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Abstract 
Introduction: Epidural hematoma is one of the complications of head injury that leads to 
death. The early symptomatic monitoring and accurate diagnosis could be reducing the 
mortality rate, unexpected ICU admits and reduce the chance of complications. 
Objective: To study the personal information, nursing diagnosis, nursing implementation, and 
nursing outcome in patients with head injury and epidural hematoma. 
Method: A case-by-case study basis on the practice of caring for patients with head injury 
and epidural hematoma. The data were collected from medical records of patients who 
were admitted to the traumatic and accidental surgery ward (7th floor) at Chao Phraya 
Yommarat Hospital between January and June 2021. 
Case study: A 17-year-old Thai male was referred from Dan Chang Hospital with 
disorientation after a motorcycle accident. His GCS was E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 
mm. NRTL left eyelid slight swelling, power motor of upper limb and right leg grade 4 but 
left leg grade 3, body abrasion covering the gauze on the face and both knees and right foot, 
bleeding in both ears covering the bag. Abdominal soft no guarding, retained foley' s catheter 
urine clear yellow. vital signs BP = 128/72 mmHg PR = 62 /min RR = 20 /min T = 38o c. 
Diagnosis was epidural hematoma. The treatment  received NPO 0.9% NSS 1000 ml IV 80 
ml/hr., Dilantin 750 mg. IV drip in ½ hr. then 100 mg IV every 8 hr., Augmentin 1.2 gm. IV 8 
hr., DTX and Hct every 6 hr and set OR for Craniotomy with Clot Remove (EDH) with skull 
plate stat. After surgery he had E3VTM6 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL left eye slight 
swelling, limb grade 5, try off ET-tube. In addition, the patient had left eye inability to move, 
unable to measure VA, along with Corneal Ulcer and consulted an ophthalmologist to 
diagnose orbital apex syndrome from Comminuted fracture orbital. The treatment was to 
wipe the left eye once a day, administer vigamox eye drop every 1 hr. and at bedtime, 
vislube eye drop every 2 hours and at bedtime, with a smear of terramycin ointment left eye 
at bedtime. During the hospitalization, a total of 19 nursing diagnosis were found and all of 
them were resolved until they were all resolved. Doctors allowed him to go home. Schedule 
a neurological follow-up appointment on 21 June 2021 and an eye follow-up appointment 
on 30 June 2021. The total duration of the patient being admitted to the hospital, the 
traumatic and accidental surgery ward (7th floor) was 12 days. 
Conclusion: Patients are safe from epidural hematoma, with nurses playing an important 
role in symptom assessment and monitoring with multidisciplinary teams in planning nursing 
care until the patient can return home. 
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บทคัดยอ 

บทนํา : ภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอกจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะจัดเปนภาวะแทรกซอนหนึ่ง              
ท่ีสงผลใหผูปวยเสียชีวิติ การเฝาระวังสังเกตอาการอยางใกลชิดท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา กับอาการ                 
และอาการแสดง ภายใตการวินิจฉัยท่ีถูกตอง ยอมชวยลดอัตราการเสียชีวิติ และอัตราการยายเขารักษาตัว               
ใน ICU โดยมิไดคาดการณลวงหนา รวมท้ังลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน 
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล ขอวินิจฉัยการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธทางการ
พยาบาลในผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก 
วิธีการศึกษา : ศึกษาเปนรายกรณี จากการปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีมีภาวะเลือดออก
เหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก เก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยท่ีมารับบริการ ณ หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชั้น 7 
โรงพยาบาลเจาพระยายมราชระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 

กรณีศึกษา : ผูปวยชายไทย อายุ 17 ป โรงพยาบาลดานชางนําสงดวยอาการสับสน ซึมลง ภายหลังเกิด

อุบัติเหตุขับมอเตอรไซดชนกับรถซาเลง 6 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล แรกรับผูปวย GCS = E2V3M5 pupil 

Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL ตาซาย บวมเล็กนอย แขนขา grade 4 ยกเวนขาซาย grade 3 มีแผล

ถลอกตามรางกายปด gauze ไวบริเวณใบหนา เขา 2 ขาง และเทาขวา มีเลือดออกหู 2 ขาง ครอบไวดวยถุง 

Abdominal soft no guarding Retained foley’cath urine สีเหลืองใส flow ดี สัญญาณชีพ BP = 

128/72 mmHg PR = 62 /min RR = 20 /min T = 38o C แพทยวินิจฉัย Epidural hematoma การรักษา

ท่ีไดรับ NPO 0.9% NSS 1,000 ml IV 80 ml/hr Dilantin 750 mg IV drip in ½ hr. then 100 mg IV ทุก 

8 ชม. Augmentin 1.2 gm IV ทุก 8 ชม. DTX และ Hct ทุก 6 ชม. และ set OR for Craniotomy with 

Clot Remove (EDH) with skull plate stat  หลังผาตัดผูปวย E3VTM 6 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 

mm. NRTL ตาซาย บวมเล็กนอย แขนขา grade 5 try off ET-tube ได นอกจากนี้พบผูปวยมีอาการขยับตา

ซายไมสนิท วัด VA ไมได รวมกับมีภาวะ Corneal Ulcer ปรึกษาจักษุแพทยวินิจฉัย orbital apex 

syndrome จาก Comminuted fracture orbital มีแผนการรักษาโดยการเช็ดตาซายวันละครั้ง ใหยา 

vigamox eye drop ทุก 1 ชม. และกอนนอน ให vislube eye drop ทุก 2 ชม. และกอนนอนพรอมใหปาย

ยา terramycin ointment ตาซายกอนนอน ระหวางเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบวินิจฉัยทางการ

พยาบาลท้ังสิ้น 19 ขอและทุกขอไดรับการแกไขจนหมดไปแพทยอนุญาตใหกลับบานได นัดตรวจติดตามอาการ

ทางระบบประสาทในวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และนัดตรวจติดตามอาการทางตาในวันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาท่ีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชั้น 7 ได 12 วัน 

สรุปผลกรณีศึกษา : ผูปวยปลอดภัยจากภาวะเลือดภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอกโดยพยาบาล              

มีบทบาทสําคัญในการประเมินอาการ เฝาระวังและติดตามอาการอยางใกลชิดรวมกับสหสาขาวิชาชีพในการ

วางแผนการพยาบาลจนผูปวยสามารถกลับบานได 

 

 

คําสําคัญ : ภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก, บาดเจ็บกระดูกใบหนา, การพยาบาลผูปวยบาดเจ็บท่ี

ศีรษะ 
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บทนํา 
 
 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเปนสาเหตุการตายอันดับ 5 ของคนไทย และศีรษะเปนอวัยวะท่ีไดรับ
บาดเจ็บบอยท่ีสุด คิดเปน 37% และเปนการบาดเจ็บท่ีมีอัตราตายสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอวัยวะอ่ืนคือ 
78% จากสถิติ ของกองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 3 ยอนหลัง คือในป 2560 – 2562 พบมีผูปวย
ท่ัวประเทศไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบกจํานวน 15,716 ราย, 16,456 ราย 
และ 19,829 คน ตามลําดับ และในป 2560 พบมีผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะสูงถึง 8,113 คน จะเห็นได
วาผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงภาวะแทรกซอนจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีพบ
ไดบอยคือภาวะเลือดออกในสมอง และภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (Epidural Hematoma) 
เปนภาวะแทรกซอนหนึ่งท่ีสงผลใหผูปวยเสียชีวิติได พบสถิติผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก
หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชายชั้น 7 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 3 ปยอนหลัง คือ ป 2562 – 2564 ไดแก 
78 ราย, 82 ราย และ 84 ราย ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน และภาวะแทรกซอนจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ี
พบไดบอยอีกอยาง ก็คือ ภาวะกระดูกใบหนาแตกซ่ึงความรุนแรงนั้นอาจจะเกิดเพียงเล็กนอยหรือรุนแรงมาก
ข้ึนอยูกับปจจัยของความแรงท่ีมากระทํา และอีกปจจัยคือทิศทางของแรงท่ีมากระทํากับตาหรือเบาตา จะเห็น
ไดเม่ือศีรษะไดรับการบาดเจ็บสงผลใหผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมถึงยังสงผลใหเกิด
ภาวะแทรกซอนไดหลายระบบ  
 จากขอมูลดังกลาวการประเมินสภาพของผูปวยตั้งแตเริ่มแรกจึงเปนสิ่งสําคัญ พยาบาลผูใหการดูแล
ผูปวยตองมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการพยาบาลเฉพาะโรค การใหการพยาบาลท่ีดีและถูกตองนั้น ผูใหการ
พยาบาลตองทราบถึงกายวิภาคและสรีระวิทยา พยาธิสภาพ การดําเนินของโรค อาการ การรักษา ตลอดจน
ภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดข้ึน หากไดรับการรักษาไมถูกตอง หรือใหการรักษาลาชา อาจทําใหผูปวยเกิดการภาวะ
ทุพลภาพเปนภาระของครอบครัวและสังคม พยาบาลผูใหการดูแลตองสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และยึด
หลักการโดยการใชกระบวนการทางการพยาบาลเพ่ือใหการพยาบาลอยางเหมาะสม จะชวยลดภาวะแทรกซอน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ผูปวยมีอาการดีข้ึน ท้ังทางรางกายและจิตใจ กลับไปอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

การบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
 การบาดเจ็บศีรษะ (Head  Injury) หมายถึง การบาดเจ็บใด ๆท่ีมีตอหนังศีรษะกะโหลกศีรษะและ
เนื้อเยื่อท่ีเปนสวนประกอบภายในกะโหลกศีรษะ สาหตุเกิดจากภาวะท่ีมีแรงภายนอกมากระทําตอศีรษะ เชน 
อุบัติเหตุ ถูกทํารายรางกาย หรือจากการทําหัตถการตาง ๆ เปนตน1  
  กลไกการบาดเจ็บท่ีศีรษะ  แบงออกเปน 2 แบบ1,2,3 คือ  
 1. การบาดเจ็บโดยตรง (direct injury) คือ บาดเจ็บท่ีเกิดบริเวณท่ีศีรษะโดยตรง มี 2 ชนิด 
คือ บาดเจ็บท่ีเกิดขณะศีรษะอยูนิ่ง (Static head injury) และบาดเจ็บท่ีเกิดขณะศีรษะเคลื่อนท่ี (dynamic 
head injury)  
 2. การบาดเจ็บโดยออม (indirect injury) คือ การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับสวนอ่ืนของรางกาย 
แลวมีผลสะทอน ทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีศีรษะข้ึน  
 พยาธิสรีรภาพของการบาดเจ็บท่ีศีรษะ สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ3,4 ไดแก 
   1. บาดเจ็บท่ีศีรษะระยะแรก (Primary head injury) เกิดจากแรงมากระแทกโดยตรง
ลักษณะของการบาดเจ็บข้ึนอยูกับลักษณะของวัตถุ ความเร็ว น้ําหนัก ความแรง และทิศทางของแรงท่ีมา
กระทบอวัยวะดังกลาว อันตรายท่ีเกิดตอกะโหลกศีรษะ เชน กะโหลกแตกราวเปนแนว (linear skull 
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fracture) กะโหลกแตกราวบริเวณฐาน ( basilar skull fracture ) กะโหลกแตกยุบ (depressed skull 
fracture) เปนตน และสมอง ไดแก เนื้อสมองช้ํา ( brain contusion ) การบาดเจ็บท่ัวไปของเนื้อเยื่อสมอง
สวนสีขาว (Diffused white matter injury ) เนื้อสมองฉีกขาด (Brain laceration) เปนตน  
 2. บาดเจ็บท่ีศีรษะระยะท่ีสอง (Secondary head injury) เปนภาวะแทรกซอนท่ีเกิดหลังจาก
การบาดเจ็บท่ีศีรษะระยะแรก โดยใชระยะเวลาเปนนาที ชั่วโมง หรือเปนวันการบาดเจ็บระยะท่ีสอง มีดังนี้ 
 2.1 มีกอนเลือดในโพรงกะโหลกศีรษะ (Intracranial hematoma) แบงตามตําแหนงท่ี
เกิด ไดแก 1) Epidural hematoma 2) Subdural hematoma แบงเปน 3 ชนิด คือ Acute subdural 
hematoma Subacute subdural hematoma Chronic subdural hematoma และ 3) intracerebral 
hematoma  
              2.2 สมองบวม (cerebral edema) เปนภาวะท่ีเนื้อสมองเพ่ิมปริมาณเนื่องจากการบวม
น้ําภายหลังไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
                       2.3 ภาวะสมองเคลื่อน (Brain displacement) เปนภาวะท่ีเนื้อสมองเคลื่อนสูบริเวณอ่ืน
ท่ีไมใชตําแหนงท่ีตั้งตามปกติ เนื่องจากการมีกอนเลือดหรือสิ่งกินท่ี (space occupying lesion)  
 

 การรักษาการบาดเจ็บท่ีศีรษะ  แบงการรักษาไดเปน 2 แบบ คือ 
1. การรักษาโดยไมตองผาตัด เปนการรักษาแบบประคับประคอง ไดแก การคงไวซ่ึงการ 

ไหลเวียนและปริมาณออกซิเจนท่ีไปเลี้ยงสมองไดอยางเพียงพอ การรักษาภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน ภาวะ
ปอดอักเสบหรือติดเชื้อ การใหยา เชน ยาลดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะ ไดแก แมนนิทอล (Mannital)    
ฟูโรซิไมด (Furosemide)5 และยาลดการบวมของสมอง ไดแก เดกซาเมธาโซน (Dexamethasone)     
 2. การรักษาโดยการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ ผูปวยจะไดรับการทําผาตัดโดยการเจาะรูผาน
กะโหลกศีรษะเพ่ือเขาไปดูดของเหลวท่ีค่ังคางออก (Burr Hole) หรือผาตัดเปดกะโหลกศีรษะเพ่ือนํากอนเลือด
ท่ีค่ังอยูภายในออก และปองกัน /ลดผลกระทบจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะได เชน ลดความดันในกะโหลกศีรษะ  
ปองกันภาวะสมองเคลื่อน ุ6,7   
 

ภาวะเลือดออกเหนือเย่ือหุมสมองช้ันนอก (Epidural Hematoma) 
 ภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (Epidural Hematoma) หมายถึง การมีภาวะเลือดออก
เหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก จนเกิดเปนกอนเลือดท่ีรวมตัวจากการมีเลือดออกจากหลอดเลือดแดงและหลอด
เลือดดํา middle meningeal หลอดเลือดดํา superior sagittal sinus และ diploic มีสาเหตุจากการผิดรูป
ของกะโหลกศีรษะในขณะท่ีมีแรงมากระทบจนทําใหหลอดเลือดท่ีแตกแขนงไปเลี้ยงกะโหลกศีรษะถูกดึงรั้งและ
ฉีกขาด การท่ีเลือดออกจากหลอดเลือดจะทําใหมีกอนเลือดขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ โดยอาศัยแรงดันในหลอด
เลือดแดงและกอนเลือดจะเซาะหลอดเลือดออกจากกะโหลกศีรษะ จึงทําใหมีการฉีกขาดของหลอดเลือดท่ีไป
เลี้ยงกะโหลกศีรษะเพ่ิมเกิดจุดเลือดออกมากข้ึน ทําใหผูปวยกลุมนี้มีอาการเลวลงอยางรวดเร็วในระยะเวลา
ตอมา ตําแหนงท่ีเกิดบอยคือ Temporal bone ซ่ึงมีความบอบบางเปนเหตุใหเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด
แดงและหลอดเลือดดํา middle meningeal8 

             แนวทางการรักษาสามารถทําไดท้ังแบบประคับประคองตามอาการ (supportive treatment) เพ่ือ
ปองกันภาวะแทรกซอนและเพ่ือสงเสริมใหสมองมีโอกาสฟนมากท่ีสุด พรอมท้ังตองเฝาดูอาการอยางใกลชิดวา
มีการตกเลือดโพรงกะโหลกหรือไม นอกจากนี้ยงมีการรักษาโดยการผาตัดซ่ึงมักทําในรายท่ีมีเลือดค่ังในสมอง 
และในรายท่ีมีการตกเลือดในสมอง ซ่ึงการตกเลือดในเนื้อสมองนี้อาจเกิดหลังจากการบาดเจ็บผานไประยะหนึ่ง
แลว และมีกอนเลือดขนาดใหญข้ึน จนทําใหเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูง เพ่ือเอากอนเลือดออก  
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          การพยาบาลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะรวมกับมีภาวะเลือดออกเหนือข้ันดูรา มีจุดมุงหมายเพ่ือวางแผนการ
พยาบาลในการปองกันไมเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ เชน เลือดออกในสมอง สมองบวม ความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง เปนตน ซ่ึงมีแนวทางในการดูแล ดังนี้ ดานรางกาย ไดแก โดยการประเมินสัญญาณชีพ ระดับความรู
สึกตัว อาการทางระบบประสาท การประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤติ (MEWS) แรกรับและทุก 4 ชั่วโมง 
ดูแลจัดทางเดินหายใจใหโลง พรอมท้ังดูแลใหไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอตามแผนการรักษา พรอมจัดทาให
ผูปวยนอนศีรษะสูง 15-30 องศา ใหผูปวยไดรับสารน้ํา และอิเล็คโตรไลทตามแผนการรักษา บรรเทาความ
เจ็บปวด บันทึกจํานวนสารน้ําเขาและออกจากรางกาย ดานจิตใจ ไดแก ดูแลผูปวยและญาติดวยความเปน 
อธิบายใหผูปวยและญาติทราบทุกครั้ง กอนและหลังใหการพยาบาล พรอมเปดโอกาสใหผูปวยและญาติได
ระบายความกังวล และซักถามขอสงสัย อธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจถึงพยาธิสภาพของโรค ความกาวหนา 
การรักษา การพยากรณโรค รวมท้ังใหผูปวยและญาติรวมวางแผนการพยาบาล การดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม ดานสังคม ไดแก ดูแลจัดสิ่งแวดลอมใหเงียบ พูดคุยกับผูปวย เพ่ือสอบถามอาการเปลี่ยนแปลง และ
ทําใหผูปวยรูสึกไมถูกทอดท้ิงในชวงเวลาท่ีไมมีญาติมาเยี่ยม หรือญาติยังไมมา และดานจิตวิญญาณ ไดแก เปด
โอกาสใหผูปวยและญาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือลัทธิความเชื่อ เชน ไหวพระ สวดมนต และเปด
โอกาสใหผูปวยและญาติมีสวนรวมตัดสินใจในการรักษาพยาบาล โดยมีทีมสุขภาพเปนผูยืนยัน สนับสนุนการ
ตัดสินใจ หรือมีความเห็นตรงกับผูปวยและญาติ ภายใตความเปนจริงท่ีเหมาะสมกับสถานการณ9 

 

การบาดเจ็บของกระดูกใบหนา (Maxillofacial injury) 
 การบาดเจ็บจากกระดูกใบหนา หมายถึง การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อออนและการแตกหักของกระดูก
บริเวณใบหนา ซ่ึงกลไกการบาดเจ็บสวนใหญเกิดจากแรงกระแทกท่ีอวัยวะนั้นๆ แรงท่ีมากระทําโดยตรงท่ี
ใบหนาบริเวณนั้น อาจทําใหเกิดการแตกหักแบบเฉพาะท่ีของกระดูกบริเวณนั้น หรือแรงอาจจะกระจายออกไป
ยังกระดูกในบริเวณขางเคียง และทําใหเกิดการแตกหักของกระดูกท่ีไมแข็งแรง ซ่ึงอยูหางออกไป10  

สาเหตุการบาดเจ็บของกระดูกใบหนา อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจรซ่ึงจัดเปนอันดับหนึ่งของ
สาเหตุการบาดเจ็บ การตกจากท่ีสูงจากการทํางาน การตอสูทํารายรางกายโดยมนุษยหรือสัตว และอุบัติเหตุ
จากการเลนกีฬา11 

 

 อาการและอาการแสดง : มักพบจมูกบวม มีเลือดกําเดาออก สันจมูกเบี้ยวยุบหรือนูนโกงออกดานใด
ดานหนึ่ง กระดูกขากรรไกร รูปหนาผิดปกติ คางอาจยุบโย บิดเบี้ยว หุบปากหรือปากไมข้ึน ปวดเวลาขยับ ปาก 
ฟนไมไดระดับเสมอกันมีเลือดออกจากเหงือก10 

 

 หลักการในการดูแลผูปวยบาดเจ็บของกระดูกใบหนา โดยท่ัวไปไดแก  การดูแลทางเดินหายใน 
(Airway maintenance) จัดเปนเรื่องสําคัญอันดับแรกท่ีตองไดรับการแกไขเพ่ือเปดทางเดินหายใจใหโลง 
รองลงมาควรมีการ เฝาระวังและดูแลภาวะเลือดออก (Control hemorrhage) เพราะเลือดท่ีออกมาอาจทําให
เกิดการอุดตันของทางเดินหายใจสวนบนได และสุดทายควรมีการ การเฝาระวังและดูแลภาวะช็อค 
(Management of shock) เนื่องจากอาจมีการบาดเจ็บของอวัยวะอ่ืนรวมดวย ซ่ึงแพทยจะตองตรวจหา
วินิจฉัย และใหการรักษาท่ีถูกตองกอนการใหการรักษาการบาดเจ็บบริเวณใบหนาเสมอ10 

 

 
กรณีศึกษา  

ผูปวยชายไทยอายุ 17 ป เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ สถานภาพ โสด การศึกษา 
มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 ประกอบอาชีพ  รับจาง  
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อาการสําคัญท่ีนําสงโรงพยาบาล 
 นําสงจากโรงพยาบาลดานชางภายหลังเกิดอุบัติเหตุสลบ ซึมลง 6 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล 
 
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 
 นําสงจากโรงพยาบาลดานชาง 6 ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาล ภายหลังเกิดอุบัติเหตุขับรถมอเตอรไซด
ชนกับรถซาเลง สลบ จําเหตุการณไมได สับสน ซึมลง มีแผลถลอกตามรางกาย กูภัยนําสงโรงพยาบาลชุมชน 
แรกรับท่ีโรงพยาบาลชุมชนผูปวย GCS E3V4M5 pupil Rt. eye 3 mm. RTL Lt eye 2 mm. RTL แรกรับท่ี
หองฉุกเฉินโรงพยาบาลดานชางผูปวย GCS = E3V4M5 pupil Rt. 3 mm. Lt. 2 mm. RTLBE มีเลือดออก
บริเวณจมูก และหูท้ัง 2 ขาง FAST ผล Negative BP= 90/50 mmHg PR = 120 /min RR = 18 /min DTX 
= 221 mg% Hct = 42% K 3.25 mmol/L CT brain NC = fracture Lt maxillary sinus การรักษาท่ี
ไดรับขณะรักษาท่ีโรงพยาบาลดานชาง 0.9% NSS load total 2,000 ml, 0.9% NSS 1,000 ml add KCL 
20 mEq IV 100 ml/hr., Dilantin 750 mg IV drip in 1 hr. และ PRC 1 unit  IV drip in 4 hr. แพทย
วินิจฉัยเบื้องตนท่ีโรงพยาบาลดานชาง multiple fracture at skull and maxilla with subdural 
hematoma and pneumocephalus with hemorrhagic shock จึงสงตอมายังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูง
กวาเพ่ือพบแพทยเฉพาะทาง 
 
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต : ญาติปฏิเสธประวัติการเจ็บปวยในอดีตของผูปวย 
 
ประวัติการผาตัด : ญาติใหประวัติผูปวยเคยผาตัดใสเหล็กกระดูกขาขวาจากอุบัติเหตุ เม่ือประมาณ 6 – 7 ป 
 
การตรวจรางกายตามระบบ : พบความผิดปกติ 8 ระบบ ดังนี้ 

1. ผิวหนัง: มีแผลถลอกบริเวณขาท้ัง 2 ขาง 
2. ใบหนา: พบบาดแผลถลอกบริเวณใบหนา 
3. ตา: ตาซายบวมมองเห็นไมชัด รอบตาซายมีสีมวงช้ํา (Raccoon eye) Pupil left eye 5 mm. 

Reaction to light and right eye 3 mm. Reaction to light วันท่ี 1 มิ.ย.2564 เรื่องตาซายบวม และพบ
ผูปวยมีอาการขยับตาซายไมสนิท วัด VA ไมได รวมกับมีภาวะ Corneal Ulcer 

4. หู: มีเลือดออกในรูหูท้ัง 2 ขาง ครอบไวดวยถุง 
     5. หัวใจและหลอดเลือด: พบหัวใจบีบตัวชา (PR = 62 /min) พบ pluse pressure 50 mmHg  

(BP = 128/72 mmHg)  
 6. ทรวงอกและทางเดินหายใจ : เนื่องจากผูปวยไดรับบาดเจ็บท่ีสมองและมีเลือดออกเหนือเยื่อหุม
สมองชั้นนอก ทําใหกอนเลือดดันเบียดสมองรวมกับสมองบวม สงผลใหผูปวยมีความรูสึกตัวลดลง ระบบ
ทางเดินหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 

7. ระบบประสาท : เนื่องจากผูปวยไดรับบาดเจ็บท่ีสมองและมีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก ทํา 
ใหกอนเลือดดันเบียดสมองรวมกับมรสมองบวม สงผลใหผูปวยมีความรูสึกตัวลดลง pupil Rt. 3 mm. RTLBE 
Lt 5 mm. NRTL ตาซาย บวมเล็กนอย แขนขา grade 4 ยกเวนขาซาย grade 3 

8. ระบบทางเดินปสสาวะ: เนื่องจากผูปวยระดับความรูสึกตัวลดลง ไมสามารถควบคุมการขับถาย 
ปสสาวะได  
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ผลการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ พบความผิดปกติดังตารางแสดง  
 

สิ่งสงตรวจ คาปกติ 
ผลการตรวจ 

28/5/64 29/5/64 
Hb 13 – 18  g/dl 13.7 g/dl 10.4 g/dl 
Hct 42 – 52 % 43 % 31.9 % 
MCV 83-97 fl 86.7 fl 82.3 fl 

Platelet  Count 140,000 – 400,000 cells/mm3 307,000 cells/mm3 110,000 cells/mm3 
Neutrophils (PMN) 40 – 75 % 66 % 81 % 

Lymphocyte 20 - 50 % 29 % 12 % 
K+ 3.5 – 5.0 mmol/L 3.25 mmol/L 3.5 mmol/L 

Co-
2 22 – 29 mmol/L 26.5 mmol/L 18.5 mmol/L 

 
ในระหวางท่ีรับผูปวยไวในความดูแล ณ หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชายชั้น 7 พบปญหาทางการ

พยาบาลท้ังสิ้น 19 ขอ ดังนี้ 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 1. อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากมี
เลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (กอนผาตัด) 

  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันไมใหเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง  
  ขอมูลสนับสนุน : GCS = E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL ตาซายบวม
เล็กนอย รอบตามมีรอยมวงช้ํา แขนขา grade 4 ยกเวนขาซาย grade 3 ผล CT of brain (28/5/64) พบ 
Increased thickness of acute epidural hematoma at right parietotemporal convexities (2 cm) 
and newly seen acute intraparenchymal hematoma at both temporal lobes. Pressure effect 
causing 3-mm midline shift to left. Vital sign T 38o C PR 62 bpm RR 20 bpm BP 128/72 mmHg 
      กิจกรรมการพยาบาล : ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพ เพ่ือเฝาระวังภาวะคุชชิง อาการทาง
ระบบประสาท ประเมินการเคลื่อนไหวและกําลังของแขน และสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตอยางใกลชิด โดยใช
แบบประเมิน GCS และ MEWS จัดทานอนศีรษะสูง 30 องศา พรอมดูแลใหให O2 mask with bag 10 LPM 
ติดตามสังเกตและบันทึกลักษณะCSF ท่ีออกจากหูท้ัง 2 ขาง ดูแลใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแผนการ
รักษา และลดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความดันในชองอกและชองทอง (Valsalva maneuver) เพ่ิมข้ึน12,13,14,15 
             ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยรูสึกตัว GCS E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL 
กําลังแขนท้ัง 2 ขาง และขาขวา grade 4 ขาซาย grade 3 ผูปวยไมเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเพ่ิม
มากข้ึนเนื่องจากมีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (กอนผาตัด) Hct = 34% DTX = 108 mg% Vital 
sign T 38o C PR 62 bpm RR 20 bpm BP 128/72 mmHg  
  ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 2 อาจเกิดภาวะการกําซาบออกซิเจนสูเนื้อเยื่อสมองลดลงเนื่องจากมี
เลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (กอนผาตัด) 

    วัตถุประสงคการพยาบาล มีการกําซาบเลือดไปเลี้ยงสมองอยางเพียงพอ  
    ขอมูลสนับสนุน : GCS = E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL ตาซายบวม
เล็กนอย รอบตามมีรอยมวงช้ํา แขนขา grade 4 ยกเวนขาซาย grade 3 ผล CT of brain (28/5/64) พบ 
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acute epidural hematoma at right parietotemporal Vital sign T 38o C PR 62 bpm RR 20 bpm 
BP 128/72 mmHg 
   กิจกรรมการพยาบาล : จัดทานอนศีรษะสูง 30 องศา พรอมดูแลให Mask with bag 10 ลิตร/นาที 
ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาทในระยะวิกฤติอยางใกลชิดทุก 1 - 2 ชม.ประเมิน
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะเลือดออกในสมองและรายงานแพทยทันทีหากพบอาการ ไดแก คะแนน
ระดับความรูสึกตัวลดลง มากกวา 2 คะแนน (ประเมินโดยใช GCS) แขนขาออนแรงแยลงจากเดิมตั้งแต 1 ระดับ                 
ขนาดของ Pupil ท่ีเปลี่ยนแปลง 2 ขาง แตกตางกันเกิน 1 มิลลิเมตร ไมมีปฏิกิริยาตอบสนองตอแสง                
อาการแสดงของ Cushing’s response ไดแก ความดันโลหิตสูง อัตราการเตนของ หัวใจต่ํากวา 60 ครั้ง/นาที
รูปแบบการหายใจเปลี่ยนแปลง และไมสมํ่าเสมอ ดูแลใหยากันชักตามแผนการรักษาของแพทย Monitor 
Hematocrit และ Dextrostix ดูแลใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษา และบันทึกจํานวนน้ําเขา
และออก12,13,14,15  
 ประเมินผลการพยาบาล : (GCS) E2V3M5 pupil Rt 3 mm RTL Lt 5 mm NRTL กําลังแขนท้ัง 
2 ขาง และขาขวา grade 4 ขาซาย grade 3 Hct = 34% DTX = 108 mg% vital sign BT 38o c BP 
128/72 mmHg HR 62 /min RR 20 /min O2 sat 100% 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 3 อาจเกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา 
(กอนผาตัด) 

 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันอันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดต่ํา    
             ขอมูลสนับสนุน : E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL ตาซายบวมเล็กนอย 
รอบตามมีรอยมวงช้ํา แขนขา grade 4 ยกเวนขาซาย grade 3  K = 3.25 mmol/L 
 กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา ไดแก 
เหนื่อย กลามเนื้อออนแรง กลามเนื้อเปนตะคริว ทองอืด หัวใจเตนผิดจังหวะ เปนตน ประเมินสัญญาณชีพ 
โดยเฉพาะอัตราและจังหวะการเตนของชีพจร ประเมินอาการทางระบบประสาท เชน งวงซึม รีเฟล็กซลดลง
และกลามเนื้ออัมพาตแบบออน ดูแลให 0.9% NSS 1,000 ซีซี ผสม KCL 20 mEq IV อัตรา 80 ซีซี/ชม. 
ติดตามผลระดับโพแทสเซียมในเลือด พรอมติดตามบันทึกปริมาณน้ําเขาออกจากรางกาย ุ16  
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดต่ํา GCS E2V3M5 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL กําลังแขนท้ัง 2 ขาง และขาขวา grade 4 
ขาซาย grade 3 Serum potassium 3.5 mmol/L vital sign BT 38.5o c BP 111/55 mmHg HR 88 
/min RR 20 /min O2 sat 100% 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 4 ญาติของผูปวยมีความวิตกกังวลเก่ียวกับอาการบาดเจ็บของผูปวย 
เนื่องจากพรองความรูความเขาใจเก่ียวกับอาการ / ความรุนแรงของโรค และการปฏิบัติตนกอน – หลังผาตัด
สมอง (กอนผาตัด) 

 วัตถุประสงคการพยาบาล เพ่ือลดความวิตกกังวลของญาติผูปวย 
 ขอมูลสนับสนุน : ญาติสอบถามแผนการรักษาของแพทย ญาติกังวลเก่ียวกับเลือดท่ีออกจาก
บาดแผล และ CSF ท่ีออกจากหู และญาติสอบถามถึงความรุนแรงของโรคท้ังกอนและหลงผาตัด 

  กิจกรรมการพยาบาล : สรางสัมพันธภาพกับญาติของผูปวย พรอมเปดโอกาสใหญาติไดซักถามขอมูล
และไดรับฟงการอธิบายแผนการรักษาจากแพทยศัลยกรรมระบบประสาท รวมถึงอธิบาย ชี้แจงเก่ียวกับอาการ
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ของผูปวย / แผนการรักษา / ผลท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยและขอสงสัยตาง ๆ และรับฟงญาติผูปวยดวยทาทีสงบ 
สนใจ เห็นใจ เขาใจในความวิตกกังวลของญาติผูปวย และแสดงความยอมรับพฤติกรรมของญาติท่ีแสดงออก 
พรอมดูแลและประคับประคองทางดานจิตใจ อารมณ16 

 ประเมินผลการพยาบาล : ญาติผูปวยมีสีหนาวิตกกังวล ไมมีการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 5 อาจเกิดภาวะแทรกซอนภายหลังผาตัด craniotomy เชน ภาวะช็อค 

  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนภายหลังผาตัด 
craniotomy เชน ภาวะช็อค 
              ขอมูลสนับสนุน : E1VTM1 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL ตาซายบวมเล็กนอย 
รอบตามมีรอยมวงช้ํา ผูปวยไดรับการผาตัด craniotomy with clot remove EDH with skull plate 
under GA on RD 1 สาย มี content ออกประมาณ 5 ml EBL = 100 ml Hb in OR 10.5 g/dl ไดรับ PRC 
gr “B” Rh+ 1 unit และแขวนกับมาถึงหอผูปวยvital sign BT 37.5o c BP 80/40-120/60 mmHg HR 70-
80 /min RR 20 /min O2 sat 100%     
 กิจกรรมการพยาบาล : วัดและบันทึกสัญญาณชีพ ดูแลจัดทานอนศีรษะสูง 15 – 30 องศา จัดวาง
ขวด Radivac drain ใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม พรอมประเมินปริมาณ สี ของเลือดท่ีออกมา ดูแล on ET-Tube 
with bird respirator ใหทํางานอยางทีประสิทธิภาพ ใหผูปวยไดรับ PRC gr “B” Rh+ drip in 4 hr ตาม
แผนการรักษา ติดตามและบันทึกปริมาณน้ําเขา-ออก จากรางกาย เพ่ือประเมินการไหลเวียนและการกําซาบ
ของเลือดท่ีไปเลี้ยงไต12,13,14,15,17 

 ประเมินผลการพยาบาล : E1VTM3 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL แขนขาท้ัง 2 ขาง 
gr 0 ผูปวยหายใจสัมพันธกับเครื่อง RD ไมออกเพ่ิม on Active bleed vital sign BT 37.5o c BP 107/89 
mmHg HR 116 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 6 อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเนื่องจากเนื้อเยื่อสมองไดรับ
การบาดเจ็บจากการผาตัดเพ่ือการรักษา 

  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันไมใหเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง             
  ขอมูลสนับสนุน : E1VTM1 pupil Rt. 3 mm. RTLBE Lt. 5 mm. NRTL ตาซายบวมเล็กนอย 
รอบตามมีรอยมวงช้ํา แขนขาท้ัง 2 ขาง grade 0 ไดรับการผาตัด craniotomy with clot remove EDH 
with skull plate under GA ใชเวลาท้ังสิ้น 1 ชั่วโมง 25 นาที on RD 1 สาย มี content ออกประมาณ 5 
ml vital sign BT 37.5o c BP 80/40-120/60 mmHg HR 70-80 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
  กิจกรรมการพยาบาล : จัดทานอนศีรษะสูง 30 องศา on ET-Tube with bird respirator ให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อาการทาง ระบบประสาท ในระยะวิกฤติ อยาง
ใกลชิด ทุก 1 ชม. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ IICP ดูแลทางเดินหายใจใหโลง ดูแลสายระบาย 
(RD) ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ใหยาตามแผนการรักษาของแพทย Monitor Hematocrit และ 
Dextrostix ดูแลใหสารน้ําทางหลอดลเลือดดําตามแผนการรักษาบันทึกจํานวนน้ําเขาและออก12,13,15  
 ประเมินผลการพยาบาล :  E1VTM1 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL กําลังแขนขาท้ัง 2 
ขาง grade 0 Hct = 31% DTX = 154 mg% vital sign BT 37.5o c BP 107/89 mmHg HR 116 /min RR 20 
/min O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 7 อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองซํ้าหลังผาตัดเนื่องจากเนื้อเยื่อสมองไดรับ
การบาดเจ็บ 
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  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการภาวะเลือดออกในสมองซํ้าหลังผาตัด 
  ขอมูลสนับสนุน ผูปวยหลังผาตัดสมองภายใน 24 ชม urine out put ในระยะเวลา 3 ชม ออก 50 
ml Hct 29% 
  กิจกรรมการพยาบาล : ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชม ประเมินและบันทึกอาการทาง
ระบบประสาทอยางตอเนื่องทุก 1 ชั่วโมง ดูแลจัดทานอนศีรษะสูง 15 – 30 องศา ดูแลใหสารน้ําทางหลอด
เลือดดําตามแผนการรักษา จัดวางขวด Radivac drain ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลใหผูปวยไดรับ PRC 
gr “B” Rh+ drip in 4 hr. ตามแผนการรักษา สังเกตลักษณะของแผลผาตัดมีเลือดซึม ติดตามผล 
Hematocrit12,13,15 
     ประเมินผลการพยาบาล : ระดับความรูสึกตัวตื่นดีข้ึน E3VTM5 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 4 mm. 
NRTL แขนขา grade  4 ยกเวนขาซาย grade 3 ไมมีการชักเกร็ง radivac drain มีเลือดออก 40 ซีซี/8 ชม, Hct 
31% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 8  อาจเกิดภาวะเนื้อเยื่อพรองออกซิเจนเนื่องจากตัวนําออกซิเจนลดลง  
  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อพรองออกซิเจน 
  ขอมูลสนับสนุน ผูปวยหลังผาตัดสมองภายใน 24 ชม Hct 29% BT 37o c BP 106/76 mmHg 
HR 92 /min RR 20 /min MAP 86 mmHg O2 sat 100%    
  กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะพรองออกซิเจน on ET-Tube 
with bird respirator ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สังเกตและบันทึกอัตราการหายใจของผูปวย ทุก 1 ชั่วโมง 
ดูแลทางเดินหายใจของผูปวยใหโลงอยูเสมอ ดวยการดูดเสมหะ จัดทานอนศีรษะสูง 15-30 องศา ดูแลใหผูปวย
ไดรับ PRC gr “B” Rh+ drip in 4 hr. ตามแผนการรักษา ติดตามผล Hematocrit ตามแผนการรักษา16  
    ประเมินผลการพยาบาล : E3VTM5 pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 4 mm. NRTL แขนขา grade 4 
ยกเวนขาซาย grade 3 ไมมีการชักเกร็ง BT 37o c BP 122/ mmHg HR 92 /min RR 20 /min O2 sat 100% Hct 
31% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 9 อาจเกิดภาวะปอดอักเสบท่ีสัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเพ่ือการ
รักษา 

 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดภาวะปอดอักเสบ 
 ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยมีเสมหะ ไอขับออกเองไมได on ET-Tube with bird respirator นาน
มากกวา 72ชั่วโมง BT 37o c BP 106/76 mmHg HR 92 /min RR 20 /min MAP 86 mmHg O2 sat 100%
 กิจกรรมการพยาบาล : ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ดูแลทําความสะอาดปากและ
ฟนทุก 4 ชั่วโมง ดูแลใหเครื่องชวยหายใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณสายตอสะอาด ไมมีน้ําคาง และ
เปลี่ยนน้ําในกระปองทําความชื้นทุก 8 ชม. ดูดเสมหะใหผูปวยดวยเทคนิคปลอดเชื้อ ลางสายดูดเสมหะดวยน้ํา
สะอาด / เปลี่ยนสายตอ / ขวดรองรับเสมหะทุก 24 ชม. สังเกต / บันทึกลักษณะสี กลิ่นความเหนียวของ
เสมหะ ตรวจสอบ Cuff Pressure ของทอหลอดลมคอใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม จัดใหผูปวยนอนศีรษะสูง 30 -45 
องศา กอนใหอาหารผสมทางสายยางเตรียมความพรอมในการหยาเครื่องชวยหายใจใหผูปวยตามแผนการ
รักษา ลางมือกอนและหลังใหการพยาบาล18 

 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจ และทางเดิน หายใจสวนลาง 
(VAP) หายใจสัมพันธกับเครื่อง ไมมีอาการหายใจหอบเหนื่อย เสมหะไมเปลี่ยน สี BT 37o c BP 121/79 
mmHg HR 68 /min RR 20 /min O2 sat 100% ผูปวยมีความพรอมในการหยาเครื่องชวยหายใจ  
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 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 10 อาจเกิดภาวะพรองออกซิเจนเนื่องจากเริ่มหยาเครื่องชวยหายใจเพ่ือ
สงเสริมการหายใจไดดวยตนเอง 

     วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดภาวะพรองออกซิเจน 
     ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยมีเสมหะ ไอขับออกเองไมได on ET-Tube with bird respirator นาน
มากกวา 72 ชั่วโมง BT 36.5o c BP 107/71 mmHg HR 64 /min RR 20 /min MAP 83 mmHg O2 sat 
100%   
  กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินความพรอมในการหยาเครื่องชวยหายใจ ไดแก การประเมิน
ทางเดินหายใจ (Airway) การหายใจ (Breathing) การไหลเวียน (Circulation) ความรูสึกตัว ระดับฮีโมโกลบิน 
และ  ฮีมาโตคริต ความสมดุลของสารน้ําในรางกาย ดูแลทางเดินหายใจใหโลงโดยการดูดเสมหะ ดูแลจัดทา
นอนศีรษะสูงมากกวา 30-45 องศา on ET tube with T – piece 10 LPM ดูแลวัด cuff pressure พรอม
ดูแลปองกันการดึงรั้งและการเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจ ติดตามและเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 
ในระหวางการหยาเครื่องชวยหายใจ ไดแก สัญญาณชีพ Oxygen saturation และคากาซในเลือดแดง และ
หากมีอาการผิดปกติตามเกณฑการยุติการหยาเครื่องชวยหายใจ ใหหยุดการทดสอบการหายใจ และพิจารณา
ถอดทอชวยหายใจเม่ือผูปวยสามารถหายใจไดเอง หากผูปวยไมสามารถหายใจเองไดและมีอาการแสดงตาม
เกณฑการยุติการหายใจเอง ดูแลตอเครื่องชวยหายใจใหผูปวยตามเดิม และใหผูปวยพักเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
เพ่ือใหกลามเนื้อหายใจไดพัก18,19  
  ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดภาวะพรองออกซิเจนเนื่องจากเริ่มหยาเครื่องชวยหายใจ
เพ่ือสงเสริมการหายใจไดดวยตนเอง ไมมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ หายใจสัมพันธกับเครื่องชวยหายใจ BT 36.9o c 
BP 112/63 mmHg HR 52 /min RR 20 /min MAP 79 mmHg O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 11.  อาจเกิดอาการชักภายหลังผาตัดเนื่องจากเนื้อเยื่อสมองไดรับการบาดเจ็บ 

      วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดอาการชักภายหลังผาตัด 
      ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยบอกวา “ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ” pain score 3 คะแนน BT 36.2o c 
BP 110/65 mmHg HR 70 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
      กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินและบันทึกอาการทางระบบประสาทอยางตอเนื่องทุก 4 ชั่วโมง 
วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง จัดทาใหผูปวยนอนศีรษะสูง 30 องศา ดูแล on mask with bag 10 LPM 
ใหไดรับยากันชักตามแผนการรักษา ดูแลจัดสิ่งแวดลอมใหสงบ เพ่ือสงเสริมการพักผอน เฝาระวังภาวะชักอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหการชวยเหลือไดทัน12  
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดอาการชักภายหลังผาตัด ระดับความรูสึกตัว E3V5M6 
pupil Rt. 3 mm. RTL Lt. 5 mm. NRTL แขนขาท้ังสองขา grade 4  
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 12. อาจเกิดภาวะอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบนเนื่องจากมีกระดูกใบหนา
แตก 

  วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดภาวะอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบน 
  ขอมูลสนับสนุน : ผล CT orbit พบ fracture of left lateral orbital wall, left orbital floor 
and left posterior roof, fracture of left lamina papyracea (medial orbital wall), fracture of all 
left maxillary sinus walls, sphenoid bone    
  กิจกรรมการพยาบาล 
 ประเมินทุกสวนของใบหนา เชน ตําแหนงของแผล ตําแหนงท่ีมีเลือดออก ภาวะบวมบริเวณ 
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ใบหนา ประเมิน GCS เปนตน เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสเกิดภาวะอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบน 
วัดและบันทึกสัญญาณชีพอยางตอเนื่องทุก 4 ชม. โดยเฉพาะการประเมินลักษณะการหายใจอยางใกลชิด จัด
ทานอนศีรษะสูง 30 องศา ดูดเสมหะจากทอหลอดลมและในชองปาก ดูแลให mask with corrugate 10 LPM 
ติดตามประเมินคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (O2 Sat) และสัญญาณชีพ20 

            ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดภาวะอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบน ไมมีหายใจเหนื่อย BT 37o c 
BP 121/79 mmHg HR 68 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 13. ไมสุขสบายเนื่องจากปวดแผลผาตัดจากเนื้อเยื่อไดรับการ
กระทบกระเทือน 

  วัตถุประสงคการพยาบาล บรรเทาอาการปวด 
  ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยบอกวา “ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ” หลังผาตัดสมองวันท่ี 5 ปวดศีรษะ 
pain score 3/10 คะแนน BT 36.2o c BP 110/65 mmHg HR 70 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
  กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินความเจ็บปวด ลักษณะปวด ระยะเวลา ความบอยครั้งของอาการ
ปวด วัดและบันทึกสัญญาณชีพอยางตอเนื่องทุก 4 ชม. จัดทานอนท่ีสุขสบาย ชวยเหลือผูปวยในการทํา
กิจกรรมตางๆ ดวยความนุมนวล เบามือ ดูแลใหผูปวยไดรับยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา23  
 ประเมินผลการพยาบาล :  ผูปวยสุขสบาย ไมปวดแผลผาตัดเพ่ิมมากข้ึน pain score 2/10 คะแนน 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 14. อาจเกิดการติดเชื้อบริเวณแผลผาตัดท่ีศีรษะและท่ีตาซายเนื่องจากมี
ชองทางเปดสูภายนอกบริเวณแผลผาตัดและมีแผลบริเวณกระจกตาซาย 

 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดการติดเชื้อบริเวณแผลผาตัดท่ีศีรษะและท่ีตาซาย 
 ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยมีแผลบริเวณกระจกตา ตาแดงเล็กนอย แผลผาตัด craniotomy มี RD 1 สาย 
BT 37o c BP 100/51 mmHg HR 70 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 กิจกรรมการพยาบาล : ตรวจบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ดูแลใหระบบสายระบายจากแผล
ผาตัด craniotomy ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทําความสะอาดแผลท่ีศีรษะดวยเทคนิคปลอดเชื้อ สังเกตสี 
จํานวน CSF ท่ีหู สังเกตอาการคอแข็ง ไขสูง เช็ดทําความสะอาดตาซายดวยน้ําเกลือ และปายยา terramycin 
กอนนอนพรอมหยอดตาซายดวย vigamox 1 drop ทุก 2 ชม พรอมแนะนําผูปวยและญาติไมใหขยี้ตา หรือ
แกะเกาบริเวณตาซาย ลางมือกอนและหลังใหการพยาบาล หรือกอนและหลังสัมผัสผูปวย หรือสิ่งแวดลอม 
ดูแลใหไดรับยาฆาเชื้อตามแผนการรักษา16  
 ประเมินผลการพยาบาล :  แผลผาตัด craniotomy แหงดี แพทยพิจารณา off RD ตาซายไมบวม
แดง ไมมีข้ีตา BT 36.5o c BP 113/60 mmHg HR 62 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 15. อาจเกิดหลอดเลือดดําอักเสบเนื่องจากใหสารน้ําและยาทางหลอดเลือด
ดําเพ่ือการรักษา 

 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบจากการใหสารน้ํา
และยาทางหลอดเลือดดําเพ่ือการรักษา   
 ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยมีแผลบริเวณกระจกตาซาย มีข้ีตา ตาแดง แผลผาตัด craniotomy มี RD 1 สาย 
BT 37o c BP 100/51 mmHg HR 70 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 กิจกรรมการพยาบาล : วัดและบันทึกสัญญาณชีพอยางตอเนื่องทุก 4 ชม. ประเมินตําแหนงท่ีแทง
เข็มอยางตอเนื่องทุก 8 ชม. ดูแลเปลี่ยนแผนติดบริเวณตําแหนงแทงเข็มใหสารน้ําเม่ือพบวาเปยกชื้น หลุด และ
สกปรก เปลี่ยนตําแหนงท่ีแทงเข็มตามกําหนดวันท่ี ดูแลลางสาย (Flushing) ดวย 0.9% NSS กอนใหยา 
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ระหวางใหยาแตละชนิด และหลังใหยาหรือสารละลายท่ีไมเขากัน ตรวจสอบ และปรับอัตราการไหลของยา
หรือสารละลายใหตรงตามจํานวนหยดของแผนการรักษา24        
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดหลอดเลือดดําอักเสบเนื่องจากใหสารน้ําและยาทางหลอด
เลือดดําเพ่ือการรักษา บริเวณใหสารน้ําไมมีอาการบวม แดง รอน 

 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 16. อาจเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวน
ปสสาวะเพ่ือการรักษา 
 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 
จากการคาสายสวนปสสาวะเพ่ือการรักษา 
  ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยใสสายสวนปสสาวะเพ่ือการรักษา 7 วัน BT 36.8o c BP 100/70 mmHg 
HR 60 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 กิจกรรมการพยาบาล : ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ดูแลสายสวนปสสาวะใหเปน
ระบบปด ยึดติดสายสวนปสสาวะไมใหดึงรั้งไมหัก พับงอและแขวนถุงรองรับปสสาวะใหต่ํากวาเอวของผูปวย 
เทปสสาวะท้ิง เม่ือมีน้ําในถุงรองปสสาวะ ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง ดูแลทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
ดวยสบูวันละอยางนอย 2 ครั้ง ดูแลใหผูปวยไดรับน้ําอยางเพียงพอตอความตองการของรางกาย สังเกตสีน้ํา
ปสสาวะเพ่ือเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง  
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวน
ปสสาวะเพ่ือการรักษา ปสสาวะไมมีตะกอน ไมขุน แพทยพิจารณาถอดสายสวนปสสาวะ สัญญาณชีพ BT 
37.5o c BP 108/60 mmHg HR 70 /min RR 20 /min O2 sat 100% 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 17. อาจเกิดอุบัติเหตุลื่นลมเนื่องจากประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงจาก
ตาซายมองไมเห็น 
 วัตถุประสงคการพยาบาล เฝาระวังและปองกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นลม 
           ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยตาซายมีภาวะ Orbital Apex Syndrome จาก trauma 
 กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินประสิทธิภาพการมองเห็นของผูปวย ประเมินความสามารถในการ
ทํากิจกรรมของผูปวย ดูแลใหพ้ืนหองน้ําแหง ไมลื่น และมีราวจับกันลื่น เพ่ือปองกันการลื่นลม ดูแลปรับระดับ
เตียงใหเหมาะสมกับการผูปวยและลอคลอเตียงเสมอ ยกราวก้ันเตียงไวตลอดเวลาเม่ือผูปวยตองอยูคนเดียว จัด
สิ่งแวดลอมใหสะดวก ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของไมเปนท่ี  
      ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยไมเกิดอุบัติเหตุลื่นลมเนื่องจากประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง
จากตาซายมองไมเห็น ไมมีบาดแผลตามรางกาย 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 18. สูญเสียภาพลักษณเก่ียวกับตาซายมองไมเห็น 
 วัตถุประสงคการพยาบาล เพ่ือใหผูปวยยอมรับสภาพรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีทัศนคติท่ีดี
ตอการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย 
 ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยตาซายมีภาวะ Orbital Apex Syndrome จาก trauma   
 กิจกรรมการพยาบาล : พูดคุย ซักถาม และสังเกตพฤติกรรมท่ีผูปวยแสดงออกเม่ือกลาวถึงความ
ผิดปกติของตาซายท่ีเกิดข้ึน ใหขอมูลยอนกลับท่ีดี ท่ีชวยสนับสนุนผูปวย สรางความเชื่อม่ัน เนนใหเห็นถึง
อาการท่ีดีข้ึน ดูแลแนะนําใหผูปวยปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลตนเองเม่ือมีความผิดปกติของตาซาย และให
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กําลังใจ เสริมสรางความม่ันใจใหกับผูปวยอยางสมํ่าเสมอยกยอง ชมเชย เม่ือผูปวยหรือผูดูแลสามารถปฏิบัติ
ตามคําแนะนําไดถูกตอง 
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยสีหนาเรียบเฉย เขาใจและยอมรับกับความผิดปกติของตาซายท่ี
เกิดข้ึนได 
 
 ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 19. ผูปวยและญาติขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัวหลังจาก
กลับไปพักฟนท่ีบาน 
 วัตถุประสงคการพยาบาล เพ่ือใหผูปวยและญาติมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัว
หลังจากกลับไปพักฟนท่ีบาน 
 ขอมูลสนับสนุน : ผูปวยและญาติซักถามเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเม่ือกลับไปอยูท่ีบาน 
 กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูปวยของญาติ ให
คําแนะนําญาติมีสวนรวมดูแลผูปวย, Empowerment ใหผูปวยและญาติมีกําลังใจ และประสานทีมแพทย / 
นักกายภาพบาบัด / ผูท่ีเก่ียวของสรางความเขาใจในการปฏิบัติตน แนะนําผูปวย/ ญาติเก่ียวกับการทําความ
สะอาดแผล การรับประทานยากันชักตามแผนการรักษา การตรวจตามนัด การปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ 
หากพบอาการผิดปกติใหมาพบแพทยกอนวันนัด แนะนําผูปวยและญาติในการฟนฟูสภาพรางกาย การบริหาร
กลามเนื้อขอตอตางๆ การสงเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันไดดวยตนเอง พรอมท้ังประสานงาน
สถานพยาบาลใกลบานและแหลงชุมชนเพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
 ประเมินผลการพยาบาล : ผูปวยและญาติมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัวหลังจาก
กลับไปพักฟนท่ีบาน 
 

วิจารณและขอเสนอแนะ 
ผูปวยกรณีศึกษารายนี้ไดรับอุบัติเหตุขับรถมอเตอรไซดชนกับรถซาเลง สลบ ซึมลง ผลการเอกซเรย 

คอมพิวเตอรสมองพบ Epidural hematoma สงผลใหผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองไดรับการ
รักษาดวยการผาตัดเจาะกะโหลก (Craniotomy) นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยมีกระดูกบริเวณใบหนาแตก จึงจัด
วาเปนการบาดเจ็บหลายระบบ ท่ีตองไดรับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เพ่ือวางแผนการพยาบาลครอบคลุม
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาการชักจากศีรษะไดรับบาดเจ็บ ภาวะการอุดก้ัน
ทางเดินหายใจสวนตน ภาวะตกเลือด เปนตน หากไดรับการวินิจฉัยและใหการพยาบาลท่ีลาชา ไมถูกตอง 
ภายหลังไดรับการรักษาผูปวยอาจหลงเหลือความพิการ หรืออาจสงผลใหผูปวยเสียชีวิตได ดังนั้น แพทยและ
พยาบาลตองใชทักษะความรู ประสบการณท้ังจากองคความรูเดิม ประสบการณในการประเมินผูปวย 
ความสามารถใหการชวยเหลือ และใหการพยาบาลตามมาตรฐานคูมือแนวทางการดูแลผูปวยท่ีบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
รวมท้ังเฝาระวังอาการผิดปกติอยางใกลชิด จนผูปวยผานพนภาวะวิกฤตของโรคได และจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลดวยอาการทุเลา โดยผูปวยกรณีศึกษารายนี้ไดรับการรักษา พยาบาล พรอมไดรับคําแนะนํา
เก่ียวกับการดูแลตนเองเม่ือกลับไปอยูบานโดยการเนนการสังเกตอาการผิดปกติทางระบบประสาทท่ีตองมาพบ
แพทย การระวังอันตรายท่ีจะเกิดตอศีรษะ ระวังการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงความผิดเก่ียวกับอาการทางตา และ
อธิบายใหเห็นความสําคัญในการมาตรวจตามนัดเพ่ือการรักษาตอเนื่องเพ่ือประโยชนตอตัวผูปวยเอง 
 

สรุป 
 การบาดเจ็บท่ีศีรษะรวมกับเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองชั้นนอก (Epidural hematoma) เปนโรคใน
ประสาทศัลยศาสตร ซ่ึงถาใหการวินิจฉัยโรคและทําการผาตัดเอากอนเลือดออกชา ผูปวยอาจเสียชีวิตได แต
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หากผูปวยไดรับการผาตัดไดทันผูปวยจะรอดชีวิตและไมมีทุพพลภาพเหลืออยูเลย ดังนั้น พยาบาลตองมีความรู 
มีสมรรถนะเฉพาะในการดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ ประสบการณ และศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยู
ตลอดเวลา เพ่ือสามารถดูแลและประเมินผูปวยไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพปลอดภัยในชีวิตและปราศจาก
ภาวะแทรกซอน 
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