
 

 

CPG STROKE 
โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular disease) เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่พบบ่อย เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสอง รองจากโรคมะเร็ง และยังท าให้เกิดภาวะทุพพลภาพ มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้น พบ
ได้ทุกเพศ ทุกวัย  

โรคหลอดเลือดสมอง มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป เป็นความ
ผิดปกติของหลอดเลือดสมอง และท าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน เช่น แขนขาอ่อนแรงหรือ
ชาครึ่งซีกของร่างกายทันทีทันทันใด  พูดไม่ชัด นึกค าพูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจค าพูดทันทีทันใด กลืนล าบาก ปวดศีรษะ
รุนแรงฉับพลันชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน หรือมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินล าบาก เป็นต้น  

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีควบคุมได้ 
1. ความดันโลหิตสูง คือ ความดันตั้งแต่ 140/90 mmHg ขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนที่ไม่เป็นประมาณ 4-6 เท่า โดยความดันโลหิตสูงท าให้ผนังหลอด
เลือดแดงด้านในเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่นและเปราะแตกง่าย 

2. เบาหวาน ผู้ที่ เป็นเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นเป็น 2-3 เท่าของคนที่ไม่เป็น 
เนื่องจากผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมกับอ้วนหรือน้ าหนักตัวมากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญ นอกจากนี้โรคเบาหวานยังท าให้หลอดเลือดฝอยอุดตัน ท าให้สมองขาดเลือดได้ง่าย 

3. ไขมันในเลือดสูง ปกติ Cholesterol ในร่างกายไม่ควรเกิน 200 mg% และระดับไขมันชนิดดีหรือ HDL 
ควรมากกว่า 45 mg% ส่วนไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL ควรน้อยกว่า 100 mg% เนื่องจากไขมันในเลือดที่สูง
จะไปเกาะหรืออุดตามหลอดเลือด ท าให้ผนังหลอดเลือดแดงไม่ยืดหยุ่นเกิดการตีบตันง่าย เลือดจะไหล
ผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะท าให้สมองขาดเลือดและเป็น
อัมพาตในที่สุด วิธีลดไขมันชนิดไม่ดีและเพ่ิมไขมันชนิดดีท าได้โดยการออกก าลังกายสม่ าเสมอและการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันลดลง เพ่ิมผักและผลไม้มากข้ึน 

4. ความอ้วน คนที่มีน้ าหนักตัวมาก จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่าย โดยเฉพาะคนอ้วนแบบ
ลงพุง มีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนั้นควรควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือ ดัชนี
มวลกาย (BMI) ไม่ควรเกิน 23kg/m2 และ รอบเอวไม่ควรเกิน 32 นิ้วในผู้หญิง หรือ 36 นิ้วในผู้ชาย 

5. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจรั่ว ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองมากขึ้น เนื่องจาก ลิ่มเลือดที่อยู่ในห้องหัวใจและตามต าแหน่งต่างๆ ของหัวใจอาจหลุดเข้าไปใน
หลอดเลือดสมองท าให้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันได้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมี
โอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน 5 เท่าของคนท่ีไม่เป็น 

6. ระดับ Homocystein ในเลือดสูง Homocystein เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในกระแสเลือด ค่าปกติ 5-
15 micromoles/liter เนื่ องจาก Homocystein จะท าให้ ผนั งหลอดเลือดแดงชั้น ในหนาตัวขึ้น 
(Atherosclerosis) การป้องกันไม่ให้ระดับ Homocystein สูงท าได้โดยให้รับประทานอาหารที่มี Folic 
acid และหรือรับประทานวิตามินบี 6 หรือ บี 12 เสริม 

7. บุหรี่ สารนิโคตินและคาร์บอนมอนนอกไซด์ในบุหรี่จะท าลายหลอดเลือด ท าให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบประมาณ 2 เท่า 



 

 

8. แอลกอฮอล์ การดื่มสุราจะท าให้หลอดเลือดเปราะหรือเลือดออกง่าย กระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและท า
ให้ผนังหัวใจห้องล่างผิดปกติ น าไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังกระตุ้นให้
เกิดความดันโลหิตสูง และท าให้เลือดแข็งตัวผิดปกติลดการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง 

9. สารเสพติด อาทิ โคเคน แอมเฟตามีน และเฮโรอีน เป็นสาเหตุของสมองขาดเลือดและเลือดออกในสมอง 
โดยการกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัว ท าให้เกร็ดเลือดท างานมากข้ึน เพ่ิมความดันโลหิต ชีพจรเร็ว อุณหภูมิ
สูงขึ้นละเพ่ิมการเผาผลาญในร่างกาย 

10. การด าเนินชีวิต ผู้ที่ท างานนั่งโต๊ะหรือขาดการออกก าลังกายจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้
ที่ท างานที่ใช้แรงและผู้ที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ผู้ที่ชอบรับประทานประเภททอดหรือไขมันมากมีโอกาส
เสี่ยงมากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารพวกปลา ผักใบเขียวและผลไม้ 

11. ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ได้รับฮอร์โมนทดแทน ยาคุมก าเนิด ยาสเตียรอยด์ ภาวะเลือดหนืดข้น 
 

ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
1. อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอดเลือดสมอง เช่น คนที่อายุเกิน 55 ปี จะมีความ

เสี่ยงเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า และคนอายุ 65 ปีขึ้นไปพบมากเป็น 3 เท่าของคนท่ีอายุน้อย 
2. เพศชายเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง แต่ส าหรับผู้หญิงที่มีประวัติใช้ยาคุมก าเนิดจะมีโอกาส

เสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน และถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว เพศหญิงมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเพศชาย 
3. กรรมพันธุ์ ผู้ที่มีประวัติครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นอัมพาต จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนทั่วไป 
4. เชื้อชาติ คนผิวด า (African American) เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนผิวขาว (Caucasians) 2.5 

เท่า สันนิษฐานว่า คนผิวด าอ้วน เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผิวขาวจึงมีโอกาสเกิดโรค
ง่ายกว่า 

5. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ผู้ที่มีประวัติอัมพาต-อัมพฤกษ์ชั่วคราว (TIA) มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เพ่ิมขึ้น 10 เท่า การรับประทานยาป้องกันเกล็ดเลือดจับกลุ่มกันสามารถช่วยป้องกันโอกาสการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองได้ 

  

ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง ต่อร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 
1. ผลกระทบด้านร่างกาย 

1.1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนปลาย 
ด้านตรงข้ามกับพยาธิสภาพในสมอง โดยระยะแรกกล้ามเนื้อจะอ่อนปวกเปียก รู้สึกแขนขาหนักยกไม่
ขึ้นการเคลื่อนไหวล าบากหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หลั งจากพ้นระยะนี้จะเกิดอาการเกร็ง มี
อาการงอของข้อศอก นิ้วมือก าแน่น ข้อสะโพกกางออก ถ้าอาการเกร็งเป็นอยู่นานท าให้กล้ามเนื้อที่
ท าหน้าหน้าที่เหยียดข้อต่างๆ สูญเสียหน้าที่ ส่งผลให้การงอข้อล าบากเกิดข้อติด 

1.2. ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและการสื่อความหมาย พบในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของสมองซีกเด่น
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.2.1 ไม่สามารถเข้าใจความหมายสื่อภาษา (sensory aphasia) เกิดจากการท าลายบริเวณ 
Wernicke’s area ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าใจความหมายของค าพูดที่ได้ยิน หรือไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้แม้มองเห็น (Visual aphasia) เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาเขียน 

1.2.2 ไม่สามารถสื่อความหมายได้ (motor aphasia) เนื่องจากมีการท าลายบริเวณ Broca’ s 
area ผู้ป่วยสามารถเข้าใจความหมายของค าพูดที่ได้ยินได้ แต่จะไม่สามารถพูดหรือเขียน 
บางครั้งออกเสียงไม่เป็นภาษาหรือเขียนไม่เป็นประโยค 



 

 

1.3. ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน พบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 ซึ่ง
ควบคุมการเคี้ยว เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าขณะเคี้ยว
อาหารและเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9,10 และ 12 ควบคุมการกลืนและการเคลื่อนไหวของลิ้น มีผลท า
ให้ผู้ป่วยไม่สามารถเม้มริมฝีปากได้สนิท การเคี้ยวอาหารบกพร่อง ลิ้นไม่สามารถตวัดอาหารใน
ทิศทางต่างๆได้ กล้ามเนื้อช่องปากและคอหอยอ่อนแรงไม่สามารถผลักอาหารเข้าหลอดอาหารได้ 

1.4. ความผิดปกติเกี่ยวกับความรู้สึกและการรับรู้ได้แก่ การสูญเสียความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด แรงกด 
อุณหภูมิ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกัน ผู้ป่วยอาจบอกต าแหน่งของจุดสัมผัส
พร้อมกันหลายจุดไม่ได้ ละเลยการเคลื่อนไหวด้านที่เป็นอัมพาต 

1.5. การมองเห็นผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดคือ ตาบอดครึ่งซีกข้างเดียวกันทั้งสองข้างไม่สามารถมองเห็นซีกที่
เป็นอัมพาต เกิดการละเลยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมด้านที่เป็นอัมพาต จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากความ
ผิดปกติของลานสายตาและระยะการมองเห็น 

1.6. ความผิดปกติเกี่ยวกับสติปัญญาและการรับรู้ที่พบบ่อยคือ การสูญเสียความทรงจ าเป็นความทรงจ าที่
เพ่ิงผ่านไปหรือเป็นการสูญเสียความทรงจ าในอดีตเกี่ยวกับตนเองและเหตุการณ์ที่ผ่านมา 

1.7. ความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่าย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะค้าง หรือไม่สามารถกลั้น
ปัสสาวะได้ 

1.8. ความผิดปกติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์พบว่า ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศลดลงอวัยวะเพศไม่แข็งตัว 
2. ผลกระทบทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านร่างกายมักมีผลกระทบด้านจิตใจร่วมด้วย ซึ่งได้แก่มี

ความรู้สึกสูญเสีย ความวิตกกังวล ความเครียด ความก้าวร้าว ภาวะซึมเศร้า 
2.1. การสูญเสีย ได้แก่ เสียความภูมิใจในตัวเอง เสียความรู้สึกมั่นคง สูญเสียเป้าหมายในชีวิตที่หวังไว้ 

อารมณ์ที่ตอบสนองต่อการสูญเสียคือ ความเสียใจ ถ้าไม่สามารถปรับได้จะแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกออกมา 

2.2. ความเครียด เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคนี้ เนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ท าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย รวมทั้งการ
ที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นท าให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดได้ 

2.3. ความวิตกกังวล เป็นพ้ืนฐานการตอบสนองต่อความเครียดที่ยาวนานที่กระท าออกมาเพ่ือต่อสู้สิ่ง
คุกคาม อาการของความวิตกกังวลเป็นอาการของความกลัว เกิดจากประสบการณ์การรับรู้แขนขา
อ่อนแรงมากขึ้นและความรู้สึกไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมีผลให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย 
คือ ใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อย หายใจไม่ออก ปากแห้ง มือเท้าเย็น นอนไม่หลับ ถ่ายเหลว กลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ 

2.4. ความก้าวร้าว เป็นการกระท าในลักษณะของการท าร้าย หรือค าพูดที่รุนแรงต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างขาดความยับยั้งชั่งใจ ท่าทางที่ไม่เป็นมิตร ทุบท าลายสิ่งของ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมี
อาการหงุดหงิด หมดหวังได้ง่าย 

2.5. ภาวะซึมเศร้า พบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา 
3. ผลกระทบด้านสังคม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท าให้เกิดปัญหาทางสังคมดังนี้  การเปลี่ยนแปลง

สัมพันธภาพของผู้ป่วยกับญาติ ผู้ป่วยกับสังคมและบทบาทในสังคม 
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นไม่ว่าเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ตามจะท าให้ผู้ป่วยและ

ครอบครัว ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องได้รับการตรวจ
รักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  

 



 

 

แนวทางการท า Stroke alert and Stroke awareness ของโรงพยาบาล 
 

1. แจกสติ๊กเกอร์/ไวนิล /คู่มือ/โปสเตอร์ :NCD จัดท าโดยงบ เขตบริการท่ี 12/สปสช เขต12 
2. ป้ายโฆษณา Stroke Fast Track ขนาดใหญ่ ตามสถานที่ส าคัญ 
3. ให้ความรู้ “FAST” แกนน าในชุมชน/ จิตอาสา/ผู้น าชุมชน/องค์กรท้องถิ่น จัดท าโดยงบ เขตบริการที่ 12/

สปสช. เขต12 
4. คืนข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยให้ชุมชนทราบสถานการณ์ของโรคเรื้อรังในชุมชน 
5. ท าสื่อให้ความรู้ CD/ สปอร์ตวิทยุ/วิดิทัศน์เป็นภาษาท้องถิ่น  ใช้ประชาสัมพันธ์ ที่โรงเรียน/สถานบริการ

สาธารณสุข/สถานที่ส าคัญในชุมชน/ศูนย์การค้า 
6. สนับสนุนให้แกนน าชุมชน/ ผู้ป่วย เป็นวิทยากร 
7. การให้ข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต/หัวใจ/เบาหวาน ให้สามารถ ควบคุมโรคได้ 
8. จัดท าแผนผังครอบครัวของชุมชน Family Tree ระบุโรคของบุคคลในครอบครัว และค้นหาผู้ป่วยในชุมชน 
9. จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชน เช่น รถฉุกเฉินของอบต./ทีมงานในชุมชน 
10. จัดท าโซนในการขอความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทราบ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทันที 
11. จัดท าสายด่วน Stroke  Fast  Tract :  1669 /พยาบาลทีม refer/Stroke 
12. จัดฐานข้อมูลผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงและท่ีอยู่  ให้สถานบริการสาธารณสุข/ทีมกู้ภัย เข้าถึงได้สะดวก 

 
แนวทางการท า  consult   Stroke  Fast  Track 

1. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรึกษาอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา เช่น โทรศัพท์, Line, Video call 
2. ประสานผ่านระบบการส่งต่อปกต ิ(refer) 

                         
แนวทางการดูแล ผู้ป่วย Stroke Fast Track 

1. แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ รพช/รพสต/ทีมกู้ภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางการดูแลท่ี 1 แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีมกู้ภัย / หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
 

ผู้ป่วยมีความผิดปกต ิ
□ น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมง 

เวลา…………………..น. 
□ มากกว่า 4.5 ชั่วโมง 

 

   
ความดันโลหิต  …………………/………………….. mmHg 
ระดับน้ าตาล  
(DTX) 

……………………mg/dL  
(ถ้าน้อยกว่า 80 mg/dL ให้น้ าตาลทางหลอดเลือดหรือปาก) 

ระดับความรู้สึกตัว 
(Glasgow coma scale) 

E…………..V…………..M………….. 

 
***หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรือซมึลง  

อาจเป็นโรคหลอดเลอืดสมองรีบน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน*** 
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อาการ/ตรวจ ปกติ ผิดปกต ิ
(ให้พาไปโรงพยาบาลทันที) 

1. ใบหน้าอ่อนแรง 
(ยิ้ม หรอื ยิงฟัน) 

□ ใบหน้า 2 ข้างเทา่กัน □ ใบหน้าข้างหน่ึงไม่ขยับ 

2. แขน/ขาอ่อนแรง 
(ยกแขน/ขา ให้เดิน) 

□ ยกแขน/ขาได้ปกติ เดิน
ได้ปกติ 

□ แขน/ขาข้างใดข้างหนึ่ง
อ่อนแรง เดินไม่ได ้

3. การพูด 
(พูดประโยคสั้นๆ ถามชือ่) 

□ พูดได้ ตอบได้ พูดชดั □ พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด  ถาม
ไม่ตอบ ไม่ท าตามสั่ง  



 

 

แนวทางการดูแลที่ 2 แนวปฏิบัติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีโ่รงพยาบาลชุมชน   
    

 
 
หมายเหต ุ
 *เวลาในการ Activate Stroke Fast Track ในแต่ละโรงพยาบาลชุมชน สามารถเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
โดยเวลาที่เหมาะสม (นาที) คือ 270 - เวลาเดินทางจากรพช. ไปยังโรงพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง - เวลาเฉลีย่ Door to needle 
time ของโรงพยาบาลนั้นๆ 
 ผู้ป่วยควรอยู่ท่ีโรงพยาบาลชุมชน ไม่เกิน 30 นาที และควรรีบส่งต่อให้เร็วที่สุด โดยระยะเวลาส่งต่อควรน้อยกว่า 60 นาที 
 ในกรณีที่โรงพยาบาลชุมชนส่ง LAB ได้ ให้ส่งตรวจทันที และส่งผลตามมาทันทีเมื่อไดผ้ล LAB 
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ACTIVATE 

STROKE FAST TRACK 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 3 ใบส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 
ใบส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) 

 
วันท่ี……………………………….. 

ถึง โรงพยาบาล……………………………………………….. 
จาก โรงพยาบาล……………………………………………... 
 
ชื่อผู้ป่วย…………………………………………………………………… อายุ……………………..ปี เพศ □ ชาย □ หญิง 

เลขบตัรประชาชน…………………………………………………………………………………………………………………….. 

อาการ แขนขาชาหรืออ่อนแรง ข้างใดข้างหนึ่งทันที   □ ซา้ย  □ ขวา 

 มุมปากตก       □ ซา้ย  □ ขวา 

พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ พูดลิ้นคับปาก    □ ใช ่  □ ไม่ใช ่

เดินเซ เวียนศีรษะทันทีทันใด     □ ใช ่  □ ไม่ใช ่

ตามองเห็นภาพซ้อนหรือมืดมัวข้างใดข้างหนึ่งทันที  □ ใช ่  □ ไม่ใช ่

ปวดศีรษะอย่างรุนแรงชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน   □ ใช ่  □ ไม่ใช ่

วนัท่ีมีอาการผิดปกติ…………………………………………………………………….เวลา…………………..…………….น. 

STROKE FAST TRACK (ทางด่วนโรคหลอดเลอืดสมอง) □ ใช่  □ ไม่ใช่ 

ความดนัโลหิตแรกรบั……………………………………mmHg  

ระดบัน า้ตาลแรกรบั……………………..…….mg/dL 

ระดบัความรูส้กึตวั E…………..V…………..M………….. 
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แนวทางการดูแลที่ 4 แนวปฏิบัติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีโ่รงพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง     
(Acute Stroke Ready Hospital, Primary Stroke Center, Comprehensive Stroke Center) 
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ACTIVATE 

STROKE FAST TRACK 



 

 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 5 แนวปฏิบัติทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) 
ปรับปรุงจากแนวทางการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ อดุตัน ปี 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO YES 

Non contrast CT brain Refer 

Non stroke/ICH Normal/early ischemic lesion 

Appropriate 
treatment 

Consider IV rt-PA 
± CTA and consider 

endovascular treatment if 
suspected and available 



 

 

แนวทางการดูแลท่ี 6 แนวปฏิบัติทางโรคหลอดเลือดสมอง  (non Stroke Fast Track) 
ปรับปรุงจากแนวทางการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ปี 2562 

 

Non stroke/ICH Normal/hypodensity lesion 
suggested ischemic stroke 

Appropriate 
treatment Treat acute ischemic stroke 

General management 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 7 แบบคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยมอีาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
แบบคัดกรองผู้ป่วยท่ีสงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรงพยาบาล…………………….. 

ชื่อ-สกุล............................ อายุ..........ปี HN…………… รับว.ด.ป...............เวลา............น. □ รถนอน □ รถนั่ง  □ เดินได้ 
วดป.ที่เกิดอาการ.............................เวลา………....น.(ระบุเวลาที่ชัดเจน หากไม่แน่นอนให้นับเวลาสุดท้ายที่ผู้ป่วยยังปกติ)     
อาการส าคัญ/ประวัติการเจ็บป่วย........................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................................................................................. ........... 
ผู้น าส่ง……............................................................................................................. .............................................................. 

การประเมินสภาพผู้ป่วย บันทึกผลการประเมินผู้ป่วย ลงชื่อ 
ประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมอง 
1. กล้ามเนื้อใบหน้า : ยิ้มหรือยิงฟัน   
2. กล้ามเนื้อแขน : หลับตา ยกแขน 2 
ข้าง และเหยียดออกมาข้างหน้าค้างไว้ 
10 วินาท ี
3. การพูด : พูดประโยคง่าย โต้ตอบได้ 
4. เดินเซเวียนศีรษะทันที ทันใด  
5. เห็นภาพซ้อนหรือมืดมัว ข้างใดข้าง
หนึ่ง 
6. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 
(หลักการวินิจฉัย : เป็นทั้งซีก ทันที 
ทันใด) 

ประเมินเวลา...................น.  
พบ 1 ใน 6 อาจเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
□ ปกติ       □ มุมปากยกข้ึนไม่เท่ากัน 2 ข้าง.. 
□ ปกติ       □ ยกแขนไม่ได้ หรือยกขึ้นไม่เท่ากัน 2 ข้าง  
□ ปกติ       □ พูดไม่ได้ พูดไม่ออก พูดฟังไม่รู้เรื่อง พูดผิด
บางค า 
□ ปกติ       □ เดินเซ ลุกยืนไม่ได้.. 
□ ปกติ       □ เห็นภาพซ้อน ตามองเห็นผิดปกติ 
□ ปกติ       □ ปวดศีรษะมาก คอแข็ง อาเจียนมาก 
อาการที่เป็น  □ เป็นทันที ทันใด         
ด้านของร่างกายที่มีความปิดปกติ  □ ซ้าย     □ ขวา 

 

V/S แรกรับและการประเมินสภาพ
อ่ืนๆ 
ประเมิน : Vital signs, ABC, DTX 
GCS, Pupil size, Motor power, 
EKG, Underlying disease 

BT ………..................○C        BP………..................mmHg   
PR ……….................. /min    RR ……….................. /min 
DTX ………............... mg/dL SpO2 ………................%  
GCS   E..……..V..……..M..……. Pupil  Rt. …….….Lt……….. 
Motor Power  
 
EKG □ regular rhythm    □ irregular rhythm 
โรคประจ าตัว  □ HT   □ DM   □อ่ืนๆ ระบุ....................... 

 

 

□ รายงานแพทย์เวลา.......................น.           □ แพทย์มาดูเวลา.......................น.  
...........................................พยาบาลผู้บันทึก 
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แนวทางการดูแลที่ 8 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันที่มีอาการวิกฤต เข้าพักรักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

และแผนกอายุรกรรม (Critical GCS ≤ 10 /  NIHSS ≥ 15) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                 
 
  

NO YES 

- Basic life support 
- ประเมินอาการทางระบบประสาท 
- ลงนามยนิยอมรับการรักษาในโรงพยาบาล 
- ประเมินปัญหาของผูป่้วยและครอบครัว 
- ใหก้ารพยาบาลเบ้ืองตน้ตามแผนการรักษา พร้อมบนัทึกทางการพยาบาล 
- ประสานงานเก่ียวกบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
- วางแผนจ าหน่าย 
 

Clinical pathway of Ischemic stroke ของหน่วยงาน 
กรณีไม่มี Clinical pathway ให ้Notify แพทย ์

Stable Worse 

Critical Care/Palliative Care 

Dead 

-ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย/จิตใจ 
-Discharge 
-ดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

นดั F/U 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 9 
ผู้ป่วย Ischemic stroke และ Hemorrhagic stroke ที่มีอาการไมว่ิกฤต                                                            

เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (non critical GCS > 10) 
 

 

 

 

 

—  

 
 

—                                                                                                                                  

                                             Yes                          

                                                                                                                         

      
—                                                                                                                                    

หมายเหต ุ   
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวะไม่วิกฤต 

GCS > 10 คะแนน มีระดับความรู้สึกตวัค่อนข้างดี อาการทีพ่บมักเป็นอาการชา อ่อนแรงของกล้ามเน้ือใบหนา้ แขนและขาชาครึ่งซีก เดินเซไปด้านที่มีพยาธิ
สภาพ พูดล าบาก กลืนล าบาก บางรายมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 

2. ประสานงานระหวา่งแพทย์ พยาบาล 
ผู้ป่วย/ญาติ และลงนามยินยอมรับการรักษา    

3. ปฏิบัติตาม Clinical pathway ที่ก าหนด
จาก Multidisciplinary team พร้อมประสานงานระหวา่งแพทยป์ระจ าบ้าน นกักายภาพบ าบัด นักโภชนากร โดยอยู่ในความดูแลStroke unit/Med. หรือ
ศัลยกรรมประสาท 

NO 

YES 

YES 

Stroke unit/ Med (สมองขาดเลือด) ศลัยกรรมประสาท (เลือดออกในสมอง) 
เขา้ Clinical Pathway ของหน่วยงาน 

Ischemic stroke เขา้ Clinical pathway ของหน่วยงาน
กรณีไม่มี Clinical pathway ให ้Notify แพทย ์

ไม่ผา่ตดั ผา่ตดั 

ผูป่้วย Stable 

Worse 

Critical เขา้ ICU/  
Palliative care 

stable การดูแลผูป่้วยก่อน
และหลงัผา่ผา่ตดั 

-ประเมินการกลืน 
-ประเมิน Fall 
-Early rehab                          
-ให ้Health education 
-D/C 
-ดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

F/U 

Worse 

Critical เขา้ ICU 
Palliative  care 

-ประเมินอาการทางระบบประสาท 
-ลงนามยนิยอมรับการรักษาในโรงพยาบาล 
-ประเมินปัญหาของผูป่้วยและครอบครัว 
-ใหก้ารรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา พร้อมบนัทึกการพยาบาล 
-ประสานงานเก่ียวกบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
-การพยาบาลผูป่้วยก่อนและหลงัการตรวจพิเศษ เช่น CT, angiogram, MRI 
เป็นตน้ 
-วางแผนจ าหน่าย 
 

 

NO 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 9 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

          



 

 

แนวทางการดูแลที่ 10 ตัวอย่างแบบประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉยีบพลันโรงพยาบาลหาดใหญ่ 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 11 ตัวอย่างแบบประเมินความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมอง (NIHSS) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 11 ตัวอย่างแบบสั่งการรักษาผู้ป่วย Stroke Fast Track โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 11 ตัวอย่างแบบสั่งการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

แนวทางการดูแลที่ 11 หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ทางหลอดเลือดด า 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ทางหลอดเลือดด า ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
วันที่……..เดือน………………พ.ศ. ……………. 

 
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า   เป็นการ

รักษามาตรฐานที่ใช้ในการดูแลในการรักษาผู้ป่วย โดยมีโอกาสที่จะใช้ยาได้ภายใน 4.5 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงเริ่มให้
ยา ทางหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขอชี้แจงประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด า ดังนี้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยามีอาการดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง และมีอาการเกือบเป็นปกติที่
เวลา 3 เดือน เป็นจ านวน 31-50 % เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา จะมีอาการดีขึ้นหลัง 24 ชั่วโมง หรือมีอาการเกือบปกติที่ 3 
เดือนเพียงแค่ 20-30 % 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เลือดออกในสมอง 6.4 
% เลือดออกที่ร่างกายส่วนอื่นๆ การแพ้ยา แต่อย่างไรก็ตามการคัดเลือกสภาวะผู้ป่วยที่เหมาะสม ก็จะสามารถช่วยลดโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ 

หนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้า……………………………………………..ผู้ป่วยหรือผู้อนุญาต*        
(มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็น………………………………….ของผู้ป่วยชื่อ……….………………………….……)  
HN……………………………………………….ได้อ่านและตรวจสอบดูโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว 
o ขอยินยอมให้ฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภาวะแทรกซ้อน ข้าพเจ้า  จะ

ไม่ถือเป็นความผิดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเพ่ือด าเนินคดีกับบุคลากร และส่วน
ราชการต้นสังกัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ    

o ไม่ยินยอมให้ฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้ยินยอม*/ผู้ไม่ยินยอม 
       (……………………………………………………………...) 
มีความเก่ียวข้องเป็น……………………………………………….ของผู้ป่วย* 
ลงชื่อ…………………………………………………………...พยาน 

(……………………………………………………………...) 
ลงชื่อ…………………………………………………………...พยาน 

(……………………………………………………………..) 
วันที่……………เดือน…………………………พ.ศ. ………… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตัน เบื้องต้น 

- เฝ้าระวังการหายใจผิดปกติ รักษาระดับ O2 sat ≥ 94% (ถ้าระดับ O2 sat < 94% ควรให้ออกซิเจนเพ่ิมเติม)  
- แนะน าใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลง  
- ติดตามกราฟการเต้นของหัวใจแบบต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแรก 
- การให้ยาลดความดันโลหิต  

o กรณีท่ี SBP ≤ 220 mmHg และ/หรือ  DBP ≤ 120 mmHg ไม่ต้องให้ยาลดความดันโลหิตยกเว้น ผู้ป่วยมี
อาการต่อไปนี้ 
 ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) 
 หลอดเลือดเอออติกแตกเซาะ (aortic dissection) 
 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute myocardial ischemia) 
 ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) 
 ภาวะสมองผิดปกติจากความดันโลหิตสูง (hypertensive encephalopathy) 

o กรณีท่ี SBP > 220 mmHg และ/หรือ DBP 121-140 mmHg โดยวัดห่างกันอย่างน้อย 20 นาที 2 ครั้ง 
 ถ้าไม่ต้องงดน้ างดอาหาร พิจารณาให้ Captopril 6.25-12.5 mg (¼-½ เม็ด) ทางปาก ออกฤทธิ์

ภายใน 15-30 นาที อยู่ได้นาน 4-6 ขั่วโมง 
 Nicardipine 5 mg/hr IV ในช่วงแรกพิจารณาให้ 0.5-1 mg IV นาน 1-2 นาที ค่อยๆ ปรับเพ่ิมครั้ง

ละ 2.5 mg/hr ทุก 5 นาที จนความดันโลหิตลดลงตามเป้าหมาย (ลดลง 10-15%) 
 ห้ามให้ Nifedipine อมใต้ลิ้นหรือทางปาก เนื่องจากไม่สามารถควบคุมผลของยาที่แน่นอนได้ 

o กรณีท่ี DBP > 140 mmHg โดยวัดห่างกันอย่างน้อย 5 นาที 2 ครั้ง 
 Nitroprusside 0.5 µg/kg/min IV ในช่วงแรก จากนั้นปรับขน่าดยาทีละน้อย จนความดันโลหิต

ลดลงตามเป้าหมาย (ลดลง 10-15%) 
 Nitroglycerine 5 mg IV หลังจากนั้นให้ 1-4 mg/hr จนความดันโลหิตลดลงตามเป้าหมาย (ลดลง 

10-15%) 
o หากผู้ป่วยมีประวัติความดันโลหิตสูงอยู่เดิม และได้รับยามาก่อน พิจารณาหยุดยาทุกตัว ยกเว้นยากลุ่ม Beta-

blocker ได้แก่ propranolol, atenolol, metoprolol, carvedilol เป็นต้น 
o ส าหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในระยะยาว พิจารณาเริ่มยาหลังจากเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 

และอาการทางระบบประสาทคงท่ีอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง โดยให้ยาลดความดันอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
- การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ควรพิจารณาให้สารน้ าประเภท isotonic solution ได้แก่ 0.9% NSS 40-80 ml/hr  
- พิจารณางดอาหารและน้ า ในกรณีท่ีผู้ป่วย 1) ซึม, 2) มีภาวะ Large infraction หรือ 3) มีแนวโน้มที่จะได้รับการผ่าตัด 
- ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

o ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวาน ควบคุมน้ าตาลระหว่าง 80-140 mg/dl 
o ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน ควบคุมน้ าตาลระหว่าง 140-180 mg/dl 
o ควรให้การรักษาระดับน้ าตาลต่ า ถ้าระดับน้ าตาลต่ ากว่า 60 mg/dl 

- การให้ยาลดไข้ ในกรณีท่ีมีไข้ พร้อมทั้งหาและรักษาตามสาเหตุ 
- พิจารณาให้ยากันชัก ถ้าผู้ป่วยมีอาการชัก 
- รักษาโรคอ่ืนๆ ร่วมกันไป เช่น โรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในโลหิตสูง 



 

 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตันในระยะเฉียบพลัน 

- ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelets) 
o พิจารณาให้ Aspirin 300-325 mg/day ภายใน 48 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วย Large infraction หรือแพ้ยา 

aspirin 
o การให้ยา DAPT พิจารณาให้ในผู้ป่วยที่เป็น TIA และมี ABCD2 score ≥ 4 คะแนน หรือ minor stroke 

NIHSS ≤ 3 คะแนน โดยให้ Aspirin 300-325 mg ร่วมกับ Clopidogrel 300 mg ในครั้งแรก หลังจากนั้นให้ 
Aspirin 81 mg ร่วมกับ Clopidogrel 75 mg 21 วัน หลงัจากนั้นพิจารณาเปลี่ยนเป็น ASA 81 mg/day ถ้า
ผู้ป่วยไม่เคยได้รับ Aspirin มาก่อน หรือให้ Clopidogrel 75 mg/day ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยได้ Aspirin มาก่อน
เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 

o ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน เคยได้รับยา Aspirin อยู่แล้ว ให้พิจารณาเปลี่ยนเป็น 
Clopidogrel 75 mg/day หรือ Cilostazol 200 mg/day 

- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันในระยะ
เฉียบพลัน 

- พิจารณางดน้ าและอาหารและปรึกษาประสาทศัลยแพทย์ ในกรณี 
o Malignant MCA infraction 
o Cerebellar infraction 
o Acute hydrocephalus 
o อาการทางระบบประสาทเลวลงจากภาวะสมองบวมหรือเลือดออกในสมอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การตรวจหาสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง 
 
o การตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

o Blood test: FBS, CBC, lipid profile (total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL),BUN, Creatinine, 
electrolyte, liver function test, PT, PTT, INR, urine examเพ่ือประเมิน baseline condition  

o ส่วน VDRL, FTA-ABS, TPHA อาจพิจารณาเจาะในรายที่สงสัย neurosyphylisCardiac work up : CXR, EKG
พิจารณา cardiac monitoring อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เพ่ือค้นหาภาวะ Atrial fibrillation 

o ในกรณีที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ 
o Echocardiogram / transesophageal echocardiogram, Holter monitoring (option) 

o ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 45 ปี และไม่มีหลักฐานว่ามีลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ และไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญในการเกิด atherosclerosis เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ 
o ESR 
o ANA profile 
o Coagulogram, protein C, protein S, antithrombin III, anticardiolipin, lupus anticoagulant, 

homocysteine, (factor V laiden, prothrombin gene เป็น option) 
o Vascular work up 
o Anti HIV 

o การตรวจเพิ่มเติมในกรณีท่ีสงสัย intracranial /extracranial stenosis พิจารณาท า vascular work up 
o Carotid duplex ultrasonography 
o Transcranial Doppler ultrasonography 
o Magnetic resonance angiography 
o Computerized angiography 
o Cerebral angiography 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงจากแนวทางการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ อดุตัน ปี 2562 



 

 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเปลี่ยนแปลงแย่ลง 
ควรพิจารณาสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงจากแนวทางการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ อดุตัน ปี 2562 



 

 

การดูแลรักษาและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองไมใ่ห้กลับมาเป็นซ้ า (Secondary Prevention) 
 

o Cerebral Thrombosis/TIA 

 
o Cardio-embolic stroke 

o พิจารณาให้ Vitamin K antagonist (VKA) anticoagulant โดยรักษาระดับ INR 2-3 ใน 
 ผู้ป่วย Paroxysmal AF, Persistent AF ท่ีมี CHA2DS2-VASc score > 2 ในผู้ชายและ 

> 3 ในผู้หญิง 
 Acute MI with LV thrombus 
 Cardiomyopathy with left atrial/left ventricular thrombus 
 Rheumatic mitral valve disease 

o ระดับ INR 2.5-3.5 ในกรณี  Mechanical heart valve 
o อาจพิจารณายากลุ่ม Non vitamin K antagonist anticoagulant ในผู้ป่วยท่ี   HASBLED 

score > 3 และในกรณีให้ยากลุ่ม VKA ควบคุมระดับ INR ไม่ได ้
o Extracranial carotid stenosis 

o พิจารณาท า carotid endarterectomy หรือ angioplasty ในผู้ป่วยท่ีหลอดเลือดแดง carotid s
ตีบ 70-99% ภายใน 2 อาทิตย์หรือ 6 เดือนหลังจากเกิดโรค 

o ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
o ควบคุมความดันโลหิต < 140/90mmHg (<130/90 mmHg in lacunar stroke) 
o ควบคุมระดับไขมันในเลือด ด้วย moderate to high intensity statin 
o ควบคุมระดับน้ าตาลให้ HbA1C < 7.0  
o ลดความอ้วย ให้ BMI < 23Kg/m2 
o ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
o เลิกบุหร่ี/แอลกอฮอล์        
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การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะเฉียบพลัน 
1. Respiration (การหายใจ) 

 ในผู้ป่วยท่ีมีระบบหายใจล้มเหลว หมดสติ เส่ียงต่อการส าลัก ควรใส่ท่อช่วยหายใจ 
2. Blood pressure (ความดันโลหิต) 

 เป้าหมาย 
 หลีกเลี่ยงภาวะความดันโลหิตต่ า 
 ควบคุมความดันโลหิต ≤ 140/90 mmHg โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง 

2.1 ยาให้ยาทางหลอดเลือดด าด้วยอัตราเร็วคงท่ี (continuous infusions) ควรให้ infusion 
pump เพ่ือได้ยาท่ีถูกต้อง 

 Nicardipine ขนาดยาเริ่มต้นท่ี 2.5 mg/hr (ผสมยาให้มีความเข้มข้น 0.1-0.2 
mg/ml) แล้วเพิ่มขนาดยาครั้งละ 2.5 mg/hr ทุก 15 นาที เพื่อให้ได้ความดัน
โลหิตตามเป้าหมาย โดยปรับขนาดยาไม่เกิน 15 mg/hr 

 Nitroglycerine ขนาดยาเริ่มต้น ท่ี  5 mcg/min หลังจากนั้ นปรับครั้ งละ 5 
mcg/min เพื่อให้ได้ความดันโลหิตตามเป้าหมาย ความเข้มข้นสูงสุดไม่ควรเกิน 
400 mcg/ml 

 Labetalol ขนาด 2 mg/min  
2.2 ยาท่ีให้เป็นช่วงๆ (Intermittent dosing) 

 Hydralazine ขนาด 10-20 mg ทางหลอดเลือดด าทุก 4-6 ชั่วโมง 
 Labetalol ขนาด 10-80 mg ทุก 10 นาที 

3. Temperature (อุณหภูมิ) 
 ถ้ามีไข้ควรหาสาเหตุท่ีพบบ่อย เช่น Meningitis, Encephalitis, Pneumonia ให้ยาฆ่าเชื้อตาม
ความเหมาะสม ใหย้าลดไข้ การท าให้อุณห๓มิร่างกายต่ า (hypothermia) 

4. Anticoagulant reversal (ให้ยาต้านฤทธิ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) 
 พิจารณาให้ยาต้านฤทธิ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกรณีคนไข้ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
เพ่ือรักษาโรคประจ าตัว แต่ควรค านึงถึงข้อดี-ข้อเสียจากการให้ยาต้านฤทธ์ิด้วย 



 

 

 

 ที่มา

https://depts.washington.edu/anticoag/home/sites/default/files/GUIDELINES%20FOR%20REVERSAL%20OF%20ANTICO

AGULANTS.pdf 

https://depts.washington.edu/anticoag/home/sites/default/files/GUIDELINES%20FOR%20REVERSAL%20OF%20ANTICOAGULANTS.pdf
https://depts.washington.edu/anticoag/home/sites/default/files/GUIDELINES%20FOR%20REVERSAL%20OF%20ANTICOAGULANTS.pdf


 

 

5. Antiepileptic drug (ยากันชัก) 
 ในผู้ป่ วย ท่ีชักควรให้ยากันชักทุกราย ยาตัวแรกท่ีควรใช้คือ  กลุ่ม  Benzodiazepine เช่น 
Lorazepam 0.1 mg/kg IV ขนาดสูงสุด 4 mg/dose, Midazolam 0.2 mg/kg IM ขนาดสูงสุด 10 
mg/dose, Diazepam 0.15 mg/kg IV ขนาดสูงสุด 10 mg/dose และตามด้วยยาที่ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
ขึ้ น ให้ ท างหลอด เลื อดด า  เช่ น  Phenytoin, Valproate sodium, Levetiracetam, Lacosamide, 
Phenobarbital 

6. Sedation and analgesia 
 พิจารณาให้เพื่อลดอาการปวดและกระสับกระส่าย ควรให้ยาน้อยท่ีสุดท่ีจ าเป็น และควรสื่อสารกับ
ทีมผู้ดูแลอื่นเพื่อสังเกตุอาการทางระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง 

7. Shivering Management 
 พิจารณาให้ยาลดอาการส่ันเพ่ือช่วย การท าให้อุณหภูมิร่างกายต่ า (hypothermia) สะดวกขึ้น เพื่อ
ลดการเพิ่มความดันสมองและลดการใช้ออกซิเจนของสมอง 

8. การรักษาระดับน้ าตาลในเลือด 
 ควรให้ insulin รักษาระดับน้ าตาล เมื่อระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่า 140 mg/dL และรักษาให้
ระดับน้ าตาลอยู่ต่ ากว่า 180 mg/dL 

9. Fluid and electrolyte 
 พยายามควบคุมระดับสารน้ า อย่าให้เกิดภาวะ dehydration หรือ over hydration ควรให้สารน้ า
ชนิด isotonic solution เช่น Normal Saline Solution และควบคุมระดับเกลือแร่ในร่างกายให้ปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงจากคูม่ือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองแตก ปี 2561 



 

 

                        แผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหาดใหญ่       
 

                                                              Rev 7, ต.ค.56   1/6 
 

 
 

Plan  
of  care 

Pre admit Phase Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

1. 
Expected 
outcome 

-สัญญาณชีพและ
อาการทางระบบ
ประสาทคงที่ 
-ทางเดินหายใจโล่ง ไม่
มีภาวะcyanosis keep 

o2 sat  ≥  94% 

-ไม่เกิดการส าลัก 

-ไม่เกิดอุบติเหตจุาก
การพลัดตก หกล้ม
หรือจากการผูกยึด 

-ไม่มีปสัสาวะคั่งค้าง 

-ได้รับการแจ้งผลการ
ตรวจวินิจฉัย แผนการ
รักษาและผลการตรวจ
เบื้องต้น 

-ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิด
โรค 

-สัญญาณชีพและอาการทางระบบ
ประสาทคงที ่
-ทางเดินหายใจโล่ง ไม่มภีาวะ
cyanosis keep o2 sat  ≥  94% 

-มีความรูเ้รื่องโรค อาการ การ
ด าเนินของโรค การตรวจวินจิฉัย
และแผนการรักษาเบื้องต้น 

-ค้นหาผูดู้แลหลัก 
-ประเมินการกลืน/การสื่อสาร/
การปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 

-วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย 

-การป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น 
UII, Pneumonia, Bed sore, DVT, 
ซึมเศรา้ 
-การปรับตัวต่อภาวะการเจ็บป่วย
และภาพลักษณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

-สัญญาณชีพและอาการระบบประสาทคงที ่
-ทางเดินหายใจโล่ง ไม่มภีาวะ cyanosis keep  

o2 sat  ≥  94% 

-สามารถบอกเรื่องโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ
และอาการแสดง การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไขเบื้องต้นได ้

-ประเมินการกลืน/การสื่อสาร/การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

-แนะน าอาหารและวิธีให้อาหารที่เหมาะสม 

-ฝึกการใช้กล้ามเนื้อในการกลืนในรายที่กลืน
ล าบาก 

-การขับถ่ายเป็นไปตามปกต ิ

-สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
-สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองและการฟื้นฟู
สภาพ 

-ประเมินการเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข
ใกล้บ้าน 
-ได้รับการสนับสนุนและก าลังใจในการดูแล
ตนเอง 

-สัญญาณชีพและอาการทางระบบ
ประสาทคงที ่
-ทางเดินหายใจโล่ง ไม่มภีาวะ 
cyanosis  keep o2 sat  ≥  94% 

-ประเมินการกลืน/การสื่อสาร/
การปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 

-สามารถบอกได้เรื่องอาหาร การ
ใช้ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สขุภาพ และการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย 

-ยอมรับและสามารถปรับตัวต่อ
ภาวะการเจ็บป่วยและภาพลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได ้

-ตระหนักและรับรูเ้กี่ยวกับการเกดิ
โรคหลอดเลือดสมองซ้ า และ
ตื่นตัวในการรักษาสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการได้อยา่งรวดเร็ว 

-สัญญาณชีพและอาการทาง
ระบบประสาทคงที ่
-ประเมินความพร้อมก่อน
จ าหน่าย และให้ความรู้
เพิ่มเตมิ 

-ประเมินกิจวัตรประจ าวัน 

-สภาวะทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

-การสื่อสาร 

-การรับรู ้
-การขับถ่าย 

-การเคลื่อนไหว 

-ความเชื่อ 

-ประสานงานกับทีมเยี่ยม
บ้านหรือสถานบริการส่งต่อ 

-วางแผนร่วมกับผูดู้แลใน
การปรับแบบแผนกาด าเนิน
ชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล 

-สัญญาณชีพและอาการทาง
ระบบประสาทคงที ่
-มีความพร้อมในการกลับบ้าน 

-สามารถตอบไดเ้รื่อง 

   -โรค และอาการของโรค 

   -การรับประทานยาต่อเนื่อง 
   -อาหารเฉพาะโรค 

  - การฟื้นฟูสภาพ 

  -การป้องกัน การควบคุมปจัจัย
เสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนและการ
แก้ไขเบื้องต้น 

 -การปรับสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย 

  -การปรับแผนการด าเนินชีวิต
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล 

-การมาตรวจตามนัด 
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Plan of care Pre admit Phase Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

การตรวจร่างกาย 
Pre-admit + Phase OPD/ER 

-Record Time of 
onset.................น. 

-มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี ้
      แขนขาอ่อนแรงข้างใด
ข้างหนึ่งทันที 
     พูดไม่ชัด พูดไมไ่ด้ หรือ
ฟังไม่เข้าใจทันท ี

     เดินเซ เวียนศีรษะทันที 
-ABCs 
-V/S keep BP ≤ 220/120 

-N/S, NIHSS 
-O2 sat keep  ≥ 94% 

-vital sign , neuro sign q 1-2 hr 
keep BP ≤ 220/120 

-NIHSS (ER/SU) 
-ประเมินการกลืน 

-ประเมิน BI, mRS 

-ประเมินระดบัความวิตกกังวล 
-ประเมิน Aphasia 

-ประเมินความเสี่ยง (DVT, UTI, 

Pneumonia, Bed sore, Fall) 

-Vital sing, neuro sign  q 2-4 hr 

keep BP ≤  220/120 

-NIHSS (SU) 
-ประเมินการกลืน 

-ประเมิน BI, mRS 
-ประเมินระดบัความวิตกกังวล 

-ประเมิน Aphasia 

-ประเมินความเสี่ยง (DVT, UTI, 

Pneumonia, Bed sore, Fall) 
 

-Vital sing, neuro sign  q 4 hr  

keep BP ≤  220/120 

-NIHSS (SU) 
-ประเมินการกลืน 

-ประเมิน BI, mRS 

-ประเมินระดบัความวิตกกังวล 

-ประเมิน Aphasia 

-ประเมินความเสี่ยง (DVT, UTI, 

Pneumonia, Bed sore, Fall) 
 

-Vital sing, neuro sign  q 4 hr 

keep BP ≤  220/120 

-ประเมิน BI, mRS 

-ประเมินการกลืน 

-ประเมินระดบัความวิตกกังวล 

-ประเมิน Aphasia 

-ประเมินความเสี่ยง (DVT, UTI, 

Pneumonia, Bed sore, Fall) 
 

-Vital sing, neuro sign  q 4 hr 

keep BP ≤  220/120 
-ประเมิน BI, mRS 

-ประเมินการกลืน 

-ประเมินระดบัความวิตกกังวล 

-ประเมิน Aphasia 

Diagnostic test -DTX, PT, PTT, INR, BS 
-CBC, BUN, Cr, E’lyte, LFT  
-CXR, EKG 
-CT brain non contrast 

-DTX  q 6 hr. keep 80-140 mg% 
-UA 

-FBS 
-Lipid profile 

-Depends on Doctor -Depends on Doctor -Depends on Doctor 

Treatment  Record I/O Record I/O    

Medication 
- HemorrhagicStroke 
(BP 180/90mmHg) 

 -Glycerosteril 500 ml   iv 
-Dexamethasone  5  mg  iv  q 6 hr  
x 3 days 
-Manitol  100 mg iv q 8 hr  x 2 
days 

-Embol  1x3  O pc 
-B1-6-12  1x3  O pc 
-Losec(20)  1x2  O ac 

As  Same  as  day 2 As  Same  as  day 2 H/M 
-Embol  1x3  O pc 
-B1-6-12  1x3  O pc 
-Losec(20)  1x2  O ac 
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Plan of care Pre admit Phase Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Medication HemorrhagicStroke 
(BP 180/90mmHg) 

 
 
 

Medication 
Ischemic stroke 

 

 
 
 
 
 
 
-0.9% NSS 1000 ml iv 40-100 
ml/hr. 

-Ranithidine50 mg  iv q 8 hr. 
-0.9% NSS 1000 ml iv 80 -100  
ml/hr 
-Losec (20) 1x2 O ac 
 
 
-rt-PA  ( ตามข้อบ่งช้ี) 
 -ASA (81) 2x1 O pc 

-ASA (300) 1x1 O pc 
- Enoxaparin 0.4ml sc q...... hr. 
- Enoxaparin 0.6ml sc q...... hr. 
-Plavix (75) 1x1 O pc 
-Lopid lowering 
-................................................. 
-................................................. 
-Losec (20) 1x1 O ac 
-Senokot 2x1 O hs 

 

 
 
 
 
 
 
-Post rt-PA ตาม Guidelines 

-ASA (81) 2x1 O pc 

-ASA (300) 1x1 O pc 
- Enoxaparin 0.4ml sc q...... hr. 
- Enoxaparin 0.6ml sc q...... hr. 
-Plavix (75) 1x1 O pc 
-Lopid lowering 
-............................................... 
-.............................................. 
-Losec (20) 1x1 O ac 
-Senokot 2x1 O hs 
 

 
 
 
 
 
 
As  same  as  day 2 
-B.co 1x3 O pc 
- Folic acid 1x1 O pc 

 
 
 
 
 
 
As  same  as  day 3 
-B.co 1x3 O pc 
- Folic acid 1x1 O pc 
 

 
 
 
 
 
 
Home Medication 

consult  -ประสานงานกับทีมสหสาขา
วิชาชีพตามปัญหาผู้ป่วย 

-เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

-แพทย์ทางเลือก 
 -จิตแพทย์ 
-นักโภชนากร 

-เภสัชกร 
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Plan of care Pre admit Phase Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

consult 
 
 

Activity 

 
 
 
-Bed rest 

-นักสังคมสงเคราะห ์

-นักอรรถบ าบัด 

 
-Bed rest 

-พลิกตะแคงตัว q 2 hr 

-จัดท่านอน พลิกตัว 

-ดูแลปุ่มกระดูก ผิวหนัง 

-ประเมิน braden scale ถ้า < 

16 

ดูแลตามคู่มือป้องกันแผลกด
ทับ 

 
 
 
 

 
 
 

-พลิกตะแคงตัว q 2 hr 

- ambulation บนเตียง 
-ฝึกใช้ bed pan 

-ฝึกการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวัน 

พื้นฐาน 

-สอนญาติเรื่องการจัด
สิ่งแวดล้อมข้างเตียงที่
เหมาะสมกับผู้ป่วย 
-สอนญาติเรื่องการเคลื่อนยา้ย 
การจัดท่าผู้ป่วยบนเตียง 

-สอนญาติเรื่องการท ากายภาพ
เบื้องต้น 

 
 
 

-พลิกตะแคงตัว q 2 hr 

-ฝึกกายภาพเบื้องต้น 

-กระตุ้นกิจวตัรประจ าวันข้างเตียง 

-ฝึกเข้าห้องน้ า 

-passive exercise 

-Active exercise 
-Range of motion 
-Deep breathing 

- สอนญาติเรื่องการจัดท่านอน 
พลิกตะแคงตัว เคาะปอด 

 
 
 

-ฝึกลุกเดินรอบตียง 

-สอนญาติเรื่องการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจาก
เตียง 

-ฝึกเข้าห้องน้ า 

-Review rehab program 

 
 
 

-ประเมินความสามารถในการปฏบิัติ
กิจวัตรประจ าวัน  
-เตรยีมความพร้อมก่อนกลับบ้าน 

-Review rehab program 
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Plan of care Pre admit Phase Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Diet          NPO      

        เหลว 

        โจ๊กข้น 

        อ่อน 

        ธรรมดา 

        Feed 

 

        เหลว 
        โจ๊กข้น 

        อ่อน 

        ธรรมดา 

        Feed 

        โจ๊กข้น 

       อ่อน 

        ธรรมดา 

        Feed 

       โจ๊กข้น 
        อ่อน 

        ธรรมดา 

        Feed 

       โจ๊กข้น 

        อ่อน 

        ธรรมดา 

        Feed 

Education  -การปฏิบตัิตัวขณะอยู่โรงพยาบาล 

-ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ 
ปัจจัยเสี่ยง พยากรณ์โรค 

-.ให้ความรูเ้รื่องการตรวจพิเศษ 
-ให้ความรู้เรื่องแนวทางการรักษา
ดว้ยยา และการผ่าตดั 

-วางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย 

-ค้นหาผูดู้แลหลัก 

-วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย 

-ให้ความรู้ในการปฏบิัติตัวเรื่อง 
-โรค และการควบคุมปัจจยัเสีย่ง 

-อาหารที่เหมาะสมกับโรค 

 -ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และยาที่ใช้
ประจ า 

-กระตุ้นการปฏิบตัิกิจวัตรประจ าวนั 
-การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 
UTI, Bed sore, Fall, DVT, Pneumonia, ข้อ
ติด, pain, จิตใจ 

-วิธีการให้อาหารที่เหมาะสมกับผูป้่วย 

-ประเมินการเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน 

-ทบทวนความรู้และสอนซ้ า 

เหมือนวันท่ี 2 

-การปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน 

-ทบทวนและเตรยีมความรู้
ผู้ป่วยและญาติ ก่อนกลับบ้าน 

-ให้ความรู้เรื่องการเตรียม
สถานท่ี อุปกรณ์และการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ป่วย 

-การปฏิบัตติัวเมื่อกลับบ้าน 

-การสังเกตอาการผดิปกต ิ

-การมาตรวจตามนัด 

-การส่งต่อผู้ป่วยให้สถาน
บริการใกล้บ้าน 

 
 
 
 
 



 

 

แผนการจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ค าชี้แจง :สัญลักษณแ์สดงบทบาทของสาขาวชิาชีพ      แพทย ์         พยาบาล          นักกายภาพบ าบดั        นักโภชนาการ             นักอรรถบ าบดัและนัจกรรมบ าบดั         จติแพทย์       * HHC          
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Pre admit  
Phase 

Inpatient phase 
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 HHC 

 ให้ความรู้เรื่อง 
 - แผนการรักษาและการ
วินิจฉยั 
-ผลการตรวจร่างกาย 
-การปฏิบัติตนขณะอยู่
โรงพยาบาล 
  เตรียมความพร้อมของผู้ดูแล 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร/แหล่ง
ประโยชน ์

    ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้ดูแลและให้
ความรู้เรือง 
  -กฎระเบยีบของ
โรงพยาบาล 
 -โรคและอาการ 
 -ดูแลผู้ป่วยหรือป้องกันการ
ส าลัก การหกล้ม พลัดตก 
    ประเมินความรู้ ความ 
สามารถของผู้ดูแลและสอน
การดูแลความสะอาด
ร่างกาย 
   อธิบายแผนการรักษา ผล
การตรวจวินิจฉยัและ
พยากรณ์โรค 
    แนะน าวธิีการสื่อสารกับ
ผู้ป่วย 
    ประเมินระดับความวิตก
กังวล  
กรณีมีปัญหาซึมเศร้าปรึกษา
แพทย ์

   สอนและฝึกทกัษะของ
ผู้ป่วยหรือผู้ดแูล เร่ือง 
  -โรค ปัจจยัเส่ียง อาการ 
อาการแสดง การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน และการ
แก้ไขเบื้องต้น เช่น ชัก 
แผลกดทับ ปอดอักเสบ
จากการส าลัก 
 
-ฝึกการใช้กลา้มเน้ือการ
กลืน 
-แนะน าวิธกีารสื่อสาร 
 
    ฝึกการพูด 
   ฝึกการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย (PT,OT) 
   สนับสนุนและให้
ก าลังใจแก่ผู้ปว่ย ผู้ดูแล 
    Consult  จิตแพทย ์

        วางแผนจ าหน่าย
ร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ในการปรับแผนการ
ด าเนินชีวิต 
     ประเมินความ
พร้อมก่อนการจ าหน่าย 
 
    ประสานงานกับ
พยาบาลเยี่ยมบ้านหรือ
สถานบริการใกล้บา้น 
     สอนเรื่อง อาหาร
เฉพาะโรค 
     ประเมินสุขภาพจิต 

     ประเมินและทบทวน
ความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแล เร่ือง 
-อาหารเฉพาะโรค 
-การใช้ยาและอาการ
ข้างเคียงของยา 
-การจัดสิ่งแวดลอ้มที่บ้าน 
-การปรับแผนการด าเนิน
ชีวิต 
-การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน และการ
แก้ไขเบื้องต้น 
     ก าหนดวธิีการสื่อสาร
กับพยาบาล ผู้จัดการการ
ดูแลเมื่อมีปัญหาหรือข้อ
สงสัย 

   ประเมินความสามารถของผู้ป่วยและผู้ดูแลในเรื่อง 
-การรับประทานอาหารเฉพาะโรค 
-การใช้ยาและการเฝ้าระวังอาการขา้งเคียงของยา 
-การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการแก้ไขเบื้องต้น 
-การปรับแผนการด าเนินชีวิตของผู้ดูแลหรือผู้ป่วย 
-ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาผู้ป่วย 
   ประเมินสัญญาณชีพ ระบบประสาท ความเข้มแข็งของ
แขนและขา และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 
- การมาตรวจตามนัด   
- การส่งต่อ  
- การอ านวยความสะดวกในการกลบับ้าน 
-ติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านและประเมินความสามารถขอผู้ปว่ย
และผู้ดูแลในเรื่อง 
-การรับประทานอาหารเฉพาะโรค 
-การใช้ยาและการเฝ้าระวังอาการขา้งเคียงของยา 
-การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการแก้ไขเบื้องต้น 
-การประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านได้
เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 
-การปรับแผนการด าเนินชีวิตของผู้ดูแลหรือผู้ป่วย 
-ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาผู้ป่วย 
-ประเมินสัญญาณชีพ ระบบประสาท ความเข้มแข็งของแขน
และขา และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 
 การแจ้งผลการเยี่ยมและประสานงานกบัพยาบาลผู้จัดการ
ดูแลผู้ป่วย 

* ติดตามดูแลผู้ปว่ยที่บา้นและประเมิน  
ความสามารถของผู้ป่วยและผู้ดูแลใน
เร่ือง 
-การรับประทานอาหารเฉพาะโรค 
*  การใช้ยาและการเฝ้าระวังอาการ
ข้างเคียงของยา 
* การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการ
แก้ไขเบื้องต้น 
-การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอกบ้านได้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้ป่วย 
* การปรับแผนการด าเนินชีวิตของ
ผู้ดูแลหรือผู้ป่วย 
* ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาผู้ปว่ย 
* ประเมินสัญญาณชีพ ระบบประสาท               
ความเข้มแข็งของแขนและขา และภาวะ             
แทรกซ้อนต่าง ๆ 
 * การแจ้งผลการเยี่ยมและประสานงาน
กับ    พยาบาลผู้จัดการดูแลผู้ป่วย 

 
 



 

 

Discharge planning ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
Team Day 1 Date……../………/……. Day 2 Date……../………/……. Day3 Date……../………/… Day 4 Date……./……/……. Day 5Date……./……  

/…… 
แพทย์     วินิจฉัย (ส่ง CT brain), รักษา 

    อธิบายเกี่ยวกับโรค อาการ 
     ให้การรักษา 
     ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค การ
รักษากับผู้ป่วยและผู้ดูแล 

    ให้การรักษา 
    ส่งปรึกษากายภาพ แพทย์
แผนไทยโภชนากร ตามความ
เหมาะสม 

    ให้การรักษา 
    ติดตามผลการปรึกษา 

    จ าหน่าย 
    ส่งต่อ PCU 
    นัด F/U 

พยาบาล     ประเมินปัญหาความต้องการ
การดูแลต่อเนื่อง 
    ประสานกับทีมเพ่ือก าหนด
แผนการดูแล 
    ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การ
รักษาที่ได้รับ 
    แนะน าเรื่องการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน     
 
 
 
 

    ให้ข้อมูลสุขภาพตามรูปแบบ 
DEMETHOD และสอนเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยเรื่องการออกก าลัง
กาย การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
    ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การ
รักษาที่ได้รับ 
    ประเมินหาผู้ดูแลหลัก 
    ประเมินความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
    แจกคู่มือการดูแลผู้ป่วย 

    ประเมินความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
    ฝึกทักษะในการดูแลตนเอง
ให้กับผู้ป่วย/ผู้ดูแล เช่น การ
เคลื่อนย้าย การจัดสิ่งแวดล้อม 
การท ากายภาพบ าบัดเบื้องต้น 
การให้อาหารทางสายยาง การ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย 
    ประสานงานกับทีมตามสภาพ
ปัญหาผู้ป่วย/ผู้ดูแลที่เกิดข้ึน 

    จัดให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแลอยู่ใน
ห้องท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้
โดยมีพยาบาลเป็นผู้ประเมิน 
    เตรียมความพร้อมที่บ้าน
โดยประสานงานกับทีมท่ี
เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง
กับทีม HCC 
 

    สรุปผลก่อนจ าหน่าย
และสรุปใบส่งต่อการ
ดูแลให้กับทีม HCC 
    ประเมินความพึง
พอใจของผู้ป่วยและญาติ 

 

 

 

 



 

 

Team Day 1 Date……/……/……. Day 2 Date……../………/……. Day3 Date……./……/……. Day4 Date……./……/……. Day5 Date……./……/……. 
เภสัชกร     จ่ายยาผู้ป่วยตามแผนการ

รักษา 
-     ประเมินปัญหาความต้องการ

ของผู้ป่วย/ผู้ดูแล 
    ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้ยา
กับผู้ป่วย/ผู้ดูแล/ครอบครัว 

    ประเมินผลเกี่ยวกับการใช้
ยากับผู้ป่วย/ผู้ดูแล/ครอบครัว 
  
 

    สรุปปัญหาและวางแผนเพ่ือการ
ส่งข้อมูลไปยังทีมดูแลต่อเนื่อง 
  

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

แพทย์แผนไทย 

    รับปรึกษา PM & R 
 
    รับปรึกษาปัญหาเรื่องการ
นวดเพ่ือฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ  

     ประเมินปัญหา/สอน Rehab 
program 
    ประเมินความรู้ของผู้ดูแลใน
การใช้แพทย์ทางเลือกในการดูแล
ผู้ป่วย 

    รับปรึกษา/สอนการจัดท่าและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
    ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้
แพทย์ทางเลือก เช่นการนวด
กล้ามเนื้อที่ถูกต้องแก่ผู้ดูแล 

    ทบทวน Rehab program 
    ติดตามผล 

    สรุปปัญหาและวางแผนเพ่ือการ
ส่งข้อมูลไปยังทีมดูแลต่อเนื่อง 
 

โภชนากร     ก าหนดแผนการให้อาหาร
เป็นจ านวนพลังงาน/มื้อ โดยรับ
แจ้งจากพยาบาล     

    จัดอาหารตามแผนการรักษา 
    รับปรึกษาปัญหาภาวะ
โภชนาการโดยเฉพาะในรายที่มี
โรคร่วม เช่นเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

    ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตามหอ
ผู้ป่วย 
    สอน/สาธิตการท าอาหารทาง
สายยางโดยมีคู่มือประกอบ 

    ติดตามเยี่ยม 
    ประเมินผล     
    ติดตามเยี่ยมก่อนจ าหน่าย 
    ประเมินปัญหาหลัง
จ าหน่าย 

    สรุปปัญหาและวางแผนเพ่ือการ
ส่งข้อมูลไปยังทีมดูแลต่อเนื่อง 
 

HCC -      รับปรึกษาทางโทรศัพท์ 
     

    ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตามหอ
ผู้ป่วย 
   

    ติดตามเยี่ยมก่อนจ าหน่าย 
    ประเมินปัญหาหลัง
จ าหน่าย 

    นัดหมายการเยี่ยมบ้าน 
    ประชุมปรึกษาในทีมเยี่ยม 
 

 

 rt-PA            Yes           No               STROKE  FAST  TRACK  CARE  MAP  HATYAI  HOSPITAL Sticker ช่ือ-สกุลผูป่้วย 



 

 

Aspect of 
care 

ER 
Date……./……./…….. 

Stroke Unit/Med 
Day1 Date……/…../… 

Day 2 
Date……/…../…. 

Day 3 
Date……/…../…. 

Day 4-5 
Date……/…../…. 

Day  D/C 
Date……/…../…. 

Assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lab & Tests 

    Time of onset________น. 
    V/S BP=_________mmHg 
    BT=____________c 
    PR=____________/min 
    RR=___________/min 
    N/S 
Pupil Rt_________min 
Pupil Lt_________min 
Motor power   
    GCS E____V____M____ 
    Facial palsy Rt     Lt 
    O2 sat________% 
    ประเมิน NIHSS  
    Check inclusion & Exclusion 
criteria 
    DTX__________mg% 
    CBC, PT, PTT, INR, BS 
    BUN, Cr, E’ lyte, LFT 
   Cross match 1 tube 
    EKG              CXR  
    CT brain NC   
Time At CT Brain________น. 

    ประเมิน NIHSS 
    V/S, N/S q 15 min x 2 hr 
    then q 30 min x 6 hr 
    then q 1 hr x 16 hr 
    then q 2 hr until stable 
Keep SBP < 185 mmHg 
Keep DBP <  110 mmHg * 
   ประเมิน O2 keep ≥ 94 % 
    ผล CT brain & Lab 
    ประเมินการกลืน 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี         ไม่ม ี
UTI                มี         ไม่มี 
Pneumonia     มี         ไม่มี 
Bed sore        มี         ไม่มี 
Fall               มี         ไม่มี 
IICP               มี         ไม่มี 
   DTX q 6 hr keep80-
140mg% 
   FBS, lipid profile พรุ่งนี้   

   ประเมิน NIHSS (after24hr ) 
    V/S, N/S q 2 hr 
Keep SBP < 185 mmHg  or 
         DBP <  110 mmHg * 
   ประเมิน O2 keep ≥ 94 % 
    ประเมินการกลืน 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี         ไม่ม ี
UTI                มี         ไม่มี 
Pneumonia     มี         ไม่มี 
Bed sore         มี         ไม่มี 
Fall                มี         ไม่มี 
IICP                มี         ไม่มี 

   Echocardiogram (ถ้าสงสัย 
สาเหตุจาก embolic) 
   CT brain (after 24 hr to  
Exclude ICH)* 

   V/S, N/S q 2 hr 
Keep SBP < 185 mmHg  or 
         DBP <  110 mmHg * 
    ประเมินการกลืน 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT              มี         ไม่มี 
UTI               มี         ไม่ม ี
Pneumonia    มี         ไม่มี 
Bed sore        มี         ไม่มี 
Fall               มี         ไม่มี 
IICP               มี         ไม่มี 
 

 
 
 
 
   Depends on Doctor 

   V/S, N/S q 4 hr เมื่ออาการ
คงที่แล้ว 
Keep SBP < 185 mmHg  or 
         DBP <  110 mmHg *   
    ประเมินการกลืน 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี         ไม่ม ี
UTI               ม ี        ไม่ม ี
Pneumonia    มี         ไม่มี 
Bed sore        มี         ไม่มี 
Fall               มี         ไม่มี 
IICP               มี         ไม่มี 
 

 

 

 
   Depends on Doctor 

   ประเมินสภาพทั่วไปของผู้ป่วย 
และครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Depends on Doctor 



 

 

Aspect of 
care 

ER 
Date……..…./………./……….. 

Stroke Unit/Med 
Day1 Date…….…/……../…… 

Day 2 
Date…..……/………../………. 

Day 3 
Date…….……/……..../…….. 

Day 4-5 
Date…………/………../…….. 

Day  D/C 
Date….……/…….../……. 

Treatment 
 
 
 
 
 
 
Medication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประเมิน O2 sat keep ≥ 94 
% 
    If < 94 %  
    On O2 Cannular 3 LPM  
    Monitor EKG 
    IV fluid (0.9 % NSS) 
    

กรณีไม่ได้ยา rt-PAให ้
    ASA (300) 1 x1 @ pc 
    ASA (81) 2x1 @ pc 
    Clopidogrel (75) 1x1 @ pc 
(กรณี thrombotic stroke) 
    Lipid lowering__________ 
(กรณี thrombotic stroke) 
    Lipid lowering__________ 
    Heparin iv drip (PTT 1.5-2) 
ในกรณีของ Cardiogenic cebral 
Embolism without 
contraindications เช่น Large 
infarction  
   Start & titrate dose 
Warfarin ทางปาก (ให้ได้ PTT 
1.5-2 เท่า) 

   ประเมิน O2 sat  keep ≥ 94 
% 
    If < 94 %  
    On O2 Cannular 3 LPM  
    Monitor EKG 
    IV fluid (0.9 % NSS) 
    Record I/O 

กรณีได้ยา rt-PA 
  Prepare IV rt-PA  
Total dose:_________mg 
(0.9 mg/kg max dose 90mg) 
  rt-PA________mg bolus   
(10% of total dose) in1 min 
  rt-PA_______mg (90% of 
total dose) iv drip in 60min 
   Time at needle________ 
Avoid arterial puncture, 
frequent venous punctures 
and Foley cath for 24 hr 
post rt-PA 
   No antiplatelet & 
anticoagulant agent for 24 
hr post rt-PA 

   ประเมิน O2 sat keep ≥ 94 
% 
    If < 94 %  
    On O2 Cannular 3 LPM  
   IV fluid (0.9 % NSS) 
   Treat complication if 
present 
    หลังได้ rt-PA ครบ 24 hr 
   ASA (300) 1 x1 @ pc 
   ASA (81) 2x1 @ pc 
   Clopidogrel (75) 1x1@ pc 
(กรณี thrombotic stroke) 
   Lipid lowering_______ 
   Omeprazole(20) 1x1@ ac 
   Senokot 2x1 @ hs 

  
    

   Treat complication if 
present 
     
 
 

 
 
    B.co 1x3 @ pc 
    Folic acid 1x1 @ pc 
 
 
    
 

   Depends on Physician 
 

 

 
 
 
    กรณี cardiogenic 
cerebral 
Embolism ให้ off  heparin 
เปลี่ยนเป็น Wafarin ทางปาก 
(เมื่อ PTT 1.5-2 เท่า) 
    กรณี progressive stroke 
off heparin เปลี่ยนเป็น 
antiplatelet ทางปาก 
 

 

 

 

   Depends on Physician 
 

 

 
 
 

Home Medication 
   ASA (300) 1x1 @ pc     
   ASA (81) 2x1 @   
  Clopidogrel(75)1x1@pc 
    Lipid lowering 
___________________ 
___________________ 
  Omeprazole(20)1x1@ 
ac 
   Senokot 2x1 @ hs 
   B.co 1x3 @ pc 
   Folic acid 1x1 @ pc 
 

Aspect of 
care 

ER 
Date……./……./…….. 

Stroke Unit/Med 
Day1 Date……/…../… 

Day 2 
Date……/…../…. 

Day 3 
Date……/…../…. 

Day 4-5 
Date……/…../…. 

Day  D/C 
Date……/…../…. 



 

 

 

Nursing 
interventio

n 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Activate stroke fast track 
pathway 
    Record V/S once and q 15 
min 
    Follow doctor’s order               
immediately (Lab & test) 
    ให้การพยาบาลเบื้องต้น 
     ซักประวัติและประเมินอาการ 
    ซักประวัติการแพ้ยา ให้ยาตาม
แผนการรักษา/สังเกตผลข้างเคียง
ของยา 
    ติดต่อแพทยผ์ู้เกี่ยวข้อง 
    ประสานงานเกี่ยวกับการส่งตรวจ 
Lab และ CT brain 
    แจ้ง Stroke unit/Ward 
    ให้ข้อมูลเบื้องต้นแกผู่้ป่วย/ญาติ 
เช่น การตรวจพิเศษ การลงนาม
ยินยอมรับการรักษา การตรวจรักษา
และสิทธิการรักษา 
    ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ
และรายงานแพทย ์
 
 

   Activate stroke fast track 
pathway 
   Record V/S, N/S post rt-
PA 
    Monitor EKG  24 hr 
    q 15 min x 2 hr 
    then q 30 min x 6 hr 
    then q 1 hr x 16 hr 
    then q 2 hr until stable 
Keep SBP < 185 mmHg 
Keep DBP <  110 mmHg * 
   Notify Neurosurgeon for 
stanby     
    ประเมินการกลืน 
   ดูแลใหย้าตามแผนการรักษา 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี         ไม่ม ี
UTI                ม ี        ไม่มี 
Pneumonia     มี         ไม่มี 
Bed sore        มี         ไม่มี 
Fall               มี         ไม่มี 
IICP               มี         ไม่มี 

   V/S, N/S q 2 hr 
Keep SBP < 185 mmHg  or 
         DBP <  110 mmHg *    
    ประเมินการกลืน 
    ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี         ไม่ม ี
UTI                มี         ไม่มี 
Pneumonia     มี         ไม่มี 
Bed sore         มี         ไม่มี 
Fall               มี         ไม่มี 
IICP               มี         ไม่มี 

    Discharge planning 
 
    
 
 
 
 
 
 

   ดูแลใหย้าตามแผนการ
รักษา 
     ประเมิน BI, mRS 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี        ไม่มี 
UTI                ม ี       ไม่ม ี
Pneumonia     มี        ไม่มี 
Bed sore        มี        ไม่มี 
Fall               มี        ไม่มี 
IICP              มี         ไม่มี 

    Discharge planning 
 
    
 
 

 
 
    
    
 

   ดูแลใหย้าตามแผนการ
รักษา 
    ประมินความเสี่ยง  
DVT               มี        ไม่มี 
UTI               มี         ไม่ม ี
Pneumonia     มี        ไม่มี 
Bed sore         มี        ไม่มี 
Fall                มี        ไม่มี 
IICP                มี        ไม่มี 

    ทบทวน/ประเมิน
Discharge planning 
 
 

 

 

 

 

 

    

   ประเมิน Discharge 
planning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aspect of 
care 

ER 
Date…….…./…….…./…..….. 

Stroke Unit 
Day1 Date…..……/……..../…… 

Day 2 
Date…………/……..../…..…. 

Day 3 
Date……….…/………../..…. 

Day 4-5 
Date……..…/……..../…..…. 

Day  D/C 
Date...……/……../…….. 

Diet 
 
 
 

 
 

Activity 
 
 
 
 

   NPO เว้นยา 
    Liquid/Soft diet 
    Regular diet 
    BD………………………… 
 
  
  Best rest  (Head flat < 30 
องศา) 

   NPO เว้นยา (if coma) 
    Liquid/Soft diet 
    Regular diet 
    BD………………………… 
 
 
    พลิกตะแคงตัวทุก 2 hr 
    Rehabilitation 

   Liquid/Soft diet 
    Regular diet 
    BD………………………… 
  
 

 
   พลิกตะแคงตัวทุก 2 hr 
    Rehabilitation 
 
 

   Soft diet 
    Regular diet 
    BD………………………. 
 
 
 
    พลิกตะแคงตัวทุก 2 hr 
    Rehabilitation 
 
    
 

   Soft diet 
    Regular diet 
    BD………………………. 
 
 
 
   Review Rehab program  
 

   Soft diet 
    Regular diet 
    BD……………… 
 
 
 
   Review Rehab 
program 
   



 

 

Aspect of 
care 

ER 
Date …./..../... 

Stroke unit 
Day 1 Date…./…./... 

Day 2 
Date…./…./…. 

Day 3 
Date…./…./…. 

Day 4-5 
Date…./…./…. 

Day D/C 
Date…./…./…. 

Teaching 
แพทย์ 
 
 
 
 
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เภสัชกร 
 
โภชนากร 
 
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
       ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค 
อาการและการด าเนินโรค 
การตรวจ วินิจฉัย แผนการ
รักษา ภาวะเสี่ยง 
       ให้ข้อมูลเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่
ผู้ป่วย/ญาติ 
       แนะน าอปุกรณ์ 
เคร่ืองใช้ สถานที่ 
       ประเมินผู้ป่วยด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
ความวิตกกังวล 
       อธิบายแผนการดูแล 
&วางแผนร่วมกับผู้ป่วย/
ญาติ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
       ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการและการ
ด าเนินโรค การตรวจวินิจฉัย แผนการรักษา 
 
  
 
      ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค พยาธิ สาเหตุ 
อาการ & อาการแสดง การวินิจฉัย แนว
ทางการรักษา 
       สอนการดูแลด้านต่างๆ ดังนี้ 
-การท าความสะอาดร่างกาย 
-การสวมเสื้อผ้า การดูแลการขับถ่าย 
       ให้ความรู้การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ปอดอักเสบ แผลกดทับ ข้อติดแข็ง ติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ ซึมเศร้า พร้อมทั้งแจกคู่มือ
ในการดูแล 
       สอนผู้ป่วย/ญาติท ากายภาพบ าบัด
เบ้ืองต้น 
       สอนผู้ป่วย/ญาติในการฝึกการกลืนและ
บริหารลิ้น ริมฝีปากในรายที่กลืนล าบาก 
       ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเฉพาะโรค 
 
       สอนผู้ป่วย/ญาติเกี่ยวกับ Rehab 
program 
 
 
 
 

 
         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค 
อาการและการด าเนินโรค  
แผนการรักษา 
         
   
      ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย สอนเพ่ิมเติมในสว่น
ที่ยังไม่เข้าใจ 
       สอนการฟ้ืนฟูสภาพ การนัง่ 
การเคลื่อนย้าย การท ากายภาพ 
       สอนการดูแลเร่ืองอาหาร/
การให้อาหารทางสายยาง 
       สาธิต/ฝึกการดูแลกิจวัตร
ประจ าวัน 
       สอนผู้ป่วย/ญาติในการฝึก
การกลืนและบริหารลิ้น ริมฝีปาก
ในรายท่ีกลืนล าบาก 
       ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
ยากับผู้ดูแล/ผู้ป่วย 
       ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
เฉพาะโรค        
    สอนผู้ป่วย/ญาติเกี่ยวกับ 
Rehab program 

 
         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค 
แผนการจ าหน่าย 
 
 
 
         ประเมิน/เตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหน่าย 
         ประสานงานกับทีม
ดูแลต่อเนื่อง เช่น ทีมเยี่ยม
บ้าน ศูนย์สุขภาพชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
        ประเมินการใช้ยาและ
ผลข้างเคียงของยา 
         สอนการท า BD 
อาหารเฉพาะโรค 
         ประเมินผู้ป่วย/ญาติ
เร่ือง Rehab program 

 
         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การนัดตรวจ อาการ
ผิดปกติท่ีต้องมาพบ
แพทย์ 
 
         สรุปผลก่อน
จ าหน่ายและสรุปใบส่ง
ต่อในการดูแลให้กับทีม
ดูแลต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ประเมิน/สรุป
ปัญหาการใช้ยา 
         สอนการท า BD 
อาหารเฉพาะโรค                
ประเมินผู้ป่วย/ญาติ 
เร่ือง Rehab program 



 

 

Aspect of 
care 

ER 
Date …./..../... 

Stroke unit 
Day 1 Date…./…./... 

Day 2 
Date…./…./…. 

Day 3 
Date…./…./…. 

Day 4-5 
Date…./…./…. 

Day D/C 
Date…./…./…. 

Consultation        Neurosurgery 
hemorrhagic 
       Specialist อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามข้อบ่งชี ้

       ปรึกษาสิทธิประโยชน์ 
กรณีมีปัญหาค่าใช้จ่าย พิจารณา
ความช่วยเหลือ 
       PM & R 

       HHC เพ่ือมาประเมินการ
ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
       เภสชักร 

       ปรึกษาโภชนากร เร่ือง
อาหารเฉพาะโรค กรณีให้อาหาร
ทาง 
สายยาง 
       เภสชักร 

- - 

Expected 
outcome 

        ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย 
และการรักษาที่ถูกต้อง 
       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงภาวะ
ความเจ็บป่วยและแผนการดูแล 
 
 
 

       ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและ
การรักษาที่ถูกต้อง 
       ผู้ป่วย/ญาติ มีความรู้
เกี่ยวกับโรค การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน แลการดูแล
กิจวัตรประจ าวัน 
       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ
ที่เหมาะสม 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแล
กิจวัตรประจ าวัน 
 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติมีทักษะใน
การฟ้ืนฟูสภาพและการดูแล
กิจวัตรประจ าวัน 
       ญาติเตรียมการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วยสามารถดูแล
ตนเองได้ 
       ญาติสามารถดูแล
ผู้ป่วยได้ 
       ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ 
การดูแลต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACUTE STROKE CARE MAP HATYAI HOSPITAL 

Plan of care OPD/ER 
Date …….…./……..../………….. 

Day 1 
Date……….…./…….…../…………. 

Day 2 
Date………./…..…./……... 

Day 3 
Date………./…….../…….. 

Day 4-5 
Date…….…./…..…./……. 

Day D/C 
Date….…./……../…….. 

Assessment         V/S 
        BP = ……….mmHg 
        BT = ……….. C 
        PR = ………../min 
        RR = ………./min 
        N/S 
        -Pupil Rt………mm 
         Pupil Lt……….mm 

        -Motor power     
        GCS  E….V….M…. 
        Facial palsy   Rt     Lt 
        O2 Sat …………% 
        Basic life support 

        V/S q 1-2 hr 
        -BP = ……..mmHg 
        N/S q 1-2 hr 
        -Pupil Rt …….mm 
          Pupil Lt …….mm 

         -Motor power     
         -GCS  E….V….M…. 
        Barthel  Index 
        ประเมินการกลืน 
        ประเมิน Aphasia 
     ประเมินการระดับความวิตกกังวล 
        ประเมินความเส่ียง (DVT , UTI 
, Pneumonia , bed sore , Fall)  

        V/S q 2-4 hr 
        -BP = ……..mmHg 
        N/S q 2-4 hr 
        -Pupil Rt …….mm 
          Pupil Lt…….mm 

         -Motor power  
         -GCS E….V….M…. 
        ประเมินการกลืน 
        ประเมิน Aphasia 
        ประเมินการระดับความ
วิตกกังวล 
        ประเมินความเส่ียง (DVT 
, UTI ,Pneumonia , bed sore , 
Fall) 

        V/S q 4 hr 
        -BP = ……..mmHg 
        N/S q 4 hr 
        -Pupil Rt …….mm 
          Pupil Lt ….mm 

         -Motor power  
         -GCS E….V….M…. 
        ประเมินการกลืน 
        ประเมิน Aphasia 
        ประเมินการระดับ
ความวิตกกังวล 
        ประเมินความเส่ียง 
(DVT , UTI ,Pneumonia , 
bed sore , Fall) 

        V/S q 4 hr 
        -BP = ……..mmHg 
        N/S q 4 hr 
        -Pupil Rt …….mm 
          Pupil Lt ….mm 

         -Motor power  
         -GCS E….V….M…. 
        ประเมินการกลืน 
        ประเมิน Aphasia 
        ประเมินการระดับ
ความวิตกกังวล 
        ประเมินความเส่ียง 
(DVT , UTI ,Pneumonia , 
bed sore , Fall) 

        V/S  
        -BP =…..mmHg 
        N/S q 4 hr 
        -Pupil Rt ….mm 
          Pupil Lt ….mm 

         -Motor power  
         -GCS 
E….V….M…. 
        Barthel Index 
        ประเมินการกลืน 
        ประเมิน Aphasia 
        ประเมินการระดับ
ความวิตกกังวล 
 

Lab  & tests         DTX ...........mg% 
        CBC , PT , PTT, INR, BS 
        BUN/Cr , Electrolyte , LFT 
        EKG , EKG  
        CT brain non contrast 

        FBS , Lipid profile พรุ่งนี ้
        DTX q 6 hr keep 80-140 mg% 
 
 

        Depends on Doctor 
 

        Depends on Doctor 
 

        Depends on Doctor 
 

        Depends on 
Doctor 
 

Treatment         On O2 Canular ….. LPM  if  O2 
sat <  94 % 
        IV fluid (0.9%NSS) if necessary 

        On O2 Canular ….. LPM  O2 
sat   <  94 % 
        IV fluid (0.9%NSS) if 
necessary 
        Record I/O  

        IV fluid (0.9%NSS) if 
necessary 
        Record I/O 

- 
 

 

- - 



 

 

Plan of care OPD/ER 
Date……. …./……..../................ 

Day 1 
Date…….…./………./……….…. 

Day 2 
Date………./………/..……. 

Day 3 
Date………../……./…….. 

Day 4-5 
Date….…./……../……. 

Day D/C 
Date……./……./……. 

Medication         ASA gr. V 11 O pc 
        Clopidogrel (75) 11 O pc 
(กรณี thrombotic stroke) 
 

        ASA gr. V 11 O pc 
        Clopidogrel (75) 11 O pc 
(กรณี thrombotic stroke) 
        Lipid Lowering 
        -………….. 
        -………….. 
        Omeplazole (20) 11 O ac 
        Senokot 21 O hs 
 

        ASA gr. V 11 O pc 
        Clopidogrel (75)  
11 O pc (กรณี 
thrombotic stroke) 
        Lipid Lowering 
        -………….. 
        -………….. 
        Omeplazole (20)  
11 O ac 
        Senokot  21 O hs 
 

   As same as day 2 
        B CO 13 O pc 
        Folic acid 11 O pc 
 
 

As same as day 3 Home Medication 
        ASA gr. V  
11 O pc 
        Clopidogrel (75)  
11 O pc (กรณี 
thrombotic stroke) 
        Lipid Lowering 
        -………….. 
        -………….. 
    Omeplazole(20) 
11 O ac 
     Senokot  21O hs 
     B CO 13 O pc 
    Folic acid 11 Opc 

Diet         NPO เว้นยา          NPO เว้นยา 
        Liquid/soft diet 
        Regular diet 
        BD …………. 

        Liquid diet 
        Soft diet 
        Regular diet 
        BD ………….. 

        Liquid diet 
        Soft diet 
        Regular diet 
        BD ………….. 

        Soft diet 
        Regular diet 
        BD ………….. 

        Soft diet 
        Regular diet 
        BD ………….. 

Consultation         Neurosurgery if hemorrhagic 
        Specialist อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ
บ่งชี ้

        ปรึกษาสิทธปิระโยชน์ กรณมีีปญัหา
ค่าใช้จ่าย พิจารณาความช่วยเหลือ 
        PM & R 

        HHC เพื่อมาประเมินการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
        เภสัชกร 

        ปรึกษาโภชนาการ เรื่อง
อาหารเฉพาะโรค กรณีให้
อาการทางสายยาง 
        เภสัชกร 

- - 

Aspect of care ER 
Date …./..../... 

Stroke unit 
Day 1 Date…./…./....... 

Day 2 
Date………….…./……………../………. 

Day 3 
Date………….…./…………./………. 

Day 4-5 
Date………../…..../..…….. 

Day D/C 
Date…..…./….…./……. 

Teaching       



 

 

 

 

 

แพทย ์
 
 
 
 
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เภสัชกร 
โภชนากร 
 
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 

       ใหข้้อมูลเก่ียวกับโรค 
อาการและการด าเนินโรค 
การตรวจ วินิจฉัย แผนการ
รักษา ภาวะเส่ียง 
       ใหข้้อมูลเบือ้งต้น
เก่ียวกับความเจ็บป่วยแก่
ผู้ป่วย/ญาติ 
       แนะน าอุปกรณ ์
เคร่ืองใช้ สถานที่ 
       ประเมินผู้ป่วยด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
ความวิตกกังวล 
       อธิบายแผนการดูแล 
&วางแผนร่วมกับผู้ป่วย/
ญาติ 
 

- 
- 
 
- 

 

       ใหข้้อมูลเก่ียวกับโรค อาการและการ
ด าเนินโรค การตรวจวินิจฉัย แผนการรักษา 
 
  
 
      ใหค้วามรู้เก่ียวกับโรค พยาธิ สาเหตุ อาการ 
& อาการแสดง การวินิจฉัย แนวทางการรักษา 
       สอนการดูแลด้านต่างๆ ดังนี้ 
-การท าความสะอาดร่างกาย 
-การสวมเสือ้ผ้า การดูแลการขับถ่าย 
       ใหค้วามรู้การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปอด
อักเสบ แผลกดทบั ข้อติดแข็ง ติดเชือ้ทางเดิน
ปัสสาวะ ซึมเศร้า พร้อมทัง้แจกคู่มือในการดูแล 
       สอนผู้ป่วย/ญาติท ากายภาพบ าบัดเบือ้งต้น 
       สอนผู้ป่วย/ญาติในการฝึกการกลืนและ
บริหารลิน้ ริมฝีปากในรายทีก่ลืนล าบาก 
       ใหค้วามรู้เก่ียวกับอาหารเฉพาะโรค 
       สอนผู้ป่วย/ญาติเก่ียวกับ Rehab program 

         ใหข้้อมูลเก่ียวกับโรค อาการและ
การด าเนินโรค  แผนการรักษา 
         
  
  
      ทบทวนความเข้าใจเก่ียวกับความ
เจ็บป่วย สอนเพิ่มเติมในส่วนทีย่ังไม่
เข้าใจ 
       สอนการฟ้ืนฟูสภาพ การน่ัง การ
เคล่ือนย้าย การท ากายภาพ 
       สอนการดูแลเร่ืองอาหาร/การให้
อาหารทางสายยาง 
       สาธิต/ฝึกการดูแลกิจวัตรประจ าวัน 
       สอนผู้ป่วย/ญาติในการฝึกการกลืน
และบริหารลิน้ ริมฝีปากในรายที่กลืน
ล าบาก 
       ใหค้ าแนะน าเก่ียวกับการใช้ยากับ
ผู้ดูแล/ผู้ป่วย 
       ใหค้วามรู้เก่ียวกับอาหารเฉพาะโรค 
       สอนผู้ป่วย/ญาติเก่ียวกับ Rehab 
program 

         ใหข้้อมูลเก่ียวกับโรค 
แผนการจ าหน่าย 
 
 
 
         ประเมิน/เตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหน่าย 
         ประสานงานกับทีม
ดูแลต่อเน่ือง เช่น ทมีเยี่ยม
บ้าน ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 
 
 
 
 
 
        ประเมินการใช้ยาและ
ผลข้างเคียงของยา 
         สอนการท า BD 
อาหารเฉพาะโรค 
         ประเมินผู้ป่วย/ญาติ
เร่ือง Rehab program 

         ใหข้้อมูลเก่ียวกับการ
นัดตรวจ อาการผิดปกติที่
ต้องมาพบแพทย ์
 
 
         สรุปผลก่อนจ าหน่าย
และสรุปใบส่งต่อในการดูแล
ใหกั้บทมีดูแลต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ประเมิน/สรุปปัญหา
การใช้ยา 
       สอนการท า BD อาหาร
เฉพาะโรค 
      ประเมินผู้ป่วย/ญาติเร่ือง 
Rehab program 

Aspect of ER Stroke unit Day 2 Day 3 Day 4-5 Day D/C 



 

 

 
 

 
 
 
 

care Date …../........../........ Day 1 Date………./……../......... Date………./………./………… Date…..…./………./…………... Date………../………./…….…. Date……../……../……… 
Consultation        Neurosurgery 

hemorrhagic 
       Specialist อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องตามข้อบ่งชี ้

       ปรึกษาสิทธปิระโยชน์ กรณีมี
ปัญหาค่าใช้จา่ย พิจารณาความ
ช่วยเหลือ 
       PM & R 

       HHC เพื่อมาประเมินการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
       เภสัชกร 

       ปรึกษาโภชนากร เรื่องอาหาร
เฉพาะโรค กรณีให้อาหารทาง 
สายยาง 
       เภสัชกร 

- - 

Expected 
outcome 

        ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และการ
รักษาที่ถูกต้อง 
       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงภาวะความ
เจ็บป่วยและแผนการดูแล 
 
 
 

       ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและ
การรักษาที่ถูกต้อง 
       ผู้ป่วย/ญาต ิมีความรูเ้กี่ยวกับ
โรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อน แล
การดูแลกิจวตัรประจ าวัน 
       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพที่
เหมาะสม 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติมสี่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลกิจวัตร
ประจ าวัน 
 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วย/ญาติมทีักษะในการ
ฟื้นฟูสภาพและการดูแลกิจวตัร
ประจ าวัน 
       ญาติเตรียมการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน 
 

       ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
       ผู้ป่วยสามารถดแูลตนเอง
ได้ 
       ญาติสามารถดูแลผูป้่วย
ได้ 
       ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ การ
ดูแลต่อเนื่อง 
 



 

 

กิจกรรมการพยาบาลในการให้ยาละลายลิม่เลือดทางหลอดเลอืดด า 
1.ก่อนให้ยา 

1.1อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการให้ยาก่อนเซ็นใบยินยอมท าการรักษา 
1.2เจาะเลือดส่งตรวจได้แก่ CBC, BS, E’ lyte, BUN, Cr, PT, PTT, INR, Clot blood พร้อมเปิดเส้นหลอด

เลือดด า 2 เส้นโดยเส้นหนึ่งให้ 0.9 % NSS อีกเส้นหนึ่ง on lock เตรียมไว้ให้ยาละลายลิ่มเลือด 
1.3 ประสานและส่งตรวจ CT brain 
1.4 ตรวจ EKG 12 lead 
1.5 ตรวจ X-ray ปอด 

2.การเตรียมและการให้ยา 
 2.1ค านวณปริมาณยาจากน้ าหนักตัว ขนาด 0.9 mg/kg ปริมาณสูงสุดที่ให้ต้องไม่เกิน 90 mg 
 2.2 ผสมยาใน sterile water ความเข้มข้น 1 mg/cc 
 2.3น ายาที่ผสมแล้วมาร้อยละ 10 ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าภายใน 1 นาที และส่วนที่เหลือหยดเข้าทางหลอด
เลือดด าใน 60 นาท ี
 2.4ยาที่ผสมแล้วส่วนถ้าเหลือเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศา ถ้าไม่ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงต้องทิ้ง 
 2.5ขณะให้ยาละลายลิ่มเลือดต้องไม่ให้ยาชนิดอ่ืนเข้าทางสายให้สารน้ าเดียวกัน 
3. การพยาบาลขณะให้ยา 
 3.1 ผู้ป่วยได้รับการรักษาใน Stroke unit 
 3.2 ให้นอนศีรษะสูง 15-30 องศา 
 3.3 ให้นอนพักบนเตียง 24 ชั่วโมง 
 3.4 งดน้ าและอาหารยกเว้นยา 
 3.5 วัดสัญญาณชีพและอาการแสดงทางระบบประสาท 
      3.5.1 ทุก 15 นาที x 2 ชั่วโมง 
      3.5.2 ทุก 30 นาที x 6 ชั่วโมง 
      3.5.3 ทุก 1 ชั่วโมง x 16 ชั่วโมง 
      3.5.4 ทุก 4 ชั่วโมง เมื่ออาการคงที่แล้ว 
 3.6 ให้ออกซิเจน Cannular 3 LPM กรณOี2 sat < 94 %  
4. การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
 4.1 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือดดูแลไม่ให้ระดับน้ าตาลสูงเกิน 150 mg% เพราะถ้าน้ าตาลสูงมากจะไปท าลาย
สมองท าให้บริเวณสมองมีเนื้อตายเพิ่มขึ้น 
 4.2 หลีกเลี่ยงการให้สารน้ าที่มี Dextrose เป็นส่วนผสม 
 4.3 Monitor EKG 
5. เฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น เลือดออกหลังให้ยา rt-PA ภายใน 24 ชั่วโมง 
 5.1 ควรงดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
      5.1.1 งดให้ยา Heparin, Warfarin, Antiplatelet  
     5.1.2 งดใส่ NG tube 
                  5.1.3 งดแทงสายเข้าหลอดเลือดด าส่วนกลาง 
     5.1.4 งดเจาะ ABG หรือเจาะหลอดเลือดแดง 
     5.1.5 หลีกเลี่ยงการใส่สายสวนปัสสาวะภายใน 30 นาทีหลังให้ยา 



 

 

          5.2 ควรให้ยาลดกรดเพ่ือป้องกันเลือดออกในระบบทางเดินอาหารตามแผนการรักษา 
          5.3 สังเกตอาการผิดปกติจากการให้ยา เช่น เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ มีจ้ าเลือดบริเวณท่ีแทงน้ าเกลือ  
รอยเจาะเลือด สังเกตสีของปัสสาวะ อุจจาระหรืออาเจียนที่ออกมา 
6.กรณีที่สงสัยว่ามีเลือดออกในสมองมีอาการแสดง เช่น ปวดศีรษะ ระดับความรู้สึกตัวลดลงอย่างเฉียบพลัน 
สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปฏิบัติดังนี้ 
          6.1 หยุดให้ยา rt-PA และรายงานแพทย์ทันที 
          6.2 เตรียมผู้ป่วยเพื่อตรวจ CT brain emergency ทันท ี
          6.3 เจาะเลือดตรวจ : CBC, PT, PTT, INR 
          6.4 เตรียม FFP 
7. แนวทางการให้ยารักษาความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันระยะเฉียบพลันการให้ยาลดความดัน
โลหิตจะไม่ให้ยาที่ลดความดันโลหิตอย่างรวดเร็ว เช่น Nifedipine อมใต้ลิ้นเพราะจะท าให้  ความดันโลหิตดลงอย่าง
รวดเร็วมีผลท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงผู้ป่วยจะมีอาการสมองขาดเลือดจากความดันโลหิตต่ าได้ 
          7.1กรณีท่ีความดันโลหิต DBP มากกว่า 140 mmHg 
      7.1.1 ให้ยา Sodium Nitroprusside ขนาด 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาทีทางหลอดเลือดด า 
      7.1.2 ให้ยา Nitroglycerine ขนาด 5 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด าตามด้วยหยดต่อทางหลอดเลือดด า 1-4 
มิลลิกรัม 
          7.2 กรณีท่ีความดันโลหิต SBP มากกว่า 220 mmHg หรือ DBP อยู่ระหว่าง 120-140 mmHg  
      7.2.1 ให้ยา Captopril ขนาด 6.25-12.5  มิลลิกรัมทางปาก 
      7.2.2 ให้ยา Nicardipine หยดทางหลอดเลือดด า ขนาด 5-15 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง 
      7.2.3 ให้ยา Labetarol ขนาด 10 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด าใน 1-2 นาที และสามารถให้ซ้ าได้ทุกๆ 10-
20 นาที โดยให้ได้ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม หรือให้หยดทางหลอดเลือดด าที่ 2-8 มิลลิกรัมต่อนาที 
          7.3 กรณีให้ยาละลายลิ่มเลือด  และมีความดันโลหิตมากกว่า 185/110 mmHg 
    7.3.1. ให้ยา Nicardipine หยดทางหลอดเลือดด า ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงและค่อยๆ เพ่ิมทีละ 2.5 
มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ทุก 5-15 นาที โดยให้ยาสูงสุดได้ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง 
    7.3.2 ให้ยา Labetarol ขนาด 10-20 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด า 1-2 นาทีและสามารถให้ซ้ าได้อีก 1 ครั้ง 
      7.3.3 ให้ยา Nitropaste 1-2 นิ้ว แปะผิวหนัง 

ก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 3-4.5 ชั่วโมง หลังมีอาการ ทางสถาบัน National 
Institute of Neurological disorders and stroke (NINDS) ได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการบริหารจัดการ การให้
ยา      rt-PA ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันระยะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพดังตาราง 

 
Time frames/Goals Times (minutes) 

Initial patient evaluation performed/Door-to-first physician 10 
Stroke team notified/Physician examination 15 
Door-to-CT brain completed 25 
Door-to-CT brain result 45 
Door-to-thrombolytic therapy starts 60 
Neurological expertis available* 120 
Time to monitor bed 180 



 

 

*On-site or by transfer to another facilty 
1.สัญญาณชีพ 

1.1.อุณหภูมิร่างกาย (T) ถ้ามากกว่า 37.5 c ให้รายงานแพทย์ 
1.2.ชีพจร (PR) ถ้า < 60 หรือ > 100 ครั้ง/นาที ให้รายงานแพทย์ 
1.3.อัตราการหายใจ (RR) ถ้า < 16 หรือ > 20 ครั้ง/นาที หรือแบบแผนการหายใจที่ผิดปกติให้รายงานแพทย์

ทันท ี
1.4.ความดันโลหิต (BP) ถ้า SBP > 220 mmHg, DBP > 120 mmHg วัด 2 ครั้งติดต่อกันใน 5 นาที รายงาน

แพทย์ทันท ี
1.5. ระดับ O2 sat  ≥ 94 % 

2. สังเกตและบันทึกอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ( IICP) เช่น ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง ตาพร่ามัว ชัก เกร็ง กระตุก และลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ pulse 
pressure กว้าง (SBP-DBP > 60 mmHg) ถ้าพบอาการดังกล่าวให้รายงานแพทย์ทันที 
3. สังเกตและบันทึกสัญญาณอันตราย และอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่มีอาการทางระบบประสาท
เป็นแบบเฉพาะที่ เช่น แขนขา ชา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ เดินเซ เวียน
ศีรษะ ตามองเห็นภาพซ้อนหรือมืดมัวข้างใดข้างหนึ่งทันที หรืออาจมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงชนิดไม่เคยเป็นมา
ก่อน ซึ่งอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแบบเฉียบพลัน แต่บางรายก็อาจมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปใน 2-3 วัน หรือดีขึ้น
แล้วเลวลงก็ได้ 
4. ซักประวัติเกี่ยวกับปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือด   สูบ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้านจิตใจ 
ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านร่างกายมักมีผลกระทบด้านจิตใจร่วมด้วย ซึ่งได้แก่มีความรู้สึกสูญเสีย ความวิตกกังวล ความเครียด 
ความก้าวร้าว ภาวะซึมเศร้า 
    1. การสูญเสีย ได้แก่ เสียความภูมิใจในตัวเอง เสียความรู้สึกม่ันคง สูญเสียเป้าหมายในชีวิตที่หวังไว้ อารมณ์
ที่ตอบสนองต่อการสูญเสียคือ ความเสียใจ ถ้าไม่สามารถปรับได้จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมา 
   2. ความเครียด เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคนี้ เนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ท าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย รวมทั้งการที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น
ท าให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดได้ 
   3. ความวิตกกังวล เป็นพื้นฐานการตอบสนองต่อความเครียดที่ยาวนานที่กระท าออกมาเพ่ือต่อสู้สิ่งคุกคาม 
อาการของความวิตกกังวลเป็นอาการของความกลัว เกิดจากประสบการณ์การรับรู้แขนขาอ่อนแรงมากข้ึนและ
ความรู้สึกไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมีผลให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย คือ ใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อย หายใจ
ไม่ออก ปากแห้ง มือเท้าเย็น นอนไม่หลับ ถ่ายเหลว กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
   4. ความก้าวร้าว เป็นการกระท าในลักษณะของการท าร้าย หรือค าพูดที่รุนแรงต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างขาดความยับยั้งชั่งใจ ท่าทางท่ีไม่เป็นมิตร ทุบท าลายสิ่งของ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีอาการหงุดหงิด 
หมดหวังได้ง่าย 
   5. ภาวะซึมเศร้า พบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา  
          ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านจิตใจดังกล่าวข้างต้น พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นโดยการใช้
แบบคัดกรอง 2Q และ 9Q แล้วส่งใบปรึกษาแผนกจิตเวชเพ่ือให้แพทย์ประเมินระดับความรุนแรง เมื่อจ าหน่ายมีการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 



 

 

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 
 

 
 

 

 

อาชีพ………………………………………………โรคประจ าตัว………………………………………………... 
 
2Q 

ล าดับ ค าถาม มี ไม่มี 
1 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่   
2 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สีกเบื่อ ท าอะไรไม่เพลิดเพลินหรือไม่   
9Q 

ล าดับ ค าถามใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ไม่มี 
เลย 

เป็นบาง 
วัน 

เป็นบ่อย 
> 7 วัน 

เป็นทุก 
วัน 

1 เบื่อไม่สนใจอยากท าอะไร 0 1 2 3 
2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 0 1 2 3 
3 หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากเกินไป 0 1 2 3 
4 เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5 เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป 0 1 2 3 
6 รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลวหรือท าให้ตนเองหรือ 

ครอบครัวผิดหวัง 
0 1 2 3 

7 สมาธิไม่ดีเวลาท าอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือท างานที่ต้องใช้ 
ความตั้งใจ 

0 1 2 3 

8 พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอ่ืนสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่ 
สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 

0 1 2 3 

9 คิดท าร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3 
 
 
 
 
 

 

Sticker ช่ือ-สกุลผูป่้วย 



 

 

การพยาบาลเพื่อการวางแผนการจ าหน่าย และการดูแลตอ่เนื่องที่บา้น 
วางแผนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
     1.ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยในเรื่อง 
          -สัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาท 
         -ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
         -กิจวัตรประจ าวัน (โดยใช้ Barthel Index : BI และ/หรือ Modified Rankin Scale : mRS) 
          -สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ  
          -อาหารและยา 
          -การสื่อสาร 
          -การรับรู้ 
          -การขับถ่าย 
          -การเคลื่อนไหว 
          -ภาวะแทรกซ้อน 
     2.ประเมินความพร้อมของครอบครัว/ผู้ดูแลในเรื่อง 
          -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินของโรค 
          -ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ 
          -สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดูแลผู้ป่วย 
          -ทักษะการดูแลผู้ป่วยและแรงสนับสนุนทางสังคม 
          -ความเชื่อ ค่านิยม 
         -เพศสัมพันธ์ 
     3.วางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล ก่อนจ าหน่ายให้ครอบคลุมปัญหาและ
ความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว 
     4.เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมทั้งเตรียมปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 
     5.ประสานการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
     6.ส่งต่อและประสานงานเครือข่ายเพื่อการติดตามดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
     7.ให้ญาติลงนามยินยอมการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
     8.การติดตามผู้ป่วยมาตรวจตามนัดและเปิดโอกาสให้ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ 
     9.ส่งต่อเครือข่ายกรณีเป็น Case นอกพ้ืนที่รับผิดชอบ 
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
การดูแลสุขภาพที่บ้านครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์)   
   1.การประเมินสภาพร่างกาย : การรับรู้ สัญญาณชีพ อาการแสดงทางระบบประสาท การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(โดยใช้ Barthel Index : BI และ/หรือ Modified Rankin Scale : mRS) การกลืนอาหาร ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ภาวะแทรกซ้อน การประเมินสภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ การประเมินจิตสังคม การประเมินสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์
ของใช้ต่างๆ ฯลฯ 
          -ประเมิน BI หาก ≤ 75 คะแนน และ/หรือ mRS ≥ 3 ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้านต่อเนื่องในครั้งที่ 2, 3, 4 
          -ประเมิน หาก ≥ 75 คะแนน และ/หรือ mRS <  3 ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อเนื่องในครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 
3-4) และลงบันทึกพร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน พร้อมส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน 
รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ 



 

 

     2.วางแผนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน สอน สาธิต ทบทวน 
สนับสนุนการดูแลตนเอง ในเรื่องการเคาะปอด การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การท า
กายภาพบ าบัด การป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม การใช้ยา ฤทธิ์ข้างเคียงของยา การสังเกตอาการผิดปกติ การมาพบ
แพทย์ตามนัด แนะน าแหล่งประโยชน์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (เบอร์โทร 1669) 
     3.ให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจ 
     4.บันทึกข้อมูลการเยี่ยม 
     5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป 
การดูแลสุขภาพที่บ้านครั้งที่ 2 (1-2 สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งที่ 1) 
     ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4 
     -ประเมิน BI หาก ≤ 75 คะแนน และ/หรือ mRS ≥ 3 ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้านต่อเนื่องในครั้งที่ 3, 4 
     -ประเมิน หาก ≥ 75 คะแนน และ/หรือ mRS <  3 ลงบันทึกพร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน พร้อม
ส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ 
การดูแลสุขภาพที่บ้านครั้งที่ 3 (3-4  สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งท่ี 2) 
     ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4 
     -ประเมิน BI หาก ≤ 75 คะแนน และ/หรือ mRS ≥ 3 ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้านต่อเนื่องในครั้งที่ 4 
     -ประเมิน หาก ≥ 75 คะแนน และ/หรือ mRS <  3 ลงบันทึกพร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน พร้อม
ส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ 
การดูแลสุขภาพที่บ้านครั้งที่ 4 (3-4  สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งที่ 3) 
ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4 พร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน พร้อมส่ง
ต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 

 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ค าชี้แจงให้ประเมินในระยะแรกรับ ก่อนD/C และหลังจ าหน่าย1, 3, 6 เดือนและ 1 ปี 

 
ระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย ครั้งที่ 1  

วันที่…... 
ครั้งที่ 2 
วันที่....... 

ครั้งที่ 3 
วันที่....... 

ครั้งที่ 4 
วันที่....... 

ครั้งที่ 5 
วันที่....... 

ครั้งที่ 6 
วันที.่...... 

1.การรับประทานอาหาร    (0) ต้องมีคนช่วยเหลือ       
 (5) ต้องมีคนอ่ืนช่วย แตต่ักอาหารได้     (10) ตักอาหารได้เอง  
2.การเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปยังเตียงนอน 
(0) ช่วยตัวเองไมไ่ด้เลย 
(5)ลุกนั่งได้แต่ต้องมีคนช่วยย้ายจากเก้าอี้ไปยังเตียง 
(10)ต้องมีคนช่วยพยงุบา้งเล็กนอ้ย  
(15)ไปได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 
3.ล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม  (0) ต้องมีคนช่วยเหลือ  (5) ท าเองได้  
4.การเข้าห้องน้ า 
(0) ไม่สามารถช่วยตวัเองได้เลย 
(5) มีคนช่วยท าให้บางส่วน     (10) ท าเองได้  
5.การอาบน้ า   (0) ต้องมีคนช่วยเหลือ    (5) ท าเองได้  
6.การเคลื่อนไหว นั่ง ยืน เดิน 
(0)ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง  
(5) เดินไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้เองโดยใช้รถเข็น 
(10) เดินได้ถ้ามีคนช่วยพยงุ หรือใช้ไม้เท้า  (15) เดินได้เอง 
7. การขึ้นบนัได 
(0) ไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้  
(5) ขึ้นบันไดได้แต่การคนช่วยเลก็น้อย (10) ขึ้นบันไดได้เอง 
8.การแต่งตัว  
(0) ต้องมีคนช่วยเหลือ       (5) มีคนช่วยบางส่วน  
(10) ท าเองได้ รวมทั้งติดซปิ ติดกระดุม 
9.การกลั้นอุจจาระ 
(0) ไม่สามารถควบคุมการถ่ายอจุจาระได้เลย 
(5) มีอุจจาระราดเปน็คร้ังคราว    (10) กลั้นได้ดีเปน็ปกต ิ
10.การกลั้นปสัสาวะ 
(0) ไม่สามารถควบคุมการถ่ายปสัสาวะได้เลย 
(5) มีปัสสาวะราดเป็นคร้ังคราว    (10) กลั้นปัสสาวะไดด้ี 

      

                          รวมคะแนน / ผู้ประเมิน                                
 

  

 

 

0-20 = ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดเ้ลย   25-45 = สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดเ้ลก็นอ้ย   50-70 = สามารถปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัไดป้านกลาง   75-95 = สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดม้าก   100 = สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเองทั้งหมด 
 
  

Sticker ช่ือ-สกลุผูป่้วย 



 

 

THE MODIFIED RANKIN SCALE 
SCORE DESCRIPTION DATE/SCORE 

0 ไมม่ีความผิดปกติเลย     

1 ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันได้ตามปกติ ทุกอย่าง 

    

2 มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันได้เกือบทุกอย่าง 

    

3 มีความผิดปกติพอควร ต้องการคนช่วยเหลือในการท า
กิจวัตรประจ าวันบางอย่าง แต่สามารถเดินได้เองโดย
ไม่ต้องมีคนช่วย 

    

4 มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้แต่ต้องมรคนช่วย
พยุง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้โดยไม่มีคน
ช่วย 

    

5 มีความผิดปกติรุนแรง ต้องนอนบนเตียง ต้องการการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

    

6 ถึงแก่กรรม     

TOTAL      

SIGNS      

 
 
                                              
 
 

 
                        
 
 
 
 
 

 

Sticker ช่ือ-สกุลผูป่้วย 



 

 

                                                  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
          แบบประเมินและเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ 

วันที่…………………………………วันที่รับย้าย……………………จากหอผู้ป่วย…………………………………… 
วินิจฉัยโรค………………………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 1 การประเมิน Braden Scale 

Paraneter 1 2 3 4 วันที่………... 
SCORE 

วันที่…………. 
SCORE 

วันที่……… 
SCORE 

1.การรับรู้
ความรู้สึก 

มีความจ ากัด
ทั้งหมด 

มีความจ ากัด
มาก 

มีความจ ากัด
เล็กน้อย 

ไม่บกพร่อง    

2.ความเปียก
ชื้น 

เปียกชื้น
ตลอดเวลา 

เปียกชื้นมาก เปียกชื้นเป็น
ครั้งคราว 

เปียกชื้น
น้อยมาก 

   

3.กิจกรรม นอนกับที่
ตลอดเวลา 

เดินไม่ได้
ต้องนั่งเก้าอ้ี 

เดินได้เป็น
บางครั้ง 

เดินได้บ่อยๆ    

4.การ
เคลื่อนไหว 

เคลื่อนไหว
ไม่ได้เลย 

มีความจ ากัด
อย่างมาก 

มีความจ ากัด
เล็กน้อย 

ไมม่ีความ
จ ากัด 

   

5.โภชนาการ ไม่เพียงพอ อาจไม่
เพียงพอ

เกือบทุกมื้อ 

เพียงพอ ดีเยี่ยม    

6.การเสียดสี มีปัญหา เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหา 

ไม่มีปัญหา -    

คะแนนรวม    
 
หมายเหตุ : ภาวะโภชนาการเน้นการได้รับอาหาร : เน้นจ านวนครั้งของอาหารและการได้รับปริมาณอาหารต่อมื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินคัดกรองการกลืนโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขั้นที่ 1 

ชื่อผู้ป่วย..............................................อายุ............ปี  HN………………………….. Ward…………………………… 

รายการ วันที่........... 
เวลา........... 

วันที่........... 
เวลา........... 

วันที่........... 
เวลา........... 

วันที่............. 
เวลา............. 

1.ผู้ป่วยรู้สึกตัวและตื่น หรือมีการตอบสนองต่อ 
ค าพูดใช่หรือไม่ 

( )ได้ ( ) ได้ ( )ได้ ( ) ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

2.ผู้ป่วยสามารถควบคุมศีรษะในท่านั่งตัวตรง 
ได้ใช่หรือไม่ 

( )ได้ ( ) ได้ ( ) ได้ ( ) ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

3.ผู้ป่วยสามารถท่ีจะไอได้ตามที่บอกได้หรือไม่ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

4.ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ าลายของตนเองได้ 
บ้างหรือไม่ 

( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

5.ผู้ป่วยสามารถท่ีจะใช้ลิ้นเลียริมฝีปากบนและ 
ล่างได้หรือไม่ 

( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

6.ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เองหรือไม่ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ ( )ได้ 
( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ ( ) ไม่ได้ 

ข้อ3-6 ตอบได้ทุกข้อ ประเมินข้อต่อไป 
ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งตอบไม่ได้ ไม่ต้องประเมินข้อต่อไป หยุด ผู้ป่วยยังไม่พร้อมที่จะกลืน 

7.ผู้ป่วยมีเสียงแหบหรือเสียงน้ าในคอหรือไม่ ( )มี ( )มี ( )มี ( )มี 
( ) ไม่มี ( )ไม่มี ( )ไม่มี ( )ไม่มี 

ผู้ประเมิน     
 

หมายเหตุ: ข้อ 1- 6 ถ้าข้อใดข้อหนึ่งตอบไม่ได้ ไม่ต้องประเมินข้อต่อไป แสดงว่า ผู้ป่วยยังไม่พร้อมที่จะกลืน 
  :  ข้อ 7 ถ้าตอบว่ามี ผู้ป่วยยังไม่พร้อมที่จะกลืน  
  ถ้าตอบว่าไม่มี ผู้ป่วยพร้อมที่จะกลืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบทดสอบการกลืนอย่างปลอดภัยข้ันที่ 2 

รายการ วันท่ี............................ 
เวลา............................ 

วันท่ี............................ 
เวลา............................ 

วันท่ี.......................... 
เวลา......................... 

คะแนน 1 =>ป้อนช้อนที่ 1 
 ป้อนน้ า 1 ช้อนชา (5 ml) 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไม่สามารถกลืนน้ าได ้
-มีน้ าไหลออกมุมปาก 
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไม่สามารถกลืนน้ าได ้
-มีน้ าไหลออกมุมปาก 
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไม่สามารถกลืนน้ าได ้
-มีน้ าไหลออกมุมปาก 
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 

คะแนน 2 =>ป้อนช้อนที่ 2  
      ป้อนน้ า 1 ช้อนชา (5 ml) 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

คะแนน 3 =>ป้อนช้อนที่ 3 
      ป้อนน้ า 1 ช้อนชา (5 ml) 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

คะแนน 4 =>ป้อนน้ าได้ครึ่งแก้ว 
 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

( ) ได้ 
( ) ไม่ได ้
-ไอ 
-ส าลัก 
-หายใจไม่ออก 
-พูดมีเสียงครืดคราด 
-รู้สึกไม่สุขสบาย 

ผู้ที่ท าการทดสอบ    



 

 

ขั้นตอนการฝึกกลืน   ตามแนวทางของ  Swallow  training  protocol 
1.ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกเกี่ยวกับการทรงตัวในท่านั่งจากนักกายภาพบ าบัดทุกวัน 
2.ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน ได้แก่ Lip and lingual exercise และ Oral motor 
exercise (การบริหารกล้ามเนื้อปากและใบหน้า) ท่าบริหารมี 10 ท่า ให้บริหารเช้า-เย็น ท่าละ 10 ครั้ง และควรท าทุก
วันเป็นกิจวัตรประจ าวัน ควรเป็นห้องเงียบไม่มีเสียง และสิ่งรบกวน ทั้ง 10 ท่าดังนี ้
 

Swallow   training   protocol 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่าที่ 1 อ้าปากกว้าง ออกเสียง   “ อา ”              ท่าที่ 2 ยิ้มยิงฟัน ออกเสียง   “ อี ” 
 
                                                            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ท่าที่ 3 ห่อปากจู๋  ออกเสียง  “ อู ”                      ท่าที่ 4  เม้มปากติดกันแน่นๆ 
 
 



 

 

                                                    
                            ท่าที่ 5 ดูดแก้มบุ๋ม 2 ข้าง                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่าที่ 5 ดูดแก้มบุ๋ม 2 ข้าง    ท่าที่ 6 พองแก้มป่อง 2 ข้าง 

 
 
                                                  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ท่าที่ 7 แลบลิ้นแตะมุมปากซ้าย-ขวา                           ท่าที่ 8  แลบลิ้นเลียรอบๆ ปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
                         ท่าที่ 9 ม้วนห่อลิ้น                            ท่าที่ 10 ยกปลายลิ้นแตะหลังฟันบน                     
        

    ลากเข้าไปตาม เพดานปาก 
 
3.แนวทางการพยาบาลเพ่ือพัฒนาการกลืน ดังนี้ 
 3.1 ดูแลความสะอาดช่องปากและฟันก่อนรับประทานอาหาร 
 3.2 การปรับรูปแบบอาหารเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย คือ จัดอาหารที่มีลักษณะนิ่มเค้ียวง่าย จัดแบ่ง
เป็นชิ้นเล็กๆ ป้อนอาหารครึ่งช้อนชาต่อค า วางอาหารไว้ด้านที่มีแรง ของเหลวที่ให้ควรมีลักษณะข้น 
 3.3 การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศขณะรับประทานอาหาร ให้เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน 

 3.4 การดูแลจัดท่านั่งในระหว่างการรับประทานอาหาร ให้นั่งตัวตรงประมาณ 90 องศา ลักษณะล าตัวอยู่ตรง
กลาง และจัดศีรษะให้ตั้งตรง 
 3.5 การดูแลการกลืนขณะรับประทานอาหาร 
  - ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอขณะรับประทานอาหารหรือกลืนได้ช้า ให้ผู้ป่วยโน้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อย 
  - ถ้าผู้ป่วยควบคุมลิ้นได้ไม่ดี ให้เอนศีรษะไปทางด้านหลังเล็กน้อย 
  - ถ้ามีอาหารค้างอยู่ในปากจากการอ่อนแรงของลิ้นหรือแก้ม ให้เอียงศีรษะไปในด้านที่ไม่อ่อนแรง 
  - ถ้ามีเสียงน้ าในล าคอหลังกลืน ให้ผู้ป่วยไอหลายๆ ครั้ง เพ่ือให้คอโล่งจึงจะรับประทานอาหารต่อได้ 
  - ถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของ Pharyngeal (โดยมีข้อบ่งชี้จาก ความผิดปกติจาก gag reflex และ
ความสมดุลกันของ soft palate และ posterior pharyngeal wall) ให้ผู้ป่วยเอียงศีรษะในด้านที่มีอาการอ่อนแรง 
  - ถ้าผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานเกิน 45-60 นาที ซึ่งอาจท าให้กล้ามเนื้อท่ีใช้ใน
การกลืนอ่อนแรง และเสี่ยงต่อการส าลัก ให้แบ่งมื้ออาหารเป็น 5-6 มื้อ 
 

 

 



 

 

4. การประเมินผลลัพธ์  การประเมินอาการขณะรับประทานอาหาร โดยสังเกตอาการดังนี้ 
  1. อาการน้ าลายไหลหรือมีอาหารไหลออกมาจากปาก 
  2. อาการท่ีมีอาหารค้างในกระพุ้งแก้ม 
  3. ไอขณะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ า 
  4. อาหารเป็นก้อนติดคอมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง 
  5. มีเสียงน้ าในล าคอหลังการกลืน 
  6. เมื่อสงสัยว่ามีอาหารค้างใน Pharynx หลังการกลืน (ตรวจโดยการฟังด้วย Stethoscope) 
  7. ไม่สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา 
  8. ใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานไม่เกิน 45 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โภชนาการส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
โภชนาการส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสื่อม 

ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภาวการณ์กินอาหารเองได้บ้าง โดยผู้ดูแลจัดเวลาให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนก่อนรับประทาน
อาหาร  ลดสิ่งกระตุ้นผู้ป่วยขณะรับประทานอาหาร จัดถาดอาหารให้อยู่ในลานสายตา ที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ ควร
ให้อาหารอ่อนนุ่มและไม่มีน้ ามาก เป็นอาหารที่ผู้ป่วยชอบแต่ไม่ขัดกับโรค ถ้าอาหารมีลักษณะเป็นเส้นยาว ควรตัดให้สั้น 
เพ่ือให้กลืนได้สะดวก ให้ผู้ป่วยกลืนให้เป็นจังหวะ ขณะรับประทานอาหาร ไม่ควรเร่งผู้ป่วย และดื่มน้ าตามทุกครั้งควร
ใช้หลอดดูดน้ าหรือใช้ช้อนป้อนครั้งละน้อยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการเคี้ยวและการกลืน 

ผู้ดูแลควรเลือกอาหารที่เคี้ยวง่ายและสะดวกต่อการกลืนส าหรับผู้ป่วย  ผู้ดูแลจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง หรือศีรษะสูง 
ขณะรับประทานอาหาร ถ้าผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารเหลวได้ กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ าโดยใช้หลอดดูดแทน ใน 

กรณีท่ีผู้ป่วยจ าเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ดูแลจะต้องได้รับความรู้และทักษะ รวมทั้งการจัดเตรียมสูตรอาหาร 
และการปั่นอาหารผสม 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาหารส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบาก    ลักษณะของอาหารแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
     Level 1. Think puree – no liquid  อาหารปั่นข้นเป็นเนื้อเดียวกัน อาหารในระดับนี้เหมาะส าหรับผู้ป่วย

ที่เริ่มการรับประทานอาหารทางปาก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเค้ียวอาหารแข็งหรือกลืนอาหารเหลวได้   เช่น เยลลี่  แยม  
เนยถั่ว สังขยา  ไข่ตุ๋น  ฟักทองบด    โจ๊กข้น  เนื้อสัตว์ปั่น ซุปข้นปั่น  เป็นต้น  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Level 2. Thick and thin puree – thick liquids : เนื้อละเอียด เหลวกว่า level 1  เหมาะกับผู้ป่วยที่
เคี้ยวได้บ้างเล็กน้อย แต่ไม่สามารถกลืนอาหารที่เป็นน้ าเหลว ๆ ได้โดยไม่ส าลัก เช่น โจ๊ก     ไข่ลวก  ครีมซุปข้น   
ซีเรียลผสมนม    เยลลี่รสผลไม้  เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 
   
 

Level 3. Mechanical soft - thick liquids อาหารอ่อนมีน้ าขลุกขลิก เนื้ออาหารหยาบมากขึ้นเหมาะกับ
ผู้ป่วยที่เคี้ยวล าบากและมีปัญหาการกลืน อาหารบางชนิดผู้ป่วยที่ไม่มีฟันหรือใส่ฟันปลอม เช่น ข้าวต้มข้น  โจ๊กปลา บด
ใส่แครอท ข้าวต้มเครื่อง ไก่บดผักรวม มักกะโรนี แพนเค้ก ผลไม้สุก (กล้วย ฝรั่งสุก เนื้อส้มไม่มีเยื้อหุ้ม) ควรงดถั่วและ
อาหารทอดกรอบ  
 

 

 

 

 
 

 

  Level 4. Mechanical soft diet – liquids as tolerated  อาหารอ่อน ปกติเท่าท่ีผู้ป่วยจะรับได้ไม่
จ าเป็นต้องบดหรือสับ แต่ให้หั่นชิ้นเล็กกว่าเหมาะส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องการกลืนเล็กน้อย สามารถเคี้ยวอาหาร
อ่อนได้  และกลืนของเหลวได้ เช่น ผัดมะกะโรนี ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บด สาคูเปียกใบเตย  
 

 

 

 



 

 

บทบาททีมสหสาขาวิชาชีพ 
—   1. แพทย์  : Neuro med/  แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/จิตแพทย์ 
—   2. พยาบาล: Stroke nurse  พยาบาลเยี่ยมบ้าน 
—   3. เภสัชกร : จัดท าแนวทางการใช้ยาrt-PA/Dilantin/wafarin  
—  4. นักกายภาพ/นักกิจกรรม/นักโภชนาการ/นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย  

 

แนวทางการท า  Referral   system 
—  1. ระบบThai refer :  Stroke Fast  Tract  
—  2. ระบบ refer back ผู้ป่วยระยะRehab ไปรพช.  เลียนแบบ     “ บางกล่ า โมเดล”          

 

แนวทางการดูแลผู้ป่วย  Stroke   ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
แนวทางการท า  Stroke  Rehab 

—  1. ประเมินผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล   Program PT /OT    ประเมิน ADL  
—  2. วางแผนการส่งต่อ Rehab   สถานบริการใกล้บ้าน / HHC/ศูนย์อุปกรณ์ทางการแพทย์  
—  3. ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน 
—  4. จัดท าศูนย์ rehab ในชุมชน  /นวตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน /ทีมจิตอาสาดูแลผู้ป่วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       ใบปรึกษาแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 
 
 
 
การวินิจฉัยโรค □Ischemic Stroke □Hemorrhage Stroke 
ผล CT   □ขาดเลือด □มีเลือดออก  ระบุ □ ICH      □ SAH     □ IVH 
สภาพผู้ป่วย 
-ระดับความรู้สึกตัว    □ รู้สึกตัวดี     □ สับสน                  □ตอบรับสนองต่อการกระตุ้น 
-ความสามารถในการท าตามล าดับ          □ท าได้                  □ท าไม่ได้ 
-การท างานของแขนขา      □อ่อนแรงซีกซ้าย        □อ่อนแรงซีกขวา 
        □อ่อนแรงท้ังสองข้าง  □ไม่มีอาการอ่อนแรง 
  ระดับความดันโลหิตก่อนน าส่ง………………………………..mmHg 
วัตถุประสงค์ของการขอค าปรึกษา 

□ฝึกการใช้ แขน-ขา      □ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน        □ฝึกการเดิน  
□ฝังเข็ม       □แพทย์แผนไทย  □อื่นระบ…ุ……………………... 

ผู้ส่งปรึกษา………………………………… □แพทย์  □พยาบาลเจ้าของไข้    
วันท่ี……………..เดือน…………………….พ.ศ……………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

บันทึกการรับปรึกษา 
สรุปผลการตรวจ……………………………………………….................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………... 
 
     แพทย์ผู้รับปรกึษา…………………………………….. 
      วันท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ…………… 
     
                                     

           Rev 2, 10 Dec, 2013 
 

ช่ือผูป่้วย………………………อาย…ุ………………… 

HN…………………………หอผูป่้วย………………… 

ผล CT : ………………………………………………………... 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….

.. 

 

 



 

 

การฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
วัตถุประสงค์ 
          1.เพ่ือให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ 
          2.เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการซ้ าซ้อนที่จะเกิดขึ้น 
          3.เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
          4.เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าสู่สังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สรุปปัญหาและการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
          1.Pressure sore (แผลกดทับ) กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองบนตียงได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีการ
อ่อนแรงของกล้ามเนื้อและการสูญเสียการรับความรู้สึกทางผิวหนัง 
               -Positioning การจัดท่านอนอย่างเหมาะสม 
              -Education การให้ความรู้กับผู้ป่วย ญาติในเรื่องการป้องกันภาวะแผลกดทับ 
     2.Edema (ภาวะบวม) 
              -Positioning การจัดท่านอนอย่างเหมาะสม 
              -Education การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่ถูกวิธี 
     3.Muscle tightness/ Shortening/ Joint stiffness (กล้ามเนื้อ ข้อต่อยึดติด) 
               -Passive range of motion การออกก าลังกายเพื่อคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น และพิสัยการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ 
               -Superficial/deep heat การใช้เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด เช่น แผ่นร้อน Ultrasound, TENS กรณีท่ี
มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและข้อต่อเพ่ือลดอาการปวด 
               -Mobilization การใช้เทคนิคการจัด ดัด ดึงข้อต่อเพ่ือเพ่ิมพิสัยของการเคลื่อนไหวของข้อต่อและลดอาการ
ปวดในกรณีที่มีข้อติดแข็ง 
     4.Shoulder joint subluxation (ภาวะข้อต่อหัวไหล่เคลื่อน) 
               -Positioning การจัดท่านอนอย่างเหมาะสม 
               -Passive range of motion การออกก าลังกายเพื่อคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น และพิสัยการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ 
               -Therapeutic exercise การออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อไหล่ 
               -Education การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการจัดท่าของแขนที่เหมาะสม 
     5.Shoulder pain (ภาวะปวดข้อไหล่) 
               -Soft tissue massage การใช้เทคนิคการนวดเพ่ือลดปวด 
               -Superficial/ Deep heat การใช้เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด เช่น hot pack, cold pack, 
Ultrasound, TENS เพ่ือคลายกล้ามเนื้อและลดปวด 
              -Passive range of motion การออกก าลังกายเพื่อคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น และพิสัยการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ 
             -Education การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการจัดท่าของแขนที่เหมาะสม 
     6.Motor function (การท างานด้านประสาทสั่งการบกพร่อง) 
             -Motor relearning program การใช้โปรแกรมการเรียนรู้การเคลื่อนไหว 
            -Co-ordination movement การฝึกออกก าลังกายที่เน้นให้มีการประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหว 
     7.Postural control and balance  (การควบคุมการทรงท่าและการทรงตัว) 



 

 

            - Postural control training การกระตุ้นให้มีการควบคุมการทรงท่าของร่างกายที่ถูกต้องโดยการฝึกใน
รูปแบบกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน (Task-specific training)  
            -Balance training การให้โปรแกรมการฝึกการทรงตัว ด้วยการกระตุ้นให้มีการลงน้ าหนักในแต่ละซีกของ
ร่างกาย (Feedback) และให้ข้อมูลย้อนกลับของการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม 
     8.Function activities and walking (กิจกรรมการเคลื่อนไหว และการเดิน) 
           -Bed mobility การฝึกให้มีการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง และเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยการฝึกโดยเน้น
กิจกรรมที่มีความบกพร่องและฝึกท ากิจกรรมซ้ าๆ 
           -Preambulation training and transfer การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาไปสู่การเดินและ
การเคลื่อนย้าย 
           -Gait training การฝึกการเดินที่เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพตามหลักชีวกลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การฟ้ืนฟูสภาพด้วยกิจกรรมบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
          งานกิจกรรมบ าบัด เป็นการให้บริการกับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ในโรคหลอดเลือดสมอง 
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย การบาดเจ็บ
ของแขนและมือ ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป รวมทั้งในกลุ่มโรคท่ีส่งผล
กรทบต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน 
          ขอบข่ายงานกิจกรรมบ าบัด 
               1.ประเมินก าลังของกล้ามเนื้อ ระยะการเคลื่อนไหว ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ การรับความรู้สึก การรับรู้
และความรู้ ความเข้าใจรูปแบบและความคล่องแคล่วในการท างานของมือ การท ากิจวัตรประจ าวัน 
              2.ให้ค าแนะน าหรือให้กิจกรรม 
              3.ให้การดูแลสภาพจิตใจ 
              4.ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการรับรู้และการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
              5.กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ปกติ ยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 
              6.ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือ 
              7.สอนผู้ป่วยท ากิจวัตรประจ าวันตามระดับความสามารถของผู้ป่วย 
              8.ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมในการท ากิจวัตรประจ าวันให้กับผู้ป่วย 
              9.ออกแบบ จัดท าเครื่องดาม และอุปกรณ์ช่วย/อุปกรณ์ดัดแปลงให้กับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่อง
ดาม สอนวิธีใส่-ถอด และการดูแลรักษาเครื่องดาม และอุปกรณ์ช่วย/อุปกรณ์ดัดแปลง 
              10.ให้ค าแนะน าในการท างานอย่างถูกวิธีและสอนเทคนิคในการสงวนพลังงาน 
              11.ประเมินและให้ค าแนะน าในการดัดแปลงสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การฟ้ืนฟูสภาพด้วยการฝึกพูด (Speech therapy) 
          ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการสื่อความหมาย มี 2 ลักษณะ คือ 1.)ไม่สามารถเข้าใจความหมายสื่อ
ภาษา ไม่เข้าใจความหมายของค าพูดที่ได้ยิน ไม่สามารถอ่านหนังสือได้แม้มองเห็น จากการไม่เข้าใจภาษาเขียน 2.) ไม่
สามารถสื่อความหมายได้ ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าใจภาษาพูด เขียน สัญลักษณ์ต่างๆ รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรแต่พูดไม่ได้ 
บางครั้งออกเสียงไม่เป็นภาษาหรือเขียนไม่เป็นประโยค พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นผู้ประเมิน
เบื้องต้น และฝึกการออกเสียง แล้วส่งใบปรึกษาแผนกเวชศาสตร์สื่อความหมายให้ออกใบนัดเพื่อนัดผู้ป่วยมาท า 
Aphasia test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การฟ้ืนฟูสภาพด้วยการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก  
1.การฝังเข็ม 
         การฝังเข็มในประเทศจีนนั้นใช้รักษาโรคจ้งฟง (อัมพฤกษ์-อัมพาต) มานานกว่า 2,000 ปีแล้ว แพทย์จีนอธิบาย
ว่า เกิดการอุดตัน QI ของตับ (พลังลมปราณของตับ) จากของเสียและเสมหะ (ของสกปรก) เมื่อพลังของตับหมุนเวียน
ไม่ได้ก็จะคั่งค้างเกิดไฟในตับ ซึ่งจะเป็นต้นก าเนิดของลมตับ ธรรมชาติของลมจะลอยขึ้นสู่เบื้องสูงในที่สุดลมจึงเคลื่อนมา
ท าอันตรายต่อไขสมอง เกิดอัมพฤกษ์-อัมพาต ไฟที่มีมากจะท าให้ร้อนจนเลือดไหลออกนอกหลอดเลือดเกิดเป็นเลือดคั่ง
ในสมอง คือเส้นเลือดในสมองแตกตามแนวการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนของเสียและเสมหะที่อุดตันนั้น เทียบเคียงได้
จากการมีไขมันในเลือดสูง น้ าตาลในเลือดสูง ท าให้เส้นเลือดอุดตัน ส่งผลให้สมองขาดเลือด เกิดอัมพฤกษ์-อัมพาต การ
ฝังเข็ม ท าให้หลอดเลือดขยายตัว เลือดไหลเวียนเข้าสู่หลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ มากขึ้น ทั้งสมอง หัวใจ 
และแขนขา  จากการศึกษาพบว่า การฝังเข็มจะไปลดการส่งกระแสประสาทซิมพาเทติกที่มีปมประสาทวางเรียงอยู่สอง
ข้างของแนวไขสันหลัง ตั้งแต่บริเวณช่วงคอถึงเอว   ปมประสาทในแต่ละช่วงก็จะควบคุมหลอดเลือดแต่ละระดับใน
ร่างกาย เช่น ปมประสาทระดับคอ (Cervical sympathetic ganglion) ก็จะควบคุมหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทั้งหมด 
เมื่อท าฝังเขม็โดยใช้จุดฝังเข็มบริเวณท้ายทอย และคอส่วนบนก็ส่งผลให้ปมประสาทช่วงคอ เลือดจะไหลเวียนสู่สมอง
มากขึ้นในทันทีท าให้สมองที่ขาดเลือดแต่ยังไม่ตาย ได้เลือดกลับมาเลี้ยงและมีชีวิตรอด ไม่กลายเป็นเนื้อสมองตาย 
ผู้ป่วยจึงรอดพ้นจากอัมพาต การฝังเข็มสามารถท าให้หลอดเลือดทั้งหมดของสมอง ทุกๆเส้นขยายตัวออก แล้วท าให้
หลอดเลือดอ่ืนที่อยู่รอบๆบริเวณเนื้อสมองที่ขาดเลือดขยายออกด้วย จึงเกิดการล าเลียงเลือดเข้ามาช่วย ผ่านทางหลอด
เลือดฝอยจิ๋วๆ (Collateral circulation) ที่สานเชื่อมกันเป็นร่างแหไปทั่วร่างกาย การฝังเข็มในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เลือดจะถูกน าผ่านมาทางหลอดเลือดตัวช่วยไปสู่เซลล์สมองที่ก าลังจะตายได้มีเลือดไปเลี้ยงสมองมากข้ึน 
          เมื่อมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน เข้ารับการรักษาทั้งที่ได้ยา และไม่ได้ยา rt-PA พยาบาลจะอธิบายเรื่อง
การใช้แพทย์ทางเลือกในการรักษาโดยผู้ป่วยและญาติเป็นผู้ตัดสินใจ พยาบาลส่งปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพ่ือ
ประเมินผู้ป่วยอีกครั้ง ขณะนอนโรงพยาบาลท าวันละครั้ง               หลังจากนั้นนัดสัปดาห์ละครั้ง                และ
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และประเมินอาการผู้ป่วย                ต่อมาจะนัดเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือป้องกันการกลับเป็นซ้ า 
2.แพทย์แผนไทย 
          ตามต าราการแพทย์ไทยเดิม ฉบับพัฒนาได้กล่าวถึงโรคลมอัมพาตซึ่งเกิดจากลมทั้ง 2 ไว้ว่า ลมอุทังคมาวาตา 
เทียบได้กับระบบประสาทรับความรู้สึก ถ้าเกิดพิการจะท าให้หมดความรู้สึกสัมผัส และลมอโธคมาวาตา เทียบได้กับ
ระบบประสาทสั่งการ ถ้าเกิดความพิการจะท าให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ส่วนลมหทัยวาตะนั้นหมายถึง การ
ท างานของหัวใจ คือลมที่พัดเอาโลหิตออกจากหัวใจ ไปตามเส้นเลือดร่วมกับแรงดันอังคมังคานุสารีวาตาเพ่ือพาเลือดไป
เลี้ยงทั่วร่างกาย หากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดกันในเส้นเลือด หรือหลอดเลือด (จัดเป็นเส้นเอ็นชนิดหนึ่ง) ตึงตัวไม่ยืดหยุ่น 
หทัยวตะ และอังคมังคานุสารีวาตาก็เพ่ิมข้ึน ความดันโลหิตก็สูง เส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กก็เกิดพยาธิ
สภาพได้ง่าย หากเลือดก็ไปเลี้ยงสมอง (มัตถเก มัตถลังคัง) 
ไม่ได้ สมองซึ่งเป็นศูนย์รวมของประสาททั้งใน และนอกจิตใจ ก็พิการได้ท าให้เป็นอัมพาตหรือถึงตายได้เช่นกัน 
             การตรวจวินิจฉัย 
             การซักประวัติ 
                    1.ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ได้แก่ อาการส าคัญ สาเหตุ การด าเนินของโรค ปัญหาในการ
เคลื่อนไหว การใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการกิน การขับถ่าย การนอนหลับ และภาวะทางจิตใจลอารมณ์ 
                    2.ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต เช่น การประสบอุบัติเหตุที่เคยได้รับ การผ่าตัด ยาหรือการรักษาที่เคย
ได้รับ 



 

 

                    3.ประวัติส่วนตัว เช่น อายุ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การออกก าลังกาย โรคประจ าตัว (เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจ) การควบคุมอาหาร 
                    4.ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเช่น มีพ่อ แม่ พ่ี น้อง หรือคนในเครือญาติเคยเป็นอัมพฤกษ์ 
อัมพาตครึ่งซีก หรือโรคที่เก่ียวเนื่องกันหรือไม่ (เบาหวาน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือด
หัวใจตีบ) 
          การตรวจร่างกาย 
                   1.สังเกตอิริยาบถ การยืน เดิน นั่ง นอน การพลิกตัว การหยิบจับสิ่งของ การกลืน การเค้ียว การพูด 
การหลับตา การถอนหายใจ 
                    2.จับชีพจรเบื้องสูง (บริเวณข้อมือ) ชีพจรเบื้องต่ า (หลังเท้า) ข้างซ้าย-ขวา และจับชีพจรบริเวณซอกคอ 
เปรียบเทียบกันทั้งสองข้างดูสภาพทั่วไป เช่น ความบวม ความเย็น ความร้อน อ่อน แข็ง การลีบของกล้ามเนื้อ 
                   3.ทดสอบก าลังของแขน และทดสอบการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือ และข้อต่อต่างๆ เช่น ทดสอบแรง
บีบมือ แรงดึงแขน การก ามือ เหยียดนิ้ว พลิกมือ หงายมือ ตั้งข้อศอกข้ึน การกระดกมือขึ้นลง 
                  4.ทดสอบก าลังของขา และทดสอบการเคลื่อนไหวของเท้า นิ้วเท้า และข้อต่อต่างๆ เช่น การออกแรงถีบ
ปลายเท้า การกระดกเท้า การหมุนข้อเท้า กระดิกนิ้วเท้า ตั้งขาชันเข่า-เหยียดขา 
                  5.ทดสอบความรู้สึกของการรับรู้ความรู้สึกของประสาทส่วนปลาย เช่น ท าโดยการหยิก การบีบ หรือใช้
ไม้ปลายแหลมจิ้มบริเวณปลายนิ้วมือ และนิ้วเท้า 
                 6.ตรวจการหลุดของข้อต่อหัวไหล่ ข้อต่อสะโพก 
          แนวทางการรักษา  
            1.กรณีที่ผู้ป่วยเป็นอัมพาตที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนส่วนต่างๆ ได้เลยเป็นเวลานานจนกล้ามเนื้อฝ่อลีบ ให้เริ่ม
นวดเพ่ือกระตุ้นความรู้สึกและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยการบีบ ลูบ หรือการกดคลึงด้วยน้ ามันในท่านอนหงาย ตามแนว
พ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่ แนวโค้งคอ แนวพ้ืนฐานบ่า แนวพ้ืนฐานแขนด้านใน แนวพ้ืนฐานแขนด้านนอก แนวพ้ืนฐานขาด้าน
ใน แนวพ้ืนฐานขาด้านนอก 
           2.เมื่อผู้ป่วยเริ่มตอบสนองต่อความเจ็บปวด และความร้อนได้ดี สามารถกระดิกนิ้วมือ และนิ้วเท้าได้ ให้ท าการ
นวดในท่านอนหงาย ตามแนวพ้ืนฐานต่างๆ และเพ่ิมการกดสัญญาณต่างๆ ในการนวดด้วย ตามขั้นตอนดังนี้ โค้งคอ 
แนวพ้ืนฐานบ่า นวดสัญญาณ 1-5 หัวไหล่ (ระวังสัญญาณ 2 หัวไหล่ กรณีเหยียดคู้แขนไม่ได้) แนวพ้ืนฐานแขนด้านใน 
สัญญาณ 1-5 แขนด้านใน แนวพ้ืนฐานแขนด้านนอก สัญญาณ 1-5 แขนด้านนอก แนวพื้นฐานขาด้านใน สัญญาณ 1-5 
ขาด้านใน แนวพ้ืนฐานขาด้านนอก สัญญาณ 1-5 ขาด้านนอก (ระวังสัญญาณ 2 ขาด้านนอก) เน้นข้อเท้าเปิดประตูลม 
        3.เมื่อผู้ป่วยสามารถพลิกตะแคงตัวได้ ให้นวดในท่าตะแคงเพ่ิมข้ึน โดยการนวดพ้ืนฐานหลังเน้นที่จุดบั้นเอว และ
เกลียวทั้งสองข้าง 
        4.เมื่อผู้ป่วยสามารถพยุงตัวเองในท่านั่งได้ ให้นวดในท่านั่งเพ่ิมข้ึน โดยการเน้นตามแนวพื้นฐานหลัง บ่า คอ 
ศีรษะ และใบหน้า 
        5.ผู้นวดอาจเน้นการกดจุดเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น กรณีท่ีพูดไม่ชัด ให้กด
เส้นสุมนา ในกรณีที่ยักค้ิวไม่ได้ปิดตาไม่สนิทให้กดจุดใต้ตา และหางตา ในกรณีท่ีมีเถาดาน หรือพรรดึก ให้นวดท้องท่า
แหวก-นาบ และสัญญาณ 1-5 ท้อง ในกรณีท่ีเป็นอัมพาตแบบแข็งเกร็งให้นวดเน้นที่จุดเหนือข้อมือ ตามแนวเส้น
พ้ืนฐานด้านในไปจนถึงข้อพับแขน 
         6.การประคบสมุนไพรร่วมกับการนวดจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้น   
     ข้อห้ามในการนวด  
         1.กรณีมีไข้เกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน 
         2.กรณีมีการอักเสบจากการติดเชื้อ 



 

 

         3.กรณีกระดูกแตก หัก ปริ ร้าว 
         4.กรณีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
         5.กรณีเป็นโรคผิวหนัง มีแผลเปิด หรือแผลเรื้อรัง 
         6.กรณีหลังผ่าตัดแล้วแผลยังไม่หายสนิท 
         7.กรณีเป็นโรคติดต่อ ในระยะที่มีการแพร่เชื้อ 
         8.กรณีหลอดเลือดด าอักเสบ 
         9.มีประวัติเป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรง 
         10.ห้ามท าการดัดข้อต่อ ดึงข้อไหล่ และกระตุกข้อเข่าข้างที่เป็น 
         11.ห้ามนวดบริเวณท่ีเป็นกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือด และหลอดเลือดด าอักเสบ โป่งพอง หรือกรณีที่
ผู้ป่วยได้รับการสวนสายยางเพ่ือถ่างหลอดเลือดที่หัวใจ 
     ค าแนะน า 
        1.งดอาหารแสลง เช่น ของหวานจัด มันจัด เค็มจัด และของเย็น อาหารหมักดอง ข้าวเหนียว ขนมจีน และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
        2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ท่ีมีอากาศเย็นจัด 
        3.แนะน าให้ผู้ป่วยฝึกบริหารลมหายใจเข้าออก และบริหารร่างกายในท่าท่ีเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ญาติของผู้ป่วยมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย  
       4.ให้ผู้ป่วยพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 
       5.กรณีผู้ป่วยมีอาการท้องผูกร่วมด้วย แนะน าให้ดื่มน้ าอุ่นมากๆ หรือน้ ามะขามเปียกเพ่ือช่วยให้ระบายท้อง 
       6.ห้ามนอนหลับทับใบหน้าข้างท่ีเป็น 
       7.กรณีเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาตครึ่งซีก บริหารกล้ามเนื้อใบหน้า เช่น ยักค้ิว ย่นจมูก หลับตา ลืมตา ฝึกยิ้ม ฝึกออก
เสียง ท าท่าแยกเข้ียว ยิงฟัน และใช้มือยกมุมปากข้างที่เป็นอัมพาตขึ้น ท าวันละ ๒-๓ ครั้ง ครั้งละ ๕-๑๐ นาท ี
     การติดตามผล 
        นวดติดต่อกัน 3 วัน และนัดติดตามผลการรักษา 
     การส่งต่อ 
        1.กรณีท่ีโรคหลอดเลือดในสมองมีอาการก าเริบขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูงขึ้น มีอาการซึม อ่อนเพลีย จิตใจหดหู่ 
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ควรส่งปรึกษาแพทย์ 
       2.กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ชัก อาเจียนพุ่ง ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ควรส่งปรึกษา
แพทย์ 
      3.กรณีท่ีผู้ป่วยมีแผลกดทับ ควรประสานการดูแลกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แพทย์แผนไทย 
           
 

 
              

 
 
  ไม่มีข้อห้าม  
  ส่งต่อผู้ป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 

                   ไม่ 
 
 

                                                                                 ใช่ 
 
 
 
 
 
 

โภชนาการ 
 

                                                                                    ใช่ 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยของระบบประสาท                                                                
ส าหรับกลุ่มโรค/อาการที่เกีย่วเน่ืองกบัอมัพฤกษ์ อมัพาต และระบบประสาท 

เลือกวธีิการรักษา 

รักษาด้วย 
ยาสมุนไพร 

รักษาด้วยหัตถ 
เวชกรรมแผนไทย 

รักษาด้วยการ 
ประคบสมุนไพร 

รักษาด้วยการ 
อบไอน า้สมุนไพร 

 

พจิารณาการรักษา/ฟ้ืนฟูสุขภาพ             
รูปแบบอ่ืน 
-เพิม่การรักษา/ฟ้ืนฟูสภาพรูปแบบ
อ่ืนๆ ของการแพทย์แผนไทย 
-ส่งต่อเพ่ือปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน 

อาการดีขึน้ 

จ าเป็นต้องให้           

การรักษา/ฟ้ืนฟูสภาพ

ด้วยการแพทย์แผนไทย    

ต่อหรือไม่ 

รักษา/ฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยต่อ 
-ประเมินผลการรักษาเม่ือส้ินสุดการรักษา/ฟ้ืนฟูสภาพ 

การให้ค าแนะน า 

ยุติการรักษา/ฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้วยการแพทย์แผนไทย 
-สรุปผลการรักษาใน
แฟ้มประวติั 

ไมส่ง่ตอ่ 

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย 
 

มีข้อห้ามของการรักษาด้วย 
การแพทย์แผนไทย 

 



 

 

 
ค าแนะน าการใช้ยา 

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ 

                

 ควรใช้ยาตามค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร อย่างเคร่งครัด 

 เมื่อได้รับยาควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด  เพราะยาบางชนิดต้องใช้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  ยาบางชนิด
ใช้เฉพาะเวลามีอาการ 

 หลังได้รับยาถ้ามีอาการผิดปกติใดๆ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ไม่ควรหยุดใช้ยาเอง  และหากมี
อาการรุนแรงให้รีบกลับมาพบแพทย์ 

 นอกจากเรื่องยาแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตัวตามท่ีบุคลากรทางการแพทย์แนะน า อย่างเคร่งครัดและ
สม่ าเสมอ เช่น  
 การออกก าลังกายตามควรกับสุขภาพ  
 การดูแลรักษา ควบคุมโรค ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่น ความดัน เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง  
 การงดสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 การมาพบแพทย์ตรงตามนัดเสมอ และรีบมาพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการ ผิดปกติไปจากเดิม 

หรืออาการเลวลง 


