร้องไห้เวลาถามอาการ  
T= 36.5 0C, BP= 119/72 mmHg, PR= 70 / min, RR= 20/ min  
Wt.=43 Kgs. Ht.= 150 Cms. BMI= 19.11 kg/ m2 รอบเอว72 Cms. GCS= E4V5M6 
แขน 2 ข้าง Motor power grade 3+, ขา 2 ข้าง Motor power grade 3 
Musculo-Skeletal System: Abnormal movement, deformity (Spastic CP) , limit ROM at 
RT knee, sit to stand: moderate assist, balance: fair ประเมินกิจวัตรประจำวันพ้ืนฐาน  
(Activities of daily living: ADL) คะแนน ADL 9 คะแนน ประเมินเป็นผู้ป่วยติดบ้าน 
     เยี่ยมบ้านติดตามครั้งท่ี 2 (27 เมษายน 2564)  

ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบำบัด ผู้ป่วยดูสดชื่นขึ้น ลุกนั่งได้เองนานขึ้น มีมึนศีรษะ
เล็กน้อย ปวดเข่าขวาที่มีแผลผ่าตัดเล็กน้อย แผลแห้งดียังไม่ได้ตัดไหม ครบตัดไหม 30 เมษายน 2564 
รับประทานอาหารได้น้อย ไม่ค่อยอยากอาหาร คลื่นไส้เล็กน้อย ไม่อาเจียน ญาติต้องคอยกระตุ้นให้
รับประทานอาหารสอนผู้ป่วย/ญาติจากลุกนั่งเป็นยืน ผู้ป่วย/ญาติให้ความร่วมมือดี ผู้ป่วยยังยืนนานไม่
ค่อยได้ การทรงตัวยังไม่ดี T= 36.50C, BP=112/72mmHg p=74 ครั้ง/นาที R=20 ครั้ง/นาที  
Wt.=43 Kgs. Ht.= 150 Cms. BMI= 19.11 kg/ m2 รอบเอว72 Cms. GCS= E4V5M6  
ตรวจร่างกาย Hyposthenic body built, Rt knee limit ROM at outer range , แขน 2 ข้าง Motor 
power grade 3+, ขา 2 ข้าง Motor power grade 3, sitting balance: Fair, standing balance: 
Fair, Bed mobility: Independent, sit to stand function: moderate assist, Ambulation: 
dependent 

การรักษาฟ้ืนฟู: Strengthening Exercise 



                   - sit to stand training 3 ครั้ง/set 2set, ROM Exercise, Home Program 
     เยี่ยมบ้านติดตามครั้งท่ี 3 (4 พฤษภาคม 2564) 

ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ สภาพร่างกายทั่วไปดูสดชื ่นขึ้น 
แขน-ขายังอ่อนแรง ไม่มีข้อยึดติด ข้อเข่าขวามีแผลผ่าตัดเย็บ7เข็มจากการผ่าตัดเอาลวดที่มัดลูกสะบ้า
ออก ครบตัดไหมแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2564 แผลแห้งติดดี ยังเหยียดเข่าขวาได้ไม่สุด ลุกนั่งได้เอง
นานขึ้น การทรงตัวในการยืนโดย Walker ต้องมีคนช่วย เท้าข้างขวายังเหยียบได้ ไม่เต็มพ้ืน มีอาการ
มึนงงศีรษะเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้บนเตียง รับประทานอาหารได้น้อย มีคลื่นไส้ อาเจียนเป็น
บางครั้ง เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการต่ำ ญาติพานั่งรถเข็นไปอาบน้ำที่ห้องน้ำ ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้
เอง ใส่เสื้อผ้ายังต้องให้น้าช่วยใส่บางส่วน ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปไว้เฉพาะ
ตอนกลางคืนแต่สามารถกลั้นปัสสาวะ อุจจาระได้ สภาพจิตใจผู้ป่วยพูดคุยยิ้มแย้ม ให้ความร่วมมือใน
การตอบคำถามและการฝึกปฏิบัติ  
T= 36.5 0C, BP= 119/72 mmHg, PR= 70 / min, RR= 20/ min Wt.=43 Kgs. Ht.= 150 cm. 
BMI= 19.11 kg/ m2 รอบเอว72 cm. GCS= E4V5M6 แขน 2 ข้าง Motor power grade 3+, ขา 
2 ข้าง Motor power grade 3 

การรักษาฟ้ืนฟู: Strengthening Exercise 
                - sit to stand training 3 ครั้ง/set 2 set, ROM Exercise, Home Program  

     เยี่ยมบ้านติดตามครั้งท่ี 4 (1 มิถุนายน 2564) 
          เยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบำบัด สภาพร่างกายทั่วไปดูสดชื่นขึ้น พูดคุยรู้เรื่อง ไม่มีข้อยึด
ติด ยังเหยียดเข่าขวาได้ไม่สุด ลุกนั่งได้เองนานขึ้น การทรงตัวในการยืนโดย Walker ต้องมีคนช่วยใน
การยืนจับพยุงเข็มขัดคาดเอวไว้ เท้าข้างขวาเหยียบพื้นได้มากขึ้น มีอาการมึนงงศีรษะเล็กน้อย 
ช่วยเหลือตัวเองได้บนเตียง รับประทานอาหารได้มากขึ้น มีคลื่นไส้ อาเจียนเป็นบางครั้ง สามารถ
อาบน้ำได้เองโดยนั่งเก้าอี้ในห้องน้ำ ใส่เสื้อผ้ายังต้องให้น้าช่วยใส่บางส่วน ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาร ะ
ญาติพานั่งรถเข็นไปห้องน้ำ สภาพจิตใจผู้ป่วยพูดคุยยิ้มแย้ม ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ 
T= 36.5 0C, BP= 126/70 mmHg, PR= 67 / min, RR= 20/ min Wt.=43 Kgs. Ht.= 150 cm. 
BMI= 19.11 kg/ m2 รอบเอว 72 cm. GCS= E4V5M6 แขน2ข้าง Motor power grade 4 ขา 2 
ข้าง Motor power grade 4, sitting balance: Fair, standing balance: Fair, Bed mobility: 
Independent, sit to stand function: moderate assist, Ambulation: dependent 

การรักษาฟ้ืนฟู: Strengthening Exercise, Weight bearing training Balance training,                    

Ambulation c̅ walker training, Home Program 
     เยี่ยมบ้านติดตามครั้งท่ี 5 (15 มิถุนายน 2564) 



เยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบำบัด สภาพร่างกายทั่วไปดูสดชื่นขึ้น พูดคุยรู้เรื่อง แขน-ขามี        
แรงมากขึ้น ไม่มีข้อยึดติด เข่าขวาเหยียดได้มากขึ้น ลุกนั่งได้เองนานขึ้น การทรงตัวในการยืนโดย 
Walker ต้องมีคนช่วยในการยืนจับพยุงเข็มขัดคาดเอวไว้ เท้าข้างขวาเหยียบพ้ืนได้มากขึ้น ไม่มีอาการ
มึนงงศีรษะ รับประทานอาหารได้มากขึ้น ใส่เสื้อผ้าได้เอง สภาพจิตใจผู้ป่วยพูดคุยยิ้มแย้ม ให้ความ
ร่วมมือในการตอบคำถามและการฝึกปฏิบัติ   
ประเมินกิจวัตรประจำวันพ้ืนฐาน (Activities of daily living: ADL) คะแนน ADL 10 คะแนน 
T= 36.8 0C, BP= 119/61 mmHg, PR= 69 /  min, RR= 20/  min Wt.=44 Kgs. Ht.= 150 cm. 
BMI = 19.55 kg/ m2 รอบเอว 72 cm. GCS= E4V5M6 แขน 2 ข้าง Motor power grade 4 ขา 2 
ข ้ า ง  Motor power grade 4 , sitting balance: Fair, standing balance: Fair, Bed mobility: 
Independent, sit to stand function: moderate assist, Ambulation: dependent 

   การรักษาฟ้ืนฟู: Strengthening Exercise, Weight bearing training Balance training,      

Ambulation c̅ walker training, Home Program 
3. ประเมินสัญญาณชีพ, Basic life support ปัญหาทางระบบประสาท Glasgow Coma     

Scale การดำเนินชีวิตประจำวัน (Barthel Index Score) การตรวจร่างกาย (INHOMESS) 
     4.   ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน แพทย์ พยาบาล     
          และทีมสหวิชาชีพ ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจการรักษาและการฟื้นฟู 

5. ประเมินปัญหาสุขภาพครอบครัวและภาวะสุขภาพ สิ ่งแวดล้อมที ่บ้านและทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหาสุขภาพครอบครัว การเจ็บป่วย ความเชื่อและแหล่งประโยชน์ที่
ครอบครัวต้องการ 

6. การวินิจฉัยทางการพยาบาล และการวางแผนการพยาบาล ให้ครอบคลุมปัญหาผู้ป่วย/ญาติ 
7. ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อวางแผนให้การพยาบาล บันทึกข้อมูลและประเมินผลการพยาบาล  
8. การให้ข้อมูลและการเคารพสิทธิผู้ป่วยสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัวปรับตัว   

ต่อสภาพความเจ็บป่วย 
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
1. เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกซ้ำ 
ข้อมูลสนับสนุน  

S: ผู้ป่วยบอกว่าแขนขา2ข้าง ไม่มีแรง ยกข้ึนได้ไม่สุด เดินไม่ได้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้น้อย 

S: ประวัติ ruptured left P.CoA aneurysm การผ่าตัด Craniotomy c̅ clipping aneurysm  
S: ผู้ป่วยและญาติยังไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติตัว การดำเนินของโรค การรักษา ฟ้ืนฟสูภาพ 
O: กล้ามเนื้อแขน2ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้างอ่อนแรง motor power grade 3 

          คะแนน ADL เท่ากับ 9 คะแนน 



2. เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย 
ข้อมูลสนับสนุน  

S: ผู้ป่วยบอกว่าแขน- ขา 2 ข้าง ไม่ค่อยมีแรง ยกข้ึนได้ไม่สุด เดินไม่ได้ 
S: ผู้ป่วยบอกว่าเบื่ออาหาร ไม่อยากรับประทาน มีคลื่นไส้ อาเจียนเป็นบางครั้ง 
O: ผู้ป่วยมีฟันแท้เหลืออยู่3ซี่ จะเค้ียวอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักไม่ค่อยได้ 
O: Wt.=43 Kgs. Ht.= 150 cm. BMI= 19.11 kg/ m2, Hyposthenic body built 

3. มีภาวะพร่องสุขวิทยาส่วนบุคคลเนื่องจากแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน   
ได้ตามปกติ 

ข้อมูลสนับสนุน  
S: ผู้ป่วยบอกว่าแขน- ขา 2 ข้าง ไม่มีแรง ยกขึ้นได้ไม่สุด เดินไม่ได้ 
O: กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้าง motor power grade 3  
O: Musculo-Skeletal System: Abnormal movement, deformity (Spastic CP) , limit     

ROM at RT knee, sit to stand: moderate assist, balance: fair 
4. เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ พลัดตกหกล้มเนื่องจากอยู่ในระหว่างการฝึกนั่ง  เดิน

และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันได้น้อย 
ข้อมูลสนับสนุน  

S: ผู้ป่วยบอกว่าแขน ขา 2 ข้าง ไม่มีแรง ยกข้ึนได้ไม่สุด เดินไม่ได้ ขาดความม่ันใจกลัวล้ม 
S: ผู้ป่วยลุกนั่งได้เองแต่ไม่นาน มีอาการมึนงงศีรษะ 
O: กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้าง motor power grade 3 
    คะแนน ADL เท่ากับ 9 คะแนน 
O: Musculo-Skeletal System: Abnormal movement, deformity (Spastic CP) , limit 

ROM at RT knee, sit to stand: moderate assist, balance: fair 
O: มีแผลผ่าตัด remove tension band wiring Rt knee ที่เข่าขวา เป็นแผลเย็บ 7 เข็ม รอบ

แผลแดงเล็กน้อย no discharge 
5. มีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อท่ีแผลผ่าตัด remove tension band wiring Rt knee ที่เข่าขวา  
ข้อมูลสนับสนุน  

S: ผู้ป่วยบอกว่าปวดแผลที่เข่าขวา  
S: ผู้ดูแลไม่ค่อยมั่นใจในการดูแลแผล 
O: pain score 5/10 
O: ลักษณะแผลรอบแผลแดงเล็กน้อย ตามรอยเย็บ 7 เข็ม  



6. มีภาวะวิตกกังวลจากความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู ่เนื ่องจากสูญเสีย ภาพลักษณ์ บทบาทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 

ข้อมูลสนับสนุน  
S: ผู ้ป่วยมีสีหน้าเคร่งเครียดและบอกว่าเกรงใจน้าเนื ่องจากต้องดูแลตน  ที่ปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันให้ 
S: จากการประเมินผู้ป่วยวิตกกังวลเรื่องการเจ็บป่วย กลัวเดินไม่ได้ ไม่มั่นใจในภาพลักษณ์ของ   

ตน รายได้ที่ลดลง น้องสาว 2 คน ต้องจ้างน้ามาดูแลเดือนละ 5,000 บาท 
O: กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้าง motor power grade 3 คะแนน    

ADL เท่ากับ 9 คะแนน เดินไม่ได้ ส่วนใหญ่นอนบนเตียง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 
O: ประเมินแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q คะแนน 3 คะแนน 

7. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ข้อติด กล้ามเนื้อลีบเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  
ข้อมูลสนับสนุน 

S: ผู้ป่วยอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรง มึนงงศีรษะ   
S: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะนอน ลุกนั่งได้เองแต่ไม่นาน ไม่ค่อยกล้าขยับขาและเข่า 
O: กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้าง motor power grade 3 คะแนน 

ADL เท่ากับ 9 คะแนน 
O: Musculo-Skeletal System: Abnormal movement, deformity (Spastic CP) , limit 

ROM at RT knee, sit to stand: moderate assist, balance: fair 
O: มีแผลผ่าตัด remove tension band wiring Rt kneeที่เข่าขวา เป็นแผลเย็บ 7 เข็ม รอบ      

แผลแดงเล็กน้อย no discharge 
8. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดำเนินของโรค การรักษาและการ

ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
ข้อมูลสนับสนุน  

S: ผู้ป่วยและญาติสอบถามถึงการปฏิบัติตัว การดำเนินของโรค การรักษาเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 
S: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะนอนบนเตียง ไม่ค่อยมี Activity ทั้งท่ีเข้าสู่สภาวะฟ้ืนฟู 
O: กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง motor power grade 3 + ขา 2 ข้าง motor power grade 3 คะแนน 

ADL เท่ากับ 9 คะแนน 
O: ผู้ป่วยและญาติสีหน้าวิตกกังวล 

ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
1. ผู้ป่วยไม่เกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกซ้ำ 



2. ผู้ป่วยและญาติรับฟังให้ความร่วมมือดีร่วมกันวางแผนหาอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่และ   
เพ่ิมอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ อาหารเสริมโปรตีน เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ ประเมินและ
ติดตาม BMI ต่อเนื่อง 

3.  ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้มากขึ้น (Activities of daily living: ADL) 

คะแนน ADL 10 คะแนน กล้ามเนื้อแขน 2 ข้าง Motor power grade 4 ขา 2 ข้าง Motor 

power grade 4  

4. ผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือดี ไม่เกิดพลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
5. ผู ้ป่วยไม่เกิดภาวะติดเชื ้อที ่แผลผ่าตัด  removed tension band wiring Rt knee, ญาติมี

ความมั่นใจในการดูแลแผลผ่าตัด ผู้ป่วยอาการปวดทุเลาลง pain score 8/10 
6.  ผู้ป่วยสีหน้าสดชื่น ยิ้มแย้มมากขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น สามารถยอมรับภาพลักษณ์    

บทบาทที่เปลี่ยนแปลง และญาติคลายความกังวลช่วยเหลือผู้ป่วย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มี
ภาวะโรคซึมเศร้า  

7. ผู้ป่วยสามารถขยับลุกนั่งเองได้นานขึ้น ไม่เกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ ข้อติด ผู้ป่วยทำ Active 
Exercise ได้ถูกต้อง ญาติสามารถทำ Passive Exercise ให้ผู้ป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย 

8. ผู้ป่วยและญาติสามารถบอกการปฏิบัติตัว การดำเนินของโรค การรักษาได้ถูกต้อง  ร่วมกันวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยในการฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ได้รับการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
ที่เหมาะสมเอื้อต่อการพักผ่อน ป้องกันการอุบัติเหตุ ผู้ป่วยสามารถเดินโดยใช้ walker ออกมา
ลุกนั่งนอกห้องนอน ออกมานั่งคุยกับเพื่อนบ้านได้   

การนำไปใช้ประโยชน์ 
ด้านบริหาร  

กำหนดนโยบายในเรื่องการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลที่จำหน่ายทุกคน ให้
ได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ด้านบริการ 

พัฒนาคุณภาพการให้การบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีภาวะเลือดออกในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

1. เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกซ้ำ 
2. เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกซ้ำ สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือ 



 1.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงความสำคัญของการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่าง                   
ต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาหรือเพ่ิมขนาดยาเอง มาตรวจตามนัด 

         1.2 อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำ เช่น   
การจัดการกับความเครียด การพักผ่อน หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง  

        1.3 อธิบายถึงอาการและอาการแสดงที่ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ (Stroke Fast Track) คือ 
        ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน, แขน-ขาอ่อนแรง สูญเสียความรู้สึก การควบคุมการทรงตัวมาก

ขึ้น, ง่วงซึม กระสับกระส่าย สับสนมากขึ้น, พูดลำบาก ปากเบี้ยว ไม่เข้าใจคำพูด ไม่สามารถ
แสดงออกเพ่ือการสื่อสาร  

       1.4 สอนและฝึกทักษะในการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย เช่น การออกกำลังกาย การ     
           รับประทานอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย ปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่เสี่ยงทั้งภายใน  
           และภายนอกฯลฯ  
       1.5 เปิดโอกาสให้ญาติเข้าร่วมฟังการให้ความรู้และคำแนะนำร่วมกับผู้ป่วย ให้เวลาในการ

ซักถามและทำความเข้าใจ 
     2. เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือ 

2.1 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างเพียงพอ จะช่วยให้น้ำหนักเพ่ิมข้ึนได้อย่างมี   
 ประสิทธิภาพ เน้นอาหารโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม อาหารเสริมเวย์โปรตีน 

2.2 จัดอาหารให้น่ารับประทาน เมนูไม่จำเจ อย่าเน้นรสชาติที่หวาน หรือเค็มจนเกินไป เพ่ิมรส            
    เปรี้ยวในอาหาร เพ่ือกระตุ้นความอยากอาหารมากขึ้น ร่วมกับการออกกำลังกาย  

2.3 ปรึกษาโภชนคลินิก เพื่อคำนวณสารอาหารที่เหมาะกับสภาพผู้ป่วยและแผนการรักษา   
2.4 รับประทานให้บ่อยขึ้น คนที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์โดยส่วนใหญ่มักจะอ่ิมเร็ว โดยเพิ่ม 
    จากวันละ 3 มื้อ เป็นวันละ 5-6 มื้อ เพื่อให้ร่างกายรับอาหารมากข้ึน 

2.5 รับประทานร่วมกันพร้อมญาติ ถ้าเกิดอาการเบื่ออาหารให้ผู้ป่วย เลือกอาหารเองโดยไม่ขัด   
    กับโรคที่เป็น 

2.6 ประเมินอาการขาดสารอาหาร เช่น กล้ามเนื้อแขนขาลีบ เยื่อบุตาซีด ไม่มีแรง มึนงงศีรษะ  
    ประเมิน BMI ชั่งน้ำหนัก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
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