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แบบรายการประกอบค าขอประเมินผลงาน 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการ  เพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

 

เร่ือง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
 

 

ของ 
  
 

นางสาวกมลวรรณ พูลพพิฒัน์ 

 

 

 

ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ  ระดบัช านาญการ 
( เดิมต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพ  ระดบั 6ว ) 

                                                 ต าแหน่งเลขที่ 2274 
    กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย   
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ข้อเสนอแนวคดิ /วธีิการ เพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
1. ช่ือผลงานเร่ือง    แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ   1 ตุลาคม 2556– 30 กนัยายน 2557 
3. สรุปเค้าโครงเร่ือง 
          3.1 หลกัการและเหตุผล 
           โรคหลอดเลือดสมองเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหันและไม่สามารถ  
คาดเดาก่อนได ้ ท าให้สมองขาดเลือดไปเล้ียง  ซ่ึงอาจเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบ อุดตนั หรือแตก  ท าให้เน้ือ
สมองบางส่วนท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของร่างกายตายไปและหยุดสั่งงาน  จึงท าให้ผูป่้วยเกิดอาการ
อมัพาตของร่างกายหรือเสียชีวิตได ้   ซ่ึงโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบนัเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัในหลายๆ
ประเทศ  ส าหรับประเทศไทยปัจจุบนัพบวา่  คนไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากข้ึน มีอตัราการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทย คือ 77.4 รายต่อประชากร 100,000 คน (มูลนิธิสาธารณสุข ,2549)            
ซ่ึงจดัเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอนัดบัท่ี 3  อีกทั้งยงัเป็นโรคท่ีพบมากในระบบประสาท ท่ีส าคญั
คือสามารถเกิดไดก้บัคนทุกเพศทุกวยั แต่จะพบวา่มีอตัราการเกิดสูงในกลุ่มอายุ 45 ปีข้ึนไปและผูสู้งอายุ  และ
จ านวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากข้ึน 

จากสิถิติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนยอ์นามยัท่ี11 นครศรีธรรมราช  ปีพ.ศ.2554 - 2556 ในงาน
อุบติัเหตุ - ฉุกเฉิน  พบว่ามีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาดว้ยโรคหลอดเลือดสมอง  คิดเป็นร้อยละ 4  ร้อยละ 5 และ        
ร้อยละ 7  ตามล าดบั  ซ่ึงผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมกัมีภาวะสมองขาดเลือดร่วมดว้ยเสมอ ซ่ึงอาจเกิดจากการ
อุดกั้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดง  หรือมีการไหลเวียนนอ้ย  หรือมีกอ้นเลือดออก  ท าให้เลือดไปเล้ียง
สมองบริเวณนั้นลดลง  นอกจากน้ีอาจมีผลจากภาวะความดนัในกะโหลกศีรษะสูงข้ึนดว้ย เลือดท่ีไปเล้ียงสมอง
(Cerebral blood flow, CBF)  ในต าแหน่งนั้นๆ จะค่อยๆ ลดลงเร่ือยๆ จนถึงขีดเร่ิมเปล่ียน(threshold) และท าให้
เซลล์ประสาทหยุดท างาน  อาจมีการเปล่ียนแปลงต่อไป  จนท าให้เซลล์ประสาทสูญเสียหน้าท่ีอย่างถาวรได ้ 
บางรายเสียชีวิต  แต่บางรายตอ้งตกอยูใ่นภาวะทุพพลภาพ หรืออมัพาตระยะยาว  ดงันั้น แพทยแ์ละพยาบาลผูท่ี้
ดูแลผูป่้วยตั้งแต่แรกรับ  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของการประเมินภาวะสุขภาพของผูป่้วยทั้งในเร่ืองการซกัประวติั  
การตรวจร่างกายทางระบบประสาท  การตรวจสัมผสัการเจ็บปวด  การตรวจกล้ามเน้ือ  การตรวจรีเฟลกซ์ 
รวมทั้งสัญญาณชีพ  เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เปรียบเทียบเม่ือผูป่้วยมีอาการเปล่ียนแปลง ควรมีการสังเกตอาการ
อย่างละเอียด  เพื่อช่วยคน้หาความผิดปกติต่างๆได้แต่เน่ินๆ และยงัช่วยป้องกนัภาวะแทรกซ้อนได้  ช่วยย่น
ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลและยงัช่วยในการวินิจฉัยและส่งเสริมการฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีเหมาะสมได ้       
เพือ่ลดอุบติัการณ์ในการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง 
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3.2 บทวเิคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยจากภาวะต่างๆและถา้ไม่ไดรั้บการรักษาท่ีทนัท่วงทีหรือล่าช้า

ไปเพียงวนัเดียว ก็อาจท าใหไ้ดรั้บอนัตรายถึงชีวติไดห้รือมีภาวะแทรกซอ้นอ่ืนหรือมีความพิการหลงเหลือได ้
 จากการส ารวจส านกัสถิติแห่งชาติพบวา่ ผูพ้ิการทั้งหมด 1.1   ลา้นคน ในจ านวนน้ีมีผูเ้ป็นอมัพฤกษแ์ละอมัพาต 
รวมกนัจ านวน 161,494 คน คิดเป็นร้อยละ  14.6 ของผูพ้ิการทั้งหมด ซ่ึงถา้ไม่สามารถประเมินอาการผูป่้วยได้
หรือประเมินไดช้า้  ส่ิงท่ีจะตามมาคือผูป่้วยอาจตอ้งตกอยูใ่นภาวะทุพพลภาพ หรืออมัพาตระยะยาวหรือเสียชีวิต
ได้  แต่หากว่าสามารถพบสาเหตุท่ีแน่ชัดก็สามารถท่ีจะรักษาผูป่้วยได้ทนัท่วงที  เน่ืองจากโรคน้ีเป็นโรคท่ี
ป้องกนัไม่ได ้ แต่ถา้ผูป่้วยไดรั้บทราบถึงพยาธิสภาพของโรค   อาการและอาการแสดง เพื่อจะไดม้ารับการรักษา
อยา่งทนัท่วงที  จะช่วยลดอตัราการตาย  หรือความพิการท่ีอาจจะเกิดข้ึนของโรคน้ีได ้ นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระ
หนกัของครอบครัวในการดูแลผูป่้วยจากปัญหาความพิการ ทั้งทางดา้นภาวะจิตใจและภาระค่าใชจ่้ายอีกดว้ย  

ดงันั้น  การพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากทีมสุขภาพในทุกระยะ
ของการเจ็บป่วยและหากขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีเท่าท่ีควร  อาจท าให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตหรือเกิดภาวะ
ทุพพลภาพได้  พยาบาลจึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะในการช่วยเหลือ  ประเมิน
ติดตามอาการไดถู้กตอ้ง การจดัท าแนวทางการให้การพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง แลว้น ามาทบทวน
ภายในหน่วยงานให้มีการปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั ตลอดจนการจดัท าแผ่นพบั การสอนให้ค  าแนะน าแก่
ผูป่้วยและญาติให้มีความรู้ในการสังเกตอาการผิดปกติ และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วย
ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้  จึงเป็นบทบาทและหน้าท่ีของพยาบาลโดยตรงเน่ืองจากเป็นการ
ดูแลแบบองคร์วมไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและการป้องกนัและควบคุมโรค  ซ่ึงเป็น
วธีิการหน่ึงท่ีสามารถลดจ านวนผูพ้ิการลงได้  ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
มาเป็นแนวทางในการดูแลผูป่้วย 
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                       แนวทางการปฏิบัตโิรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

                                                                                                     
                                                          ซักประวตั ิ    มีอาการทางสมองเฉียบพลนั เช่น                                                                                                                       

                                                                                              - อาการอ่อนแรงคร่ึงซีก   -ไม่สนใจร่างกายคร่ึงซีก                                                                                                  
                                                                                                      - เดินเซ    พดูไม่ได ้        
                                                                                                      - มีความผิดปกติการใชภ้าษา                                                             

                                                                                              -ลานสายตาผิดปกติ                                                                                                             
                                                                                             - ระดบัความรู้สึกตวัผิดปกติ                                                                                               
 
                                                                                                    
       
      
                                                                                     รายงานแพทย ์               

                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                                                               
                                                  เพื่อประเมินความสมดุลของสารน ้าเขา้-ออกจากร่างกาย 
 
 
 
 
                                                      รายงานแพทย ์                    
 
 

3.3 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประเมินสภาพผูป่้วย 

วดัสัญญาณชีพ    ประเมินระดบัความรู้สึกตวั 
วดัระดบั O2Sat ในร่างกาย 

-ให ้O2 2-4L/min  รักษาระดบั O2Sat>95% 

-ตรวจระดบัน ้าตาลปลายน้ิวและระดบัน ้าตาลในเลือด 
 

เลือด 
 

ใหส้ารน ้าตามแผนการรักษาของแพทย ์
 

วดัสัญญาณชีพ    ประเมินระดบัความรู้สึกตวั 
วดัระดบั O2Sat ในร่างกาย ซ ้ า 

Admit Refer 

ใหย้าตามแผนการรักษาของแพทย ์
 

บนัทึกสารน ้าเขา้-ออกจากร่างกาย 
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1.  เพื่อลดอุบติัการณ์การเกิดภาวะแทรกซอ้นจากโรคหลอดเลือดสมองได ้
2.  พฒันาแนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. สร้างมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ เกิดการแกไ้ข ปรับปรุงวิธีปฏิบติังาน โดยความร่วมมือของ

ทีมพยาบาล และแพทย ์
4.  ผูป่้วยไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ 

           3.4  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
            สามารถน าแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการให้การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองได้  เพื่อลดการเกิด
อนัตรายและภาวะแทรกซอ้นหลงัใหก้ารพยาบาลร้อยละ 100  
 
                                   

 

                ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
                                                                                            
                                                                      (ลงช่ือ) ………………………………….  
                                                                                    (นางสาวกมลวรรณ พลูพิพฒัน์) 
                                                                                                ผูเ้สนอแนวคิด 
                                                                                          วนัท่ี  14 ตุลาคม 2556 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


