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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) ทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก  

: กรณีศึกษา 
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พันธิภา   พิญญะคณุ, พว. ชก.1  

 
 การพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่แผนกผู้ปุวยนอก : กรณีศึกษา พบว่า 
ผู้ปุวยได้รับการรักษาแบบ Supportive treatment เนื่องจากผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า (เกินกว่า 4.5 
ชั่วโมง) จึงไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดด าได้ตามแนวทางการรักษาโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า จากการศึกษาผู้ปุวย พบว่าพยาบาล
วิชาชีพมีบทบาทส าคัญมากทั้งในระยะก่อนตรวจ ระยะตรวจ ระยะหลังตรวจ และระยะรักษา ใน
โรงพยาบาล ทั้งในด้านการให้ข้อมูล ค าแนะน า การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดที่อาจเกิดขึ้นได้อีก และให้การดูแลผู้ปุวยเพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถฟ้ืนฟูสภาพ สามารถแก้ไขภาวะที่
ร่างกายเกิดความผิดปกติจากการขาดเลือดของหลอดเลือดสมอง ทั้งด้านการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การ
รับรู้  และสติปัญญา การกลืนล าบาก ให้สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนใดๆ ตามมา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผู้ปุวยสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้
ตามปกติ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระกับสังคม และประเทศชาติในโอกาสต่อไป  
 
 
ค าส าคัญ : การพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
1กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 



ข 
 

Nursing Care of Ischemic Stroke Patients at Out Patient Department : Case Study 
 

Abstract 
Puntipa   pinyakhun RN.1 

  
 The case study of Ischemic Stroke patients at Out Patient Department (OPD) 
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 was very important in the pre-medical examination period, 
medical examination period, post-medical examination and Admission period to in 
providing information, advice and practice when symptoms of ischemic stroke that may 
occur again and provide care toassist 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. 
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 โรคนี้เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง 
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ปี 2559 พบอุบัติการณ์
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก ประมาณ 15 ล้านคนในแต่ละปี และพบว่าโดยเฉลี่ย ทุกๆ 6 วินาที
จะมีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน โดยในปีพ.ศ. 2563 จะมีผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
ทีส่ าคัญอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้นในทางเวชปฏิบัติ
เป็นสาเหตุให้เกิดความพิการ ทุพพลภาพอันดับต้นๆ ก่อให้เกิดภาวะพ่ึงพาผู้อ่ืน มีค่าใช้จ่ายในการรักษา
และการบ าบัดฟื้นฟูสูงมากข้ึนเรื่อยๆ และเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ   
 โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี มีขนาด 
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) ที่แผนกผู้ปุวยนอก : 
กรณีศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในแผนก
ผู้ปุวยนอกในโอกาสต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือการดูแลรักษาโดยการใช้กระบวนการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
(Ischemic Stroke)  
 2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) ได้รับการพยาบาลตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพ  
 3. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี เพ่ือศึกษาการพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดที่แผนกผู้ปุวยนอก : กรณีศึกษา ผู้ปุวยหญิงไทย อายุ 57 ปี มาด้วยอาการ แขนขา
ด้านซ้ายอ่อนแรง ยกไม่ข้ึน มุมปากด้านซ้ายตก  1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติเดิมเมื่อ 3 ปีก่อนได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง รักษาโดยการใช้ยาอย่าง
ต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มีประวัติการขาดยา 2 เดือน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ขณะที่
ไปรับจ้างนวด มีอาการแขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง ยกไม่ขึ้น มุมปากด้านซ้ายตก ไม่ได้รีบมารักษาที่
โรงพยาบาลบอกนอนพักคงจะหาย  วันรุ่งขึ้นอาการไม่ดีขึ้น  ญาติจึงพามาโรงพยาบาล ผู้ปุวยรู้สึกตัวดี 
ท าตามค าสั่งได้ รูม่านตามีปฏิกิริยาต่อแสงได้ดีทั้ง 2 ข้าง Motor power แขนขาซ้ายอ่อนแรง grade 4 
แขนขาขวา grade 5 มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 
37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั้ง/นาท ีหายใจ 20 ครั้ง/นาท ีความดันโลหิต 159/94 มิลลิเมตรปรอท
ระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดแดงส่วนปลาย 99% ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบค่า
น้ าตาลในเลือด (FBS) 199 mg% (ค่าปกติ 70-110 mg%) ตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจพบปกติ อัตรา 84 
ครั้ง/นาท ีผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT NC : พบ An ill-defined hypodensity lesion in Right 
Basal Ganglion and Right Corona Radiata. No Intracranial hemorrhage  แพทย์วินิจฉัยเป็น 
Acute infarction Right Basal Ganglion. ตรวจประเมิน NIHSS score 6 คะแนน ไม่สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (rt-PA) เนื่องจากเกินเวลาในการให้ยา คือ 4.5 ชั่วโมง การรักษาที่
ได้รับ จึงได้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelet) และปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
หลอดเลือดอุดตัน ได้แก่ ASA (81) 1 tab oral OD และยา Clopidogrel (75) 4 tab stat then 1 
tab oral OD,  Folic acid 1 tab oral OD ได้รับยาลดไขมันในเลือด Atrovastatin (40) 1 tab oral 
hs. ไดย้ารักษาโรคเบาหวาน Metformin (850) 2 tab oral เช้า, 1 tab oral เย็น Glipizide (5) 2 tab 
oral bidac, Omeprazole (20) 1 tab oral bidpc ได้รับ 0.9% Nacl 1000 ml iv drip rate 80 
ml/hr  ตรวจน้ าตาลในเลือด ก่อนรับประทานอาหาร วันละ 4 ครั้ง (DTX ac+hs) และฉีด RI ตาม 
scale  DTX จนสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในช่วง 112-186 mg% ปรึกษาและท า
กายภาพบ าบัดตั้งแต่แรกรับ หลังจากได้รับการท ากายภาพบ าบัดครบ 3 วัน อาการคงที่ ไม่มีไข้ ไม่มีจุด
จ้ าเลือดตามตัว ไม่มีอาการชักเกร็ง ไม่มีอาการปวดศีรษะ รับประทานอาหารอ่อนจืดเบาหวานได้ดี ไม่มี
ส าลัก ไม่มีคลื่นไส้หรืออาเจียน แพทย์อนุญาตให้จ าหน่ายกลับบ้านได้หลังรับรักษาในโรงพยาบาล 2 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, Atrovastatin (40) 1 tab oral hs, Omeprazole (20) 
1 tab oral bidpc, Metformin (850) 1 tab oral tidpc, Glipizide (5) 2 tab oral bidac สรุปวัน
นอนในโรงพยาบาลรวม 2 วัน 
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 จากรายงานผู้ปุวยพบปัญหาและให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามขั้นตอนการพยาบาล มี
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ดังนี้ 
ระยะก่อนตรวจ  
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
1. เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการก าซาบเลือด
ของเนื้อเยื่อสมอง เนื่องจากสมองขาดเลือด 
ข้อมูลสนับสนุน 
   1. ผล CT พบ An ill-defined 
hypodensity lesion in Right Basal 
Ganglion and Right Corona Radiata. No 
Intracranial hemorrhage 
   2. motor power แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง 
เกรด 4  แขนขาข้างขวา  เกรด 5 
   3. ปากเบี้ยวด้านซ้าย พูดไม่ชัด พูดเป็นค า 
ลิ้นแข็ง 
วัตถุประสงค ์
   1. อวัยวะต่างๆคือหัวใจ ปอด สมอง และไต 
ได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 
   2. ภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะลดลง 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. ความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตร
ปรอทหรือตามสภาพที่เป็นไปได ้
   2. ไม่มีอาการแสดงของการเสียหน้าที่ 
ของหัวใจ ปอด สมอง และไต 

1. วัดและบันทึกชีพจร ความดันโลหิต ประเมิน
สัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท 
2.ประเมินการท างานของหัวใจและปอดโดยฟังเสียง
หัวใจเสียงปอดสอบถามอาการเจ็บหน้าอกอาการบวม
ตรวจคลื่นหัวใจและติดตามผลว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาจแสดงถึงการมีปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที
ลดลง ท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงได้ 
3. ประเมินระดับรู้ สติ อาการปวดศีรษะ รูม่านตา อาการ
อ่อนแรงชาของแขนขา และการมองเห็น 
4. ให้ออกซิเจนตามแผนการแนวทางการรักษาเพ่ือให้
เนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
5. จัดท่าศีรษะสูง 30 องศา เพ่ือลดการท างานของหัวใจ
และช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น 
ประเมินผล 
   ผู้ปุวย E=4 V=5 M=4 ไม่มีอาการแสดงของอวัยวะ 
ขาดเลือด สัญญาณชีพปกติ 
 
      

2. มีโอกาสเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูง 
(IICP) 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ความดันโลหิต 159/94 มิลลิเมตรปรอท 

1. เฝูาติดตามอาการและอาการแสดงของภาวะความ
ดันในกะโหลกศีรษะสูง ดังนี้ 
 - ประเมิน GCS ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายงานแพทย์
ทราบ 
 - ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ ถ้า  
ชีพจร  60 ครั้ง/นาที หรือ  100 ครั้งต่อนาที
รายงานแพทย์ทราบ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
ข้อมูลสนับสนุน (ต่อ) 
   2. CT พบ An ill-defined hypodensity 
lesion in Right Basal Ganglion and Right 
Corona Radiata. No Intracranial 
hemorrhage 
วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ปลอดภัยจากภาวะความดันโลหิต 
ในกะโหลกศีรษะสูง 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
    ความดันโลหิต 120-140/80-90 มิลลิเมตร
ปรอท  
    ชีพจร 60-100 ครั้งต่อนาท ี
   2. ไม่มีอาการชัก/ ปวดศีรษะหรือไม่มีอาการ
อาเจียน 

  - ประเมินการหายใจ หายใจช้า หายใจสม่ าเสมอ 
หรือหยุดหายใจ 
   2. จัดให้นอนศีรษะสูง 30 องศา 
   3. ลดการท ากิจกรรมและสิ่งกระตุ้นเพ่ือการช่วยลด
ความดันในกะโหลกศีรษะ 
   4. เฝูาระวังอาการชัก 
ประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยไม่มีอาการชักหรือคลื่นไส้ อาเจียน 
   2. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
    ความดันโลหิต 158/85-160/90 มิลลิเมตรปรอท 
    ชีพจร 82-88 ครั้ง/นาที  
   3. คะแนน GCS = E4 V5 M4  
 
 

3. ไม่สุขสบาย มีอาการปวดศีรษะ เนื่องจาก
ความดันโลหิตสูง 
ข้อมูลสนับสนุน 
- บ่นปวดศีรษะ 
  ความดันโลหิต 159/94 มิลลิเมตรปรอท  
  ชีพจร 57 ต่อนาที  
  อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาท ี
วัตถุประสงค ์
     เพ่ือให้ผู้ปุวยมีความสบาย อาการปวด
ศีรษะลดลง 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. อาการปวดศีรษะลดลงหรือหายไป 
   2. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ความดันโลหิต 120-40/80-90 มิลลิเมตร
ปรอท 
ชีพจร 60-100 ครั้งต่อนาที 

   1. งดการมีกิจกรรมและให้นอนบนเตียงจัดท่า 
ทีท่ าให้สุขสบาย 
   2. ประคบเย็นบริเวณศีรษะ นวดต้นคอและหลัง 
   3. แนะน าการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ด้วยการ
หลับตา หายใจเข้าออกช้าๆ 
   4. ให้ยาตามแนวทางการรักษา 
ประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยไม่ปวดศีรษะ นอนพักได้ 
   2. ผู้ปุวยมีสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
4. ผู้ปุวยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
โรคหลอดเลือดสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
   1. ผู้ปุวยและญาติมีสีหน้าวิตกกังวล  
ไม่ยิ้มแย้ม 
   2. สอบถามแพทย์และพยาบาลด้วยน้ าเสียง
เศร้า 
   3. ญาติสอบถามว่าผู้ปุวยจะหายหรือไม่ 
วัตถุประสงค ์
   เพ่ือลดความวิตกกังวลของผู้ปุวยและญาติ
ผู้ปุวย 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยและญาติมีสีหน้าสดชื่น ไม่แสดง 
สีหน้าวิตกกังวล 
   2. ผู้ปุวยและญาติแสดงการยอมรับการ
เจ็บปุวยและปฏิบัติตามค าแนะน าได้ถูกต้อง 
 

  1. ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปุวยและ
ญาติ โดยการสังเกต และซักถามจากตัวผู้ปุวยและ
ญาติผู้ดูแลใกล้ชิด เพ่ือให้การพยาบาลได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
   2. เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยและญาติ ได้แสดงความรู้สึก 
ความต้องการ ความคิดเห็นและซักถามปัญหาเปิด
โอกาสให้ผู้ปุวยและญาติมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 
ยินยอมให้รักษา 
   3. อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ การด าเนินโรค แนว
ทางการรักษารวมถึงสภาวะโรคของผู้ปุวย ที่เป็นอยู่
ขณะนี้ ตลอดจนแผนการรักษาของแพทย์ การให้การ
พยาบาล และการตรวจรักษาพิเศษอ่ืนๆ เช่นการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายภาพรังสี เป็นต้น 
   4. ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล เป็นมิตร 
อธิบายและบอกเหตุผลแก่ผู้ปุวยหรือญาติทุกครั้งก่อน
ให้การพยาบาล 
   5. พูดคุยด้วยวาจาสุภาพ ให้ก าลังใจผู้ปุวยและญาติ 
   6. น าเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
สมอง ให้ผู้ปุวยและญาติ เพ่ือศึกษาให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมากขึ้น 
ประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยและญาติมีสีหน้าสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
มากขึ้น 
   2. ญาติให้การดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด 
   3.  ผู้ ปุ วยและญาติปฏิบัติตามค าแนะน าของ
พยาบาล 

 

ระยะตรวจ 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
5. มีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารและการ
ช่วยเหลือตัวเอง 

   1. แนะน าเทคนิคการฝึกพูด คือให้ผู้ปุวยพูดช้าๆ
ประโยคสั้นๆ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
ข้อมูลสนับสนุน 
   1. พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก 
   2. แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง 
วัตถุประสงค ์
   1. ผู้ปุวยสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 
   2. ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. สามารถสื่อสารได้ 
   2. ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 
 

2. ฟังผู้ปุวยอย่างตั้งใจ พูดทวนค าผู้ปุวยเพ่ือให้ความ
เข้าใจตรงกัน 
   3. ใช้การสื่อสารแบบไม่ใช่ค าพูดร่วมด้วยเช่นการ
พยักหน้า ยิ้ม 
   4. ให้ก าลังใจผู้ปุวยเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการ
สื่อสาร 
ประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 
   2. ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 

 
ระยะหลังตรวจ 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
6. ผู้ปุวยและญาติขาดความรู้ เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
   1.  ผู้ปุ วยถามถึงอาการและด าเนินโรค 
รวมทั้งการปฏิบัติตนเอง 
   2 .  ผู้ ปุ วยและญาติ ให้ความร่ วมมือกับ
แผนการรักษา 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยและญาติสามารถบอกเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวและโรคหลอดเลือดสมองได้ 
   2 .  ผู้ ปุ วยและญาติ ให้ความร่ วมมือกับ
แผนการรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

  1. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ปุวย/ญาติ 
เกี่ยวกับอาการของโรค แนวทางการรักษาและการ
ปฏิบัติการดูแลตนเอง 
   2. อธิบายให้ญาติเข้าใจเกี่ยวกับโรค สาเหตุ และ
อาการของโรคตลอดจนแนวทางการรักษาที่ได้รับ 
พ ร้ อ ม ใ ห้ ค ว า ม มั่ น ใ จ ว่ า ผู้ ปุ ว ย จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลจากแพทย์และพยาบาลอย่างปลอดภัย
และดีท่ีสุด 
   3. ให้การแนะน าในการตรวจสุขภาพของตนเองเช่น
การวัดความดันโลหิต เพ่ือประเมินความรุนแรงของ
โรค การสังเกตอาการผิดปกติ เช่นอาการแขนขาอ่อน
แรง ซึม พูดไม่ได้ กลืนล าบากหรืออาการชัก รวมทั้ง
แนะน าเรื่องการรับประทานอาหาร งดอาหารเค็ม 
หมักดอง และอาหารที่มีไขมันสูง 
   4. รับฟังปัญหาและเปิดโอกาสให้ซักถามสิ่ งที่
ผู้ปุวย/ญาติอยากรู้ด้วยความสนใจ 
   5. แนะน าแหล่งบริการที่ผู้ปุวย/ญาติสะดวก การไป
รับบริการหรือปรึกษากรณีที่มีปัญหา รวมถึงการ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 

 

แนะน าการเข้าร่วมกลุ่มของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง 
ประเมินผล 
    ผู้ปุวยและญาติเข้าใจการเกิดโรคและแผนการ
รักษา สามารถบอกถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและวิธีการสัง เกตอาการ
ข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

 

ระยะรักษาในโรงพยาบาล 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
7 .  เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาการขณะเคลื่อนย้าย 
ข้อมูลสนับสนุน 
   1. ความดันโลหิต 179/84 มิลลิเมตรปรอท 
   2. มีอาการปวดศีรษะ 
วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยปลอดภัย 
   2. เพ่ือให้ผู้ปุวยให้ความร่วมมือระหว่าง
เคลื่อนย้าย 
   3. เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างเคลื่อนย้าย 
เกณฑ์การประเมินผล 
   1. ผู้ปุวยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
   2. ผู้ปุวยให้ความร่วมมือขณะเคลื่อนย้าย 
 

  ก่อนการเคลื่อนย้าย 
   1. ตรวจสอบสภาพผู้ปุวยให้พร้อมก่อนการเคลื่อนย้าย 
ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง นอนศีรษะสูง 
   2. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
เช่น Ambu bag เพ่ือปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการเคลื่อนย้าย 
   3. อธิบายผู้ปุวยและญาติทราบถึงความจ าเป็นของ
การเคลื่อนย้ายและวิธีการเคลื่อนย้าย 
   4. ติดต่อประสานงานกับหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเกี่ยวกับอาการของผู้ปุวยและอุปกรณ์ที่ต้อง
เตรียมรองรับ 
   5. โทรศัพท์ตามเปลความพร้อมของเปลนอนและ
ถังออกซิเจนที่มีออกซิเจน 
ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
   1. ประเมิน ตรวจวัดสัญญาณชีพเป็นระยะๆ 
   2. สังเกตภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะ (IICP) 
ภาวะพร่องออกซิเจน  (Hypoxia) 
   3. พูดคุยอธิบายให้ผู้ปุวยได้รับรู้ว่าขณะนี้ ผู้ปุวย
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเพ่ือ
ลดความวิตกกังวลและให้ผู้ปุวยมีความมั่นใจในความ
ปลอดภัย 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
  ประเมินผล 

1. ผู้ปุวยไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
   ความดันโลหิต 130/90 มิลลิเมตรปรอท  
   ชีพจร 52 ครั้ง/นาที  
   อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที  
   SatO2=99% 
2. ผู้ปุวยปฏิบัติตามค าแนะน า 

 
การพยาบาลขณะรักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
8. ผู้ปุวยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง (IICP) และ สมองบวม จากหลอด
เลือดสมองขาดเลือด และภาวะความดัน
โลหิตสูง 
ข้อมูลสนับสนุน  
 ความดันโลหิต 149/84 mmHg แขนขาซ้าย
อ่อนแรง grade 4 แขนขาขวา grade 5  
มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก 
เกณฑ์การประเมินผล 
   ไม่เกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง 
(IICP) ระดับความรู้สึกตัวปกติ (ไม่มีอาการ
ปวดศีรษะรุนแรง ไม่มีอาการชักเกร็ง หรือ
กระตุก  Pupil เท่ากันทั้ง 2 ข้าง ไม่มีคลื่นไส้
อาเจียนรุนแรง  
ความดันโลหิต < 220/120 มิลลิเมตรปรอท  
ชีพจรเต้นปกติ สม่ าเสมอ <120 ครั้ง/นาที  
 

  1. จัดท่านอนให้ศีรษะสูง 15-30 องศา ดูแลศีรษะ
ล าคอและสะโพกไม่พับงอมากกว่า 90 องศา เพ่ือให้การ
ไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้สะดวก การไหลกลับ
ของเลือดด าจากสมองดีขึ้น ห้ามจัดท่านอนคว่ าหรือ
นอนศีรษะต่ า  
  2. เฝูาระวังอาการทางระบบประสาททุก 1 ชั่วโมง   
ถ้า GCS ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน รายงาน
แพทย์ทราบ  
  3. ตรวจเฝูาระวังสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง หากพบ
สัญญาณชีพผิดปกติดังนี้ ระดับความดันโลหิต  
SBP >185-220 มิลลิเมตรปรอท, DBP >120-140 
มิลลิเมตรปรอท รายงานแพทย์ทราบ 
  4. ตรวจเฝูาระวังภาวะพร่องออกซิเจนถ้าพบ O2 Sat 
< 90% หรือผู้ปุวยมีภาวะ cyanosis รายงานแพทย์
ทราบ (รายงานภายใน 4 นาท)ี  
  5. สังเกตและบันทึกอาการของภาวะความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง เช่นปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนอย่าง
รุนแรง ตาพร่ามัว รูม่านตาไม่เท่ากัน เกร็ง แขนขาอ่อน
แรงลงจากเดิม และลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ หาก
พบอาการดังกล่าวรายงานแพทย์ทันที 
  6. ดูแลให้พักผ่อนบนเตียง ดูแลให้ท ากิจวัตรประจ าวัน  
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 บนเตียง ในช่วงเฝูาระวังอาการใน 24 ชั่วโมงแรก 

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ปุวยให้มากที่สุด จัดสิ่งแวดล้อมที่
เงียบสงบ ให้ผู้ปุวยพักผ่อน  
ประเมินผล 
   สัญญาณชีพปกติ ไม่มีปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
อย่างรุนแรง ตาพร่ามัว เกร็ง Glasgow Coma scale 
 E 4 V 5 M 5 ไม่พบการหายใจที่ผิดปกติ 

9. ผู้ปุวยอาจเกิดอันตรายจากภาวะเลือดออก
ง่าย หยุดยาก  เนื่องจากได้รับยาต้านการ
แข็ ง ตั ว ขอ ง เ กล็ ด เ ลื อ ด  ( Antiplatelet) 
จ านวน 2 ชนิด 
ข้อมูลสนับสนุน  
   ได้รับยา ASA, Clopidogrel  
เกณฑ์การประเมินผล 
  ไม่เกิดอันตรายจากภาวะเลือดออกง่าย 
หยุดยาก  
 
 

1. สอนแนะผู้ปุวยและญาติเน้นย้ าให้ทราบถึงอาการ
ผิดปกติที่ต้องเฝูาระวังระหว่างการใช้ยา และอาการ
ผิดปกติที่ต้องแจ้งแพทย์พยาบาลทราบก่อนจ าหน่าย
ผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล เช่นจุดจ้ าเลือดตามตัว 
เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะเป็นเลือด ปูองกันการ 
หกล้ม เป็นต้น  
  2. ติดตามลงเยี่ยมที่บ้านดูแลให้ค าแนะน าในการเฝูา
ระวังอันตรายของภาวะแทรกซ้อนจากยา 
  3. ประสานเภสัชกร ในการออกตรวจเยี่ยมประเมิน 
และตรวจสอบการใช้ยา การจัดเก็บและให้ค าแนะน าใน
การใช้ยาแก่ผู้ปุวย และญาติขณะอยู่ที่บ้าน เน้นย้ าห้าม
หยุดยาเองโดยเด็ดขาด และให้มาตรวจรักษาตามนัดใน 
โรงพยาบาล  
ประเมินผล  
   ไม่มีจุดจ้ าเลือดตามตัว ไม่มีเลือดออกที่ใด ผู้ปุวยและ
ญาติทราบ ตอบค าถามได้ถึงอันตราย และอาการที่ต้อง
เฝูาระวัง และแจ้งแพทย์พยาบาลทราบ 

10. ผู้ปุวยอาจเกิดภาวะช็อกจากน้ าตาลใน
เลือดสูง 
ข้อมูลสนับสนุน 
 ระดับ HbA1C = 13.4  mg/dl  
  (ค่าปกติ 4.8-5.9 mg/dl)  
 FBS = 199 mg%  
  (ค่าปกติ 70-110 mg%) 

1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง  
2. สังเกตและบันทึกอาการเกี่ยวกับระดับความรูสึกตัว
และภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) ไดแก่ 
ปสสาวะบอย กระหายน้ า น้ าหนักลด ออนเพลีย คลื่น
ไสอาเจียน หอบ ระดับความรูสึกตัวลดลง ซึมลง  
 3. บันทึกปริมาณน้ าเขาออกจากรางกายทุก 8 ชั่วโมง 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 เพ่ือให้ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ ผู้ปุวยไม่เกิด
อาการแทรกซ้อนจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 
 
 
 
 

 4. ดูแลใหไดรับยาลดระดับน้ าตาลเลือดตามแผนการ
รักษาของแพทย 
  5. ติดตามและบันทึกผลระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ือ
ประเมินภาวะน้ าตาลในเลือดอยางสม่ าเสมอ (DTX 
tid ac+hs)  
ประเมินผล  
  ผลตรวจน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

11. ผู้ปุวยอาจเกิดภาวะปอดติดเชื้อจากการ
ส าลัก  เนื่องจากมีภาวะ บกพร่องด้านการกลืน 
จากพยาธิสภาพของสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
  มุมปากด้านซ้ายตก พูดไม่ชัด  
ลิ้นคับปาก   ขณะดื่มน้ าทางปาก มีส าลักบ้าง 
นาน ๆ ครั้ง  
เกณฑ์การประเมินผล 
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะปอดติดเชื้อ ไม่มีอาการ
ส าลัก  
 

1. จัดท่านอนศีรษะสูงหรือนั่ง 90 องศา ก่อนการ
รับประทานอาหาร เพ่ือปูองกันการส าลัก 
  2. ประเมินการกลืนของผู้ปุวย ดังนี้ 
      2.1 ให้ผู้ปุวยพูดค าว่า “อา”โดยประเมินว่า 
เสียงพูดมีความผิดปกติหรือไม่ จากนั้นให้ผู้ปุวยแลบ
ลิ้นและเคลื่อนไหวลิ้นไปมาทั้ง 2 ด้าน 
      2.2 ให้ผู้ปุวยดื่มน้ าครั้งละ 1iช้อนชาsประมาณ 
10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการดื่ม ให้ผู้ปุวยพูดค าว่า 
“อา” พร้อมทั้งสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอระหว่าง
หรือภายหลังการกลืนหรือไม่ เสียงพูดเปลี่ยนแปลง
และมีน้ าไหลจากมุมปากหรือไม่ หากพบอาการ
ดังกล่าว ให้ผู้ปุวยหยุดดื่มและส่งปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกลืน/พูดหรือนักกายภาพบ าบัด
ทันที ส่วนผู้ปุวยที่ไม่มีอาการผิดปกติให้ทดสอบจน
ครบ 10 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดื่มน้ า 1 ถ้วย (ประมาณ 
50 ml.) โดยสังเกตอาการเช่นเดียวกัน 
  3. ประเมินภาวะการกลืนล าบากอย่างสม่ าเสมอ 
โดยสังเกตอาการส าลัก ขณะกลืนอาหารหรือน้ า 
  4. ดูแลเรื่องการปรับอาหารระดับ  
        1 ข้น เป็นเนื้อเดียว  
        2 เหลวเนื้อนิ่ม กลืนง่าย  
        3 แข็ง และเหนียวใกล้เคียงอาหารปกติ  
        4 อาหารปกต ิชิ้นเล็กพอค า 
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  5. ติดตามประเมินร่วมกับการฝึกกลืนของนัก
กิจกรรมบ าบัด  
ประเมินผล  

  ผู้ปุวยสามารถกลืนน้ าและอาหารได้ โดยไม่มีอาการ
ส าลัก 

12. ผู้ปุวยมีความบกพร่องในการดูแลตนเอง
และด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย  เนื่องจาก
สมองขาดเลือด มีก าลังของกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซีกซ้าย 
ข้อมูลสนับสนุน   
  ผล CT scan : An ill-defined 
hypodensity lesion in Right Basal 
Ganglion and Right Corona Radiata. No 
Intracranial hemorrhage  Motor power 
แขนขาซ้ายอ่อนแรง grade 4  
แขนขาขวา grade 5 มุมปากด้านซ้ายเบี้ยว 
พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก 
เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแลตนเองได้
มากขึ้น  

1. ประเมินระดับความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันด้วยแบบประเมิน Barthel ADL indexใน
ระยะแรกรับและติดตามทุก 1 เดือน 
   2. กระตุ้นให้ผู้ปุวยได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้นให้เร็ว
ที่สุด ให้ค าแนะน าผู้ปุวยในการช่วยส่งเสริมการท า 
กิจวัตรประจ าวัน เช่นการเช็ดตัวบนเตียง ล้างหน้า
แปรงฟัน การลุกนั่ง การเข้าห้องน้ า  
  3. กระตุ้นให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโปรแกรมการฟื้นฟู  
  4. ดูแลและสอนญาติท า passive exercise อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง โดยออกก าลังกายแขนขาข้างที่อ่อน
แรง ช่วยยกขึ้นลง กางออก หุบเข้า ประมาณ 10-20 
ครั้ง เพื่อเพ่ิมก าลังกล้ามเนื้อแขนขา  
ประเมินผล  
 ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแลตนเองมากขึ้น 

13.  ผู้ปุ วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง และการ
ดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากพยาธิสภาพของ
สมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
ผู้ปุวยแขน ขา แถบซ้ายอ่อนแรง ผู้ปุวยปาก
เบี้ยว พูดไม่ชัด  ผู้ปุวยแสดงสีหน้าวิตกกังวล 
 
 

  1.sประเมินการตอบสนองของครอบครัวและบุคคล
ส าคัญส าหรับผู้ปุวยsต่อภาพลักษณ์ของผู้ปุวยที่
เปลี่ยนแปลงไป 
  2.sวางแผนการดูแลผู้ปุวยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่
เปลี่ยนแปลงร่วมกับครอบครัวและบุคคลส าคัญส าหรับ
ผู้ปุวย 
3.sให้ข้อมูลเกี่ยวกับเปูาหมายและแผนการฟ้ืนฟูสภาพ
แก่ผู้ปุวยและญาติ 
    4.sช่วยผู้ปุวยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายที่ปรากฏsดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
  ผู้ปุวยและญาติสามารถปรับตัวต่อภาพลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม   
 
 
 
 

     4.1sสอนและช่วยผู้ปุวยในเรื่องการจัดท่าทางด้วย
ตนเองsโดยให้ร่างกายอยู่ในแนวปกติ และแขนข้างที่
อ่อนแรงได้รับการประคับประคอง 
     4.2sให้ผู้ปุวยมีการแต่งกายตามปกติถูกต้องตาม
กาลsเวลาsและสถานที ่
  5.sแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจผู้ปุวยsเพ่ือให้
ผู้ปุวยมีความไว้วางใจและรู้ว่าพยาบาลมีความจริงใจ
ในการ ช่วยเหลือ เช่น การสัมผัสและการเยี่ยมดูแล
ผู้ปุวยบ่อยๆ พยายามกระตุ้นผู้ปุวยให้ท ากิจกรรม
สม่ าเสมอ 
  6.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยได้ใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
ต่างๆsเช่นsอุปกรณ์ช่วยเดินsตามที่ได้ฝึกมา เพ่ือให้
ผู้ปุวยสามารถท ากิจกรรมได้อย่างอิสระในการด าเนิน
ชีวิตต่อไป 
  7.sกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้ปุวยในการท ากิจกรรม
ต่างๆด้วยตนเองsซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวยเกิดความม่ันใจใน 
ตนเองมากขึ้น 
8.sพยายามให้ความส าคัญกับผู้ปุวยsเช่นsรับฟังขณะ
ผู้ปุวยพูดsให้ผู้ปุวยมีการสื่อสารกับคนอ่ืนๆ และช่วย
ให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ปุวย 
  9.sช่วยผู้ปุวยและญาติให้มีความเข้าใจถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตในอนาคตและมีความคาดหวังที่ถูกต้อง 
  10.sกระตุ้นให้ญาติและเพ่ือนร่วมงานมาเยี่ยมผู้ปุวย
บ่อยๆ 
  11.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยมีกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอsโดยให้ผู้ปุวยเกิดความรู้สึก
สนใจและสนุกสนาน 
  12.sเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในชุมชนs
หรือหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยได้ 
เพ่ือวางแผนให้ข้อมูลผู้ปุวยก่อนที่จะจ าหน่ายผู้ปุวย 
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  13.sถ้าพบว่าผู้ปุวยมีปัญหาทางด้านจิตใจมากsและ
ไม่สามารถปรับตัวต่อการเกิดโรคได้sควรปรึกษา
แพทย์ เพ่ือส่งปรึกษาจิตแพทย์ต่อไป 
ประเมินผล 
  ผู้ปุวยมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับญาติและบุคคลทั่วไป
ได้มากขึ้น สีหน้าสดชื่น ให้ความร่วมมือในการรักษา 
รวมถึงให้ความร่วมมือในการวางแผนการดูแลตนเอง
เมื่อกลับบ้านเป็นอย่างดี นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติ 
ญาติเข้าใจเกี่ยวกับดูแลผู้ปุวยมากขึ้น 

14. ญาติมีความวิตกกังวล เนื่องจากไม่มี
ความรู้ เกี่ยวกับโรค และแนวทางการฟ้ืนฟู
ร่างกายผู้ปุวยขณะกลับไปอยู่ที่บ้าน 
ข้อมูลสนับสนุน  
  ญาติซักถามเกี่ยวกับโรค โปรแกรมการฟ้ืนฟู 
และกิจกรรมบ าบัดทุกวัน  
เกณฑ์การประเมินผล 
  ญาติมีความวิตกกังวลลดลง  
 

1. ให้ความรู้ในการฟ้ืนฟูผู้ปุวยแก่ญาติ แจ้งญาติและ
ผู้ปุวยล่วงหน้า เตรียมความพร้อมในแต่ละวันร่วมกัน 
พยาบาลหมั่นเข้าไปเยี่ยม พูดคุย สร้างความมั่นใจใน
การดูแลและฟ้ืนฟู และใช้กระบวนการพยาบาลเป็น
แนวปฏิบัติ คือเริ่มตั้งแต่ประเมินความต้องการของ
ผู้ปุวยครอบครัว น ามาวางแผนเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ
แผนการจ าหน่ายที่ใช้คือหลัก DMETHOD เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถผู้ปุวยในการกลับไปด ารงชีวิตอยู่
ทีบ่้าน 
     D : Disease ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสาเหตุ และ
การปูองกันอธิบายถึงอาการและอาการแสดงที่ต้องมา
พบแพทย์เช่น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด  
     M : Medication ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องยาที่
ผู้ปุวยได้รับกลับบ้าน แนะน าให้รับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์ การเก็บรักษายาของผู้ปุวย 
การสังเกตอาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา แนะน าไม่ให้
ซื้อยามารับประทานเองเมื่อมีอาการเจ็บปุวย การ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเองโดย
เด็ดขาด    
     E : Environment ดูแลสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปุวย เช่น ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การดูแล
เครื่องใช้ประจ าตัวของผู้ปุวยให้สะอาดอยู่เสมอ 
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    T : Treatment ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ปุวย การพักผ่อนนอนหลับ ดูแลให้พักผ่อนเต็มที ่ให้ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกาย โดยไม่หักโหม 
     H : Health สุขอนามัย แนะน าวิธีการอาบน้ า 
การดูแลความสะอาดปากและฟัน อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง (ตื่นนอนและก่อนนอน) ควรใช้แปรงสีฟันที่อ่อน
นุ่ม ล้างปากและฟันให้สะอาด เพ่ือปูองกันปากเป็น
แผล และส่งเสริมให้มีน้ าลาย ความชื้นภายในช่องปาก 
และสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
    O : Outpatient Referral การส่งต่อและการ
ติดตามการรักษา ถ้ามีนัดแนะน าให้ผู้ปุวยมาตรวจตาม
แพทย์นัดถึงแม้ว่าจะรู้สึกสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติ
ใดๆ ก็ตาม แนะน าอาการผิดปกติต่างๆ ที่ต้องมาพบ
แพทย์ก่อนนัด ให้เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อสงสัย
ต่างๆ และบอกแหล่งของความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
หรือโทรฉุกเฉิน 1669 

     D : Diet  การเลือกรับประทานอาหารเหมาะสม
กับโรค หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  
  2. ประเมินภาวะจิตใจ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า 
ร่วมด้วยกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ 
  3. จัดสภาพแวดล้อมให้สุขสบาย สงบ ได้พักผ่อน
อย่างเต็มที ่ 
ประเมินผล  
  ญาติมีความวิตกกังวลลดลง รับรู้โปรแกรมการบ าบัด
ต่างๆ และซักถามน้อยลง 

 

 
เมื่อผู้ปุวยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล อาจพบปัญหาของผู้ปุวยได ้3 ประเด็น คือ  
     1. ด้านร่างกาย ผู้ปุวยมีแขนขาซา้ยออ่นแรง เคลื่อนไหวและช่วยเหลือตัวเองได้นอย ต้องนั่ง
รถเข็น ต้องใชอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) และมีคนดูแล   
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     2. ด้านจิตใจ อารมณ์  ผู้ปุวยมีความรู้สึกท้อแท้ เหงา ว้าเหว่ หมดก าลังใจ กลัวไม่หาย กลัว
เป็นภาระกับครอบครัว 
     3. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง สัมพันธภาพกับเพ่ือนลดลง 
ไมส่ามารถท างานได้ ตามปกติ ท าให้ขาดรายได้  
 ปัญหาของผู้ดูแล สรุปได้ 3 ประเด็น คือ  
     1. ด้านร่างกาย :  ร่างกายทรุดโทรม เหนื่อย พักผ่อนไม่เพียงพอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
เพราะต้องช่วยยกตัวผู้ปุวย 
     2. ด้านจิตใจ :  มีความเครียดและวิตกกังวล เป็นผลมาจากการที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของตน กลัวว่าผู้ปุวยจะมี อาการรุนแรงขึ้น 
     3. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  : การท ากิจกรรมทางสังคมและการมีสัมพันธภาพกับเพ่ือน
บา้นลดลง รายได้ ไมเ่พียงพอกับรายจ่าย  
    

จากปญัหาที่สรุปได้ น ามาวางแผนการดูแลโดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บ้านดังนี้  
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 

1. บกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง  
2. ผู้ปุวย ครอบครัวมีภาวะเครียด เนื่องจาก
ต้องปรับตัวต่อการเจ็บปุวย     
3. เสี่ยงต่อการเกิดโรคซ้ าและภาวะแทรกซ้อน  
4. เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หกล้ม เนื่องจากสภาพ
บา้น และสิ่งแวดล้อมไมเ่หมาะสม  
เป้าหมายการพยาบาล  
    1. เพ่ิมระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 
    2. แก้ไขและปูองกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วม เช่น การเป็น
กลับซ้ า ข้อติด แผลกดทับ  
    3. ลดความเครียด ส่งเสริมการปรับตัวที่
เหมาะสมของผู้ปุวยและครอบครัว  
    4. ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ หกล้มจาก
สิ่งแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสม  
    5. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การดูแล  

 1. สร้างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ ผู้ปุวย ครอบครัว 
และชุมชน เชื่อมโยงการดูแล สร้างช่องทางการสื่อสาร
ร่วมกันของกลุ่ม เช่นกลุ่มไลน์  โทรศัพท์ EMS 
member club ระบบแจ้งเหตุด่วน 1669  
 2. รว่มวางแผนจ าหน่าย และวางแผนเยี่ยมบ้าน 
 3. เยี่ยมทางโทรศัพทท์ุก 1 สัปดาห์ และติดตามเยี่ยม
บ้าน 4 ครั้ง ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน  
 4. ประเมินปัญหา ตรวจร่างกาย โดยใช้แบบบันทึก
ภาวะสุขภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
 5. เสริมพลัง สอน และเป็นพี่เลี้ยง ให้ก าลังใจ และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปุวย ครอบครัว  
 6. โรงพยาบาลสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น 
รถเข็น ที่นอนลม อุปกรณ์ช่วยเดิน (walker)  
ให้กับผู้ปุวย  
 7. เป็นที่ปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย  
 8. คนหาผู้ดูแลส ารอง และภาคีเครือข่ายร่วมดูแล  
 9. จัดให้เข้าถึงบริการจากสหวิชาชีพ และสวัสดิการ
ด้านสังคม  
 10. ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม  
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 สุขภาพต าบล  อสม.ประจ าหมู่บ้าน ในการช่วยผู้ปุวย

จัดที่พักอาศัย ช่วยดูแลท าความสะอาดบริเวณรอบ
บ้าน ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกาย  
ประเมินผล 
    ผลการประเมินความรู้ของผู้ปุวยและญาติเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง พบว่าผู้ปุวยและญาติมีความรู้ 
เข้าใจเรื่องการด าเนินของโรค การรักษา การปูองกัน 
การฟ้ืนฟู นอกจากนี้ยังร่วมกับทีมสหวิชาชีพและภาคี
เครือขา่ยเพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยต่อไป  
 

 
สรุป  
 จากพยาธิสภาพของหลอดเลือดสมองขาดเลือด ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติในด้าน
การรับรู้ สติปัญญา ปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร ความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง การกลืนล าบาก การฟ้ืนฟูสภาพ จ าเป็นต้องใช้ผู้ดูแลที่มีความรู้ความช านาญอย่างต่อเนื่อง  
หากได้รับการดูแลรักษาไม่ดีย่อมก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้เช่นการเกิดแผลกดทับ 
อุบัติเหตุ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ า การส าลักอาหาร เกิดภาวะปอดอักเสบตามมาได้ 
เป็นต้น ก่อให้เกิดภาระแก่ครอบครัวในการดูแลเพ่ิมขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น พยาบาลมีบทบาท
อย่างมากในการอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคให้ผู้ปุวยและญาติทราบ เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการรักษาตนเองที่ถูกต้อง เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการดูแลให้ก าลังใจผู้ปุวย การ
ดูแลฟื้นฟูสภาพให้ผู้ปุวย สามารถช่วยตัวเองได้ สามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติ อยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระกับสังคมในโอกาสต่อไป การพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) ที่แผนกผู้ปุวยนอก : กรณีศึกษา ฉบับนี้จึงนับว่า ส าคัญมากในการช่วยให้พยาบาล
หรือผู้ดูแลผู้ปุวยใช้ประกอบการศึกษาหาความรู้ในการให้การดูแล รักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือด (Ischemic stroke) เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได ้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ในโอกาสต่อไป 
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