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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน : กรณีศึกษา 

 
 

บทคัดย่อ 
จันทร์เพ็ญ   ศรีอินทร์เขยีว, ป.พ.ส.1  

 
 การพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในชุมชน กรณีศึกษา พบว่า ผู้ปุวยได้รับ
การรักษาแบบ Supportive treatment เนื่องจากผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมง จึง
ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดด าได้ตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า จากการศึกษาผู้ปุวย พบว่า
พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทส าคัญมากในการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ปุวยขณะอยู่ใน
ชุมชน ให้สามารถฟ้ืนฟูสภาพ สามารถแก้ไขภาวะที่ร่างกายเกิดความผิดปกติจากการขาดเลือดของ
หลอดเลือดสมอง ทั้งด้านการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การรับรู้ และสติปัญญา การกลืนล าบาก ให้
สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ตามมา ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งผู้ปุวยสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ชุมชน ไม่เป็นภาระกับสังคม และประเทศชาติในโอกาสต่อไป  
 
 
ค าส าคัญ : การพยาบาล หลอดเลือดสมองขาดเลือด 
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Nursing Care of Ischemic Stroke Patients in Community : Case Study 
 

Abstract 
Chanpen   Sriinkiao, B.N.H.1 

  
 The case study of ischemic stroke patients in community revealed that 
patients received supportive treatment due to the Stroke fact that it took more than 
4.5 hours for patients to arrive at the hospital. Therefore, they could not receive rt-PA 
drug by clinical practice guideline for stroke. The study also revealed that professional 
nursing care in community was very important to assist patients in stroke rehabilitation 
to maximize patients’ recovery of movement, communication, perception of 
intelligence, swallowing. This will help patients improve the chance of patients’ 
abilities to care for themselves, minimize the risk of complications, be able to 
undertake daily activities and live happily in the community. As a result, they will not 
become social burden in the future.  
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke, cerebrovascular disease) เป็นโรคทางระบบประสาท ที่
มีความรุนแรงท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิต และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวย ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระบบสุขภาพไทยในปัจจุบัน เป็นโรคที่พบบ่อยในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั่วโลก โรคนี้พบว่าเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และ
โรคมะเร็ง รายงานจากองค์การอนามัยโลก (World health organization; WHO) ปี 2559 พบ
อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก ประมาณ 15 ล้านคนในแต่ละปี และพบว่าโดยเฉลี่ย 
ทุกๆ 6 วินาทีจะมีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน โดยในปีพ.ศ. 2563 จะมีผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตที่ส าคัญอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น
ในทางเวชปฏิบัติเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการ ทุพพลภาพอันดับต้นๆ ก่อให้เกิดภาวะพ่ึงพาผู้อ่ืน มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและการบ าบัดฟื้นฟูสูงมากข้ึนเรื่อยๆ และเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ   
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 680
เตียง มีผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ที่มารักษาที่แผนกผู้ปุวยในโรงพยาบาล ปี 2562, ปี 
2563 และปี 2564 จ านวน 1007 ราย, 1,108 ราย และ 1,634 ราย ตามล าดับ จะเห็นว่ามีจ านวน
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในจ านวนที่สูงมาก ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มี
พยาธิสภาพที่สมองจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติตามต าแหน่งที่หลอดเลือดไป
เลี้ยง การรับรู้ด้านสติปัญญา การพูดและการสื่อสาร หากไม่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ
อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นแผลกดทับ ภาวะซึมเศร้าในอนาคตได้ ดังนั้นการจัดการ
ที่ดีทางด้านการพยาบาล การประสานการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  ดังนั้นจึงสนใจ
ศึกษาการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน : กรณีศึกษา เพ่ือ
น าผลที่ได้มาเป็นแนวทางการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในชุมชนในโอกาสต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือการดูแลรักษาและกระบวนการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) ในชุมชน 
 2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน ได้รับการ
พยาบาลตามมาตรฐานและมีคุณภาพ  
 3. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี เพ่ือศึกษาการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดในชุมชน : กรณีศึกษา ผู้ปุวยหญิงไทย อายุ 71 ปี มาด้วยอาการ แขนขาด้านซ้ายอ่อน
แรง ยกไม่ขึ้น มุมปากด้านซ้ายตก 5 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติเดิมเมื่อ 10 ปีก่อนได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รักษาโดยการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง  ที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ไม่มีการขาดยา สามารถควบคุมความดันได้ดี   5 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาล ญาติพบผู้ปุวยแขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง ยกไม่ขึ้น มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด จีงพามา
โรงพยาบาล ผู้ปุวยรู้สึกตัวดี ท าตามค าสั่งได้ รูม่านตามีปฏิกิริยาต่อ แสงได้ดีทั้ง 2 ข้าง Motor power 
แขนซ้ายอ่อนแรง grade 3 ขาซ้ายอ่อนแรง grade 4 แขนขาขวา grade 5 มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่
ชัด ลิ้นคับปาก สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 98 ครั้ง/นาที หายใจ 
20 ครั้ง/นาท ีความดันโลหิต 149/84 mmHg ระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดแดงส่วนปลาย 
99% ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ ค่าโซเดียมในเลือด (Na) 129.4 mg/dl (ค่าปกติ 135-145 
mg/dl) ตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจพบปกติ อัตรา 98 ครั้ง/นาที ผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT NC : พบ 
Hyper-acute lacunar infarction. No Intracranial hemorrhage  แพทย์วินิจฉัยเป็น Acute 
lacunar infarction ตรวจประเมิน NIHSS score 8 คะแนน ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด า (rt-PA) เนื่องจากเกินเวลาในการให้ยา คือ 4.5 ชั่วโมง การรักษาที่ได้รับ จึงได้ยาต้านการ
แข็งตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelet) และปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตัน ได้แก่ 
ASA (81) 1 tab oral OD และยา Clopidogrel (75) 4 tab stat then 1 tab oral OD  ได้รับยาลด
ไขมันในเลือด Atrovastatin (40) 1 tab oral hs. ได้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือปูองกันอาการ
เจ็บหน้าอก Enarapril (5) 1 tab oral OD, Amlodipine (5) 1 tab oral OD, Folic acid 1 tab oral 
OD, B Complex 1 tab oral Bidpc, Omeprazole (20) 1 tab oral OD, Salt tab 2 tab oral 
tidpc  ได้รับ 0.9% Nacl 1000 ml iv drip rate 80 ml/hr  record I/O ปรึกษากายภาพบ าบัด และ
ท ากายภาพบ าบัดครบ 3 วัน อาการคงที่ ไม่มีไข ้ไม่มีจุดจ้ าเลือดตามตัว รับประทานอาหารได้ ไม่มีส าลัก 
ผลค่าโซเดียมในเลือด (Na) เพ่ิมเป็น 135 mg/dl แพทย์อนุญาตให้จ าหน่ายกลับบ้าน หลังรับรักษาใน
โรงพยาบาล 3 วัน นัดตรวจ OPD อายุรกรรม 4 สัปดาห์ มียากลับบ้าน คือ  ASA (81) 1 tab oral OD, 
Clopidogrel (75) 1 tab oral OD, Folic acid 1 tab oral OD, B Complex 1 tab oral Bid pc, 
Omeprazole (20) 1 tab oral OD, Enarapril (5) 1 tab oral OD, Amlodipine (5) 1 tab oral 
OD, Simvastatin (10) 1 tab oral hs 
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จากรายงานผู้ปุวยพบปัญหาและให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามขั้นตอนการพยาบาล มีข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล ดังนี้ 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
1. เสี่ยงต่อภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง (IICP) และสมองบวม จาก
หลอดเลือดสมองขาดเลือด และภาวะ
ความดันโลหิตสูง  
ข้อมูลสนับสนุน  
 ความดันโลหิต 149/84 mmHg  
 แขนซ้ายอ่อนแรง grade 3  
 ขาซ้ายอ่อนแรง grade 4  
 ขาขวา grade 5  
 มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด 
 ลิ้นคับปาก 
วัตถุประสงค์ 
  ไม่เกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ
สูง (IICP) ระดับความรู้สึกตัวปกติ (ไมมี่
อาการปวดศีรษะรุนแรง ไม่มีอาการชัก
เกร็ง หรือกระตุก  Pupil เท่ากันทั้ง 2 
ข้าง ไม่มคีลื่นไส้อาเจียนรุนแรง  
BP< 220/120 mmHg ชีพจรเต้นปกติ 
สม่ าเสมอ <120/min   
 

1. จัดท่านอนให้ศีรษะสูง 15-30 องศา ดูแลศีรษะล าคอ
และสะโพกไม่พับงอมากกว่า 90 องศา เพ่ือให้การไหลเวียน
ของเลือดไปเลี้ยงสมองได้สะดวก การไหลกลับของเลือดด า
จากสมองดีขึ้น ห้ามจัดท่านอนคว่ าหรือนอนศีรษะต่ า  
2. เฝูาระวังอาการทางระบบประสาททุก 1 ชั่วโมง  
ถ้า GCS ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน รายงาน
แพทย์ทราบ  
3. ตรวจเฝูาระวังสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง หากพบสัญญาณ
ชีพผิดปกติดังนี้ ระดับความดันโลหิต SBP >185-220 
mmHg, DBP >120-140 mmHg รายงานแพทย์ทราบ 
4. ตรวจเฝูาระวังภาวะพร่องออกซิเจนถ้าพบ O2 Sat < 
90% หรือผู้ปุวยมีภาวะ cyanosis รายงานแพทย์ทราบ 
(รายงานภายใน 4 นาท)ี  
5. สังเกตและบันทึกอาการของภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง เช่นปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง ตา
พร่ามัว รูม่านตาไม่เท่ากัน เกร็ง แขนขาอ่อนแรงลงจากเดิม 
และลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ หากพบอาการดังกล่าว
รายงานแพทย์ทันที 
6. ดูแลให้พักผ่อนบนเตียง ดูแลให้ท ากิจวัตรประจ าวันบน
เตียง ในช่วงเฝูาระวังอาการใน 24ชั่วโมงแรก หลีกเลี่ยงการ
รบกวนผู้ปุวยให้มากที่สุด จัดสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ ให้
ผู้ปุวยพักผ่อน  
ประเมินผล 
   สัญญาณชีพปกติ ไม่มีปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนอย่าง
รุนแรง ตาพร่ามัว เกร็ง Glasgow Coma scale E 4 V 3 
M 6 ไม่พบการหายใจที่ผิดปกติ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
2. เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากภาวะ
เลือดออกง่าย หยุดยาก เนื่องจากได้รับยา
ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด 
(Antiplatelet) จ านวน 2 ชนดิ 
ข้อมูลสนับสนุน  
   ได้รับยา ASA, Clopidogrel  
เกณฑ์การประเมินผล 
  ไม่เกิดอันตรายจากภาวะเลือดออกง่าย 
หยุดยาก  
 
 

  1. สอนแนะผู้ปุวยและญาติเน้นย้ าให้ทราบถึงอาการ
ผิดปกติท่ีต้องเฝูาระวังระหว่างการใช้ยา และอาการผิดปกติ
ที่ต้องแจ้งแพทย์พยาบาลทราบก่อนจ าหน่ายผู้ปุวยออกจาก
โรงพยาบาล เช่นจุดจ้ าเลือดตามตัว เลือดออกตามไรฟัน 
ปัสสาวะเป็นเลือด ปูองกันการหกล้ม เป็นต้น  
  2. ติดตามลงเยี่ยมที่บ้านดูแลให้ค าแนะน าในการเฝูาระวัง
อันตรายของภาวะแทรกซ้อนจากยา 
  3. ประสานเภสัชกร ในการออกตรวจเยี่ยมประเมิน และ
ตรวจสอบการใช้ยา การจัดเก็บและให้ค าแนะน าในการใช้
ยาแก่ผู้ปุวย และญาติขณะอยู่ที่บ้าน เน้นย้ าห้ามหยุดยาเอง
โดยเด็ดขาด และให้มาตรวจรักษาตามนัดในโรงพยาบาล  
ประเมินผล  
   ไม่มีจุดจ้ าเลือดตามตัว ไม่มีเลือดออกที่ใด ผู้ปุวยและ
ญาติทราบ ตอบค าถามได้ถึงอันตราย และอาการที่ต้องเฝูา
ระวัง และแจ้งแพทย์พยาบาลทราบ 

3. เสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
เนื่องจากมุมปากด้านซ้ายตก กลืนล าบาก 
ข้อมูลสนับสนุน 
  ผู้ปุวยมีมุมปากตกแถบซ้าย พูดไม่ชัด 
รับประทานอาหารได้น้อย 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย  
 

  1. ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ปุวย 
  2. ท าความสะอาดปากและฟันก่อนการรับประทาน
อาหาร เพ่ือเพ่ิมความอยากอาหาร 
  3.sลดสิ่งกระตุ้นผู้ปุวยขณะรับประทานอาหารsเพราะจะ
ท าให้ความสนใจของผู้ปุวยในการรับประทานอาหารลดลง 
  4.sแนะน าให้ผู้ปุวยรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆsแต่
บ่อยครั้งsให้เวลาผู้ปุวยในการรับประทานอาหาร ไม่เร่งรีบ
และพูดคุย ชื่นชมให้ก าลังใจ หากผู้ปุวยรับประทานอาหาร
ได้มากข้ึน 
  5.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยได้ออกก าลังกายและท ากิจกรรมต่างๆ
บนเตียงsเพ่ือช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและช่วยให้
ระบบทางเดินอาหารท างานได้ดีขึ้น 
  6. ดูแลให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษา
ของแพทย์ 
  7. บันทึกสารน้ า เข้า-ออก ร่างกายของผู้ปุวย เพื่อเป็น
แนวทางในการรักษาของแพทย์ 
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   8. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนการ

รักษา 
  9. หากผู้ปุวยรับประทานอาหารได้น้อยหรือส าลักอาหาร 
รายงานแพทย์รับทราบเพ่ือพิจารณาใส่ NG tube for 
feeding 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยสามารถรับประทานอาหารได้มากข้ึน ไม่ส าลัก ไม่มี
ภาวะ Dehydration ผิวหนังชุ่มชื่นดี 

4. เสี่ยงต่ออาการชักเกร็ง เนื่องจากระดับ
โซเดียมในเลือดต่ า 
ข้อมูลสนับสนุน 
 ระดับ Na ในเลือดต่ า 129.4 mg/dl  
(ค่าปกติ 135-145 mg/dl) 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เพ่ือให้ระดับ Na ในเลือดปกติ ผู้ปุวยไม่
เกิดอาการแทรกซ้อนจากภาวะโซเดียมใน
เลือดต่ า  
 
 

  1. ประเมินภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกายจาก
อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 
  2. Record  I/O   
  3. ประเมินการรับประทานอาหารและบ้วนปากทุกครั้ง
หลังรับประทานอาหาร 
  4. แนะน าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยรับประทานทีละน้อย แต่
บ่อยครั้ง                                
  5. ดูแลให้ได้รับยา Salt Tab 2 tab oral tid pc ตาม
แผนการรักษาของแพทย์              
  6. ดูแลให้ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 0.9%NSS 
1000 cc. iv 80 cc/hr ตามแผนการรักษาของ
แพทย์               
  7. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  8. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ โซเดียมใน
เลือดต่ า หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร เช่น มี
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ สับสน ชักเกร็ง  
ประเมินผล  
  ผลตรวจ Na เพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ปกติ (136 ng/dl 

 5. ผู้ปุวยมีความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย  เนื่องจาก 
สมองขาดเลือด  
 

   1. สอน/สาธิต ให้ค าแนะน าญาติในการฝึกให้ผู้ปุวย
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน อธิบายให้ผู้ปุวย 
และญาติทราบถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือตนเอง การ
ดูแล Hygiene care เพ่ือลดการหมักหมมของเชื้อโรค  
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ข้อมูลสนับสนุน  
  แขนซ้ายอ่อนแรง grade 3 ขาซ้ายอ่อน
แรง grade 4 แขนขาขวา grade 5 มุม
ปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก   
ผล CT พบ Hyper-acute lacunar 
infarction 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้น และสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ดีขึ้น 
 
 

  2. ให้ก าลังใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองมากที่สุด 
ทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาล และในชุมชน 
  3. สอนและแนะน าเกี่ยวกับการท า Active exercise 
และ Passive exercise เพ่ือกลับไปฝึกขณะอยู่ที่บ้านใน
ชุมชน โดยให้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และประเมินความพร้อม
ก่อนทุกครั้ง ถ้าพบอาการ เช่น  
T>38 o C BP>160/100 P>100 ครั้ง/นาท ีปวดศีรษะ 
แขนขาอ่อนแรงมากข้ึน คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง เจ็บแน่น
หน้าอก งดการฟื้นฟูไว้ก่อน 
   4. ประเมินทักษะการสื่อสารของผู้ปุวยด้วยแบบประเมิน
การพูด สอน การฝึกกล้ามเนื้อเพ่ือการพูด ให้เวลาผู้ปุวยใน
การสื่อสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ปุวยมีเวลาในการพูด และ
แสดงออกถึงความรู้สึก ที่ต้องการตอบสนองต่อการสื่อสาร
ด้วยตนเอง ขณะพูดกับผู้ปุวย ใช้ค าถามที่ให้ผู้ปุวยตอบ ใช่ 
หรือ ไมใ่ช่ และไมเ่ร่งรัดค าตอบ ขณะสื่อสารสบตากับผู้ปุวย 
แสดงการยอมรับการแสดงออกของผู้ปุวยในการอธิบาย
ความหมาย กระตุ้นให้ผู้ปุวยมีการพูดคุยกับญาติบ่อยๆ  
  5. แนะน าญาติในการเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองบกพร่องขณะอยู่
ในชุมชน คือผู้ปุวยซึมลง หมดสติ สับสน  
  6. แนะน าผู้ปุวยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารปูองกัน
การส าลัก และแนะน าญาติถึงประเภทอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปุวย คืออาหารลดมัน ลดเค็ม อาหารย่อยง่าย เพ่ือ
ปูองกันการกลับเป็นซ้ าของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
เนื่องจากอาหารไขมันสูง 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อน
แรง ผลดีของการออกก าลังกาย การช่วยเหลือตนเองในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน รับประทานอาหารได้เอง ไมมี่ส าลัก 
ลุกเดินพยุงขึ้นรถเข็นได้ 
 



7 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
6. ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแล
ตนเองบกพร่อง เนื่องจากมีก าลังของ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้าย  
ข้อมูลสนับสนุน   
  ผล CT scan : Hyper-acute lacunar 
infarction  Motor power แขนซ้าย
อ่อนแรง grade 3  ขาซ้ายอ่อนแรง 
grade 4 แขนขาขวา grade 5  
มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด ลิ้นคับ
ปาก 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง
ได้มากข้ึน  
 

   1. ประเมินระดับความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันด้วยแบบประเมิน Barthel ADL index  
ในระยะแรกรับและติดตามทุก 1 เดือน 
   2. กระตุ้นให้ผู้ปุวยได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนให้เร็วที่สุด 
ให้ค าแนะน าผู้ปุวยในการช่วยส่งเสริมการท า กิจวัตร
ประจ าวัน เช่นการเช็ดตัวบนเตียง ล้างหน้า แปรงฟัน การ
ลุกนั่ง การเข้าห้องน้ า  
  3. กระตุ้นให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามโปรแกรมการฟ้ืนฟู  
  4. ดูแลและสอนญาติท า passive exercise อย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง โดยออกก าลังกายแขนขาข้างที่อ่อนแรง ช่วย
ยกขึ้นลง กางออก หุบเข้า ประมาณ 10-20 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ก าลังกล้ามเนื้อแขนขา 
ประเมินผล  
 ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแลตนเองมากขึ้น  

7.  เสี่ยงต่อภาวะปอดติดเชื้อจากการ
ส าลัก  เนื่องจากมีภาวะบกพร่องด้าน 
การกลืน จากพยาธิสภาพของสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
มุมปากด้านซ้ายตก พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก   
ขณะดื่มน้ าทางปาก มีส าลักนาน ๆ ครั้ง  
เกณฑ์การประเมินผล 
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะปอดติดเชื้อ ไม่มี
อาการส าลัก  
 

1. จัดท่านอนศีรษะสูงหรือนั่ง 90 องศา ก่อนการ
รับประทานอาหาร เพ่ือปูองกันการส าลัก 
  2. ประเมินการกลืนของผู้ปุวย ดังนี้ 
      2.1 ให้ผู้ปุวยพูดค าว่า “อา”โดยประเมินว่า เสียงพูดมี
ความผิดปกติหรือไม่ จากนั้นให้ผู้ปุวยแลบลิ้นและ
เคลื่อนไหวลิ้นไปมาท้ัง 2 ด้าน 
      2.2 ให้ผู้ปุวยดื่มน้ าครั้งละ 1iช้อนชาsประมาณ 10 
ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการดื่ม ให้ผู้ปุวยพูดค าว่า “อา” 
พร้อมทั้งสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอระหว่างหรือภายหลัง
การกลืนหรือไม่ เสียงพูดเปลี่ยนแปลงและมีน้ าไหลจากมุม
ปากหรือไม่ หากพบอาการดังกล่าว ให้ผู้ปุวยหยุดดื่มและส่ง
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกลืน/พูดหรือนัก
กายภาพบ าบัดทันที ส่วนผู้ปุวยที่ไม่มีอาการผิดปกติให้
ทดสอบจนครบ 10 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดื่มน้ า 1 ถ้วย 
(ประมาณ 50 ml.) โดยสังเกตอาการเช่นเดียวกัน 
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   3. ประเมินภาวะการกลืนล าบากอย่างสม่ าเสมอ โดย

สังเกตอาการส าลัก ขณะกลืนอาหารหรือน้ า 
  4. ดูแลเรื่องการปรับอาหารระดับ  
        1 ข้น เป็นเนื้อเดียว  
        2 เหลวเนื้อนิ่ม กลืนง่าย  
        3 แข็ง และเหนียวใกล้เคียงอาหารปกติ  
        4 อาหารปกติ ชิ้นเล็กพอค า 
  5. ติดตามประเมินร่วมกับการฝึกกลืนของนัก

กิจกรรมบ าบัด  

ประเมินผล  

  ผู้ปุวยสามารถกลืนน้ าและอาหารได้ โดยไม่มีอาการส าลัก 
8. เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจาก
อุบัติเหตุ เนื่องจากผู้ปุวยช่วยเหลือตัวเอง
ได้น้อย จากพยาธิสภาพที่สมอง 
ข้อมูลสนับสนุน  
  ผู้ปุวยลุกเดินช่วยเหลือตนเองได้น้อย 
แขนขาซ้ายอ่อนแรง   
เกณฑ์การประเมินผล 
   เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุแก่ผู้ปุวย    
 

  1. ขณะอยู่  ่ในโรงพยาบาล ดูแลไม่ให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า หรือฉีดยาข้างซ้ายของร่างกาย เพราะการ
ไหลเวียนช้าลง อาจท าให้เกิดอาการบวมได้ 
  2. ดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยในการท ากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดอันตรายขึ้นได้  
  3. หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม ให้ค าแนะน าญาติในการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และให้การดูแล
เพ่ือปูองกันอันตรายจากความร้อน-เย็น  
  4. แนะน าผู้ปุวยให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ทั้งบริเวณเตียง 
ปุุมต่าง ๆ ของเตียง กริ่งเรียกขอความช่วยเหลือจัดวางกริ่ง
ให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวก สาธิต และทดลองใช้ให้ดู  
   5. ปรับระดับเตียงให้ต่ า และล๊อคเตียงไว้ไม่ให้เลื่อนได้ยก
ไมก้ั้นเตียงขึ้น และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งหลังให้
การพยาบาล  
  6. วางของใช้ที่จ าเป็นให้อยู่ใกล้ หยิบใช้ได้สะดวก 
ปลอดภัย  
  7. กระตุ้นผู้ปุวยออกก าลังกายแขน-ขาข้างที่อ่อนแรงทั้ง
แบบ active และ passive exercise ท าอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
  8. เฝูาระวัง พร้อมทั้งติดตาม และประเมินภาวะเสี่ยงต่อ 
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การหกล้มอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ไม่มีบาดแผลตาม
ร่างกาย สามารถใช้ร่างกายซีกขวาช่วยซีกซ้ายในการท า
กิจวัตรประจ าวันได้พอสมควร                  

9. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เช่นเกิดแผล
กดทับและข้อยึดติด  เนื่องจากมีความ
บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว เนื่องจาก
แขน ขาด้านซ้ายอ่อนแรงจากพยาธิสภาพ
ที่สมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
  ผู้ปุวยแขน ขา แถบซ้ายอ่อนแรง 
Motor power แขนซ้ายอ่อนแรง  
grade 3 ขาซ้ายอ่อนแรง grade 4 
 แขนขาขวา grade 5  
  ผู้ปุวยชอบนอนหงายตลอด เริ่มมีรอย
แดง ๆ ที่บริเวณก้น และส้นเท้าท้ัง 2 ข้าง 
เกณฑ์การประเมินผล 
   ผู้ปุวยไม่เกิดแผลกดทับ และข้อยึดติด   

  1. ประเมินผิวหนังทุกวัน ดูแลท าความสะอาดผิวหนังเมื่อ
สกปรก ใช้โลชั่นทาผิวหนังให้ชุ่มชื้นในผู้ปุวยที่มผีิวแห้ง  
  2. ดูแลจัดท่านอนที่เหมาะสม ไม่กดทับการไหลเวียนของ
เลือด หลีกเลี่ยงท่าที่ท าให้เกิดแรงกดทับต่อปุุมกระดูก ใช้
หมอนหรืออุปกรณ์ปูองกันต่างๆ รองเพ่ือปูองกันการกดทับ
ปุุมกระดูกต่างๆ  
  3. กระตุ้นให้ผู้ปุวยพลิกตะแคงเปลี่ยนท่าบ่อยๆ อย่างน้อย 
ทุก 2 ชั่วโมง จัดท าตารางการพลิกตะแคงตัวที่สามารถ
สื่อสารภายในทีมการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง 
  4. ประเมินภาวะแผลกดทับด้วยแบบประเมิน Barden 
Score อย่างต่อเนื่อง  
  5.sสอนและแนะน าให้ผู้ปุวยและญาติได้ช่วยให้ผู้ปุวยออก
ก าลังกายแบบsActivesและsActive 
resistancesexercisesกับแขนsขาsแถบที่ดีsและคอย
กระตุ้นให้ผู้ปุวยได้ออกก าลังกายแบบนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  6.sสอนและแนะน าให้ผู้ปุวยและญาติได้ช่วยให้ผู้ปุวยออก
ก าลังกายแบบsPassivesrangesof motion exercise กับ
แขน ขา แถบที่อ่อนแรง และช่วยให้ผู้ปุวยได้ออกก าลังกาย
แบบนี้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง (ครั้งละ 15-20 นาที เป็น
อย่างน้อย) 
  7.sจัดให้ผู้ปุวยได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนการออก
ก าลังกายทุกครั้ง 
  8.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยได้ท ากิจกรรมและออกก าลังกายตาม
แบบแผนของนักกายภาพบ าบัด 
  9.sส่งเสริมให้ผู้ปุวยท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้sในแต่ละกิจกรรม 
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   10.sจัดเตรียมสถานที่ และให้ก าลังใจผู้ปุวย ในการท า

กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 
  11.sติดต่อประสานงานนักกายภาพบ าบัด ในการร่วมดูแล
ผู้ปุวย 
ประเมินผล  
   ไม่พบการเกิดแผลกดทับ และไม่เกิดข้อยึดติด สามารถ
ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้มากข้ึนs 
ญาติและผู้ปุวยเข้าใจค าแนะน าเกี่ยวกับการปูองกันข้อยึด
ติด 
 

10. ผู้ปุวยมีการสื่อสารบกพร่อง 
เนื่องจากพยาธิสภาพที่สมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
  ผู้ปุวยพูดไม่ชัด มุมปากด้านซ้ายตก  
ลิ้นคับปาก 
เกณฑ์การประเมินผล 
   ผู้ปุวยมีความมั่นใจในการสื่อสาร 
มากขึ้น 
 

  1. ประเมินลักษณะการพูดสื่อสารของผู้ปุวย เพื่อวางแผน
ให้การพยาบาล 
  2. ส่งปรึกษานักกายภาพบ าบัด เพื่อประเมินอาการทาง
คลินิกของผู้ปุวย ในการสื่อสารและวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพ 
  3. ประเมินความสามารถของผู้ปุวย ในด้านความเข้าใจ
ภาษา การพูด การอ่านและการเขียน ดังนี้ 
     3.1 ถามค าถามที่สามารถตอบได้ด้วยค าว่า “ใช่” หรือ 
“ไม่” เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผู้ปุวยมีความเข้าใจจริง
หรือไม่ ถ้าผู้ปุวยพูดไม่ได้ให้พยักหน้าแทน 
     3.2 ถามค าถามที่สั้นและง่าย พร้อมแสดงท่าทาง
ประกอบ 
     3.3 ผู้ประเมินหรือสนทนา ควรยืนต่อหน้าผู้ปุวย ใน
ต าแหน่งที่ผู้ปุวยสามารถมองเห็นได้ หรืออยู่ในลานสายตา
ของผู้ปุวย 
     3.4 ให้ดินสอและกระดาษแก่ผู้ปุวย เพื่อให้ผู้ปุวยลอง
เขียน โดยบอกให้ผู้ปุวยเขียนตามค าพูด 
     3.5 ให้ผู้ปุวยอธิบายรูปภาพ และให้อ่านข้อความท่ี
เขียน 
  4. ผู้สนทนาควรมีท่าทางท่ีสงบ ผ่อนคลาย เป็นกันเองให้
เวลาแก่ผู้ปุวยในการสื่อสารอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เวลาผู้ปุวยใน
การหาค าท่ีจะพูดหรือแสดงออกถึงความรู้สึกที่ต้องการ  



11 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
  
 

ตอบสนองต่อการสื่อสารด้วยตนเอง ไม่แสดงท่าทางเร่งรีบ
หรือเร่งรัดค าตอบจากผู้ปุวย 
  5.sให้ก าลังใจผู้ปุวยในการที่จะสื่อสาร เพราะผู้ปุวยที่มี
ความล าบากในการพูดหรือพูดไม่ชัด อาจท าให้เกิดความคับ
ข้องใจ เกิดอาการซึมเศร้า และหมดก าลังใจในการรักษาได้ 
  6.sอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดข้ึนกับผู้ปุวยและแนว
ทางการรักษาsเพ่ือให้ผู้ปุวยมีความมั่นใจและให้ความ
ร่วมมือในการฝึก 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยสามารถพูดสื่อสารถึงความต้องการของตนเองได้
มากขึ้น   

11. ผู้ปุวยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากพยาธิสภาพ
ของสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
  ผู้ปุวยแขน ขา แถบซ้ายอ่อนแรง ผู้ปุวย
ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด  ผู้ปุวยแสดงสีหน้า
วิตกกังวล 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยและญาติสามารถปรับตัวต่อ
ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

  1.sประเมินการตอบสนองของครอบครัวและบุคคลส าคัญ
ส าหรับผู้ปุวยsต่อภาพลักษณ์ของผู้ปุวยที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2.sวางแผนการดูแลผู้ปุวยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงร่วมกับครอบครัวและบุคคลส าคัญส าหรับ
ผู้ปุวย 
  3.sให้ข้อมูลเกี่ยวกับเปูาหมายและแผนการฟ้ืนฟูสภาพแก่
ผู้ปุวยและญาติ 
  4.sช่วยผู้ปุวยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายที่ปรากฏsดังนี้ 
     4.1sสอนและช่วยผู้ปุวยในเรื่องการจัดท่าทางด้วย
ตนเองsโดยให้ร่างกายอยู่ในแนวปกติ และแขนข้างที่อ่อน
แรงได้รับการประคับประคอง 
     4.2sให้ผู้ปุวยมีการแต่งกายตามปกติถูกต้องตามกาลs
เวลาsและสถานที่ 
  5.sแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจผู้ปุวยsเพ่ือให้ผู้ปุวย
มีความไว้วางใจและรู้ว่าพยาบาลมีความจริงใจในการ 
ช่วยเหลือ เช่น การสัมผัสและการเยี่ยมดูแลผู้ปุวยบ่อยๆ 
พยายามกระตุ้นผู้ปุวยให้ท ากิจกรรมสม่ าเสมอ 
  6.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยได้ใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆs
เช่นsอุปกรณ์ช่วยเดินsตามท่ีได้ฝึกมา เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถ 
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ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระในการด าเนินชีวิตต่อไป 
  7.sกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้ปุวยในการท ากิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเองsซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวยเกิดความมั่นใจในตนเองมาก
ขึ้น 
  8.sพยายามให้ความส าคัญกับผู้ปุวยsเช่นsรับฟังขณะ
ผู้ปุวยพูดsให้ผู้ปุวยมีการสื่อสารกับคนอ่ืนๆ และช่วยให้
ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ปุวย 
  9.sช่วยผู้ปุวยและญาติให้มีความเข้าใจถึงวิถีการด าเนิน
ชีวิตในอนาคตและมีความคาดหวังที่ถูกต้อง 
  10.sกระตุ้นให้ญาติและเพ่ือนร่วมงานมาเยี่ยมผู้ปุวย
บ่อยๆ 
  11.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยมีกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอsโดยให้ผู้ปุวยเกิดความรู้สึกสนใจและ
สนุกสนาน 
  12.sเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในชุมชนsหรือ
หน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยได้ เพ่ือ
วางแผนให้ข้อมูลผู้ปุวยก่อนที่จะจ าหน่ายผู้ปุวย 
  13.sถ้าพบว่าผู้ปุวยมีปัญหาทางด้านจิตใจมากsและไม่
สามารถปรับตัวต่อการเกิดโรคได้sควรปรึกษาแพทย์ เพื่อ
ส่งปรึกษาจิตแพทย์ต่อไป 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับญาติและบุคคลทั่วไปได้มาก
ขึ้น สีหน้าสดชื่น ให้ความร่วมมือในการรักษา รวมถึงให้
ความร่วมมือในการวางแผนการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
เป็นอย่างดี นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติ ญาติเข้าใจ
เกี่ยวกับดูแลผู้ปุวยมากขึ้น 

12. ผู้ปุวยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวยและการดูแลตนเองต่อเนื่องที่
บ้าน 
ข้อมูลสนับสนุน 
  ผู้ปุวยแสดงสีหน้าวิตกกังวล ถามว่า  

  1.sพูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยและญาติ 
  2. อธิบายเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษาและการปฏิบัติ
ตัว ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลให้ผู้ปุวยและญาติ
ทราบ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
“โรคที่เป็นอยู่จะหายเป็นปกติได้หรือไม่ 
แล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไร” 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยวิตกกังวลลดลง สีหน้าสดชื่นขึ้น 
   
   
  

  3.sอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ก่อให้เกิด
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด แนะน าเก่ียวกับกิจกรรมที่
จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ าเช่นการ
รับประทานยาตามแผนการรักษา การรับประทานอาหารที่
เหมาะสม การควบคุมน้ าหนัก การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นต้น 
  4.sอธิบายถึงอาการ และอาการแสดงที่ผู้ปุวยต้องมาพบ
แพทย์ก่อนนัด 
  5.sอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ
และจ าเป็นส าหรับผู้ปุวยในชุมชนตามภูมิล าเนาของผู้ปุวย 
  6.sอธิบายให้ผู้ปุวยเห็นถึงความส าคัญและเข้าใจถึงการ
กลับมาพบแพทย์ตามนัดที่ได้ก าหนดไว้ 
  7.sอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจถึงความส าคัญของยาที่
รับประทาน และฤทธิ์ข้างเคียงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  8.sให้เวลาแก่ผู้ปุวยในการซักถามและท าความเข้าใจ 
  9.sเปิดโอกาสให้ญาติเข้าร่วมรับฟัง การให้ความรู้และ
ค าแนะน าต่างๆร่วมกับผู้ปุวย   
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยคลายความวิตกกังวล สีหน้าสดชื่นขึ้น ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี นอนหลับพักผ่อนได้
ตามปกติ เข้าใจการดูแลตนเองต่อเนื่องมากข้ึน 

13 ญาติมีความวิตกกังวล เนื่องจากขาด
ความรู้ เกี่ยวกับโรค และแนวทางการ
ฟ้ืนฟรู่างกายท่ีบ้าน  
ข้อมูลสนับสนุน  
  ญาติซักถามเก่ียวกับโรค โปรแกรมการ
ฟ้ืนฟู และกิจกรรมบ าบัดทุกวัน  
เกณฑ์การประเมินผล 
  ญาติมีความวิตกกังวลลดลง  
 

  1. ให้ความรู้ในการฟ้ืนฟูผู้ปุวยแก่ญาติ แจ้งญาติและ
ผู้ปุวยล่วงหน้า เตรียมความพร้อมในแต่ละวันร่วมกัน 
พยาบาลหมั่นเข้าไปเยี่ยม พูดคุย สร้างความม่ันใจในการ
ดูแลและฟ้ืนฟู และใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวปฏิบัติ 
คือเริ่มตั้งแต่ประเมินความต้องการของผู้ปุวยครอบครัว 
น ามาวางแผนเพ่ือน าสู่การปฏิบัติแผนการจ าหน่ายที่ใช้คือ
หลัก DMETHOD เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้ปุวย
ในการกลับไปด ารงชีวิตอยู่บ้าน 
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     D : Disease ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสาเหตุ และการ
ปูองกันอธิบายถึงอาการและอาการแสดงที่ต้องมาพบ
แพทย์ เช่น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด  
     M : Medication ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องยาที่
ผู้ปุวยได้รับกลับบ้าน แนะน าให้รับประทานยาตามแผนการ
รักษาของแพทย์ การเก็บรักษายาของผู้ปุวย การสังเกต
อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา แนะน าไม่ให้ซื้อยามา
รับประทานเองเมื่อมีอาการเจ็บปุวย    
     E : Environment ดูแลสภาพแวดล้อมของผู้ปุวย 
เช่น ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การดูแลเครื่องใช้
ประจ าตัวของผู้ปุวยให้สะอาดอยู่เสมอ  
     T : Treatment ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย 
การพักผ่อนนอนหลับ ดูแลให้พักผ่อนเต็มที ่ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย โดยไม่หักโหม 
     H : Health สุขอนามัย แนะน าวิธีการอาบน้ า การ
ดูแลความสะอาดปากและฟัน อย่างน้อยวันละ 2ครั้ง (ต่ืน
นอนและก่อนนอน) ควรใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม ล้างปาก
และฟันให้สะอาด เพ่ือปูองกันปากเป็นแผล และส่งเสริมให้
มีน้ าลาย ความชื้นภายในช่องปาก และสระผมอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
     O : Outpatient Referral การส่งต่อและการ
ติดตามการรักษา ถ้ามีนัดแนะน าให้ผู้ปุวยมาตรวจตาม
แพทย์นัดถึงแม้ว่าจะรู้สึกสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็
ตาม แนะน าอาการผิดปกติต่างๆ ที่ต้องมาพบแพทย์ก่อน
นัด ให้เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยต่างๆ และบอก
แหล่งของความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หรือโทรฉุกเฉิน 
1669 
     D : Diet  การเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับ
โรค หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
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  2. ประเมินภาวะจิตใจ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ร่วม
ด้วยกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ 
  3. จัดสภาพแวดล้อมให้สุขสบาย สงบ ได้พักผ่อนอย่าง
เต็มที่  
ประเมินผล  
  ญาติมีความวิตกกังวลลดลง รับรู้โปรแกรมการบ าบัด
ต่างๆ และซักถามน้อยลง  

 
 
 

 
สรุป  
 จากพยาธิสภาพของหลอดเลือดสมองขาดเลือด ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติในด้าน
การรับรู้ สติปัญญา ปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร ความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง การกลืนล าบาก การฟื้นฟูสภาพ จ าเป็นต้องใช้ผู้ดูแลที่มีความรู้ความช านาญอย่างต่อเนื่อง  
หากได้รับการดูแลรักษาไม่ดีย่อมก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้เช่นการเกิดแผลกดทับ 
อุบัติเหตุ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ า การส าลักอาหาร เกิดภาวะปอดอักเสบตามมาได้ 
เป็นต้น ก่อให้เกิดภาระแก่ครอบครัวในการดูแลเพิ่มข้ึน ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน พยาบาลมีบทบาท
อย่างมากในการอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจเก่ียวกับพยาธิสภาพของโรคให้ผู้ปุวยและญาติทราบ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการรักษาตนเองที่ถูกต้อง เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการดูแลให้ก าลังใจผู้ปุวย การ
ดูแลฟื้นฟูสภาพให้ผู้ปุวย สามารถช่วยตัวเองได้ สามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติ อยู่รว่มในสังคมได้
อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระกับสังคมในโอกาสต่อไป การพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) ในชุมชน : กรณีศึกษา ฉบับนี้จึงนับว่า ส าคัญมากในการช่วยให้พยาบาลหรือผู้ดูแล
ผู้ปุวยใช้ประกอบการศึกษาหาความรู้ในการให้การดูแล รักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน ให้ผู้ปุวยสามารถฟ้ืนฟู สภาพร่างกายได้ สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในโอกาสต่อไป 
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