ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ 3 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 2 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2557)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
โรคหลอดเลือดสมองหรื อสมองขาดเลือดถือว่าเป็ นหนึ่งในโรคสําคัญที่พบได้บ่อย และเป็ นปัญหา
หนักต่อผูป้ ่ วย ต่อครอบครัว รวมทั้งเกิดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ หากเกิดขึ้นกับบุคคลใดย่อมทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และสู ญเสี ยความสามารถทางด้านร่ างกายและจิตใจ ดังนั้น ผู ้ ที่มีบทบาทในการดูแลควร
ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของพยาธิสภาพ การรักษาพยาบาล เพื่อการพยาบาลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 พยาธิสรี รวิทยา
โรคหลอดเลือดสมองหรื อโรคสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) แบ่งตามลักษณะการเกิด
ได้เป็ น 4 กลุ่มคือ
3.1.1 การมีภาวะหลอดเลือดแข็ง (Large vessel atherothrombotic stroke) เกิดจากการ
อุดตันของหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่ สาเหตุเกิดจากไขมันเกาะหลอดเลือดภายในสมอง (intracranial
artery) เช่น หลอดเลือดที่หวั ใจ (internal carotid artery) หลอดเลือดสมอง (vertebral artery) ซึ่งผนัง
หลอดเลือดจะหนาตัว (atherosclerotic plaque) ทําให้เลือดไปเลี้ยงน้อย ผนังหลอดเลือดฉี กขาด ทําให้เกิด
การอุดตัน (thrombus) ส่ งผลให้เกิดหลอดเลือดบริ เวณ atherosclerotic plaque นั้น หรื อ thrombus นั้น
อาจหลุดลอยไปเป็ นลิ่มเลือด (emboli) และก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดส่ วนปลายต่อไป
3.1.2 โรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็ก (Lacunar) หรื อ (small vessel stroke) เกิดจากการ
อุดตันของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่อยูล่ ึกลงไปในเนื้อสมอง สาเหตุการอุดตันเกิดจาก ไขมันในหลอด
เลือด หรื อหลอดเลือดตีบจากไขมันเกาะ ของหลอดเลือดเล็ก ๆ นั้น บริ เวณสมองที่ขาดเลือดจะเล็ก และ
การพยากรณ์โรคค่อนข้างดี
3.1.3 การมีลิ่มเลือดหลุดจากหัวใจ ( Cardiogenic embolic stroke) เกิดขึ้นจากการมี
cardiogenic emboli ที่เคลื่อนที่ไปอุดตันหลอดเลือดภายในสมอง โดย cardiogenic emboli นี้เกิดขึ้นใน
ผูป้ ่ วยที่มีพยาธิสภาพของหัวใจ เช่น atrial fibrillation , ischemic heart disease โดยเฉพาะอย่างยิง่ post
myocardial infarction , vascular heart disease, infective endocarditis , prosthetic cardiac valves เป็ นต้น
3.1.4 โรคหลอดเลือดจากสาเหตุอื่น (Miscellaneous) เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
ที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เกิดจากการมีกา รไหลเวียนเลือดไปยังสมองลดลงในภาวะที่มี การไหลเวียน
เลือดในหัวใจลดลง (cardiac output) ประกอบกับการมีการอุดตันของหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยงสมอง หรื อ
เกิดการอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) ทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง หรื อภาวะการณ์แข็งตัว
ของหลอดเลือด (hypercoagulable state)
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3.2 ปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดโรค
ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวานระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดสู ง ประวัติการเจ็บป่ วยคนในครอบครัว ป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมองขาด
การออกกําลังกายที่เหมาะสม มีภาวะนํ้าหนักเกิน สู บบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์และภาวะหัวใจเต้น
ผิดปกติแบบ atrial fibrillation
3.3 ลักษณะทางคลินิก
อาการของสมองขาดเลือดขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยง ได้แก่
3.3.1 หลอดเลือดแขนง Anterior cerebral artery บริ เวณสมองที่เสี ยหาย ได้แก่ สมอง
ส่ วนหน้า (frontal lobe) ผูป้ ่ วยจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาด้านตรงข้ามกับสมองส่ วนที่เกิดโรค
ลักษณะที่สาํ คัญ คือ ขาจะอ่อนแรงมากกว่าแขนและใบหน้า ผูป้ ่ วยจะสู ญเสี ยความสามารถในการตัดสิ นใจ
3.3.2 หลอดเลือดแขนง Middle cerebral artery บริ เวณสมองส่ วนที่เสี ยหาย ได้แก่ สมอง
ส่ วนหลัง (Posterior frontal) สมองส่ วนขมับ (Temporal) สมองส่ วนกลาง (Parietal lobe) ผูป้ ่ วยจะมี
อาการอ่อนแรงของใบหน้า แขน ขา การอ่อนแรงของใบหน้าและแขนจะมากกว่าขา มีอาการชาครึ่ งซีก
หากอ่อนแรงข้างขวาจะมีอาการพูดไม่ได้ ไม่เข้าใจคําพูด อ่านหนังสื อไม่ออก
3.3.3 หลอดเลือดแขนง Posterior cerebral artery บริ เวณสมองส่ วนที่เสี ยหาย ได้แก่
สมองส่ วนหลัง (Occipital Lobe) ผูป้ ่ วยจะมีอาการตาบอดครึ่ งซีก (homonymous hemianopia)
โดยสรุ ปอาการที่พบ ได้แก่ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่ งซีก ปากเบี้ยว นํ้าลายไหลข้างใด
ข้างหนึ่ง แขนหรื อขาอ่อนแรง มึนงง พูดไม่ชดั พูดไม่ได้ ไม่เข้าใจคําพูด สู ญเสี ยการทรงตัว เดินเซ ยืน
หรื อนัง่ ไม่ได้ ตาบอดข้างหนึ่งหรื อสองข้าง บางรายอาจจะมีอาการซึมหรื อมีอาการปวดศีรษะ
3.4 การวินิจฉัย
3.4.1 การซักประวัติ จากผูป้ ่ วยและญาติ ในรายที่รู้สติดี ควรซักถามถึงอาการ ระยะเวลา
การเกิดโรค อาการปวดศีรษะ ตําแหน่ง โรคประจําตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ประวัติการสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานยาคุมกําเนิด
3.4.2 การตรวจร่ างกาย วัดสัญญาณชีพ(vital sign) การประเมินความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว (Oxygen saturation : O2 sat) ตรวจประเมินอาการทางระบบประสาท(Glasgow
Coma Scale : GCS)โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ การตรวจความสามารถลืมตา (Eye opening : E)
ไม่ลืมตาให้ 1 คะแนน (E1) ลืมตาเมื่อเจ็บให้ 2 คะแนน(E2) ลืมตาเมื่อเรี ยกให้ 3 คะแนน(E3) ลืมตาเอง
ให้ 4 คะแนน(E4) ตาบวมปิ ด(EC) ความสามารถการเคลื่อนไหวของแขนขา (Motor response : M)
ไม่เคลื่อนไหวเลยให้ 1 คะแนน(M1) เคลื่อนไหวในแนวราบให้ 2 คะแนน(M2)ต้านแรงได้ให้ 3 คะแนน
(M3) ชักแขนขาหนีให้ 4 คะแนน(M4) ทราบตําแหน่งเจ็บให้ 5 คะแนน(M5) ทําตามคําสัง่ ให้ 6 คะแนน
(M6) และความสามารถในการพูด (Varbal response : V) ไม่ออกเสี ยงเลยให้ 1 คะแนน(V1) ส่ งเสี ยงไม่
เป็ นคําพูดให้ 2 คะแนน(V2) พูดเป็ นคํา ๆให้ 3 คะแนน(V3) พูดคุยได้แต่สบั สนให้ 4 คะแนน(V4)
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พูดคุยได้ไม่สบั สนให้ 5 คะแนน(V5) อาจตรวจพบอาการอ่อนแรงของ ร่ างกายซีกใดซีกหนึ่ง หรื ออ่อน
แรงแขนหรื อขาข้างหนึ่ง บางรายอาจจะมีอาการปากเบี้ยวหรื ออาการชาครึ่ งซีก
3.4.3 ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น Complete Blood Count : CBC, Liver Function
Test : LFT, Cardiac Enzyme : CE, Blood Sugar : BS, Patial Thomboplatin Time : PTT
3.4.4 การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (Electrocardiography : EKG) หากพบผูป้ ่ วยมี
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจเป็ น atrial fibrillation จะมีความเสี่ ยงของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง (emboli)
3.4.5 การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง (Echocardiography : ECHO)
3.4.6 การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง ( Computer Tomography Scan : CT Scan)
3.4.7 การตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กความเข้มสู ง (Magnetic Resonance Imaging : MRI,
Magnetic Resonance Angiogram : MRA)
3.5 การรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาเร่ งด่วน ได้แก่
3.5.1 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองให้ได้ผลดี ผูป้ ่ วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วย
CT Scan เพื่อแยกโรคจากภาวะเลือดออกในสมอง
3.5.2 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความจําเป็ นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่รวด เร็ ว
ภายใน 3 ชัว่ โมงหลังเกิดอาการ ยาละลายลิ่มเลือด (Antithombolytics) ยาที่ใช้คือ recombinant tissue
plasminogen activator (rt-PA) เป็ นยาละลายลิ่มเลือดที่ยอมรับในวงการแพทย์ ใช้ในผูป้ ่ วย สมองขาด
เลือดเฉี ยบพลัน โดยการให้ทางหลอดเลือดดํา
การรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
3.5.3 การรักษาเบื้องต้นแพทย์จะมุ่งเน้นไปที่สญ
ั ญาณชีพ เช่น ความดันโลหิ ต แพทย์จะ
เริ่ มให้ยาเมื่อความดันโลหิ ตสู งกว่า 220/120 มิลลิเมตรปรอท
3.5.4
หากสมองมีอาการบวม แพทย์จะให้ยาลดการบวมของสมอง เช่น manitol
3.5.5 ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet) เช่น Aspirin ขนาดที่ให้ 300 มิลลิกรัมต่อวัน
3.5.6 การให้ยาต้านลิ่มเลือด (Anticoagulants) ได้แก่ unfractionated heparin (UFH),
Heparin, Warfarin, Enoxaparin (clexane), Rivaroxa (Xarelto), Dabigratan (Pradaxa), low molecular
weight heparin (LMWH) และ การได้รับ Anticoagulants มีประสิ ทธิภาพในการลดอาการทางระบบ
ประสาทหรื อป้ องกันการกลับเป็ นซํ้าของโรค
การรักษาเพื่อความพิการ ได้แก่
3.5.7 การทํากายภาพบําบัด เพื่อฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด
3.6 แนวทางการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความผิดปกติ จะมีอาการคงอยูน่ านเกิน 24 ชัว่ โมง ดังนั้น การพยาบาลผูป้ ่ วยจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญที่จะทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจาก
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ภาวะแทรกซ้อนและได้รับการฟื้ นฟูสภาพอย่างรวดเร็ ว สามารถแบ่งการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การพยาบาลในระยะเฉียบพลัน และการพยาบาลในระยะฟื้ นฟู ดังนี้คือ
3.6.1 การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน
3.6.1.1 การดูแลระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากการขาดเลือดในสมอง มีผลทําให้
ระดับความรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วยลดลงทําให้มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ การที่มีภาวะขาดออกซิเจนทําให้
สมองส่ วนที่ขาดเลือดได้รับความเสี ยหายรุ นแรงมากขึ้น จึงจําเป็ นต้องประเมินการหายใจของผูป้ ่ วย ดูแลให้
ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจน จัดท่านอนศีรษะสู ง 30 องศา และรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาความจําเป็ นในการใส่
ท่อช่วยหายใจ
3.6.1.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด ควรมีการติดตามการประเมินสัญญาณชีพอย่าง
ใกล้ชิดใน 24 ชัว่ โมงแรก เนื่องจากภาวะสมองขาดเลือดสามารถทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด
การเต้นของหัวใจผิดปกติ และความดันที่สูงหรื อตํ่าเกินไปจะมีผลทําให้ภาวะสมองขาดเลือดเลวลง
3.6.1.3 ร่ างกายได้รับสารนํ้า และอาหารไม่เพียงพอ ในผูป้ ่ วยบางรายอาจทําให้มี
ปัญหาด้านการกลืน ควรดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ส่ วนใหญ่ให้ Isotonic Solution ใน
24 ชัว่ โมงแรก ไม่ควรให้สารนํ้าที่มีกลูโคส เนื่องจากพบว่าระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงมีผลทําให้สมอง
ขาดเลือดเลวลง ยกเว้นกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า หรื ออยูใ่ นระหว่างงดนํ้าและอาหารทางปาก
ในกรณี ผปู ้ ่ วยมีภาวะสมองบวมหรื อมีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นควรจํากัดสารนํ้าไม่ให้มี
ปริ มาณมากเกินไป เพราะอาจทําให้สมองบวมมากขึ้นได้
3.6.1.4 การควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย สามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีแนวโน้มของโรค
ที่ดีข้ ึน เนื่องจากการที่มีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น มีผลทําให้บริ เวณของสมองขาดเลือดกว้างขึ้น และทําให้
ผลการรักษาแย่ลงทั้งหมด
3.6.1.5 การประเมินความรู ้สึกตัว (GCS) ในผูป้ ่ วยบางรายอาจทําให้การช่วยเหลือ
ตนเอง และการติดต่อสื่ อสารบกพร่ อง เนื่องจากพูดไม่ชดั เจน ทําให้มีปัญหาด้านการกลืน เกิดการสําลัก ซึ่ง
เป็ นสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบ ดังนั้น จึงควรมีการดูแลและประเมินการกลืนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรก ใน
ผูป้ ่ วยที่มีระดับความรู ้สึกตัวลดลง ทําให้จาํ เป็ นต้องงดนํ้าและอาหารทางปากจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤติ
3.6.2 การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้ นฟูสภาพ ภายหลังการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ผูป้ ่ วยมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ ดังนั้นการฟื้ นฟูสภาพจึงมีประโยชน์จะช่วยให้ผปู ้ ่ วย
สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆได้เองตามศักยภาพ และฟื้ นฟูสภาพจิตใจของผูป้ ่ วยและญาติ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผูป้ ่ วย โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ การฟื้ นฟูระยะแรกหรื อระยะเฉียบพลัน(acute stage)
และการฟื้ นฟูระยะหลัง(late recovery) หรื อระยะที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มมีอาการคงที่ ดังนี้
3.6.2.1 การฟื้ นฟูระยะแรกหรื อระยะเฉี ยบพลัน (acute stage) การฟื้ นฟูในระยะนี้
สามารถเริ่ มฟื้ นฟูสภาพได้ทนั ทีที่ผปู ้ ่ วยไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท และสามารถควบคุม
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ความดันโลหิ ตได้ไม่เกิน 180/110 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งการดูแลในระยะนี้จะมุ่งเน้นไปที่การป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่ การป้ องกันข้อยึดติดโดยการทําPassive Range of Motion ในส่ วนแขนและขาข้างที่
อัมพาต การจัดท่าให้ถูกต้องเหมาะสมและทําการพลิกตัวทุก2 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
3.6.2.2 การฟื้ นฟูระยะหลัง (late recovery) หรื อระยะอาการคงที่ การฟื้ นฟูมุ่งเน้น
ให้ผปู ้ ่ วยเพิ่มความสามารถในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่ องการทรงตัว การเคลื่อนย้าย
ตัวเอง การควบคุมการกระตุน้ การสัง่ การ และทักษะการสื่ อสาร เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของผูป้ ่ วย
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้ใกล้เคียงคนปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ดังนั้น ผูด้ ูแลและสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรมีส่วนร่ วมในการดูแลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นฟูสภาพได้เร็ ว และ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น และการทํากายภาพบําบัด
ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลใกล้บา้ น
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื่อง
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางหลอดเลือดบริ เวณสมอง
โดยมีสาเหตุมาจากสมองขาดเลือด เป็ นผลทําให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชดั มึนงง เดินเซ ปัจจัย
เสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิดโรค เช่น อายุ โรคความดันโลหิ ตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
ดังนั้น โรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉี ยบพลันเป็ นภาวะฉุกเฉิ นที่ตอ้ งรี บรักษาเพื่อลดอัตราการตายและ
ความพิการที่ตามมา ได้แก่ อัมพาตครึ่ งซีก การเคลื่อนไหวลําบาก สูญเสี ยการทรงตัว พูดไม่ชดั การกลื่น
ลําบาก มีความบกพร่ องทางความรู ้สึก สภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ สูญเสี ยการรับรู ้ทางระบบประสาท
สัมผัส ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และเมื่อเจ็บป่ วยนานๆอาจจะทําให้ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น การเกิดแผล
กดทับ การยึดติดของข้อต่างๆ กล้ามเนื้อลีบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจากเวช
ระเบียน ตํารา วารสาร งานวิจยั เพื่อประกอบในการเขียนรายงาน
2. กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยชายไทย อายุ
59 ปี เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนอกแผนกอายุรกรรม
เลขที่ภายนอก 548/57 เลขที่ภายใน 423/57 มาด้วยอาการสําคัญ คือ พูดไม่ชดั แขนและขาขวาชา 1 วัน
ก่อนมาโรงพยาบาลแรกรับ รู ้สึกตัวดี พูดคุยได้ไม่สบั สน จากการตรวจร่ างกาย กําลังแขนและขาข้างขวา
เคลื่อนไหวได้ในแนวราบต้านแรงไม่ได้ กําลังแขนและขาข้างซ้ายสามารถชักแขนขาหนีผตู ้ รวจได้ วัด
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 62 ครั้งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 173/90 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับ
การเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั และอดีตรวมทั้งประวัติครอบครัว
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4. วินิจฉัยการพยาบาล เพื่อวางแผนการพยาบาลตามภาวะของโรค และจัดลําดับความ
สําคัญของปั ญหา เพื่อให้การช่วยเหลือ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
ประเมินผลการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไป เมื่อปัญหายังไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จําหน่ายกลับ
บ้าน พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั
6. สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทําเป็ นเอกสารวิชาการ นําเสนอตามลําดับ
5. ผู้ร่วมดําเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมดร้อยละ 100 โดยดําเนินการ ดังนี้
กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชายอายุ59 ปี สัญชาติไทย สถานภาพสมรสคู่ นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพ
รับจ้าง มาโรงพยาบาลวันที2่ เมษายน 2557 เวลา 10.00น.ด้วยอาการพูดไม่ชดั แขนและขาขวาชา1 วัน ก่อน
มาโรงพยาบาลขณะทํางานรู ้สึกมีแขนขวาชา รู ้สึกปวดเมื่อยแขนข้างขวา ยังเดินช่วยเหลือตัวเองได้ จึงนัง่ พัก
พร้อมรับประทานยาคลายกล้ามเนื้อที่มีอยู่ หลังจากทานยา อาการชายังมีอยู่ แต่อาการปวดเมื่อยลดลง หลัง
เลิกงานกลับมาที่บา้ นขณะรับประทานอาหารเย็น รู ้สึกชาที่ลิ้น เริ่ มพูดไม่ชดั ไปรักษาที่คลินิก แพทย์ที่รักษา
ให้ยาบํารุ งรับประทาน และแนะนําให้มาโรงพยาบาล แต่ผปู ้ ่ วยไม่พร้อมเรื่ องค่าใช้จ่าย เนื่องจากบัตรประกัน
สุ ขภาพอยูท่ ี่ต่างจังหวัด จึงไม่ได้มาโรงพยาบาลทันที เวลากลางคืนนอนหลับพักผ่อนได้ วันนี้ขณะตื่นนอน
รู ้สึกมีแขนขาชาและอ่อนแรงมากขึ้น ลุกจากที่นอนไม่ได้ พูดไม่ชดั ลิ้นแข็งเพิ่มขึ้น ภรรยาจึงพามา
โรงพยาบาล จากการซักประวัติ ผูป้ ่ วยดื่มแอลกอฮอล์ วันละ1 ขวด ดื่มกับเพื่อน 2-3 คน สูบบุหรี่ วนั ละครึ่ ง
ซอง ประวัติการเจ็บป่ วย มีโรคประจําตัวโรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน รักษาไม่สมํ่าเสมอ ซื้อยา
รับประทานเอง ประเมินสภาพผูป้ ่ วยแรกรับเวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ปร่ างอ้วน แขนและขาขวาชา ไม่
สามารถลุกยืนชัง่ นํ้าหนักได้ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ
ชีพจร 62 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 173/90 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat
เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ และตรวจร่ างกายเบื้องต้น ประเมินGCS 15 คะแนน การลืมตา 4 คะแนน ขนาดรู ม่าน
ตา 3 มิลลิเมตร การพูดคุยได้ไม่สบั สน 5 คะแนน กําลังแขนและขาข้างขวา 2 คะแนน กําลังแขนและขาข้าง
ซ้าย 4 คะแนน จากการประเมินผูป้ ่ วยมีแขนและขาขวาชา พูดไม่ชดั และให้การพยาบาลโดยเตรี ยมผูป้ ่ วยให้
นอนบนรถนอนเพื่อจัดให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30 องศา เพื่อดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง และให้ออกซิเจน
Canular 3 ลิตรต่อนาที ตามแนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดการถูกทําลายของ
สมองส่ วนที่มีรอยโรค ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ ให้ความร่ วมมือ หลังให้ออกซิเจนอาการแขนและขาขวาไม่
ชาเพิ่มขึ้น เตรี ยมผูป้ ่ วย เพื่อเข้าพบกับแพทย์ทางด้านระบบประสาทวิทยา เฝ้ าระวังผูป้ ่ วยไม่ให้ตกเตียงโดย
ยกไม้ก้ นั เตียงขึ้นเนื่องจากผูป้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และญาติตอ้ งอยูก่ บั ผูป้ ่ วยตลอดเวลาเพื่อป้ องกันไม่ให้
ผูป้ ่ วยตกเตียง เวลา 10.10 นาฬิกา แพทย์ตรวจร่ างกายพบว่ามี แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง พูดไม่ชดั ให้การ
วินิจฉัยว่า สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง จึงสัง่ การรักษาให้ตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่
CBC
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Electolyte APTT ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ตรวจเอกซเรย์ปอด เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง และให้สารนํ้า
NSS 1,000 มิลลิลิตรทางหลอดเลือดดํา อัตราการไหล80 ครั้งต่อนาที เวลา 10.20 นาฬิกา ทบทวนคําสัง่ การ
รักษาพร้อมจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการเจาะเลือด และสารนํ้า อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบว่าจะทําการเจาะ
เลือด และให้สารนํ้า เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารนํ้าอย่างเพียงพอ และให้ความร่ วมมือในการรักษา ภายหลังการ
ให้สารนํ้า บริ เวณที่ให้สารนํ้าไม่มีบวมแดง บริ เวณเจาะเลือดไม่มีเลือดซึม เตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อส่ งเอกซเรย์ปอด
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ผูป้ ่ วยและญาติ วิตกกังวลเกี่ยวกับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง จึงอธิบายถึง
ขั้นตอนการเอกซเรย์สมอง หลังจากอธิบายผูป้ ่ วยและญาติลดความวิตกกังวล และถามว่าจะได้ผลการตรวจ
วันนี้เลยหรื อไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไร แจ้งให้ผปู ้ ่ วยรับทราบว่าผลจะได้วนั นี้ และแพทย์จะแจ้งให้ทราบทันที
ค่าใช้จ่ายแพทย์ให้ใช้สิทธิประกันสุ ขภาพฉุกเฉิน แจ้งให้ญาติถ่ายเอกสาร บัตรประชาชนมาเพื่ออนุมตั ิสิทธิ
การรักษาและใบฉุกเฉิ น และนําเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อส่ งอนุมตั ิสิทธิที่หอ้ งตรวจสอบสิ ทธิ
ญาติและผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น เวลา 10.30 นาฬิกา ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หอ้ งเอกซเรย์ แจ้ง
อาการผูป้ ่ วย และการดูแลต่อเนื่อง และส่ งผูป้ ่ วยพร้อมญาติไปห้องเอกซเรย์ เพื่อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
และเอกซเรย์ปอด เวลา10.40 นาฬิกา ผูป้ ่ วยกลับจากไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ประเมินอาการหลังกลับ
จากเอกซเรย์ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี บริ เวณที่ให้สารนํ้าไม่มีบวมแดง ไม่มีเลือดซึม และได้รับสารนํ้าตามปริ มาณที่
กําหนด ไม่มีอาการชาเพิ่มขึ้น ประเมินสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ
ชีพจร 66 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 172/80 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat
เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ เวลา 11.10 นาฬิกา ติดตามผลการตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ และรายงานผลดังนี้CBC
ผล จํานวนเม็ดเลือดขาว (wbc) 6,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ 5,000– 10,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร) ความเข้มข้นในเลือด ( Hct ) 40 เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ 42 – 52 เปอร์เซ็นต์) จํานวนเกร็ ดเลือด(Plt)
100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ100,000 – 150,000เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ผล Electolyte
ผลโซเดียม 138 มิลลิอิคิววาเวเลนซ์ (ค่าปกติ 135– 145 มิลลิอิคิววาเวเลนซ์ ) โพแทสเซียม 4 มิลลิอิคิววา
เวเลนซ์ (ค่าปกติ 3.5 – 5.0 มิลลิอิคิววาเวเลนซ์ ) คลอไรด์ 103มิลลิอิคิววาเวเลนซ์ (ค่าปกติ 100 – 106
มิลลิอิคิววาเวเลนซ์ ) ผล APTT 21.30 วินาที (ค่าปกติ 21.6 – 30.5 วินาที) ผลAPTTตํ่าก่วาปกติ ผลตรวจ
เอกซเรย์ปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ไม่พบความผิดปกติ ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบสมองขาด
เลือดส่ วน lateral ventricular และส่ วน white matter มีอาการแขนและขาข้างขวาอ่อนแรง แพทย์วินิจฉัยว่ามี
ภาวะโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์มีคาํ สัง่ รับประทานยา Aspirin 300 มิลลิกรัม ทานทางปากทันที เวลา
11.30 นาฬิกาเนื่องจากผูป้ ่ วยมีลิ้นแข็งกลืนลําบากจึงบดยา Aspirin 300 มิลลิกรัม 1 เม็ดผสมนํ้าเปล่า 5ซีซี
ค่อยๆป้ อนรับประทานทางปาก ขณะป้ อนกลืนได้ไม่มีสาํ ลัก อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบว่ายาที่
รับประทานเป็ น ยาต้านเกร็ ดเลือดจึงต้อง สังเกตอาการเลือดออกง่าย อุจจาระเป็ นเลือด หรื อเป็ นสี ดาํ อาการ
เลือดออกตามไรฟัน ถ้าพบอาการดังกล่าวให้ แจ้งพยาบาลทันที คําสัง่ การรักษา เพิ่มเติมให้รับผูป้ ่ วย เข้าพัก
รักษาในโรงพยาบาล จึงแจ้งให้ผปู ้ ่ วยและญาติรับทราบ พร้อมทั้งซักประวัติเพิ่มเติม ปฏิเสธการแพ้ยา ปฏิเสธ
การผ่าตัด มีประวัติผปู ้ ่ วยดื่มแอลกอฮอล์ วันละ 1 ขวด ดื่มกับเพื่อน 2-3 คน สูบบุหรี่ วนั ละครึ่ งซองผูป้ ่ วยมี
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พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้อธิบายถึงโทษการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ส่งผลให้ภาวะของ
โรคหลอดเลือดสมองเลวลง และให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองต้องทานยาต่อเนื่อง โรคนี้
สามารถกลับมามีอาการได้อีก ผูป้ ่ วยและญาติรับฟัง โดยเน้นยํ้าเกี่ยวกับการงดดื่มแอลกอฮอลล์ การสูบบุหรี่
ซึ่งต้องเน้นยํ้าหลายครั้ง ญาติให้ความร่ วมมือ และรับปากจะช่วยดูแลผูป้ ่ วยหลังจากซักประวัติ ได้ให้ความรู ้
ในการงดดื่มแอลกอฮอล์ และเลิกสู บบุหรี่ เพราะจะทําให้หลอดเลือดตีบแข็ง มีเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง
อาจทําให้เกิดความพิการที่จะตามมา ญาติและผูป้ ่ วยรับทราบ โดยญาติรับปากว่าจะช่วยดูแล เวลา 11.40
นาฬิกา เตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อส่ งต่อหอผูป้ ่ วย สภาพผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี พูดไม่ชดั แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ให้
Canular 3 ลิตรต่อนาที ให้ NSS 1000 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดํา อัตราการไหล80 ครั้งต่อนาที มีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจแนบไว้ในประวัติเวชระเบียน และมีซองฟิ ล์มเอ็กซเรย์ปอด
และสมองไว้ที่ญาติผปู ้ ่ วย ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย37.0 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร
60 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 170/90 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat เท่ากับ 99
เปอร์เซ็นต์ ส่ งผูป้ ่ วยถึงแผนกอายุรกรรมชาย 20/14 เวลา 12.00 นาฬิกา รวมระยะเวลาในการดูแลผูป้ ่ วยที่
แผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมเป็ นเวลา2 ชัว่ โมง
การติดตามผูป้ ่ วย วันที่
3 เมษายน 2557 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีพดู คุยได้ไม่สบั สน ยังพูดไม่ชดั และทํา
ตามคําสัง่ ได้ถูกต้อง ม่านตาขยาย 2 มิลลิเมตร ตอบสนองต่อแสงทั้งสองข้าง กล้ามเนื้อแขนและขาข้างขวา
อ่อนแรงเล็กน้องระดับ 4 กล้ามเนื้อแขนและขาข้างซ้ายไม่มีอาการชา กล้ามเนื้อแขนและขาปกติระดับ 5
อุณหภูมิร่างกาย 37.0 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร62 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ต 190/108 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat เท่ากับ 96เปอร์เซ็นต์ การรักษาให้ยาลดความดันโลหิ ต คือ
Atenolol 50 มิลลิกรัม 1 เม็ด วันละครั้งหลังอาหาร ยาลดนํ้าตาล ได้แก่Glipizide 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด วัน
ละครั้งก่อนอาหาร Metformin 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร และส่ งปรึ กษาเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
เรื่ องการฝึ กเดิน ส่ งปรึ กษาโภชนากรเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอาหารเบาหวาน อาหารไขมันตํ่า หลังได้รับ
ยาลดความดันโลหิ ตประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.9 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 64
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 138/84 มิลลิเมตรปรอท O2 Sat เท่ากับ 97
เปอร์เซ็นต์ แพทย์อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านได้ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 มีนดั ครั้งต่อไปที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
อายุรกรรม วันที่ 18 เมษายน 2557 รวมระยะเวลาที่พกั รักษาตัว3 วัน ได้รับคําแนะนําในเรื่ องการดูแลตนเอง
พูดคุยให้กาํ ลังใจ ให้ภรรยาและญาติเข้ามามีส่วนร่ วม ในการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อกลับบ้าน ทบทวนเรื่ องอาหารที่
ควรรับประทานในโรคผูป้ ่ วยเบาหวาน ไขมันโลหิ ตสูง การทํากายภาพบําบัดต่อเนื่องที่บา้ น การรับประทาน
ยา อาการสําคัญที่ตอ้ งรี บมาโรงพยาบาลได้แก่ อาการปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว ปากเบี้ยวพูดไม่ชดั กล้ามเนื้ออ่อน
แรง เน้นการมาตรวจตามนัดที่แผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
7. ผลสํ าเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชาย อายุ 59 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการพูดไม่ชดั แขนขาขวาชา 1 วัน
ก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับที่หน่วยงานผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม มาโดยรถนัง่ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี มีอาการ
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พูดไม่ชดั แขนขาข้างขวาชายกไม่ได้ ผูป้ ่ วยมีโรคประจําตัว ความดันโลหิ ตสูงและเบาหวาน วัดสัญญาณ
ชีพ ความดันโลหิ ต 173/90 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร 62 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
20 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดง
ปลายนิ้ว 99 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ตรวจร่ างกายเบื้องต้นประเมินระดับความรู ้สึกตัว การลืมตา 4 คะแนน
กําลังแขนขาข้างขวา 2 คะแนน กําลังแขนขาข้างซ้าย 5 คะแนน การพูดคุยได้ไม่สบสน 5 คะแนน ขนาด
ของรู ม่านตา 3 มิลลิเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดภาวะหลอดเลือดที่สมองตีบ การตรวจรักษาเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ที่สมอง พบว่ามีหลอดเลือดสมองตีบที่สมองข้างขวา แพทย์ให้นอนโรงพยาบาล สัง่ เจาะ
เลือดตรวจดูระดับการแข็งตัวของเลือด พบการแข็งตัว (APTT) 21.30 sec ค่าปกติ (21.6 – 30.5) ให้การ
รักษาโดยให้ยาแอสไพริ น 300 มิลลิกรัม 1 เม็ด ทานทางปากทันที เวลา 15.00 นาฬิกา และเจาะนํ้าตาลที่
ปลายนิ้ว 147 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เริ่ มรับประทานอาหารอ่อน จํากัดความเค็มและความหวาน พร้อมกับ
รับประทานยาละลายไขมันในหลอดเลือด 1 เม็ด ทางปากก่อนนอน พร้อมทั้งเพิ่มยาลดนํ้าตาลในกระแส
เลือด ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ความดันโลหิ ต 137/88 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร 88 ครั้ง
ต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส ระดับการรู ้สึกตัว การลืม
ตาได้เอง 4 คะแนน การพูดคุยได้ไม่สบั สน 5 คะแนน กําลังแขนขาข้างขวา 3 คะแนน กําลังแขนขาข้าง
ซ้าย 5 คะแนน ระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด 120 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็ได้เริ่ มทํากายภาพบําบัด สี หน้า
ผูป้ ่ วยและญาติลดความกังวลลง เข้าใจในการปฏิบตั ิตวั พร้อมทั้งการดูแลผูป้ ่ วยการรับประทานอาหาร
เกี่ยวกับโรค การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการมาตรวจตามนัด แพทย์จึงให้กลับบ้านได้
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เพี่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ และปฏิบตั ิทางการพยาบาลให้เกิด
ความก้าวหน้า และทันสมัยอยูเ่ สมอ
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
ผูป้ ่ วยรายนี้มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์วนั ละ 1 ขวด ดื่มกับเพื่อนๆ 2-3 คน และสู บบุหรี่ วนั ละ
ครึ่ งซองซึ่งผูป้ ่ วยรายนี้ไม่ใส่ ใจในการดูแลภาวะสุ ขภาพจึงต้องให้คาํ แนะนําและเน้นยํ้าถึงโทษของการ
ดื่มแอลกอฮอล์ และสู บบุหรี่ หลายครั้งเพื่อสร้างความตระหนัก ในการดูแลสุ ขภาพ และได้ให้ความรู ้กบั
ญาติ เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรม ของผูป้ ่ วยพร้อมทั้งแนะนํา ให้ผปู ้ ่ วยเข้าคลินิกงดแอลกอฮอล์และสูบ
บุหรี่ เมื่ออาการทุเลาลง
10. ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ อุบตั ิเหตุ และบุคลากรของ
หน่วยงานผูป้ ่ วยนอก ในการดําเนินการปฏิบตั ิแนวทางการคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมองที่ชดั เจน และ
เป็ นแนวทางเดียวกัน
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นไปตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ

ได้ตรวจแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางวิไลวรรณ บํารุงศิลป์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตําแหน่งเลขที่ รพก. 248) สังกัดฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย์
เรื่อง แนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ที่มารับบริ การในโรงพยาบาล มีปริ มาณเพิ่มขึ้น และยังมี
ความพิการที่หลงเหลืออยู่ จากรายงานสถิติของโรงพยาบาล ปี พุทธศักราช 2555 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 100
ราย ปี พุทธศักราช 2556 จํานวน 150 ราย และปี พุทธศักราช 2557 จํานวน 300 ราย ซึ่งจะเห็นได้วา่ มี
จํานวนผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อกําหนดในการดูแล ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลได้
กําหนดให้ผปู ้ ่ วย ที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองภายใน 3 ชัว่ โมง ต้องเข้ารักษาที่แผนกอุบตั ิเหตุและ
ฉุกเฉิน และถ้ามีอาการหลังจาก 3 ชัว่ โมง ให้เข้าตรวจที่แผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม จากการปฏิบตั ิงาน
ยังมีผปู ้ ่ วย โรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการภายใน 3 ชัว่ โมง ไม่ได้รับการส่ งต่อยังห้องอุบตั ิเหตุและ
ฉุกเฉินตามข้อกําหนด มีจาํ นวนดังนี้ ปี พุทธศักราช 2555 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 10 ราย ปี พุทธศักราช 2556
มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 15 ราย และปี พุทธศักราช 2557 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 12 ราย ทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยโอกาสในการ
รักษา จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ พบว่าการคัดกรองของหน่วยงานอายุรกรรม มีปัญหา
ความล่าช้า ในการส่ งผูป้ ่ วยไปห้องฉุกเฉิน มีปัญหาด้านการคัดกรองผูป้ ่ วย ซึ่งบุคลากรมีหลากหลาย
ระดับ และมาจากหลายสถานที่ ประสบการณ์ในการคัดกรองผูป้ ่ วยยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและหน่วยงาน
ยังไม่มีแนวทาง ในการปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน จึงคิดที่จะจัดทําแนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือด
สมอง เพื่อให้บุคลากร มีแนวทางในการคัดกรองที่ถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการ
รักษาได้ทนั เวลา
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อเป็ นแนวทางการคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจให้แก่บุคคลากรในการประเมินโรคหลอดเลือดสมอง
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ความเสี่ ยง หมายถึงโอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดอุบตั ิการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ทั้งด้านร่ ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล การบริ หารความเสี่ ยง คือการรับรู ้และจํากัดความ
เสี่ ยงเพื่อลดโอกาสและปริ มาณของความสูญเสี ยที่จะเกิดขึ้นการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกลยุทธ์
เพื่อป้ องกันความสู ญเสี ย พยาบาลมีบทบาทในทุกกระบวนการของการบริ หารความเสี่ ยงได้แก่ การ
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ค้นหาความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง และการประเมินผลการจัดการความเสี่ ยง
ทําให้เกิดความปลอดภัยทางคลินิกในการบริ การการพยาบาล อุบตั ิการณ์ คือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลหรื อคําร้องเรี ยน ประเภทของความเสี่ ยง ได้แก่ ความเสี่ ยงทัว่ ไปหมายถึงความเสี่ ยงทาง
สิ่ งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน ทรัพย์สินสูญหาย ความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรค
หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดจากการรักษาเฉพาะโรค หรื อหัตถการนั้นๆ ความเสี่ ยงทาง
คลินิกหมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อนั เนื่องมาจากการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยไม่ถูกต้องหรื อไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตํารา ผลงานทางวิชาการ และอินเตอร์เนต เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
กําหนดเนื้อหา และแนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองแก่บุคลากรทางการพยาบาล
2. ประชุม ปรึ กษา ขอความร่ วมมือในหน่วยงานเพื่อนําข้อมูลที่ได้มารวบรวม วิเคราะห์วาง
แผนการนําเสนอข้อมูลแนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
3. เสนอแนวคิดต่อหัวหน้าหอผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม เพื่อขออนุญาติในการจัดทําแนวทางการ
คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
4. กําหนดแนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองดังนี้
4.1 จัดให้มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองพร้อมทั้งมีเวรเปลในการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยเข้าสู่ หอ้ งฉุกเฉิ นภายใน 5 นาที
4.2 มีพยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่คดั กรอง ซักประวัติอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา
การมองเห็น การพูดลําบาก พูดไม่ชดั มีอาการปวดมึนศีรษะ วิงเวียน และซักประวัติถึงระยะเวลาเริ่ มมี
อาการให้ชดั เจน
4.3 พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่คดั กรอง ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยโดยตรวจอาการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อใบหน้าให้ผปู ้ ่ วยยิงฟัน ตรวจอาการอ่อนแรงของแขน โดยให้ผปู ้ ่ วยยกมือทั้งสองข้างตั้งฉากกับ
ลําตัวและค้างไว้ 10 นาที และการตรวจกําลังขาโดยให้ผปู ้ ่ วยยกขาทั้งสองข้างขึ้น และค้างไว้ 10 นาที
5. จัดทําแบบฟอร์มบันทึก การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีชื่อ นามสกุลผูป้ ่ วย เลขที่
ภายนอก อาการที่มาโรงพยาบาล การซักประวัติ และการตรวจร่ างกาย
6. นําเอกสารในข้อ 4 และข้อ 5 ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา
และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7. นําแนวทางไปทดลองใช้ และปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
8.ประชุมบุคลากร ชี้แจงวิธีการใช้แนวทางการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองที่สร้างขึ้น และ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
9.ติดตามการประเมินผลการใช้แนวทางทุก 3 เดือน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. บุคลากรให้การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถลดอัตราการเกิดอัมพาตและอัตราการตายในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ผูป้ ่ วยที่มาด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองภายใน

3 ชัว่ โมง ส่ งต่อห้องฉุกเฉินได้ 100%

