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บทคัดยอ 
  

         การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย  กลุมตัวอยาง เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอด

เลือดสมอง ท้ังระยะเฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรือ

อุดตัน ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในชวง 1 ตุลาคม 2562 – 31 

มีนาคม 2563 จํานวน 12 ราย สถานท่ีเก็บขอมูล คือ หองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร 

จังหวัดหนองคาย เครื่องมือท่ีใช เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากพัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559) 

ประกอบดวย 1) แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 2) แบบบันทึกขอมูลระบบเครือขายการสงตอ 3) แบบประเมินการรับรูความรุนแรงโรคหลอดเลือด

สมอง ของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ 4). แบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงผาน

การตรวจสอบความเท่ียง โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูล

ดวยคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยสถิติไคสแควร (Chi-square) 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูความรุนแรงของโรค อยูในระดับมาก (X= 62.50, SD= 

23.01) การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค อยูในระดับนอย ( X= 3.83 , SD= 0.83.) วิธีการเดินทางมา

โรงพยาบาล มีความความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนการรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค  ไมมี

ความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (p > 0.05) 

ผลการวิจัยครั้งนี้ อาจนําไปพัฒนาระบบบริการและรูปแบบการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลัน ใหไดรับการรักษาท่ีรวดเร็ว  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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ABSTRACT 
          The purpose of this descriptive research was to test the factors related to seeking 

treatment at a hospital in stroke patients Sakhrai District, Nongkhai Province. Twelve of acute, 

non-acute stroke patients who visit at emergency room which diagnosed ischemic or embolism 

during October1, 2019 – March 31, 2020 were select. The instruments were modified of 

Pastraporn Panyaprochoom (2016) include 1) Data of stroke and seeking treatment at hospital 2) 

Data of  referral network system 3) The perceived severity assessment 4) The perceived warning 

signs assessment. This instruments was reliability test by Cronbach’s Alpha Coefficient equal to 

0.86. The data on stroke and seeking treatment at hospital, referral network system, the 

perceived severity assessment and the perceived warning signs assessment were analyzed using 

percentage, mean and standard deviation and the score compared between before and after 

using the Stroke Fast Track Program on Ability to Screening and Referral Patient The factors 

related to seeking treatment at a hospital was Chi-square. 

  The results showed that the score of perceived severity assessment at a high level. (X= 

62.50, SD= 23.01),  the perceived warning signs assessment at a low level ( X = 3.83 , SD= 0.83.). 

Referral network system was related to seek treatment at hospital statistically significantly (p < 

0.05). But the perceived severity assessment and the perceived warning signs assessment were 

not related (p > 0.05). 

The result of this study could be modified and development guideline for care system 
in acute stroke further for faster, appropriately, and efficiency.  
 
Keywords: Perceived severity, Perceived warning signs,   Stroke 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต ในทางการแพทยเรียกวา CVD ( Cerebro Vascular 

Disease) หรือ “Stroke” เปนภาวะฉุกเฉินท่ีพบบอย มีอัตราการตายรอยละ10 มีแนวโนมสูงข้ึนถึงรอยละ 17 ใน

ป พ.ศ.2558 และพิการรอยละ 50 (เขตบริการสุขภาพท่ี 8, 2558) มักพบในผูมีอายุมากกวา45 ปข้ึนไป และเปน

โรคท่ีมีปจจัยเสี่ยง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การ

ขาดการออกกําลังกาย ภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน และภาวะหัวใจเตนผิดปกติ  (ญนัท วอลเตอร และคณะ, 2559) 

เม่ือเกิดโรคแลวจะกอใหเกิดอาการตาง ๆ ทางระบบประสาท ผูปวยมักมีอาการทันทีทันใด และเปนเหตุใหผูปวย

สวนหนึ่งเสียชีวิต สวนผูท่ีรอดชีวิตสวนใหญก็มักตองใชเวลาในการฟนตัวคอนขางนาน นอกจากนี้ มากกวาครึ่งของ

ผูปวยดังกลาว มีความพิการหลงเหลืออยูในระดับตาง ๆ ซ่ึงตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนตลอดชีวิต โดยรอย

ละ 70 พบวา มีปญหาในดานการพูดสื่อสารกับผูอ่ืน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของท้ังผูปวย และครอบครัว  อยางไรก็ตามโรคนี้สามารถปองกันได และถารีบรักษาตั้งแตเริ่มมีอาการ ก็อาจ

ชวยใหรอดชีวิต และมีความพิการนอยลงหรือกลับไปทํางานไดตามปกติ (ญนัท วอลเตอร และคณะ, 2559) 

องคการอนามัยโลกไดประมาณการณวา ทุกปมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวา 15 ลานคนท่ัวโลก มี 

5 ลานคนพิการ และ 5 ลานคนเสียชีวิต โดย 2 ใน 3 อยูในประเทศกําลังพัฒนา และในป พ.ศ. 2563 จะเพ่ิมข้ึน

เปน 2 เทา หากประมาณการณผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ลานคน จะตองเสียคารักษาประมาณ 20,632 ลาน

บาทตอป (สถาบันประสาทวิทยา , 2554) ในประเทศไทยมีแนวโนมของอัตราปวยและอัตราตายสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

เชนกัน จากรายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ.2555 พบวา มีผูปวยรายใหมโรคหลอดเลือดสมอง 

จํานวน 67,168 ราย คิดเปนอัตรา 104.51 ตอแสนประชากร มีผูเสียชีวิต จํานวน 20,368 ราย คิดเปนอัตรา

31.69 ตอแสนประชากร  ซ่ึงสถิติดังกลาวสามารถลดลงได หากทุกคนมีความรูและปฏิบัติตัวอยางถูกตอง 

เหมาะสม (ทิพยรัตน วงศิลารัตน ,2559) 

ปจจุบันการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีการตีบหรืออุดตันเฉียบพลันมีความกาวหนาเปนอยางมาก 

สามารถเปลี่ยนการดําเนินโรคและการพยากรณโรคของผูปวยได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหยาละลายลิ่มเลือด 

(Thrombolysis) การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันท่ีมีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด โดย

ฉีดยา Recombinant Tissue Plasminogen Activator ( rt-PA) เขาหลอดเลือดดําภายใน 3 ชั่วโมงหลังเกิด

อาการ พบวาผูปวยประมาณรอยละ 30-50 จะกลับมามีอาการเปนปกติ (สถาบันประสาทวิทยา , 2554) ดังนั้น

การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันไดอยางทันทวงที จึงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ

ได (มาลี คําคง ,2557) สอดคลองกับการศึกษาของยงชัย นิละนนทและคณะ ซ่ึงพบวาการเตรียมพรอมของ

สถานพยาบาลและทีมดูแลผูปวยในระยะเฉียบพลัน ใหสามารถใหการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดและมีระบบสง

ตอท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูปวยรอดชีวิตได นอกจากนี้ยังสงผลลดภาวะแทรกซอนและความพิการใน
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ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีรอดชีวิต ท่ีมักมีการสูญเสียหนาท่ีทางรางกาย อันสงผลกระทบกับชีวิตผูปวยและ

ครอบครัวอีกดวย (ทิพยรัตน วงศิลารัตน ,2559) 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาพบวา สวนใหญเปนงานวิจัยท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือปจจัย

ทํานายท่ีเก่ียวของกับระยะเวลาการมารับการรักษาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ซ่ึงปจจัยตางๆ 

ท่ีพบ ไดแก อาการเริ่มตน เวลาท่ีเกิดอาการ ความรุนแรงของโรค บุคคลท่ีเก่ียวของขณะเกิดอาการและสถานท่ี

ขณะเกิดอาการ จากการศึกษาพบวา อาการเริ่มตนมีความสัมพันธกับการมารับการรักษา โดยผูปวยท่ีมีอาการเริ่ม

ตนแบบทันทีทันใดจะมารับการรักษาเร็ว ในทางตรงกันขามผูปวยท่ีมีอาการแบบคอยเปนคอยไปหรือมีอาการแบบ

เปนๆ หายๆ จะมารับการรักษาท่ีลาชา (Pandian et al., 2006; หัสยาพร มะโน, 2552; วารุณี ฮ้ึงฮก, 2554 อาง

ถึงใน พัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) สวนเวลาท่ีเกิดอาการก็มีความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษา 

เม่ือผูปวยมีอาการเกิดข้ึนในตอนกลางคืนมักจะรับรูถึงอาการผิดปกติในตอนเชา จึงสงผลใหเขารับการรักษาท่ีลาชา 

(Pandian et al., 2006 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559 ) ความรุนแรงของโรคก็มีความสัมพันธกับ

ระยะเวลาการมารับการรักษาพบวา ผูปวยท่ีมีความรุนแรงของโรคมากจะมารับการรักษาเร็วกวาผูปวยท่ีมีความ

รุนแรงของโรคนอย (Jorgensen et al., 1996;Pandian et al., 2006 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 

2559) นอกจากนี้บุคคลท่ีเก่ียวของขณะเกิดอาการและสถานท่ีขณะเกิดอาการ ยังมีความสัมพันธกับระยะเวลาการ

มารับการรักษา กลาวคือผูปวยท่ีอยูคนเดียวขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะทําใหเกิดความลาชาใน

การคนหาการรักษา สวนผูปวยท่ีมีบุคคลอ่ืนอยูดวยขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะมารับการรักษาเร็ว 

(Jorgensen et al., 1996; Derex, 2002;Shephard, 2004) สวนสถานท่ีขณะเกิดอาการพบวา ผูปวยท่ีเกิด

อาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีทํางานผูรวมงานจะเห็นความสําคัญของการมารับการรักษาเร็วกวาผูปวย

ท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีบาน (Jorgensen et al., 1996 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญา

ประชุม, 2559)  

การศึกษาเก่ียวกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใชระบบเครือขายการสงตอชองทางดวนของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ซ่ึงสามารถแบงเปนปจจัยตางๆ ไดดังนี้ ปจจัยดานระบบเครือขายการสงตอท่ี

มีความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษา ไดแก โรงพยาบาลเครือขาย ระบบการสื่อสารการสงตอและ

วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ซ่ึงโรงพยาบาลเครือขายอาจจะมีความเก่ียวของกับระยะเวลาการเขารับการรักษา

ของผูปวยได จากการศึกษาพบวาในโรงพยาบาลแมขายท่ีเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จะมีศักยภาพและ

ความสามารถในการรองรับผูปวยท่ีตองการการรักษาท่ียุงยาก ซับซอนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดมากกวา

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ซ่ึงอาจจะไมมีแพทยอายุรกรรมดานระบบประสาท แตเปนการฝกใหแพทยท่ัวไป

สามารถใหการรักษาดวยการใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําได สวนปจจัยดานผูปวยพบวา เม่ือผูปวยมี

อาการของโรคหลอดเลือดสมองแลวญาตินําสงโรงพยาบาลท่ีไมสามารถใหละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําได ทํา

ใหตองเสียเวลาในการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลท่ีสามารถใหละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําได (Schroeder et 

al., 2000 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) 

นอกจากนี้วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีความสัมพันธกับระยะเวลา

การมารับการรักษา ซ่ึงวิธีการเดินทางจัดเปนวิธีการเคลื่อนยายหรือนําพาผูปวยมารับการรักษา แบงออกเปน 2 

ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะกอนมาถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital) เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการครั้งแรกจน
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มาถึงโรงพยาบาลลูกขาย และระยะท่ี 2 จากโรงพยาบาลลูกขายมายังโรงพยาบาลแมขาย ในประเทศไทยพบวา

การใชบริการการแพทยฉุกเฉินในระยะท่ี 1 พบมีเพียงสวนนอยท่ีผูปวยจะใชบริการรถพยาบาล สวนใหญจะ

เดินทางโดยรถสวนตัวหรือรถโดยสาร ซ่ึงจากการศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตันระยะเฉียบพลันท่ีเดินทางมาโรงพยาบาลโดยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน มีระยะเวลาในการเดินทางนอย

สุด (นิภาพร ภิญโญศรี, 2551) และในระยะท่ี 2 ระบบการสงตอจากโรงพยาบาลลูกขายมายังโรงพยาบาลแมขาย

พบวาในทางปฏิบัติสวนใหญเปนการใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยรถพยาบาล แตยังไมมีการศึกษาท่ีมีการ

บันทึกผลชัดเจน ท้ังนี้การบริการการแพทยฉุกเฉิน จะใหบริการดูแลรักษาขณะท่ีนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีอยู

ใกลและมีศักยภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน

เปนภาวะฉุกเฉินท่ีผูปวยตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน (WHO, 2007; สงครามชัย ลีทองดี, 2556 อางถึงในพัส

ตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) ดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงและการรับรู

อาการเตือนเปนการรับรูหรือตระหนักของบุคคลหรือผูชวยเหลือเก่ียวกับอาการท่ีเกิดข้ึน ตามแนวคิดพ้ืนฐานใน

รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) อธิบายไดวา การแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับการ

มองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีตนไดรับ และมีความเชื่อในผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล (Becker, 1974) ซ่ึงการรับรู

ความรุนแรงและการรับรูอาการเตือนของโรคจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมแสวงหาการรักษา 

(Rosenstock, 1974 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) ผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคมีความรุนแรง

มากจะมารับการรักษาเร็วกวาผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคมีความรุนแรงนอย นอกจากนี้การรับรูการเกิดอาการ

เตือนของโรคจะเปนสิ่งชักนําท่ีมีผลตอการตอบสนองในการปฏิบัติพฤติกรรม เม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือด

สมอง ดังนั้นเม่ือบุคคลรับรูวาตนเองเปนโรคและจะเกิดความรุนแรง บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยการปฏิบัติ

พฤติกรรมในการแสวงหาการรักษา (Seeking treatment behavior) เกิดข้ึน 

จากการศึกษาของสมบัติ มุงทวีพงษา และคณะ (Muengtaweepongsa , Hunghok & Harnirattisai, 

2013 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) ในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย จํานวน 181

คน พบวาการรับรูหรือการตระหนักถึงอาการเตือนท่ีไมดี จะเปนปจจัยสําคัญของการมารับการรักษาท่ีลาชา ซ่ึง

สอดคลองกับศึกษาของชีฟารด (Shephard, 2004) พบวาผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีความ

รุนแรงมากจะมารักษาเร็วกวาผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงนอย สวนการรับรูการ

เกิดอาการเตือนของโรคจากการศึกษาของมีมิสและคณะ (Memis et al., 2008อางถึงในพัสตราภรณ ปญญา

ประชุม, 2559 ) พบวา 1 ใน 3 ของผูปวย จํานวน 98 คน การท่ีผูปวยมาโรงพยาบาลลาชาเนื่องจากเม่ือมีอาการ

ผูปวยจะรอใหอาการหายเองและไมรับรูถึงการเกิดอาการเตือนท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีตองรีบมาพบ

แพทย สอดคลองกับการศึกษาของหัสยาพร มะโน (2552 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) พบวาเม่ือ

มีอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเกิดข้ึนภายใน 48 ชั่วโมง ผูปวยจะรีบมารักษาท่ีโรงพยาบาล แตถาผูปวยไม

รับรูวาตนเองมีความผิดปกติท่ีบงบอกอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ก็จะละเลยในการเขารับการรักษา

สงผลใหเกิดความลาชา อยางไรก็ตามจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาขางตนพบวา สวนใหญเปนการศึกษาใน

โรงพยาบาลศูนยท่ีมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรแพทยระบบประสาท เก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือปจจัย

ทํานายเก่ียวกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและเปน

การศึกษาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  
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จากการทบทวนเวชระเบียน พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ป 2559 – 2561  จํานวน 12 , 25 และ 41 

ราย ตามลําดับ พบวาผูปวยท่ีเขาถึงบริการภายในเวลา 3 ชม. ตั้งแตเริ่มมีอาการ จํานวน 7, 21 และ 17 ราย คิด

เปนรอยละ 58.33, 84.0 และ 41.46 ตามลําดับ พบโอกาสพัฒนาในกระบวนการดูแลผูปวยประเด็นการเขารับ

บริการ การใหขอมูลขาวสารทางสุขภาพ นอกจากนั้นยังพบวาผูปวยมีโรคประจําตัวเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 

7, 7 และ 8 ราย คิดเปนรอยละ 70.0, 63.64 และ 66.67 ตามลําดับ และมีผูปวย 1 ราย ในป 2559 ท่ีพบวาเกิด

อาการแขนขาออนแรงขณะนอนในโรงพยาบาล โดยไมทราบระยะเวลาท่ีเกิดอาการแนชัด เกิดจากกระบวนการ

ดูแลผูปวยในเรื่อง การประเมินซํ้า และเฝาระวังอาการ (รายงานประจําเดือน งานอุบัติเหตุ รพ.สระใคร, 2561) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองในอําเภอสระใคร ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือด 

สมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

คําถามการวิจัย 

1. ปจจัยดานระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล มีความสัมพันธกับการมารับ

การรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย หรือไม อยางไร 

2. ปจจัยดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิด

อาการเตือนของโรค มีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอ

สระใคร จังหวัดหนองคาย หรือไม อยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล มีความสัมพันธทางบวกกับ

การมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  

2. ปจจัยดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิด

อาการเตือนของโรค มีความสัมพันธทางบวกกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสระใคร 

จังหวัดหนองคาย โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31  มีนาคม 2563 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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1. ทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารับการรักษาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร 

จังหวัดหนองคาย 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในอําเภอสระใคร ตอไป 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.  ตัวแปรตน ประกอบดวย 

1) ปจจัยดานระบบเครือขายการสงตอ 

- วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 

2) ปจจัยดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล 

- การรับรูความรุนแรงของโรค 

- การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค 

2. ตัวแปรตาม คือ การมารับการรักษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดประยุกตใชแนวคิด

เก่ียวกับคุณภาพบริการ (Quality framework) ของโดนาบีเดียน (Donabedian, 2003) รวมกับการประยุกตใช

แนวคิดพ้ืนฐานในรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ( อางถึงใน พัสตราภรณ ปญญาประชุม, 

2559) โดยกลาวถึงโครงสราง 3 ดาน ไดดังนี้ 1) ดานโครงสราง (Structure) เปนคุณลักษณะตางๆ เก่ียวกับ

นโยบายและศักยภาพการใหบริการ ซ่ึงเปรียบเสมือนปจจัยนําเขาของการบริการสุขภาพและเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การใหบริการทางสุขภาพ 2) ดานกระบวนการ (Process) เปนสวนประกอบตางๆ ของกิจกรรมในการใหบริการแก

ผูปวย และ 3) ดานผลลัพธ (Outcome) คือคุณภาพในการดูแลหรือสภาวะสุขภาพของผูปวย ซ่ึงในการศึกษาครั้ง

นี้เปนการศึกษาโครงสรางท้ัง 3 ดาน และระบบการบริการสุขภาพท่ีกลาวถึงคือ การใหบริการในกระบวนการ

ชองทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และเครือขายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Network) 

โดยแบงปจจัยท่ีเก่ียวของไดดังนี้ ปจจัยเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 

ปจจัยดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงและการรับรูการเกิดอาการเตือน ซ่ึงเปน

การรับรูของบุคคลหรือผูชวยเหลือ และเปนปจจัยสวนบุคคล ท่ีทําใหเกิดการตระหนักรูและแสวงหาการรักษาตาม

แนวคิดพ้ืนฐานในรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับการมองเห็นคุณคาของ

สิ่งท่ีตนไดรับ และมีความเชื่อในผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล (Becker, 1974) โดยการรับรูการเกิดอาการ

เตือนของโรคจะเปนสิ่งชักนํา ท่ีมีผลตอการตอบสนองในการปฏิบัติพฤติกรรม (Action) ทําใหบุคคลมีปฏิกิริยา

ตอบสนองดวยการปฏิบัติพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเกิดข้ึน รวมกับการไดรับการบริการในระบบเครือขาย

การสงตอชองทางดวน จะทําใหสามารถเขาถึงการรักษาไดทันเวลา  โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยามศัพท 

การมารับการรักษา หมายถึง การมารับการรักษาของผูปวย เริ่มตั้งแตเวลาท่ีผูปวยเริ่มเกิดอาการจนไดรับ

การรักษา โดยคิดระยะเวลาการมารับการรักษาเปนชั่วโมงและนาที เริ่มตั้งแตผูปวยเกิดอาการของโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน จนมาถึงโรงพยาบาล 

วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล หมายถึง วิธีการเคลื่อนยายหรือนําพาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มารับ

การรักษาในโรงพยาบาล เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองจนมาถึงโรงพยาบาล โดยแบง

ออกเปน รถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล รถยนตสวนบุคคลและรถรับจาง ซ่ึงแบบประเมินดัดแปลงมาจาก พัสตราภรณ 

ปญญาประชุม ( 2559) 

การรับรูความรุนแรงของโรค หมายถึง การรับรูหรือความเขาใจของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ วา

อาการท่ีเกิดข้ึน มีผลตอรางกายท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต ประเมินโดยใชแบบประเมินการรับรูความ

รุนแรงของโรค ดัดแปลงมาจาก พัสตราภรณ ปญญาประชุม ( 2559) ซ่ึงมีขอคําถาม 1 ขอ ถามเก่ียวกับการรับรู

 
นโยบายและศักยภาพการใหบริการ 

 

ดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล 
- การรับรูความรุนแรงของโรค 
- การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค 
 

กระบวนการ 
- วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 
 

ผลลัพธ 
การเขารับการรักษาของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
- ลาชา 
- ไมลาชา 
 

โครงสราง 
- เครือขายโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Network) 
- ชองทางดวนโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke Fast Track) 
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ความรุนแรงของอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนในระยะกอนการมารับการรักษาตามการรับรูของกลุมตัวอยาง โดยคะแนน

ของแบบประเมินการรับรูความรุนแรงของโรค มีคาตั้งแต 0 - 100 คะแนน ดังนั้นถาคาคะแนนมาก หมายถึง กลุม

ตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคอยูในระดับมาก 

การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค หมายถึง การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองตาม

การรับรูของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ ประเมินโดยใชแบบประเมินการรับรูอาการเตือนของโรคดัดแปลงมาจาก 

พัสตราภรณ ปญญาประชุม ( 2559) ซ่ึงมีขอคําถาม 8 ขอ ถามเก่ียวกับการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคตาม

การรับรูของกลุมตัวอยาง โดยลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 2 ระดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ความหมาย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง 

2. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

3. การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปจจุบัน 

4. โปรแกรมทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง 

5. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ โดยโดนาบีเดียน (Donabedian model) 

6. แนวคิดการมารับการรักษาตามรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. ความหมาย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง 

 

ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง 

องคการอนามัยโลก ไดกําหนดคํานิยามของโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง กลุมอาการทางคลินิค ท่ี

ประกอบดวยลักษณะของอาการทางระบบประสาทบกพรอง เกิดข้ึนทันทีทันใด มีอาการ หรืออาการแสดงนานกวา 

24 ชั่วโมง พบวา รอยละ 88 เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic stroke) รอยละ 9 เกิดจากหลอดเลือดใน

สมองแตก (intra - cerebral hemorrhage) และรอยละ 3 เกิดจากภาวะเลือดออกใตเยื่อหุมสมอง 

(subarachnoid hemorrhage) (Barker, 2008 อางถึงในทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

 

ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง 

โดยแบงตามลักษณะของการเกิดพยาธิสภาพ ระยะเวลา และตําแหนงหลอดเลือดท่ีเกิดโรค ดังนี้ 

1. โรคหลอดเลือดสมองแบงตามลักษณะพยาธิสรีรวิทยา จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ 

1.1 โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากภาวะเลือดออกในสมอง หรือเสนเลือดสมองแตก (Cerebral 

hemorrhage/ Hemorrhagic stroke) เกิดจากการมีเลือดออกในสมอง หรือเสนเลือดสมองแตก สงผลใหเซลล

สมองตาย สาเหตุท่ีสําคัญคือโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาเกิดจาก ผนังหลอดเลือกโปงพอง เสนเลือดสมองแตก

มักเปนสาเหตุของการเสียชีวิตสูงกวาสมองขาดเลือด อัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยรอยละ 40-50 โรคหลอดเลือด

สมองท่ีเกิดจากภาวะเลือดออกในสมอง หรือเสนเลือดสมองแตก พบประมาณรอยละ 15-20 ของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองท้ังหมด 

1.2 โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากภาวะสมองขาดเลือดจากการอุดตัน (Ischemic stroke) พบประมาณ

รอยละ 75 ของโรคหลอดเลือดสมองแบงเปน 3 กลุม คือ  

1.2.1 หลอดเลือดสมองตีบ (cerebral thrombosis/thrombotic stroke) เกิดจาก มีไขมันไปเกาะผนัง

หลอดเลือดดานใน เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ซ่ึงจะคอยๆ เกิดข้ึน ในท่ีสุดจะมีลิ่มเลือด (thrombosis) 

เกิดข้ึนจนอุดตันหลอดเลือดทําใหเชลลสมองตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยง 
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1.2.2 ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดสมอง (cerebral embolism/embolic stroke) สิ่งท่ีหลุด ซ่ึงเปน

ลิ่มเลือดท่ีเกิดในหลอดเลือดท่ีอยูนอกสมอง หลุดลอยตามกระแสเลือดข้ึนไปอุดตันในหลอดเลือด ท่ีไปเลี้ยงสมอง 

ทําใหเชลลสมองตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยง 

1.2.3 ภาวะสมองขาดเลือด เนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน หลอดเลือดอักเสบ อุบัติเหตุ เปนตน 

2. โรคหลอดเลือดสมอง แบงตามระยะเวลาการเกิดโรคแบงเปน 4 ประเภท คือ 

  2.1 Transient Ischemic Attack (TIA) เปนชนิดท่ีแสดงอาการเกิดข้ึน และหายไปภายใน 24 ชั่วโมง 

2.2 Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND) เปนชนิดท่ีแสดงอาการเกิดข้ึนและอาการ

แสดงนานเกิน 24 ชั่วโมง แตหายเปนปกติภายในเวลา 3 – 4 สัปดาห 

2.3 Stroke in Evolution เปนชนิดท่ีแสดงอาการเกิดนานข้ึนเรื่อยๆ มักเกิดจากหลอดเลือดอุดก้ันเพ่ิมข้ึน 

2.4 Completed Stroke หมายถึง เปนชนิดท่ีแสดงอาการเกิดข้ึน และคงท่ีแลว 

3. แบงตามตําแหนงหลอดเลือดท่ีเกิดโรค แบงเปน 2 ประเภท คือ 

3.1 โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีเกิดจากหลอดเลือดทางดานหนา ทําใหเกิดอาการออนแรงครึ่งซีกบริเวณ

ใบหนา แขน และขา และอาการอ่ืนๆ เชน ใบหนาชา พูดจาไมชัดเจน และมองไมเห็นภาพ 

3.2 โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีเกิดจากหลอดเลือดทางดานหลัง ทําใหเกิดความผิดปกติหลายอยาง ไดแก 

เดินเซ ชาตามแขน ขา และมีอาการออนแรงบริเวณซีกตรงขามหรือซีกเดียวกับตําแหนงหลอดเลือดทางดานหลัง 

มึนงง เวียนศีรษะ พูดจา และมองเห็นภาพไมชัด 

 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง 

สมอง ประกอบดวยเซลลสมองเปนจํานวนมาก สมองไมสามารถสะสมอาหารและ oxygen ไดเหมือน

กลามเนื้อ สมองไดรับสารอาหาร และ oxygen จากเลือดท่ีไปเลี้ยง เม่ือสมองขาดเลือด เพียง 4 นาทีก็ทําใหเซลล

สมองขาดสารอาหารและตายในท่ีสุด สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน 3 ประการ คือ 

1. หลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic stroke) เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ซ่ึงจะคอย ๆ

เกิดข้ึนทีละนอย ในท่ีสุดจะมีลิ่มเลือดหรือ Thrombosis เกิดข้ึนจนอุดตันเสนเลือด ทําใหเซลลสมองตายเพราะ

ขาดเลือดไปเลี้ยง มักเกิดจากไขมันเกาะท่ีหลอดเลือดแดง ซ่ึงจําแนกเปน 

1.1 หลอดเลือดแดงใหญแข็ง (Large Artery Atherosclerosis) พบประมาณรอยละ 20 โดยหลอดเลือด

แดงใหญท่ีไปเลี้ยงสมอง ไดแก internal carotid artery, the vertebral artery , the basilar artery และแขนง 

the circle of Willis เม่ือหลอดเลือดใหญแข็งตัว (Large Artery Atherosclerosis) ทําใหหลอดเลือดตีบแคบมาก

จนเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ สาเหตุสวนใหญเกิดจากหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) มีคราบไขมัน plaque 

เกาะตามผนังหลอดเลือดและทําใหเกิดลิ่มเลือด อุดตันเสนเลือดเรียกวา Thrombotic stroke หากเกิด 

thrombosis ท่ีหลอดเลือดแดงใหญ อาการก็จะเปนมาก และมักพบวามีหลอดเลือดหัวใจตีบรวมดวย เม่ือสมอง

ขาดเลือดจะทําใหเซลลสมองบวมและไปกดหลอดเลือดฝอย ซ่ึงการบวมของสมองจะมีระยะเวลาสูงสุด ประมาณ 

2-4 วัน ภายหลังการเกิดโรค อาการของโรคจะมีความสัมพันธกับการบวมของสมองและการขาดเลือด อาจจะอยู

ในชวง 1-3 วัน กอนท่ีอาการจะคงท่ี 
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1.2 หลอดเลือดฝอยในสมองตีบ (Small Artery Occlusion or Lacunar Infarction) ในประเทศไทย

พบวาโรคนี้เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดตีบถึงรอยละ 45 เกิดจากมีการอุดตัน thrombosis ของหลอด

เลือดฝอยท่ีอยูลึกลงไปในเนื้อสมอง ทําใหเกิดเปนโพรงเล็กๆท่ีเหลืออยูในเนื้อสมอง ท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการตายของ

เนื้อเยื่อ เปนผลทําใหหลอดเลือดสมองขาดเลือด เรียกวา Lacunar Infarction อาการท่ีเกิดข้ึนสัมพันธกับตําแหนง

ท่ีไปอุดและขนาด อาการจะเปนไมมาก ออนแรงไมมาก บางครั้งอาการหายไปภายใน 24 ชั่วโมง เรียก Transient 

Ischemic Attack (TIA) อาการไมมาก ออนแรงไมมาก  

2. ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดสมอง (Embolic stroke) เกิดเนื่องจากมี “สิ่งหลุด”(Embolus) ซ่ึง 

เปนลิ่มเลือดท่ีเกิดข้ึนในหลอดเลือดท่ีอยูนอกสมอง หลุดลอยตามกระแสเลือดข้ึนไป อุดตันในหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยง

สมอง ทําใหเซลลสมองตายเพราะขาดเลือด ท่ีพบบอยคือ ลิ่มเลือดท่ีเกิดข้ึนในหัวใจ ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด

สมองจากหัวใจ (Cardiogenic emboli) พบไดประมาณ รอยละ 20 ของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด โดยมี

สาเหตุมาจากโรคหัวใจ ไดแก Atrial Fibrillation ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบบอย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากหัวใจวาย ผนัง

หัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว พบวา Micro emboli จากหัวใจ สามารถเคลื่อนท่ีและเขาไปในระบบสมองมากท่ีสุด

โดยผานเขาไปใน Carotid Arteries 

3. หลอดเลือดสมองแตกหรือการตกเลือดในสมอง (Hemorrhagic stroke) ทําใหเนื้อสมองโดยรอบตาย

จึงเปนสาเหตุท่ีมีอันตรายรายแรงอาจทําใหผูปวยตายไดในเวลารวดเร็ว พบประมาณรอยละ 15-20 ของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท้ังหมด 

 

พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง  

1. โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือด (ischemic stroke) สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

เกิดการตีบตันของหลอดเลือดขนาดใหญและหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง และเกิดจากการอุดตันของลิ่มเลือดท่ี

ไหลเวียนอยูในกระแสเลือด (Hickey, 2003 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

1.1 การตีบตันของหลอดเลือดในสมองสวนใหญ มักจะมีความสัมพันธกับภาวะหลอดเลือดแข็งตัว 

(atherosclerosis) และความดันโลหิตสูง (hypertension) เปนเวลานาน (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550) โดยภาวะหลอด

เลือดแข็งตัวจะทําใหรูของหลอดเลือดแดงในสมองมีขนาดเล็กลง จนเลือดไมสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได

อยางเพียงพอ การตีบตันหลอดเลือดสามารถเกิดข้ึนไดทุกแหงของหลอดเลือดสมอง โดยจะพบมากท่ีบริเวณหลอด

เลือดแดงสวนกลาง (middle cerebral arteries) (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

1.2 การอุดตันของหลอดเลือดสมอง ท่ีเกิดจากลิ่มเลือดท่ีไหลเวียนอยูในกระแสเลือด ตนกําเนิดของลิ่ม

เลือดดังกลาวมักเกิดจากหัวใจ ภาวะหรือโรคหัวใจท่ีทําใหเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด ไดแก ภาวะหัวใจเตนพลิ้ว 

(atrial fibrillation) โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease) หรือจากการใสลิ้นหัวใจเทียม และภายหลังการ

ผาตัดหัวใจ การอุดตันของหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากสิ่งอุดก้ันอ่ืนๆ ท่ีลอยในกระแสเลือด เชน ฟองอากาศ 

ชิ้นสวนของไขมันท่ีเกิดภายหลังจากการไดรับบาดเจ็บ หรือกระดูกหัก เปนตน (Barker, 2008 อางถึงในทิพยรัตน 

วงศิลารัตน, 2559) 

2. โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากภาวะเลือดออก (hemorrhagic stroke)  สาเหตุสําคัญไดแก ความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมไมได ซ่ึงพบรวมกับผนังของหลอดเลือดสมองขนาดเล็กออนแอ ทําใหเกิดการฉีกขาดไดงาย เม่ือ
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เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดสมอง เลือดท่ีออกมาจากการแตกของหลอดเลือดจะรวมตัวกันเปนกอนเลือด 

(hematoma) เขาไปเบียดแทนท่ีเนื้อสมองบริเวณท่ีมีการแตกของหลอดเลือด ทําใหเนื้อสมองบริเวณนั้นถูกกด 

เกิดการอักเสบ หากถูกกดและอักเสบเปนระยะเวลา 3-6 ชั่วโมง ทําใหเกิดภาวะเซลลสมองขาดเลือด และเกิดเนื้อ

สมองตาย และปญหาสําคัญคือ กอนเลือดท่ีมีขนาดใหญ ท่ีกดเบียดเนื้อสมอง ทําใหมีภาวะสมองบวม (brain 

edema) สงผลใหเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูง ถาอาการเลือดออกรุนแรงจะทําใหเกิดภาวะสมองยื่น (brain 

herniation) ได (Hickey, 2003) ถาการแตกของหลอดเลือดสมองไมมากนัก กอนเลือดท่ีกดเนื้อสมองจะคอยๆ 

ซึมเขาสูหลอดเลือดสมองจนหมดภายในระยะเวลา 2-6 เดือน (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลา

รัตน ,2559) ตําแหนงของสมองท่ีเกิดภาวะเลือดออกไดบอย ไดแก basal ganglia, thalamus, cerebellum 

และpons 

3. โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากภาวะเลือดออกใตเยื่อหุมสมอง (subarachnoid hemorrhage) มักเกิด

จากการแตกของหลอดเลือดท่ีโปงพองบริเวณชั้นใตเยื่อหุมสมอง สาเหตุการแตกของหลอดเลือด มักเกิดจากการ

ไดรับบาดเจ็บ กระแทก อุบัติเหตุ ความดันโลหิตสูง หรือมีความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Hickey, 2003; 

Herrmann & Zabramski, 2007 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

 

อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง แบงตามพยาธิสภาพ 

1. ผูปวยหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic stroke) จะมีอาการแขนขาซีกหนึ่งออนแรงลงทันทีทันใด 

มักพบอาการขณะตื่นนอนหรือขณะเดินหรือทํางานอยูก็รูสึกทรุดลมลงไป อาจมีอาการชาตามแขนขา ตามัว ตา

เห็นภาพซอน พูดไมไดหรือพูดออแอ ปากเบี้ยว หรือกลืนไมไดรวมดวย อาจมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หรือ มี

ความรูสึกสับสนนํามากอนท่ีจะมีอาการออนแรงของแขน ขา ผูปวยมักจะมีความผิดปกติท่ีซีกใดซีกหนึ่งของ

รางกายเพียงซีกเดียวเทานั้น ถาการตีบตันของหลอดเลือดเกิดข้ึนในสมองซีกซายก็จะมีอาการออนแรงท่ีซีกขวา

และอาจพูดไมไดเพราะศูนยควบคุมการพูดอยูในสมองซีกซาย ถาเกิดข้ึนในสมองซีกขวาก็จะเกิดออนแรงซีกซาย 

อาการมักจะเปนอยูนานกวา 24 ชั่วโมงข้ึนไปและจะมีอาการนานแคไหนข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีเกิดพยาธิสภาพ 

2. ผูปวยหลอดเลือดสมองอุดตัน (Embolic stroke) อาการมักเกิดข้ึนฉับพลันทันที เชน มองไมเห็นครึ่ง

ซีก, พูดจาไมชัด, กลืนอาหารหรือน้ําลําบาก, ไมรูสึกตัว เปนตน ซ่ึงอาการจะรุนแรงมากนอยข้ึนอยูกับพยาธิสภาพ

ของโรค และ ตําแหนงของหลอดเลือดท่ีเกิดการอุดตัน 

3. ผูปวยหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) อาการมักเกิดข้ึนทันทีทันใด ขณะทํางานออกแรง

มากๆ  โดยไมมีสิ่งบอกเหตุลวงหนา ความดันในกะโหลกศีรษะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูปวยจะมีอาการปวด

ศีรษะรุนแรงหรือปวดศีรษะซีกเดียว วิงเวียน และอาเจียน มีอาการปากเบี้ยว พูดไมได แขนขาคอย ๆ ออนแรง 

อาจชัก ซึมหรือหมดสติ ในเวลารวดเร็ว ถาเลือดออกรุนแรง ผูปวยมักมีอาการหมดสติ ตัวเกร็ง รูมานตาเล็กท้ัง 2 

ขาง ซ่ึงมักเสียชีวิต ใน 1 – 2 วัน ถาเลือดออกไมรุนแรง ก็อาจมีโอกาสฟนและคอยๆ ดีข้ึน หรือถาไดรับการผาตัด

ไดทันทีก็อาจชวยใหรอดชีวิตได การเกิดอาการผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเฉียบพลัน (Acute stage) หมายถึง ระยะท่ีผูปวยเริ่มมีอาการ กระท่ังอาการคงท่ี ระยะนี้มักเกิด

อาการข้ึนทันที ใชเวลา 24 - 48 ชั่วโมง ปญหาสําคัญในระยะนี้ ไดแก อาการหมดสติ มีภาวะความดันในกะโหลก
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ศีรษะสูง ระบบการหายใจและการทํางานของหัวใจผิดปกติ เปนระยะท่ีตองคงสภาพหนาท่ีสําคัญของอวัยวะตาง ๆ

ในรางกายเพ่ือรักษาชีวิตผูปวยเอาไว 

2. ระยะหลังเฉียบพลัน (Post acute stage) หมายถึง ระยะท่ีผูปวยเริ่มมีอาการคงท่ี โดยท่ีระดับความ

รูสึกตัวไมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเลวลง สวนใหญใชเวลา 1- 14 วัน 

3. ระยะฟนฟูสภาพ (Recovery stage) หมายถึง ระยะนี้อาจมีอาการไมรูสึกตัวรวมดวย หรือรูสึกตัวแต

กลามเนื้อแขนขาขางท่ีออนแรง หลังผาน 48 ชั่วโมงกลามเนื้อท่ีออนแรงจะคอยๆเกร็งแข็งข้ึน การดูแลรักษาเนนท่ี

การฟนฟูเพ่ือลดความพิการและปองกันภาวะแทรกซอน ซ่ึงในระยะนี้ยังแบงเปนระยะฟนฟูเพ่ือลดความพิการและ

ปองกันภาวะแทรกซอน ซ่ึงในระยะนี้ยังแบงเปนระยะฟนฟูระยะแรก (Early recovery) และระยะฟนฟูระยะหลัง 

(Late recovery) เปนระยะท่ีมีการฟนฟูการทําหนาท่ีของรางกาย ฟนฟูเก่ียวกับการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนใน 

3 เดือนแรกหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง  

 

แนวทางวินิจฉัยผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

ผูปวยสวนใหญจะมาดวยอาการผิดปกติของระบบประสาทท่ีมีสาเหตุมาจาก โรคหลอดเลือดสมองซ่ึง

เกิดข้ึนอยางทันทีทันใด ในผูปวยบางรายอาการอาจคอยเปนคอยไปภายในระยะเวลาเปนชั่วโมงหรือเปนวัน 

(Progressive Stroke) บางรายอาจมีอาการเลวลง สลับกับดีข้ึนชั่วคราว โดยท่ัวไปแลวการวินิจฉัยแยกโรคระหวาง 

ischemic และ hemorrhagic stoke ทําไดยากจากการซักประวัติและตรวจรางกาย ดังนั้นการวางแผนการรักษา 

จึงจําเปนตองใชการตรวจเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง เพ่ือชวยในการวินิจฉัยแยกโรค แนว

ทางการวินิจฉัย โดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยาและหองปฏิบัติการ มี

ดังนี้ 

1. การวินิจฉัยโรคโดยการซักประวัติและตรวจรางกาย 

1.1 การซักประวัติ ควรถามประวัติอาการแสดงท่ีเริ่มเปน ระยะเวลาท่ีมีอาการผิดปกติ อาการปวดศีรษะ 

และตําแหนงท่ีปวด โรคประจําตัว ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ประวัติอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว (TIA) ประวัติการสูบบุหรี่ การกินยาคุมกําเนิด ระดับโคเลสเตอรอล 

การกินยาตานการแข็งตัวของเลือด ประวัติท่ีมีความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว การรับความรูสึก สายตามัว

ลง หรือมองเห็นภาพซอน 

1.2 การตรวจรางกาย ผูปวยท่ีมีประวัติเขาไดกับโรคหลอดเลือดสมอง ควรตองตรวจอยางรวดเร็ว เพ่ือ

วินิจฉัยโรคและแยกโรคอ่ืนๆ การดูระบบทางเดินหายใจ (airway, breathing) และระบบการไหลเวียนของโลหิต 

(circulation) เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการซึมมาก นอกจากนั้นการตรวจรางกายท่ัวไปยังชวยบงถึง

ภาวะสาเหตุของ stroke ไดแก การตรวจวัดไข ชีพจร ความดันโลหิต การหายใจ carotid bruit และการตรวจ 

heart murmurs การตรวจทางประสาทวิทยา จะชวยในการบอกตําแหนงและแยกชนิดของรอยโรค รวมท้ังบอก

ถึงความรุนแรงของอาการออนแรงและอาการชา การตรวจทางประสาทวิทยา สามารถตรวจดวยการใชแบบ

ประเมินสัญญาณประสาท National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) ตรวจดูระดับความรูสึกตัว 

ตรวจการเคลื่อนไหวของแขนขา และระดับความรูสึก ความผิดปกติของ การพูด หรือการมองเห็นภาพ และตรวจ
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หนาท่ีของเสนประสาท เชน การมีภาวะ aphasia, visual field defect, cerebellar sign, abnormal ocular 

movement ก็จะสามารถชวยในการบอกตําแหนงของรอยโรคหลอดเลือดสมองได 

 

2. การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยา และทางหองปฏิบัติการ 

2.1 การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง การตรวจเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ และเปนประโยชนมาก คือ การทํา

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง โดยเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองจะสามารถแยกภาวะ ischemic stroke และ 

hemorrhagic stroke ออกจากกันไดอยางชัดเจน สามารถชวยวินิจฉัยแยกภาวะอ่ืนๆ ท่ีอาจมีอาการคลายกับโรค

หลอดเลือดสมอง เชน เนื้องอก การติดเชื้อในสมอง และ subdural hematoma ออกไปได ดังนั้นจึงควรทํา

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองในผูปวยท่ีมาดวยอาการของโรคหลอดเลือดสมองทุกราย การวินิจฉัยไดวาผูปวยเปน

โรคหลอดเลือดชนิดตีบหรือแตกจะมีผลอยางยิ่งตอการรักษา สําหรับผูปวยท่ีเปน intracerebral hemorrhage 

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองจะสามารถวินิจฉัยได 100% โดยจะพบเปน hyperdensity area สําหรับผูปวยท่ีมี

ภาวะ ischemic stroke อาจไมพบความผิดปกติจากเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองได คือ มีลักษณะเปน 

hypodensity area และอาจมีการบวมรวมดวย 

2.2 การใชคลื่นสะทอนในสนามแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging/ MRI) มีขอดีท่ีสามารถเห็น

พยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนในสมองไดชัดเจน และยังอาจตรวจหลอดเลือดขนาดใหญในสมองไดพรอมกัน โดยอาจไมตอง

ฉีดสารเพ่ิมความแตกตางของภาพ (Contrast Agent) 

2.3 การตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนสิ่งจําเปนในการแยกโรคอ่ืนๆ และอาจบอกถึงสาเหตุ รวมท้ังปจจัย

เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมท้ังชวยในการตัดสินการรักษาในระยะเฉียบพลัน การตรวจท่ีสําคัญท่ีควรทําใน

ระยะแรกคือ การตรวจเม็ดเลือด (Complete blood count), ระดับน้ําตาลในเลือด (Plasma capillary 

glucose), เกลือแรในเลือด (Serum electrolytes), Partial thromboplastin time (PTT), prothrombin 

time (PT) การทํางานของไต และ Arterial Blood Gas ในผูปวยท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนโดยเฉพาะการตรวจ

ระดับน้ําตาลในเลือด(plasma glucose)จากปลายนิ้วหรือจากหลอดเลือดดํามีความจําเปนมากเพ่ือแยกภาวะ

น้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) ซ่ึงอาจมาดวยอาการทางระบบประสาทซ่ึงแยกไมไดจากโรคหลอดเลือดสมอง 

ในทางตรงกันขามถาระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินไป อาจทําใหภาวะสมองขาดเลือดเลวลง ซ่ึงตองรีบใหการรักษา 

สําหรับ PT, PTT จะชวยบอกถึงการแข็งตัวของเลือด มีความจําเปนตองตรวจในผูปวยท่ีจะไดรับการรักษาดวยยา

ละลายลิ่มเลือด 

2.4 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) มีความสําคัญเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองมี

ความสัมพันธอยางมากกับโรคหัวใจ การมี cardiac arrhythmia โดยเฉพาะ atrial fibrillation เปนสาเหตุสําคัญ

ของการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (cardiogenic emboli) นอกจากนั้น ในบางครั้งยังสามารถพบ 

ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (myocardial infarction) รวมกับโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงถาตรวจพบ

ความผิดปกติจากการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ก็จะชวยในการรักษาไดอยางทันทวงที 

 

ปจจัยเส่ียงของโรคหลอดเลือดสมอง 



14 
 

ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง อาจแบงออกเปน 2 ประการคือ ปจจัยเสี่ยงหลัก (Major risk 

factors) และปจจัยเสี่ยงรอง (Minor risk factors) 

ปจจัยเส่ียงหลัก ไดแก 

1. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองรอยละ 70 มีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูง พยาธิสภาพของโรคข้ึนอยูกับ อายุและความรุนแรงของ 

ความดันโลหิตสูง ซ่ึงความดันโลหิตสูงทําใหผนังหลอดเลือดจะหนาและแข็ง เสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในสมองและ

เลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ และความดันโลหิตสูงจะทําใหกลไกรักษาระดับเลือดท่ีไปเลี้ยงสมอง (Auto regulation) 

เสียไปและทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว สงผลใหเลือดไปเลี้ยงสมองนอย 

2. โรคหัวใจ (Heart disease) ผูปวยท่ีมีโรคหัวใจวาย ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว หัวใจเตนผิดปกติ

atrial fibrillation เปนการเตนของหัวใจท่ีผิดปกติไมสมํ่าเสมอ เลือดไมถูกสูบฉีดออกไป ทําใหกลายเปนลิ่มเลือด

ในหัวใจ และลิ่มเลือดในหัวใจสามารถหลุดลอยไปอุดหลอดเลือดสมอง มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได

มากกวาคนปกติถึง 6 เทา ถามีภาวะ Atrial fibrillation รวมกับโรค Rheumatic heart disease จะมีโอกาสเกิด

โรคหลอดเลือดสมองไดสูงถึง 17 เทาของคนปกติ ภาวะ Atrial fibrillation จะทําใหมีอาการค่ังของเลือดและมี

การรวมตัวกันเปนลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดสมอง 

3. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ผูปวยเบาหวาน มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคน

ปกติ 2 - 3 เทา กลไกของโรคเบาหวานตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชื่อวามีความสัมพันธกับการเกิด 

Atherosclerosis และความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีผลทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง 

4. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ทําใหการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ เกิดภาวะสมองขาด

เลือดไปเลี้ยงหากมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดสมอง สงผลใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

5. ภาวะท่ีมีไขมันในหลอดเลือดสูง (Hyperlipidemia) ไขมันท้ังชนิดโคเลสเตอรอล และ Triglyceride 

เปนไขมันท่ีไปเกาะผนังหลอดเลือด และจะทําใหผนังหลอดเลือดแข็ง และอุดตันไดงาย 

6. การสูบบุหรี่ (Smoking) บุหรี่มีผลตอการเกาะกลุมของเกร็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด เพ่ิมระดับ

โคเลสเตอรอล ลดระดับของ High Density Lipoprotein เพ่ิมการหลั่งของ Catecholamine และปริมาณของ

คารบอนมอนอกไซด ท่ีเพ่ิมข้ึนในเลือดในผูสูบบุหรี่ และยังมีผลตอการทําลาย Endothelial Cell ทําใหหลอดเลือด

สมองตีบงายข้ึน  

ปจจัยเส่ียงรอง ไดแก อายุ เชื้อชาติ การดื่มสุรา ความอวน โรคเลือด การรับประทานยาคุมกําเนิด ภาวะ

ขาดการออกกําลังกาย ประวัติครอบครัวมีบิดามารดาเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง และเคยเปนโรคหลอด

เลือดสมองมากอน (Prior stroke) 

อายุ จากสถิติสาธารณสุขป 2549 พบวาอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองของประชากรในชวงอายุ 

45-49 ป เทากับ 1,083 ราย และประชากรในชวงอายุ 70-74 ป เทากับ 1,598 ราย (สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร.,2549) จากสถิติของโรคหลอดเลือดสมองดังกลาว อัตราเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะเพ่ิมข้ึนตามอายุ

ของผูปวย โดยพบวาอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จะเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา เม่ือมีอายุมากกวา 55 ป 

(American Stroke Association, 2011; Cubrilo - Turek, 2004)  และอายุเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
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หลอดเลือดสมองท้ังชนิดขาดเลือด และชนิดหลอดเลือดสมองแตก (Barker, 2008; Cubrilo-Turek, 2004 อางถึง

ใน สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแหงประเทศไทย, 2556) 

เช้ือชาต ิการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาอัตราการรับผูปวยคนผิวดําท่ีเปนโรคหลอดเลือดสมอง

จะมีมากกวาคนผิวขาว ท้ังเพศชายและหญิง และคนผิวดํา คนพ้ืนเมือง คนเอเชีย จะมีอัตราการตายจากโรคหลอด

เลือดสมองสูงกวาคนผิวขาว (Sacco, Hauser & Mohr, 1991cited in ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550). แตผลการศึกษา

ดังกลาวไมสามารถบอกไดวา ความเสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตท่ีแตกตางกันนั้นเกิดจากปจจัยดานกายภาพ ความ

แตกตางดานเศรษฐานะ หรือโอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทย 

การดื่มแอลกอฮอล การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 3 แกว/วัน เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง โดยพบวาความเสี่ยงยิ่งสูงข้ึนเม่ือมีการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน ท้ังในผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองเพศชายและเพศหญิง (ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

ความอวน ทําใหความเสี่ยงในการโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองชนิด

หลอดเลือดสมองแตก (ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) จากการศึกษาขอมูลเรื่องความอวน พบวามีความสัมพันธกับ

ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงและเบาหวานอยางชัดเจน ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหเห็นวาความอวน

นาจะมีผลตอปจจัยสงเสริมในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Kurth, et al., 2006 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 

2559) 

 

3. การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ข้ึนกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง วาเปนหลอดเลือดสมองตีบหรือ

หลอดเลือดสมองแตก โดยจะมีแนวทางการรักษาท่ีแตกตางกัน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

เปาหมายของการรักษาคือทําใหเลือดไหลเวียนไดอยางปกติ แพทยจะพิจารณาใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวยท่ีไมมี

ขอหามใชยา ซ่ึงจะไดผลดีกับผูท่ีมีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง การรักษาโดยใหยาละลายลิ่มเลือดนั้นเนื่องจากตัวยา มีผลขางเคียงคอนขางมาก ผูปวย 

จึงตองไดรับการตรวจรางกายอยางละเอียดจากแพทย รวมท้ังตรวจเลือดและเอ็กซเรยคอมพิวเตอรสมอง เพ่ือชวย

ในการตัดสินใจในการใหยาละลายลิ่มเลือด และการรับผูปวยเพ่ือรักษาในโรงพยาบาล การดูแลรักษาผูปวยท่ีมา

ดวยอาการของโรคหลอดเลือดสมองท่ีหองฉุกเฉินจําเปนตองทําการประเมินและรักษาผูปวยไปพรอมๆกัน 

เนื่องจากเวลาเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นผูท่ีมาโรงพยาบาลเร็ว จึงจําเปนตองไดรับการตรวจประเมินอยางรีบดวน

มากกวาผูท่ีมาโรงพยาบาลหลังจากมีอาการหลายวัน 

การประเมินและการดูแลรักษาท่ัวไปในผูปวยระยะเริ่มแรก มีดังนี้ 

1. ระบบทางเดินหายใจ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ควรไดรับการเฝาระวังไมใหเกิดภาวะพรองออกซิเจน

ในเลือด (hypoxia) โดยตองรักษาระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) ใหไมนอยกวา 92% 

2. ระบบหัวใจและความดันโลหิต การดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดใหดูแลควบคุมอัตราการเตนของ

หัวใจ รวมท้ังการรักษาระดับความดันโลหิตใหสูงกวาระดับปกติเล็กนอย และการรักษาระดับปริมาณ cardiac 

output ใหเพียงพอ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีความดันโลหิตในระยะแรกสูงข้ึนกวาปกติ จากปจจัย

หลายๆ อยางรวมท้ังเปนกลไกของรางกายท่ีจะชวยใหมีเลือดไปเลี้ยงสมองดีข้ึน ท้ังนี้ความดันโลหิตท่ีไมสูง
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จนเกินไป (SBP ≤ 220 mmHg หรือ DBP ≤ 120 mmHg) มักจะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย จึงไมควรใหยาลด

ความดันโลหิตโดยเฉพาะในชวงแรกของการเกิดโรค ยกเวนกรณี ภาวะหัวใจลมเหลว ( congestive heart 

failure), หลอดเลือดเอออรติกแตกเซาะ (aortic dissection), กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute 

myocardial infarction) , ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) , ภาวะhypertensive encephalopathy 

กรณีท่ีมีความดันโลหิต SBP >220 mmHg หรือ DBP121-140 mmHg หรือท้ัง 2 อยาง  โดยวัดหางกันอยางนอย 

20 นาที 2 ครั้ง ใหการรักษาโดย Captopril 6.25-12.5 mg ทางปาก ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 15-30 นาที  อยูได

นาน 4-6 ชั่วโมง หรือ Nicardipine5 mg/hr ทางหลอดเลือดดําใหในชวงแรก แลวปรับขนาดยาจนไดความดัน

โลหิตตามเปาหมาย (ลดลง 10-15%) โดยเพ่ิมขนาดยาครั้งละ 2.5 mg/hr ทุก 5 นาที ขนาดยาสูงสุด คือ 15 

mg/hr กรณีท่ีมีความดันโลหิต DBP >121-140 mmHg โดยวัด 2 ครั้ง ติดตอกันใน 5 นาที ใหการรักษาโดย

Nitroglycerine 5 mg ทางหลอดเลือดดํา ตามดวย 1-4 mg/hr หรือ Nitroprusside 0.5 μg/kg/min ทางหลอด

เลือดดํา ปรับขนาดยาทีละนอยจนไดความดันโลหิตตามเปาหมาย (ลดลง 10-15%) ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1-5

นาที กรณีท่ีผูปวยมีความดันโลหิตต่ํา (SBP <100 /DBP <70 mmHg) ใหรักษาตามสาเหตุ และพิจารณาใหยาเพ่ิม

ความดันในกรณีท่ีรักษาแลวไมดีข้ึน 

3. การดูแลดานสารน้ําและเกลือแร การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา ข้ึนอยูกับภาวะสมดุลของน้ําใน

รางกาย ดูในกรณีท่ีผูปวยขาดน้ําพิจารณาให Isotonic saline solution โดยเฉพาะ 0.9% NaCl หลีกเลี่ยงการให

สารน้ําท่ีมีกลูโคส และ Free water ควรใหรางกายอยูในภาวะสมดุลของน้ํา 

4. การดูแลระดับน้ําตาลในเลือด ควบคุมระดับระดับน้ําตาลในเลือด (plasma glucose) ใหอยูในระดับ 

plasma glucose 140-180 mg/dl ในผูปวยท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ในกรณีท่ีระดับ plasma glucose >180 

mg/dl ใหใชยาฉีด short acting insulin เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคียงปกติ 

5. การรักษาภาวะไข  ในกรณีท่ีมีไข ควรรักษาโดยการใหยาลดไข พรอมท้ังหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุ 

6. การใหยาตานเกร็ดเลือด (antiplatelet) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ท่ีมีอาการไมเกิน 48 ชั่วโมง

ควรไดรับยาแอสไพริน Aspirin 325 mg ทันที หากแพ Aspirin ให clopidogrel แทน เพ่ือลดอัตราการกลับเปน

ซํ้า 

7. ตองติดตามใกลชิดใน 72 ชั่วโมง เพ่ือเฝาติดตามโรคแทรกซอน เชน ภาวะสมองบวม หรือเลือดออกใน

ศีรษะ 

8. รักษาโรครวม เชน ปอดบวม ทางเดินปสสาวะอักเสบ อาการชัก (อาการชัก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

อาจเกิดอาการชักรวมดวยได)  

 

การรักษาผูปวยท่ีไมสามารถใหการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดได 

ผูปวยท่ีมีอาการมามากกวา 3 ช.ม. และผูปวยท่ีมีอาการมานอยกวา 3 ช.ม. แตไมสามารถใหการรักษา

ดวยยาละลายลิ่มเลือดได เนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามท่ีแพทยจะเปนผูพิจารณา โดยมากจะตองรับไวรักษาใน

โรงพยาบาล หากเปนมาหลายวันและมีอาการไมมาก แพทยจะใหกลับไปดูแลท่ีบาน การพิจารณาเลือกใชยาหรือ

การผาตัดรักษาข้ึนอยูกับอาการของผูปวย ผูปวยบางรายท่ีมีระดับความดันโลหิตสูงมากๆ อาจตองไดยาลดความ

ดันหยดทางน้ําเกลือเขาหลอดเลือดดํา เพ่ือลดระดับความดันโลหิตอยางรวดเร็วใหลงมาในระดับท่ีปลอดภัย ในทาง
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กลับกัน ผูปวยบางรายอาจตองลดหรืองดยาความดันโลหิตสูงชั่วคราวในชวงสัปดาหแรก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการ

พิจารณาของแพทย สวนการรักษาอ่ืนๆท่ีสําคัญ ไดแก การทํากายภาพบําบัด เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพ การดูแล

ปองกันมิใหเกิดโรคแทรกซอน และการรักษาแกไขปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เปนตน 

 

การรักษาโดยการผาตัด 

หากหลอดเลือดแดงใหญท่ีคอ carotid artery เปนโรคหลอดเลือดแข็งและตีบ มีคราบ แพทยอาจจะ

พิจารณาทําการผาตัด carotid end arterectomy แพทยจะเปดหลอดเลือดแดง และผาเอาคราบออกและทําการ

ซอมแซมหลอดเลือดหรือใสสายสวนเพ่ือขยายหลอดเลือด และใสขดลวดหรือใสสายสวนไปยังบริเวณท่ีมีลิ่มเลือด 

และคลองเอาลิ่มเลือดออกมา หรืออาจใสสายสวนบริเวณท่ีมีลิ่มเลือด เพ่ือชวยลดสมองสวนท่ีเหลือขาดเลือดไดโดย

การเพ่ิมปริมาณท่ีเลือดจะไปเลี้ยงรอบๆ ท่ีโดนกอนเลือดกดเบียด ปองกันการเกิดสมองบวม และสามารถลด mass 

effect ไดทันที  

การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) จะตองหาสาเหตุแตกจากโรคหรือ

ภาวะอะไร หากความดันโลหิตสูงมากจะตองลดความดันโลหิตลง การผาตัดกรณีหลอดเลือดแดงโปงพอง 

(aneurysm ) แพทยจะใส clip เพ่ือปองกันการแตกของหลอดเลือด อีกวิธีหนึ่งท่ีใชรักษา คือใสสายสวนไปยัง

บริเวณท่ีเกิดโรคและใสขดลวดเพ่ือทําใหเกิดลิ่มเลือดบริเวณ aneurysm เพ่ือปองกันหลอดเลือดแตก 

 

การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันดวยการใหยาละลายล่ิมเลือด (Thrombolytic Agent) ทาง

หลอดเลือดดํา 

การรักษาโดยการใหยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) นั้น อาการท่ีเกิดข้ึนตองไมเกิน 3 ชั่วโมง 

(หลัง Onset ) อาจยืดหยุนใหไดถึง 4.5 ชั่วโมง แตปญหาท่ีพบคือ สวนใหญผูปวยจะใหประวัติวาตื่นนอนมา มี

อาการแขนขาออนแรง แตในความเปนจริง ญาติอาจพบความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยกอนหนานั้นแลว เชน 

มีอาการปากเบี้ยวๆ เล็กนอยมากอนแลว ดังนั้น การซักประวัติจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะถาหากเวลาลวงเลยออกไป

การรักษาก็จะไมไดผล เนื่องจากภายใน 3 ชั่วโมงนี้การจับตัวกันของลิ่มเลือด (clot) ยังไมแข็งตัวเต็มท่ี จึงทําใหการ

ใชยาละลายลิ่มเลือดมีประสิทธิภาพ การรักษาดวยยา Thrombolytic Agent จึงจําเปนตองอาศัยความรวดเร็วใน

การวินิจฉัยโรคและตองการผูเชี่ยวชาญระบบประสาท ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมในการตรวจ

วินิจฉัย ตลอดจนการตรวจพิเศษ เชน CT Brain ท่ีพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลจึงจัดระบบพิเศษท่ีจะรับ

ผูปวยเขารับการรักษาอยางรวดเร็ว เรียกวา “Fast Track” และนอกจากนี้จะตองจัดใหมี Stroke Unit เฝาระวัง

ในระหวางใหยาละลายลิ่มเลือด ซ่ึงเปนยาท่ีมีความเสี่ยงสูง พยาบาลตองใหการพยาบาลติดตามประเมินผล เฝา

ระวังอาการไมพ่ึงประสงคจากยาอยางใกลชิด 

ยาละลายล่ิมเลือด ( Recombinant Tissue Plasminogen Activator : rt-PA) เปน 

plasminogen activator จะออกฤทธิ์โดยการกระตุน plasminogen ใหเปลี่ยนเปน plasmin โดยการเกิด 

single cleavage ของ Arg-Val peptide bond ไดเปนpolypeptide 2 สายมีคุณสมบัติเปน serineprotease 

สามารถยอยสลาย fibrin, fibrinogen และclotting factor V และ VIII เม่ือ plasmin จับกับ fibrin ท่ีผิวนอกของ
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ลิ่มเลือด (thrombus) เกิดกระบวนการละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) เลือดจึงสามารถไหลกลับมาเลี้ยงสมองได

อีกท้ังผลของกระบวนการละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) ทําใหเกิด fibrin degradation product ถูกปลอย

ออกมาในกระแสเลือดดวย จึงชวยเสริมฤทธิ์ยาตานการแข็งตัวของเลือด (anti - coagulant) มากข้ึน 

 

ขอบงช้ีในการรักษาโดยการใหยาละลายล่ิมเลือด ผูปวย Ischemic Stroke ตองมีขอบงชี้ในการรักษาครบทุกขอ

ดังตอไปนี้ จึงสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดได ไดแก 

1. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันภายใน 3 ชั่วโมง 

2. อายุมากกวา 18 ป 

3. มีอาการทางระบบประสาทท่ีสามารถวัดไดโดยใช NIHSS ซ่ึงจะประเมินโดยแพทยพยาบาล 

4. ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT brain scan) เบื้องตนไมพบเลือดออก 

5. ผูปวยหรือญาติเขาใจประโยชนหรือโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการรักษา และยินยอมใหการรักษาโดยการฉีด 

ยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา 

 

ขอหามในการรักษาโดยการใหยาละลายล่ิมเลือด หากมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ หามใหยาละลายลิ่มเลือด

เด็ดขาด 

1. มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันท่ีไมทราบเวลาท่ีเริ่มเปนอยางชัดเจน หรือมีอาการ

ภายหลังตื่นนอน 

2. มีอาการเลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมอง (subarachnoid hemorrhage) 

3. มีอาการทางระบบประสาทท่ีดีข้ึนอยางรวดเร็ว (NIHSS <4) 

4. มีอาการทางระบบประสาทอยางรุนแรง (NIHSS >18) 

5. มีอาการชัก 

6. ความดันโลหิตสูง (SBP≥185 mmHg, DBP≥110 mmHg) 

7. มีประวัติเลือดออกในสมอง 

8. มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีการบาดเจ็บท่ีศีรษะรุนแรง ภายใน 3 เดือน 

9. ไดรับยาตานการแข็งตัวของเกล็ดเลือด (heparin หรือ warfarin) ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตรวจพบ 

ความผิดปกติของเกล็ดเลือดอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ มีคา Partial-thromboplastin time ผิดปกติ มีคา

Prothrombin time มากกวา 15 วินาที มีคา International normalized ratio (INR) มากกวา 1.5 

10. มีปริมาณเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000/mm 

11. มีความเขมขนของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit) <25% 

12. มีประวัติผาตัดใหญภายใน 14 วัน 

13. มีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือทางเดินปสสาวะ ภายใน 21 วัน 

14. มีระดับน้ําตาลในเลือด Plasma capillary glucose <50 mg/dl หรือ >400 mg/dl 

15. มีประวัติ Myocardial infarction ภายใน 3 เดือน 

16. มีการเจาะหลอดเลือดแดงในตําแหนงท่ีไมสามารถหามเลือดไดภายใน 7 วัน 
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17. พบเลือดออกหรือมีการบาดเจ็บ กระดูกหักจากการตรวจรางกาย 

18. ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT brain) พบเนื้อสมองตายมากกวา 1 กลีบ ( hypodensity > 1/3 

cerebral hemisphere) หรอืพบการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกของหลอดเลือดสมองตีบขนาดใหญ เชน พบสมอง

บวม mass effect, sulcal effacement) 

ภาวะแทรกซอนโรคหลอดเลือดสมอง 

1. ภาวะแทรกซอนระบบทางเดินหายใจ เชน ปอดอักเสบติดเชื้อสูง เกิดจากผูปวยนอนติดเตียงทําใหการ

ยืดหยุนและการขยายตัวของปอดลดลง การเคลื่อนตัวของเสมหะลดลง การหายใจในทานอนทําใหการไอไมมี

ประสิทธิภาพ เสมหะเหนียวขน ไอออกไดยาก จึงค่ังในหลอดลมและปอดเปนจํานวนมาก 

2. ภาวะแทรกซอนระบบทางเดินปสสาวะ ผูปวยปสสาวะไมออก จากการไมคอยมีการเคลื่อนไหว การเดิน 

การท่ีรับประทานอาหารและน้ําไดนอย และผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีมักมีปญหาตอมลูกหมากโตในผูชาย หรือ

กระบังลมหยอนในผูหญิง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักขับถายไมปกติ กลั้นปสสาวะ หรือปสสาวะไมออก มักตอง

คาสายสวนปสสาวะ การทําความสะอาดไมดีพอ การดูแลสายสวนปสสาวะไมถูกตอง ไมสะอาดทําใหเกิดการติด

เชื้อระบบทางเดินปสสาวะ 

3. ภาวะแทรกซอนระบบกระดูกและขอ ปวดไหลและไหลติด พบไดบอยในผูปวยท่ีแขนออนแรงหรือ

อัมพาต เกิดจากการอักเสบของเอ็นกลามเนื้อท่ีอยูรอบหัวไหล การท่ีแขนไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําหนักแขนดึง

ใหแขนตกลง ทําใหเกิดภาวะไหลทรุด มีอาการปวดขอจากการนอนติดเตียง มีการเคลื่อนไหวของขอตางๆ ของ

รางกายลดลง ปวดกลามเนื้อ ออนแรง กลามเนื้อลีบจากกการใชงานนอยกวาภาวะปกติ 

4. ภาวะแทรกซอนตอระบบผิวหนัง มีอาการมือ หลังมือ ขอมือ ขาบวม จากการเคลื่อนไหวไดนอย ทําให

เสียการยืดหยุน ขยับขอไดยาก ทําใหเกิดขอติด สาเหตุจากระบบการไหลเวียนโลหิตลดลง รวมกับไดรับสารอาหาร

ลดลง ทําใหเกิดบาดแผลท่ีผิวหนังไดงาย นอนอยูกับท่ีเกิดแผลกดทับ 

5. ภาวะแทรกซอนระบบทางเดินอาหาร ในภาวะปกติลําไสใหญมีหนาท่ีบีบตัวเพ่ือขับกากอาหารไปสูลําไส

สวนปลาย การบีบตัวของลําไสใหญควบคุมโดยระบบประสาทสวนกลางอัตโนมัติ บางสวนควบคุมโดยไขสันหลัง 

ในการขับถายอุจจาระผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพของหลอดเลือดสมอง ทําใหผูปวยไมรูสึกอยากถายและลําไสบีบตัว

นอยลง จึงเกิดอาการทองผูก ทองอืด 

6. ภาวะแทรกซอนจากการใชยารักษาโรคหลอดเลือดสมอง ยาละลายลิ่มเลือดอาจทําใหเกิดเลือดออก

จากระบบทางเดินอาหาร 

7. ภาวะแทรกซอนตอระบบประสาทและสมอง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง

ลดลง การตอบสนองตอการกระตุนชา ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือทํางานผิดปกติ อาจ

แสดงอาการ เชน ชักกระตุก แขนขาออนแรง ซึม หมดสติ ซ่ึงความผิดปกติข้ึนอยูกับตําแหนงสมองท่ีมีพยาธิสภาพ 

ผลเสียของอาการชักทําใหสมองขาดออกซิเจน เสียสุขภาพจิต เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต 

8. ภาวะแทรกซอนทางดานจิตใจและอารมณ ผูปวยมีอาการซึมเศราจากโรค ไมสามารถใชชีวิตเหมือนคน

ปกต ิและกระทบกับเศรษฐานะของครอบครัว 

9. หกลม เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีแขนขาออนแรง เดินเซ ทรงตัวไมดี การเคลื่อนไหวชา 
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ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง 

ผูปวยท่ีเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ ท่ีมีสาเหตุจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง พบไดประมาณรอยละ 70 

ของโรคนี้ท้ังหมด เกิดจากการหนาตัวของผนังหลอดเลือด ทําใหเลือดไหลผานไดนอยหรือจากภาวะสิ่งหลุดอุดตัน

หลอดเลือดสมอง อาการอัมพาตจะเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน อาจมีประวัติโรคหัวใจ ผาตัดหัวใจ หรือกระดูกหักมา

กอน สวนท่ีเกิดเนื่องจากหลอดเลือดในสมองแตก ทําใหเลือดไหลออกมากดเนื้อสมองบริเวณนั้นจนเชลลสมองขาด

เลือด สาเหตุสวนใหญมาจากภาวะความดันเลือดสูง ทําใหผนังเสนเลือดแตก หรือเสนเลือดในสมองโปงพอง ความ

ดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อาการมักเกิดข้ึนทันทีทันใด มีอาการชาตามแขนขา ตามัว ตาเห็นภาพ

ซอน พูดไมไดหรือพูดออแอ ปากเบี้ยว หรือกลืนไมไดรวมดวย บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หรือ มี

ความรูสึกสับสน ถาการตีบตันของหลอดเลือดเกินข้ึนในสมองซีกซาย ก็จะมีอาการอัมพาตท่ีซีกขวา และอาจพูด

ไมไดเพราะศูนยควบคุมการพูดอยูในสมองซีกซาย ถาเกิดข้ึนในสมองซีกขวาก็จะเกิดอัมพาตซีกซาย อาการอัมพาต

มักจะเปนอยูนานกวา 24 ชั่วโมงข้ึนไปและจะเปนอยูนานเปนเดือน ปหรือตลอดชีวิต 

 ผูปวยหลอดเลือดสมองแตก มักพบในคนหนุมสาวหรือวัยกลางคน อาการมักเกิดข้ึนทันทีทันใด ขณะ

ทํางานออกแรงมากๆ โรคหลอดเลือดสมอง มีผลกระทบตอตนเองคือรางกายไมสามารถทํางานตามปกติได 

ชวยเหลือตนเองไมได รูสึกสิ้นหวังท่ีจะชวยเหลือตนเอง เกิดความทอแทใจ รูสึกสูญเสียความมีคุณคา เกิดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ ตองเสียเงินในการรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพและสูญเสียรายไดจากการทํางาน 

นอกจากนั้นยังเปนภาระกับครอบครัวตองมีผูดูแล ซ่ึงสงผลกระทบดังนี้ 

1. ผลกระทบทางดานรางกาย 

เม่ือผูปวยเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทําใหการทํางานของระบบประสาทสูญเสียหนาท่ีการทํางาน

ความบกพรองทางรางกาย จะเกิดดานตรงกันขามกับพยาธิสภาพท่ีเกิดในสมอง ผูท่ีสมองซีกซายผิดปกติจะทําให

แขนขาออนแรงหรือเกิดอัมพาต มีความพกพรองดานการเคลื่อนไหว การพูด มีปญหาเก่ียวกับสติปญญาและ

ความจําในระยะสั้น ถาสมองซีกขวาผิดปกติ จะมีอาการแขนขาออนแรงซีกซาย มีความบกพรองดานการเรียนรู 

อารมณพฤติกรรม ความสนใจ และการรับรูตําแหนงของรางกายดานท่ีมีพยาธิสภาพ ทําใหมีความบกพรองในการ

กะระยะ และมีความตองการพ่ึงพามาก ทําใหเกิดการสูญเสียหรือไรความสามารถ(disability)ในการทํากิจกรรมท่ี

คนปกติท่ัวไป เชน การเดิน การสื่อสาร และการทํากิจวัตรประจําวัน ผลของความผิดปกติทางดานรางกาย ทําให

ผูปวยเกิดความพิการในการเคลื่อนไหว ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนกับรางกายไดงาย เชน การติดของขอตอ 

กลามเนื้อเหี่ยวลีบ แผลกดทับ (bed sores) ปอดบวมจากการนอนนาน ๆ หรือเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิน

หายใจและทางเดินปสสาวะได 

 

2. ผลกระทบทางดานอารมณและพฤติกรรม  

ในระยะแรกผูปวยจะมีอาการซึมเศรา เปนภาวะแทรกซอนทางจิตใจและอารมณ เนื่องจากการอยูคนเดียว 

มีความบกพรองดานการติดตอสื่อสาร และการเขาสังคมท่ีลดลง มีอาการเฉยเมย และไมสนใจสิ่งแวดลอม การ

เจ็บปวยทําใหผูปวยไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได ความสามารถในการสั่งการใหเดิน หรือปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันดวยตนเอง ไมสามารถดูแลตนเองได ทําใหเกิดความรูสึกสูญเสียคุณคาและความเปนตัวของตัวเอง สวน



21 
 

ใหญเปนความรูสึกโมโหและหงุดหงิด ท่ีไมสามารถทําอะไรไดตามความตองการ เกิดความรูสึกทอแทใจ สิ้นหวัง 

ยอมรับสภาพไมได วิตกกังวลและหวาดกลัววาจะถูกทอดท้ิง 

3. ผลกระทบตอบทบาทหนาท่ีในครอบครัวและสังคม 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดการสูญเสียทางการเคลื่อนไหวของรางกาย ไมสามารถดูแลตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สัมพันธภาพกับครอบครัวเกิดความหางเหิน เนื่องจากผูปวยบางรายไมสามารถสื่อสารให

ผูอ่ืนเขาใจ ไมสามารถกระทําตามบทบาทฐานะเดิมของตนเองได 

4. ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว  

ผูปวยไมสามารถดูแลตนเองไดยอมเปนภาระของครอบครัวท่ีจะตองดูแลเอาใจใส รับภาระคาใชจาย คา

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและท่ีบาน ผูดูแลตองเสียคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณในการดูแล บางรายตองออกจาก

งานมาดูแล ทําใหเกิดปญหาทางดานการเงินตามมา การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง มีผลกระทบกับผูปวย 

และครอบครัว พบวา คาใชจายในการฟนฟูสภาพเฉลี่ยรอยละ 37.51 และพบวาคาใชจายทางตรงมีคามากกวา

คาใชจายทางออม คาแรงเปนคาใชจายท่ีมากท่ีสุด 

 

การรักษาจําเพาะในโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดระยะเฉียบพลัน 

1. การใหยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic therapy) โดยพิจารณาใหยาเพ่ือละลายลิ่มเลือดท่ีอุดตัน ยา

ละลายลิ่มเลือดท่ีใชในปจจุบันไดแก ยากระตุนทิชชูพลาสมิโนเจน (recombinant tissue plasminogen 

activator: rt-PA) ขนาดท่ีใหคือ 0.9 มก./กก. ขนาดสูงสุด 90 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดํา ภายใน 3 ชั่วโมง

หลังจากผูปวยเริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  (ดิษยา รัตนากร และเจษฎา เขียนดวงจันทร, 2550) แตไม

ควรเกิน 4.5 ชั่วโมง (Mikulik, et.al., 2012) โดยไมควรใหยานี้แกผูปวยหากประเมินไดวาผูปวยมีอาการนานกวา 

3 ชั่วโมง หรือไมทราบเวลาของการเกิดอาการอยางแนนอน และในรายท่ีมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเพียง

เล็กนอย เชน แขนขาออนแรงเล็กนอย มีแตอาการชา พูดไมชัดหรือเดินเซเพียงอยางเดียว (นาราพร ประยูรวิวัฒน, 

2543) อยางไรก็ตามการใหยาละลายลิ่มเลือดอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก ทําใหมีเลือดออกในสมอง

รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได (Warlow, 2003) หรือเลือดออกในอวัยวะอ่ืนๆ จากการศึกษาของนิจศรี สุวรรณเวลาและ

คณะ การใหยา rt-PA ทางหลอดเลือดดํา จะมีประโยชนเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการมาไมเกิน 3 ชั่วโมง และตองมี

โอกาสไดรับการรักษาในสถาบันท่ีมีความพรอมทางดานอุปกรณชวยเหลือ หรือดานบุคลากรท่ีมีประสบการณใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน และมีความสามารถท่ีจะแกปญหาในกรณีท่ีเกิด

ภาวะแทรกซอนตางๆ โดยเฉพาะภาวะความดันโลหิตสูง การเกิดเลือดออกในสมองหรือเลือดออกในสวนอ่ืนของ

รางกาย (อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 

2. การใหยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ยาในกลุมนี้จะมีฤทธิ์ในการปองกันไมใหเกิดการ

รวมตัวของลิ่มเลือด หรือในผูปวยท่ีมีปญหาเสนเลือดอุดตันจากลิ่มเลือดท่ีหลุดออกมาจากหัวใจ (cardiac 

embolism) โดยใหยาตานการแข็งตัวของเลือดนานประมาณ 2 สัปดาห เนื่องจากอัตราการกลับเปนซํ้าสูงมากใน 

2-3 สัปดาหแรก ยาท่ีมักใช ไดแก unfractionated heparin และ low molecular weight heparin (อางถึงใน

ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 
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3. การใหยาตานการจับตัวของเกร็ดเลือด (antiplatelet aggregation) ในปจจุบันนิยมใชยาแอสไพริน 

โดยท่ียาแอสไพรินจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซิจีเนซ (cyclooxygenase) ในการสรางทรอมโบเซนเอท 

(thromboxance A2) ซ่ึงเปนสารท่ีจะไปทําใหมีการจับกลุมของเกร็ดเลือด (platelet aggregation) ผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน ควรไดรับยาแอสไพรินภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ และยาแอสไพริน

สามารถปองกันการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวตอไป  

 

การรักษาจําเพาะในโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากภาวะเลือดออก 

การรักษาจําเพาะในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะเลือดออกในสมอง คือการผาตัด เพ่ือเอากอน

เลือดท่ีกดเบียดเนื้อสมองออก จะทําในกรณีท่ีกอนเลือดมีขนาดใหญซ่ึงอาจทําใหเกิดความดันภายในกะโหลกศีรษะ

เพ่ิมข้ึนอยางรุนแรง ในรายท่ีมีภาวะ cerebellar hemorrhage มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 3 เซนติเมตร และมี

อาการทางระบบประสาทเลวลง หรือผูปวยท่ีมีกานสมองถูกกดหรือมีน้ําค่ังในโพรงสมอง (hydrocephalus) ท่ีเกิด

จากโพรงน้ําสมองถูกอุดก้ัน และถาประเมินอาการของผูปวยแลวคิดวายังมีโอกาสจะดีข้ึนหลังไดรับการผาตัด การ

ผาตัดมาตรฐานไดแก การทํา craniotomy แตในรายท่ีมีกอนเลือดขนาดเล็ก คือปริมาณเลือดนอยกวา 10 

มิลลิลิตร หรือมีอาการทางระบบประสาทเพียงเล็กนอย หรือในรายท่ีมีอาการหนักมาก glasgow coma score 

เทากับหรือต่ํากวา 4 ควรไดรับการยกเวนการผาตัด (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550) 

 

การรักษาจําเพาะในโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะหลอดเลือดออกใตช้ัน arachnoid 

การรักษาเพ่ือปองกันการแตกของหลอดเลือดซํ้า โดยใหผูปวยนอนพักและใหยาลดอาการปวดศีรษะท่ีมี

ฤทธิ์แรง ชนิดท่ีไมกดภาวะรูสติ เชน tramadol หรือ paracetamol ผสม codeine ควรจะรักษาระดับความดัน

โลหิตซิสโตลิค (systolic blood pressure) ใหต่ํา กวา 120 มิลลิเมตรปรอทในผูปวยท่ีมีความดันปกติ และใน

ผูปวยท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิค (systolic blood pressure) ใหต่ํากวา 140 

มิลลิเมตรปรอท รวมท้ังหลีกเลี่ยงการเพ่ิมความดันในหลอดเลือดสมอง เชนการเบง ไอ จาม และควรสงตรวจ 

cerebral angiography เพ่ือหาตําแหนงของหลอดเลือดท่ีผิดปกติท่ีหลงเหลืออยูโดยเร็วและใหการรักษาอยาง

รีบดวนกอนท่ีมีการแตกซํ้า (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550) 

 

4. โปรแกรมชองทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง 

“โปรแกรมทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง” (Stroke fast Track) หมายถึง ข้ันตอนการใหการดูแลผูปวย 

ใหไดรับการคัดกรองจากพยาบาล โดยใชหลัก FAST (Face, Arm, Speech, Time) ภายใน 5 นาที โดยผูปวยจะ

ไดรับการประเมินอาการโดยพยาบาลซักประวัติ ตรวจรางกายเบื้องตน ไดแก แขนขาชา ออนแรงขางใดขางหนึ่ง

ทันที, พูดไมชัด, พูดไมไดหรือฟงไมเขาใจทันที, เดินเซ, เวียนศีรษะทันที, ตาเห็นภาพซอนหรือมืดมัวขางใดขางหนึ่ง

ทันที ซักถามระยะเวลาท่ีเริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ตรวจวัดสัญญาณชีพ วัดระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจน 

(oxygen saturation) ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และรายงานแพทยทันที ผูปวยจะตองไดรับการตรวจจากแพทย

ภายใน 10 นาที ไดแก การตรวจรางกายและการตรวจประเมินระบบประสาทในเบื้องตน การตรวจแพทยประเมิน

ระบบประสาทโดยใช National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) ผลการประเมิน NIHSS นั้น 
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คะแนนยิ่งมากจะแสดงถึงความรุนแรงของโรคสูงข้ึน หากประเมิน NIHSS <4 คะแนน และผูปวยไดรับการรักษา

ทันเวลา โอกาสฟนคืนสภาพจะสูง หากประเมิน NIHSS >25 คะแนน แสดงวามีความดันในกะโหลกศีรษะสูงและ

พยาธิสภาพของโรครุนแรง ในขณะท่ีผูปวยไดรับการซักประวัติและตรวจรางกายนั้น พยาบาลจะมีการเตรียม

อุปกรณฟนคืนชีพพรอมใช เจาะเลือดตรวจ Plasma capillary glucose (PCG) , Complete blood count 

(CBC), Partial thromboplastin time (PTT), Prothrombin time (PT), electrolytes, BUN, Creatinine 

และประสานสงตอโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการใหยาละลายลิ่มเลือด และใหไดรับการตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมองภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาลจนกระท่ังไดผลอาน ซ่ึงผูปวยจะไดรับ

การวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองแตละชนิด ภายในเวลา 10 นาที หากผลตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

ไมพบเลือดออกในสมอง แพทยพิจารณาใหยาตามขอบงชี้ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดตอไป กรณีพบ

เลือดออกในสมอง แพทยจะปรึกษาแพทยศัลยกรรมประสาทดวน รวมระยะเวลาในการดูแลผูปวยรวมท้ังหมด 

ตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาล จนกระท่ังไดรับการรักษา ใชเวลาอยางรวดเร็ว ประมาณ 60-90 นาที (ฟาอิส วา

เลาะแต, 2557;สถาบันประสาทวิทยา,2554 อางถึงใน ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) การพยาบาลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน เปนข้ันตอนสําคัญในการใหการดูแลผูปวย พยาบาลท่ีดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉียบพลันตั้งแตอยูในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีหนาท่ีสําคัญในการใหการวินิจฉัยเบื้องตน สง

ตรวจเพ่ิมเติม รายงานแพทยทันที เพ่ือจะใหผูปวย ไดรับการรักษาอยางทันทวงที การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน จําเปนตองมีการบริหาร จัดการระบบโปรแกรมการจัดการทางดวน ( stroke 

fast track) ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยเขาถึงการรักษาพยาบาลไดมาตรฐานในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้

การพัฒนาระบบการดูแลและสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการใหยาละลายลิ่มเลือด หรือการ

รักษาพยาบาลมุงเนนเปดหลอดเลือดในระยะเฉียบพลัน จะมีประโยชนชวยใหผูปวยมีโอกาสการฟนตัว ลดความ

พิการของผูปวยและลดอัตราการเสียชีวิตได (กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป,2558; ฟาอิส วาเลาะแต,2557;สถาบัน

ประสาทวิทยา,2554;ระวีวรรณ พิสิฐพงศธร, สุภาพันรัตน คําหอม, เอ้ืองพร เผาเจริญ,2552; สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย,2558 อางถึงในอางถึงใน ทิพยรัตน วง

ศิลารัตน, 2559) 

 

วัตถุประสงคของโปรแกรมชองทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง 

เนื่องจากการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะหลอดเลือดในสมองตีบอุดตันดวยยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic 

Agent) จะตองใหภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการ เพราะการจับตัวกันของลิ่มเลือดยังไมแข็งตัวเต็มท่ี จึงทําให

การใชยามีประสิทธิภาพดี ดังนั้นโรงพยาบาลจึงตองจัดระบบพิเศษ “โปรแกรมทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง” 

(Stroke fast Track) ข้ึนโดย มีวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการวินิจฉัยและรักษาโรค ตองมีทีมผูดูแล

ผูปวยท่ีสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง (Acute Stroke Team) และตองการผูเชี่ยวชาญระบบประสาท หองปฏิบัติการ

ท่ีมีความพรอมในการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการตรวจพิเศษ เชน การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT brain) 

ท่ีพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีจะรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษาอยางรวดเร็ว 

 

แนวทางการคัดกรองและประเมินผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) 
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พยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินเปนจุดแรกท่ีรับผูปวยเขารักษาพยาบาล จึงตองมีความรู

ความสามารถในการคัดกรองและประเมินผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเมินอาการแรกรับ การซักประวัติ

ตามหลักของ FAST (Face, Arm, Speech, Time) ใหการพยาบาลเบื้องตนภายใน 5 นาที รายงานแพทยทันที

แพทยประเมินเบื้องตน ตรวจรางกาย ประเมินสัญญาณประสาท ( NIHSS) ใหการวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉียบพลันภายใน 10นาที โดยมีการบันทึกเวลาตั้งแตแรกรับ มีแนวทางการดูแลการรักษาผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองเปนลายลักษณอักษร รวมถึงการไดรับยาสลายลิ่มเลือดและการรักษาในระยะเฉียบพลันมีการ

ติดตามประเมินสัญญาณชีพ และอาการผิดปกติทางระบบประสาท ท้ังผูปวยท่ีรับยาสลายลิ่มเลือดและไมใหยา

สลายลิ่มเลือดตามขอบงชี้ (ทิพยรัตน วงศิลารัตน, 2559) แนวทางการคัดกรองและประเมินผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีหองฉุกเฉิน มีดังนี้ 

ผูปวยท่ีสงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ภายใน 3 ชั่วโมง พยาบาลปฏิบัติตามแนว

ทางการพยาบาลดังนี้ 

กิจกรรมการพยาบาลในหนวยงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 

1. พยาบาลคัดกรองผูปวยและประเมินสภาพผูปวยท่ัวไปทันที ซักถามอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

ตามหลักของ FAST (Face, Arm, Speech, Time) 

2. ซักประวัติ อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาลซ่ึงโรคหลอดเลือดสมองจะมีความผิดปกติทางระบบประสาท

เกิดข้ึนทันทีทันใด อาการอาจแตกตางกันตามตําแหนงของหลอดเลือดท่ีตีบหรืออุดตัน โดยมีอาการเตือนท่ีสําคัญ

ดังนี้ แขนขาชา ออนแรงขางใดขางหนึ่งทันที, พูดไมชัด, พูดไมไดหรือฟงไมเขาใจทันที,เดินเซ, เวียนศีรษะทันที,ตา

เห็นภาพซอน หรือมืดมัวขางใดขางหนึ่งทันที 

3. ซักประวัติและตรวจรางกายเพ่ิมเติมดังนี้ 

3.1 การซักประวัติระยะเวลาตั้งแตท่ีเริ่มมีอาการจนถึงปจจุบัน (onset) วาอยูระหวางภายใน 3 ชั่วโมง

หรือเกิน 3 ชั่วโมงไปแลว เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจใหการรักษาของแพทย 

3.2 ตรวจรางกายอยางรวดเร็วเพ่ือประเมินแยกโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 

3.2.1 ดูการออนแรงของกลามเนื้อใบหนา (facial drop) การออนแรงของแขน (pronator drift) 

3.2.2 หนาเบี้ยว (ใหผูปวยยิงฟนหรือยิ้ม) ปกติ หนาท้ังสองขางเคลื่อนไหวไดเทากัน ถาผิดปกติ หนาหรือ

ปากเบี้ยว หนาซีกหนึ่งเคลื่อนไหวไมเทาอีกซีกหนึ่ง 

3.2.3 แขนออนแรง (ใหผูปวยหลับตาและเหยียดแขนท้ังสองขางไปขางหนาประมาณ 10 วินาที) ปกติ 

แขนท้ังสองขางยกไดเทากันหรือไมขยับเลย ผิดปกติ แขนขางหนึ่งไมขยับหรือคอยๆตกลงเม่ือเทียบกับอีกขางหนึ่ง 

3.2.4 พูดไมชัด (ใหผูปวยพูด “เข็นครก ข้ึนเขา โคลงเคลง ขรุขระ”) ปกติ ผูปวยใชคําไดถูกตองและ

ชัดเจนผิดปกติ ผูปวยพูดไมชัด ใชคําผิดหรือไมสามารถพูดได การแปลผล ถามีความผิดปกติของอาการแสดง 1ใน3 

อยาง มีโอกาสเปน Stroke รอยละ 72 

3.3 การพยาบาลเพ่ือเฝาระวังภาวะเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increase Intra Cranial 

Pressure: IICP) ดังนี้ 

3.3.1 ระดับความรูสึกตัวลดลง NIHSS >25 คะแนน 

3.3.2 ปวดศีรษะ ตาพรามัว 
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3.3.3 คลื่นไส ไมอาเจียน 

3.3.4 Pupil ตอบสนองตอแสงลดลง ขนาดอาจไมเทากันท้ัง 2 ขาง 

3.3.5 พูดลิ้นคับปาก มุมปากซายตก Motor power แขนขวาลดลง 

3.3.6 ความดันโลหิตสูง 

3.3.7 ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง CT NC Evidence of left MCA (Middle cerebral Artery) 

occlusion result acute infarction of left parietal 

กิจกรรมการพยาบาล 

1) Observe NIHSS ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง ถาเพ่ิมข้ึน >25 คะแนน

รายงานแพทยทันที 

2) ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 5-10 นาทีรักษาระดับความดันโลหิตใหBP <220/120 mmHg ในผูปวย 

Ischemic stroke 

3) ดูแลใหยาตานการแข็งตัวของเลือดตามแผนการรักษาของแพทย 

4) จัดทานอนใหศีรษะสูง 15-30 องศา ดูแลศีรษะ ลําคอ และสะโพก ไมพับงอมากกวา 90 องศา เพ่ือให

การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองไดสะดวก หามจัด ทานอนคว่ํา หรือนอนศีรษะต่ํา 

5) สังเกตอาการของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง เชน ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียนพุง ความดันโลหิต 

Systolic สูงข้ึนจากเดิม 20% และความดันชีพจรกวางข้ึน (Pulse pressure 50-60 mmHg) ลักษณะการหายใจ

ปกต ิหากมีลักษณะ Cheyne Stroke, Hyperventilation รายงานแพทยทราบ 

4. การตรวจรางกายอ่ืนๆ เชน สัญญาณชีพ และความผิดปกติทางระบบประสาท (NIHSS), ตรวจวัดระดับ 

ความอ่ิมตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) อุณหภูมิรางกาย ตลอดจนสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และตรวจ

พิเศษ เชน CT brain 

5. รายงานแพทยดวน ในกรณีตอไปนี้ 

5.1 สัญญาณชีพผิดปกติ (ตองรายงานภายใน 4 นาที) 

5.1.1ระดับความดันโลหิต SBP>185 - 220 mmHg และ/หรือ DBP >120 – 140 mmHg 

5.1.2 ภาวะพรองออกซิเจน วัดระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) < 90% หรือผูปวย

มีภาวะ cyanosis 

5.1.3 ระดับความรูสึกตัวเลวลง NIHSS >25 คะแนน 

5.2 มีความผิดปกติทางระบบประสาททันทีทันใด และมาโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง ใหรายงานแพทย

ดวน เพ่ือเขาแผนการรักษาผูปวยตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันดวยการฉีดยาละลาย

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (stroke fast track)  

5.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติ เชน Plasma capillary glucose <50 mg% หรือ >400 

mg% เพ่ือแยกภาวะ hypoglycemia ซ่ึงอาจมาดวยอาการทางระบบประสาทซ่ึงแยกไมไดจากโรคหลอดเลือด

สมอง 

5.4 อาการอ่ืนๆ เชน อาการเจ็บหนาอก ชัก เกร็ง กระตุก เหนื่อยหอบ เปนตน 
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6. On NSS lock ไว เพ่ือใหยา rt-PA หรือเปดเสนดวย 0.9 %NSS 1000cc v 80cc/hr หรือตาม

แผนการรักษาของแพทย 

7. ติดตอหนวยตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT brain) และสงผูปวยตรวจ CT brain ทันที เพ่ือ

วินิจฉัยโรคและแยกภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดออกในสมอง 

8. ติดตอ ประสานขอมูลเพ่ือสงตอหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองคาย หรือโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

9. ประเมินอาการผูปวยกอนจําหนายออกจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

10. นําผูปวยสงตอและใหการพยาบาลระหวางการนําสงโรงพยาบาลหนองคาย หรือโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

โดยพยาบาลทุกราย  

 

แนวทางการสงตอโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา 

พยาบาลตองวางแผนทางการพยาบาลท่ีปลอดภัยและเหมาะสมดังนี้ 

1. ใหขอมูลแกผูปวย/ญาติถึงแผนการรักษา แพทยอธิบายถึงความจําเปนท่ีตองสงตอไปรักษายังสถาน

บริการท่ีมีศักยภาพสูงกวา และเปดโอกาสใหผูปวย/ญาติมีสวนรวม ในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในและภายนอกโรงพยาบาลท่ีรับการสงตอ 

2.1 รายงานสงตออาการ แผนการรักษาท่ีไดรับ ผลการรักษาเบื้องตนแกโรงพยาบาลท่ีรับผูปวย 

2.2 เตรียมอุปกรณท่ีติดตัวไปกับผูปวยตลอดจนการเคลื่อนยายท่ีถูกตอง และปลอดภัย 

2.3 เตรียมผูปวย บุคลากร พาหนะ ใหพรอม 

2.4 ใหขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับผูปวย 

3. เตรียมเอกสารเวชระเบียน/ผลทางหองปฏิบัติการ /EKG แบบบันทึกอาการระหวางสงตอ 

4. สงตอผูปวยโดยพยาบาลนําสง ใหการพยาบาลระหวางการสงตอบันทึกอาการ สัญญาณชีพ สัญญาณ

ประสาทระหวางนําสง บันทึกขอมูลรายละเอียดการสงตอ พรอมเหตุการณไมพึงประสงคในระบบคอมพิวเตอร

กระบวนการรับ - สงตอผูปวยจากจุดเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ มีประโยชนในการใชควบคุมมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในการรับ-สง ตอผูปวย สงผลใหระบบการรับ-สงตอผูปวยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเกิดความปลอดภัย

กับผูปวยท่ีไดรับการสงตอในท่ีสุด (โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร, 2555) 

 

 

 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยโดนาบีเดียน (Donabedian model) (อางถึงใน.พัสตราภรณ 

ปญญาประชุม, 2559) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Quality framework) ของโด

นาบีเดียน (Donabedian model) มาใชในการศึกษา ซ่ึงแนวคิดนี้ประกอบดวยโครงสราง 3 ดาน คือ โครงสราง 

กระบวนการและผลลัพธ 
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โครงสราง (Structure) เปนคุณลักษณะตางๆ เก่ียวกับนโยบายและศักยภาพการใหบริการ และเปน

สภาวะท่ีเก่ียวของกับการบริการดูแลผูปวย ซ่ึงเปรียบเสมือนปจจัยนําเขาของการบริการดานสุขภาพ เปนสิ่งจําเปน

และเปนปจจัยท่ีสําคัญตอคุณภาพการดูแลสําหรับการใหใหบริการดานสุขภาพ 

กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ีใหการดูแลสุขภาพ รวมท้ังดานการรักษาพยาบาล การปองกันโรค 

การฟนฟูสภาพ การสอนแนะนําผูปวย ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนกิจกรรมของบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการดูแล

ผูปวยและญาติ 

ผลลัพธ (Outcome) เปนผลท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยและเปนผลท่ีมาจากการดูแล อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ดานสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของระดับความรูหรือความเชื่อตางๆ ดานสุขภาพของผูปวยและญาติ ท้ังนี้

ความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 3 ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียว คือ โครงสราง กระบวนการและผลลัพธ  

ดังภาพ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปแบบโครงสราง กระบวนการ ผลลัพธของโดนาบีเดียน จาก An Introduction to Quality 

Assurance in Health Care. โดย Donabedian, 2003 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559) 

โดยสรุปจากการประยุกตใชแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Quality Framework) ของโดนาบีเดียน 

( Donabedian model) ซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตใชท้ัง 3 ดาน กลาวถึงการใหบริการในกระบวนการชองทางดวนโรค

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และเครือขายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Network) โดยแบงเปน

ปจจัยเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ปจจัยดานความเชื่อและการรับรูของ

บุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงและการรับรูการเกิดอาการเตือน และผลลัพธท่ีไดคือ การเขารับการรักษาของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไมลาชา 

 

6.  แนวคิดการมารับการรักษาตามรูปแบบความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) (อางถึง

ใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) 

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมีความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ 

(Health Believe Model : HBM) เปนแนวคิดหนึ่งท่ีใชอธิบายเก่ียวกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

โดยเฉพาะการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดโรค โดยรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพพัฒนาข้ึนครั้งแรก

ในป 1950 โดยนักจิตวิทยาทางสังคม ชื่อ เคริท ลีวีน (Kurt Levine) ท่ีมีพ้ืนฐานความคิดท่ีวา พฤติกรรมของคนจะ

มีการเจริญเติบโตไดเนื่องมาจากแหลงสําคัญ 2 แหลง คือ สิ่งกระตุนและการตอบสนอง (Stimulus–response : 

S-R) และทฤษฎีเก่ียวกับทางความคิด (Cognitive theory) ซ่ึงแนวคิดตางๆ นี้ไดถูกนํามาใชโดยโรเซนสะตอค 

(Rosenstock, 1974) เพ่ืออธิบายปญหาทางสาธารณสุข เชน การรณรงคปองกันโรค ซ่ึงตอมาไดมีการนําเอา

รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ ตามแนวความคิดของเคริท ลีวีน มารวมกับทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการตัดสินใจ

และนําองคประกอบดานความเชื่อดานสุขภาพมาอธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล โดยมีสมมติฐานวา การ

 
 

Structure 
 

Outcome 
 

Process 
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แสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับการมองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีตนไดรับและความเชื่อในผลท่ีเกิดจากการกระทํา

ของบุคคล (Becker, 1974) และรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การรับรู

โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค

และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม ในการพัฒนาแนวคิดในระยะตอมาไดมีการนํารูปแบบความเชื่อ

ดานสุขภาพไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากข้ึน โดยใชแนวคิดท่ีวาเม่ือบุคคลรับรูวาตนเองมีความเสี่ยงตอ

การเกิดโรค และรับรูวาหากเปนโรคและจะเกิดความรุนแรงก็จะกระตุนใหเกิดความรูสึกกลัวหรือถูกคุกคาม รวมท้ัง

จะเห็นประโยชนของการปฏิบัติมากกวาการรับรูอุปสรรค ก็จะทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยการปฏิบัติ

พฤติกรรมเพ่ือปองกันการเกิดโรคนั้น 

โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ โดยแนวคิดของรูปแบบความเชื่อดาน

สุขภาพ (Health Belief Model : HBM) เริ่มสรางข้ึนจากทฤษฎีเก่ียวกับอวกาศของชีวิต (Life space) ซ่ึงคิดครั้ง

แรกโดยนักจิตวิทยาเคริท ลีวีน ท่ีมีสมมติฐานวา บุคคลจะปรับเปลี่ยนตนเองไปสูพ้ืนท่ีท่ีบุคคลใหคานิยมเชิงบวก 

และขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงจากพ้ืนท่ีท่ีคานิยมในเชิงลบซ่ึงอธิบายไดวา บุคคลจะแสวงหาเพ่ือจะปฏิบัติตาม

คําแนะนํา เพ่ือปองกันโรคนั้น เม่ือบุคคลรับรูวาเปนสิ่งมีคาเชิงบวกมากกวาความยากลําบากท่ีเกิดข้ึน รูปแบบ

ความเชื่อดานสุขภาพถูกนําใชในการอธิบายวาบุคคลจะรวมมือในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันโรค

หรือไม อยางไร ซ่ึงคิดอยูบนพ้ืนฐานของการกระตุน (Stimulus) และปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ท่ีเชื่อวา

การเรียนรูของบุคคลเกิดจากเหตุการณ ทําใหเกิดการกระตุนท่ีทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรม 

ทฤษฎีนี้เชื่อวาบุคคลจะกระทําพฤติกรรมเพ่ือควบคุมความเจ็บปวย ถาบุคคลนั้นรับรูวาตนเองอยูในภาวะ

ท่ีเสี่ยงตออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน (Susceptibility) รับรูวาการการะทํานั้นๆ เปนประโยชน (Beneficial) ตอการลด

ความเสี่ยงหรือความรุนแรง และประโยชนนั้นมีมากกวาการรับรูอุปสรรค (Perceived barriers) แนวคิดนี้จึงเชื่อ

วาในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล ประกอบดวยองคประกอบการรับรูของบุคคล (Individual perceptions) 

ไดแก การรับรูความเสี่ยง (Perceived susceptibility) และการรับรูความรุนแรง (Perceived severity) ตอการ

เกิดโรค ซ่ึงเปนการรับรูถึงความคุกคามโรค (Perceived threat of disease) รวมกับปจจัยท่ีทําใหเกิดความ

เปนไปไดของการกระทํา (Likelihood of action) ซ่ึงไดแก การรับรูประโยชนท่ีมากกวาการรับรูอุปสรรค และทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) การท่ีบุคคลมีความเชื่อดานสุขภาพดังกลาว ไดแก มีการ

รับรูวาตนเองมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพ มีการรับรูวาหากเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพนั้นแลว จะทํา

ใหเกิดความรุนแรงอยางไร การรับรูนี้มีผลทําใหตนเองมีความรูสึกถึงความคุกคามของการเกิดโรค ทําใหบุคคลรับรู

ถึงประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ อุปสรรคของการไมปฏิบัติ แลวทําใหบุคคลนั้นลงมือกระทํา

พฤติกรรมนั้นเพ่ือปองกันปญหาสุขภาพหรือโรคท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในระยะหลังสุดไดมีการนําเอาการรับรูใน

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ ( Self efficacy) มาใชรวมดวย (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008) 

องคประกอบของรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพและความเชื่อมโยงของตัวแปรตางๆ มีดังนี้ 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค (Perceived susceptibility) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดความเชื่อของ

บุคคล ท่ีมีผลโดยตรงตอการการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ ท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย การรับรูนี้

บุคคลจะแสดงออกได 3 แบบ คือ 1) ความเชื่อท่ีมีตอการวินิจฉัยของแพทย 2) การคาดการณวาตนเองมีความ

เสี่ยงตอการเกิดเปนโรคชา และ 3) ความรูสึกตอโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอน ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความเชื่อม่ัน
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ในระดับท่ีไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันและรักษาสุขภาพ

ท่ีแตกตางกัน 

การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived severity) เปนความเชื่อท่ีบุคคลเปนผูประเมินเองในดานการ

รับรูความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต การ

ประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับตางๆ ของการกระตุนเราของบุคคลเก่ียวกับการเจ็บปวยนั้น ซ่ึงอาจจะมอง

ความรุนแรงของการเจ็บปวยนั้น ทําใหเกิดความพิการหรือตายไดหรือไม เชน การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิด

ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูง วาทําใหเกิดความพิการ จะทําใหมีการปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเพ่ือควบคุมความดันโลหิตสูง 

การรับรูประโยชนของการรักษาและปองกันโรค (Perceived benefits) หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหา

วิธีการปฏิบัติใหหายจากโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรค โดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดี มี

ประโยชนและเหมาะสมท่ีจะทําใหหายหรือไมเปนโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ข้ึนอยูกับ

การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้นๆ โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย  

การรับรูตออุปสรรค (Perceived barriers) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง การคาดการณ

ลวงหนาของบุคคลตอการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซ่ึงไดแก คาใชจาย

หรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษ การทําหัตถการ ทําให

เกิดความไมสุขสบาย ดังนั้นการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรค และพฤติกรรมของ

ผูปวยนี้สามารถใชทํานายพฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษาโรคได  

สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to action) เปนเหตุการณหรือสิ่งท่ีมากระตุนบุคคลใหเกิดพฤติกรรมท่ี

ตองการ ซ่ึงเบคเกอร (Becker, 1974) กลาววาเพ่ือใหแบบแผนความเชื่อมีความสมบูรณนั้น จะตองพิจารณาถึงสิ่ง

ชักนําใหเกิดการปฏิบัติซ่ึงมี 2 ดาน คือ สิ่งชักนําภายในหรือสิ่งกระตุนภายใน (Internal cues) ไดแก การรับรู

สภาวะของรางกายตนเอง เชน อาการของโรคหรือการเจ็บปวย สวนสิ่งชักนําภายนอกหรือสิ่งกระตุนภายนอก 

(External cues) ไดแก การใหขาวสารผานทางสื่อมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลท่ีเปนท่ีรักหรือนับถือ เชน สามี 

ภรรยา บิดา มารดา การไดรับการเตือนจากแพทย พยาบาล 

การรับรูความสามารถตนเอง (Self–efficacy) เปนความเชื่อวาบุคคลสามารถปฏิบัติพฤติกรรมท่ีตองการ

เพ่ือใหเกิดผลลัพธของการปฏิบัตินั้นๆ ในป 1988 ซ่ึงโรเซนสะตอค (Rosenstock et al. cited in Glanz, Lewis 

& Rimer, 1997) ไดเสนอใหมีการเพ่ิมการรับรูความสามารถตนเองเขาไปในรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ 

เนื่องจากบุคคลจะตองรับรูความสามารถของตนเองเพ่ือท่ีจะชนะการรับรูอุปสรรคและลงมือปฏิบัติพฤติกรรม ใน

ระยะหลังสุดจึงมีการรับรูความสามารถตนเองเปนองคประกอบหนึ่งในโมเดล (Glanz et al., 2008) 

ปจจัยรวม (Modifying factors) เปนปจจัยท่ีไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมสุขภาพแตเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ี

จะสงผลถึงการรับรูและการปฏิบัติ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน อาย ุระดับการศึกษา ปจจัยทางดานสังคมจิตวิทยา 

เชน บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม คานิยมทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคท่ี

แตกตางกัน และปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ความรูเรื่องโรค ประสบการณเก่ียวกับโรค นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจ

ดานสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง สภาพอารมณท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระตุนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ระดับ

ความสนใจ ความใสใจ ทัศนคติและคานิยมทางดานสุขภาพ 
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โดยสรุปจากการประยุกตใชแนวคิดพ้ืนฐานในรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ พบวาการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคลข้ึนอยูกับการมองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีตนไดรับ และมีความเชื่อในผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล 

(Becker, 1974) การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคจะเปนสิ่งชักนํา (cues to action) ท่ีมีผลตอการตอบสนอง

ในการปฏิบัติพฤติกรรม (action) เม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นเม่ือบุคคลรับรูวาตนเองเปนโรค

และจะเกิดความรุนแรงก็จะกระตุนใหเกิดความรูสึกถูกคุกคาม รวมท้ังจะเห็นประโยชนของการปฏิบัติ ซ่ึงทําให

บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยการปฏิบัติพฤติกรรมการแสวงหาการรักษา (seeking treatment behavior) 

เกิดข้ึน สาหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีความจําเปนท่ีจะตองมีพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเพ่ือหลีกเลี่ยง

จากภาวะคุกคามของโรคและปองกันความรุนแรงของโรค รวมท้ังปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรค 

 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นิภาพร ภิญโญศรี (2551) ศึกษาพบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันท่ีเดินทางมา

โรงพยาบาลโดยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน มีระยะเวลาในการเดินทางนอยสุด สอดคลองกับการศึกษาของเมียส

โทรนีและคณะ (Maestroni et al., 2008 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559) พบวาปจจัยท่ีทําให

ระยะเวลาในการมารับการรักษาเร็วคือการเดินทางมารับการรักษาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน สวนฮองและคณะ 

(Hong et al.,2011) พบวาการมารับบริการดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน ก็จะชวยลดความลาชาในการรับการ

รักษาได แตพบวาระยะเวลาท่ีใชมารับการรักษาดวยระบบการแพทยฉุกเฉินนั้น จะข้ึนอยูกับลักษณะทางกายภาพ

ของพ้ืนท่ีและระยะทางจากสถานท่ีเกิดอาการถึงโรงพยาบาล หากมีลักษณะของภูเขา อยูบนเกาะ มีระยะทาง

หางไกล ก็จะทําใหใชระยะเวลาในการเดินทางลาชาได เพราะบางพ้ืนท่ีไมมีเรือหรือเฮลิคอปเตอร ท้ังนี้การบริการ

การแพทยฉุกเฉิน จะใหบริการดูแลรักษาขณะท่ีนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีอยูใกลและมีศักยภาพในการรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง สวนดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงและการรับรูอาการ

เตือน ซ่ึงเปนการรับรูหรือตระหนักของบุคคลหรือผูชวยเหลือเก่ียวกับอาการท่ีเกิดข้ึน ตามแนวคิดพ้ืนฐานใน

รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) อธิบายไดวาการแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับการ

มองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีตนไดรับ และมีความเชื่อในผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล (Becker, 1974) ซ่ึงการรับรู

ความรุนแรงของโรคและการรับรูอาการเตือนจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมแสวงหาการรักษา 

(Rosenstock, 1974 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559) ผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคมีความรุนแรง

มาก จะมารับการรักษาเร็วกวาผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคมีความรุนแรงนอย นอกจากนี้การรับรูการเกิดอาการ

เตือนของโรค จะเปนสิ่งชักนําท่ีมีผลตอการตอบสนองในการปฏิบัติพฤติกรรมเม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือด

สมอง ดังนั้นเม่ือบุคคลรับรูวาตนเองเปนโรคและจะเกิดความรุนแรง บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยการปฏิบัติ

พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา (seeking treatment behavior) เกิดข้ึน จากการศึกษาของชีฟารด 

(Shephard, 2004) พบวาผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงมากจะมารักษาเร็วกวา

ผูปวยท่ีรับรูวาอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงนอย 

การศึกษาของสมบัติ มุงทวีพงษาและคณะ (2556) ในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย 

จํานวน 181 คน พบวาการรับรูหรือการตระหนักถึงอาการเตือนท่ีไมดี จะเปนปจจัยสําคัญของการมารับการรักษา

ท่ีลาชา (Muengtaweepongsa, Hunghok, & Harnirattisai, 2013) และมาซิกเทียและคณะ (Mazighia et al., 
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2010 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559  ) ไดศึกษาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอน

มาถึงโรงพยาบาลพบวา ปจจัยท่ีทําใหลาชา ไดแก การขาดความตระหนักรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู

อาการและอาการแสดง และกระบวนการตัดสินใจรักษา ซ่ึงการไดรับความรูเรื่องอาการและอาการแสดง การ

รักษา จะชวยเพ่ิมความตระหนักรู การรับรูและลดระยะเวลาในกระบวนการตัดสินใจรับการรักษาได ซ่ึงสอดคลอง

กับศึกษาของฮองและคณะ (Hong et al., 2011) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการมารับการรักษาลาชา

พบวา ในผูปวยกลุมท่ีมารับการรักษาชามักจะมีอาการเตือนมากอน แตไมทราบวาเปนอาการของโรคจึงรอดูอาการ

กอน ดังนั้นควรมีการเพ่ิมความตระหนักรูเก่ียวกับโรคและอาการเตือนแกผูปวยและญาติ โดยเฉพาะในกลุมท่ีมี

ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง 

ตวงทิพย บินไทยสงค (2557) ไดศึกษาการนําผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันสงโรงพยาบาล 

พบวาการรับรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับ

ระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยถาตัวผูปวยเอง 

ญาติหรือผูนําสงผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน มีความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองถูกตองและมี

การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในระดับมาก และการเลือกใชบริการทางการแพทยฉุกเฉินจะทําให

ระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันลดลง  

ทิพยรัตน วงศิลารัตน (2559) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมการจัดการทางดวนโรคหลอดเลือดสมองตอ

ความสามารถในการคัดกรอง การสงตอ และความพึงพอใจของพยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล

เมืองสงขลา ผลการศึกษาพบวา 1) คะแนนความสามารถในการคัดกรอง และการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

หลังการใชโปรแกรม มากกวากอนการใชโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (p < .001)  2) คะแนนความพึงพอใจของ

พยาบาล หลังการใชโปรแกรม มากกวากอนการใชโปรแกรม   

พัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ี

ใช ระบบเครือขายการสงตอชองทางดวนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน กลุมตัวอยางเปนผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 120 ราย ผลการวิจัยพบวา ประเภทของโรงพยาบาลแมขาย ระบบการสื่อสารการ

สงตอ และการรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถิติ (p < .05) และระยะเวลาท่ีใชตั้งแตเกิดอาการจนถึงไดรับการรักษาในโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ย เทากับ 199.43 

นาที (3.19 ชั่วโมง) 

เดอรเร็ค (Derex,2002) พบวาผูปวยท่ีอยูคนเดียวขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองจะทําใหเกิด

ความลาชาในการคนหาการรักษา สวนผูปวยท่ีมีบุคคลอ่ืนอยูดวยขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองจะมารับ

การรักษาเร็ว สอดคลองกับการศึกษาของชีฟารด (Shephard, 2004) , นิพาภร ภิญโญศรี (2551) และ จิณัฐตา 

คาสารีรักษ (2556) พบวาผูปวยท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ขณะมีบุคคลอ่ืนอยูดวยจะมารักษาเร็วกวา

ผูปวยท่ีอยูคนเดียว (อางถึงใน พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559 ) 

โจเกนเซนและคณะ (Jorgensen et al., 1996 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559 ) พบวา

ผูปวยท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีทํางาน ผูรวมงานจะเห็นความสําคัญของการมารับการรักษา

เร็วกวาผูปวยท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีบาน  
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พานเดียนและคณะ (Pandian et al., 2006(อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559 ) พบวาผูปวย

จํานวน 147 คน มีผูปวย 102 คน ท่ีมีอาการตอนกลางวันจึงไดไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และผูปวยอีก 45 คน 

มีอาการตอนกลางคืน จึงมีผลตอการมารับการรักษาในโรงพยาบาลลาชา สอดคลองกับการศึกษาของวารุณี ฮ้ึงฮก 

(2554) พบวาในกลุมผูปวยท่ีเขารับการรักษาไมลาชาจะมีอาการเริ่มตนแบบทันทีทันใด สวนกลุมผูปวยท่ีเขารับ

การรักษาลาชาจะมีอาการแบบคอยเปนคอยไปและอาการแบบเปนๆ หายๆ เวลาท่ีเกิดอาการ มีผลตอการมารับ

การรักษาเร็วหรือชากลาวคือ เม่ือผูปวยมีอาการเกิดข้ึนในตอนกลางคืน มักจะรับรูถึงอาการผิดปกติในตอนเชา

สงผลใหเขารับการรักษาท่ีลาชา กลุมท่ีไมลาชาพบชวงเวลาท่ีเกิดอาการโดยสวนมากเปนชวงเชา 8.00-16.00 น.

และในกลุมท่ีลาชาชวงเวลาท่ีเกิดอาการพบวามักเปนชวงเวลาดึก 20.00-8.00 น. ความรุนแรงของโรค เปนพยาธิ

สภาพของโรคท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย ทําใหเกิดความบกพรองหรือความผิดปกติของรางกายท่ีเกิดข้ึนจากโรคหลอด

เลือดสมอง และสงผลกระทบตอระบบประสาท ประเมินโดยบุคลากรทีมสุขภาพ ซ่ึงใชแบบประเมินแบบประเมิน

ความรุนแรงของระบบประสาท (National Institutes of Health Stroke Scale : NIHSS)  

การศึกษาของสโกลเดอร และคณะ (Schroeder et al., 2000) พบวาเม่ือผูปวยมีอาการของโรคหลอด

เลือดสมองแลวญาตินําสงโรงพยาบาลท่ีไมสามารถใหละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําได ทําใหตองเสียเวลาใน

การสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลท่ีสามารถใหละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําได จากปญหาดังกลาวพบวา การใช

ระบบเครือขายการสงตอชองทางดวน มีความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษา ซ่ึงในประเทศไทยพบไดวา

การพัฒนาระบบเครือขายการสงตอ โดยการนําระบบโทรเวชกรรม มาประยุกตใชดวยการนําเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสารการรับสงขอมูลผูปวยท่ีมีความละเอียด ถูกตองและเชื่อถือได (พรภัทร ธรรมสโรส และสมบัติ มุงทวี

พงษา, 2558 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559  ) หรือการใชโทรศัพทปรึกษากับแพทยเฉพาะทาง ใน

การสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลลูกขายมายังโรงพยาบาลแมขาย เพ่ือใหผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด

เลือดดําไดทันเวลา (Switzer & Hess, 2008) สอดคลองกับการศึกษาของมาซิกเทียและคณะ (Mazighia et al., 

2010) ไดศึกษาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนมาถึงโรงพยาบาลพบวา การใชระบบรถฉุกเฉิน

และระบบโทรเวชกรรมจะชวยลดระยะเวลาในการมารับการรักษาลาชาได วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล เปน

วิธีการเคลื่อนยายหรือนําพาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมารับการรักษา เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการครั้งแรก

จนมาถึงโรงพยาบาล ซ่ึงการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถลดความลาชาของการเดินทางได การรับรูการเกิด

อาการเตือนของโรค เปนการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหรือความเขาใจเก่ียวกับอาการตางๆ ท่ีสงสัญญาณ

อันตรายตอผูปวยตามการรับรูของผูปวยหรือผูชวยเหลือ ซ่ึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันท่ีพบ

ประกอบดวย แขนขาออนแรงหรือแขนขาชาซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย มีอาการออนแรงของกลามเนื้อใบหนา ปาก

เบี้ยว พูดไมชัด มุมปากดานใดดานหนึ่งตกหรือไมขยับ ตามัว มองเห็นภาพซอน มองไมเห็นขางใดขางหนึ่ง เวียน

ศีรษะอยางรุนแรง เดินเซและปวดศีรษะอยางรุนแรงเฉียบพลัน ซ่ึงการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคจะเปนสิ่ง

ชักนําท่ีมีผลตอการตอบสนองในการปฏิบัติพฤติกรรมเม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  

โดยสรุปจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาขางตนพบวา สวนใหญเปนการศึกษาในโรงพยาบาลศูนยท่ีมี

แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรแพทยระบบประสาท เก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือปจจัยทํานายเก่ียวกับการมา

รับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและเปนการศึกษาท้ังในประเทศไทย
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และตางประเทศ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาซ่ึงขอมูลท่ีไดจะชวยใหทราบถึงปญหาท่ีทําใหเกิดความลาชาตอ

การเขารับการรักษา เพ่ือเปนแนวทางสาหรับใหการชวยเหลือใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดถูกตอง รวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 



34 
 

เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังระยะ
เฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน  

กลุมตัวอยาง 
เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังระยะ

เฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน ท่ีมารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในชวง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  โดย
กลุมตัวอยางผูปวยไดจากการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

เกณฑในการคัดเขาศึกษา (Inclusion criteria) 
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

และไมเฉียบพลัน ท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน 
2. เปนผูปวยเพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
3. ตองมีบุคคลท่ีชวยเหลือผูปวย โดยมีบทบาทในการนําผูปวยมาโรงพยาบาล 
4. ผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือสามารถตอบคําถาม สื่อสารภาษาไทยไดและสามารถใหขอมูลเก่ียวกับ

ผูปวยไดครบถวน 
5. ผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือยินดีเขารวมในการศึกษา 
 

เกณฑในการคัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 
1. ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีเลือดออกในสมอง 

 

สถานท่ีเก็บขอมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร 

จังหวัดหนองคาย 
 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดดัดแปลงมาจาก    
พัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559) นํามาประยุกตปรับปรุงใหเหมาะสม โดยแบงเปนแบบสอบถามไดดังนี้ 

1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติโรคประจําตัว และประวัติการเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

2. แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล เปนแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการชวยเหลือในการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ไดแก อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล ลักษณะของอาการเริ่มตน เวลาท่ีเกิดอาการ ความรุนแรงของ
โรค สถานท่ีขณะเกิดอาการและบุคคลท่ีอยูดวยขณะเกิดอาการ 

3. แบบบันทึกขอมูลระบบเครือขายการสงตอ เปนแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอ 
ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 

4. แบบประเมินการรับรูความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมอง ของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ เปนแบบ
ประเมินการเปรียบเทียบดวยสายตา (Visual analog or Graphic rating scale) ซ่ึงผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันของพัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559)  
โดยมีขอคําถาม 1 ขอ ถามเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงของอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนระยะกอนการมารับการรักษา
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ตามการรับรูของผูปวยหรือผูชวยเหลือ ลักษณะขอคําถามเปนมาตราวัดประมาณคาเชิงเสนตรงแนวนอน ความยาว
เทากับ 100 มิลลิเมตร ปลายดานซายสุดมีคาคะแนนเทากับ 0 และมีคากํากับไววาไมรุนแรง ปลายดานขวาสุด มี
คาคะแนน เทากับ 100 คะแนน และมีคากํากับไววารุนแรงมากท่ีสุด 
 
คุณรับรูวาอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรง 
 

     0      10      20     30     40      50      60       70      80       90    100 
 
 

     ไมรุนแรง                รุนแรงมากท่ีสุด 
 
เกณฑการใหคะแนน คาคะแนนท่ีไดมาจากสเกลบนตําแหนง ตําแหนงซายสุดของมาตรวัดประมาณคาเชิง 

เสนตรงแนวนอน ซ่ึงมีคะแนนเทากับศูนยไปจนถึงตําแหนงท่ีกลุมตัวอยางขีดกากบาท ( X ) ตัดลงบนเสนตรงตาม
การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดข้ึน ระยะกอนมารับการรักษา ดังนั้นคะแนนของแบบประเมิน
การรับรูความรุนแรงของโรค จึงมีคาต้ังแต 0 -100 คะแนน ซ่ึงถาคาคะแนนมาก หมายถึง มีการรับรูความรุนแรง
ของโรคมาก 

5. แบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู
การเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยญาติหรือผูชวยเหลือ ซ่ึงผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการ
รับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองของพัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559) โดยประกอบดวยขอความ 
จํานวน 8 ขอ ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 2 ระดับ ดังนี้ 

เกิดอาการ หมายถึง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นๆ 
ไมเกิดอาการ หมายถึง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้นๆ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยนํามาใช ไดดัดแปลงมาจาก พัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559 ซ่ึงไดผานการ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมระบบ
ประสาท 2 ทาน พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ทาน และอาจารยพยาบาล 1 
ทาน หลังจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและโครงสราง รวมท้ังความถูกตองเหมาะสมของภาษา 
คลอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาและครอบคลุมตามเนื้อหาท่ีตองการ โดยพิจารณาคาดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา(Content Validity Index : CVI) ของแบบสอบถามท่ียอมรับไดคือ 0.80 ข้ึนไป จากการคํานวณไดคาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ดังนี้คือ แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอเทากับ 1 แบบ
ประเมินการรับรูความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันเทากับ1 และแบบประเมินการรับรูการเกิด
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันเทากับ 0.85 

2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินการรับรูการเกิด 

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวมาตรวจสอบความเท่ียง โดยนําไป
ทดลองใชกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา จํานวน 10 ราย 
โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) กําหนดคาท่ียอมรับได
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ท่ี 0.80 ข้ึนไปพบวา คาความเท่ียงของแบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เทากับ 
0.86 
 
การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ผูวิจัยศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.2 ผูวิจัยไดเสนอโครงรางวิจัยผานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย เลขท่ี 2/2563 ระยะเวลาดําเนินการ 8 ตุลาคม 2562 – 8 ตุลาคม 2563 
1.3 ภายหลังจากท่ีไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลสระใคร 

หัวหนากลุมการพยาบาล หัวหนางานหอผูปวยใน หัวหนางานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือชี้แจงเรื่องท่ีจะทําการศึกษาวิจัย ไดแก วัตถุประสงค ลักษณะกลุมตัวอยาง เครื่องมือและข้ันตอนในการ
ดําเนินการตางๆ เพ่ือขอความรวมมือในการดําเนิน การวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

 
2. ข้ันดําเนินงานวิจัย 
2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีแผนกผูปวยใน งานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โดยคัดเลือกผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาศึกษา 
2.2 ผูวิจัยแนะนําตนเอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

และพิทักษสิทธิผูปวย โดยชี้แจงใหทราบวาการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยครั้งนี้จะไมมีผลตอกลุมตัวอยาง 
หรือตอการรักษาของแพทยและการใหการพยาบาล คําตอบหรือขอมูลทุกอยางจะถือเปนความลับและนํามาใช
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ซ่ึงผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจาก
การศึกษาไดกอนท่ีการดําเนินการวิจัยครั้งนี้จะสิ้นสุดลง โดยมิตองใหเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆ ซ่ึงการกระทํา
ดังกลาวจะไมมีผลแตอยางใดตอกลุมตัวอยางและยังไดรับการรักษาจากแพทยและพยาบาลตามมาตรฐาน ให
โอกาสซักถามขอสงสัยเพ่ือการตัดสินใจเขารวมการวิจัย แลวจึงใหเซ็นตใบยินยอมในการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ 

2.3 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชแหลงขอมูลจากผูปวย 
ญาติและผูชวยเหลือ รวมท้ังขอมูลจากการบันทึกรายงานจากเวชระเบียน ท้ังนี้ในการเก็บขอมูลหากผูปวยมีระดับ
ความรูสึกตัวดี (Coma score 13-15 คะแนน) จะเก็บขอมูลจากผูปวยโดยตรง กรณีท่ีผูปวยมีระดับความรูสึกตัว
ลดลง (Coma score ≤ 12 คะแนน) ผูวิจัยจะสัมภาษณขอมูลจากญาติหรือผูชวยเหลือ โดยผูวิจัยจะสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง 1 ครั้ง ใชเวลาประมาณ 10 นาที อยางไรก็ตามการเก็บขอมูลจะกระทําภายหลังจากท่ีผูปวยไดรับการ
รักษาและมีอาการคงท่ี 

2.4 ในกรณีกลุมตัวอยางท่ีมีขอจํากัดเรื่องการอานหรือเขียน ผูวิจัยจะเปนผูอานและลงบันทึกขอมูลใน
แบบสอบถามให 

2.5 เม่ือสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและแจงสิ้นสุดการเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมกลาวขอบคุณกลุมตัวอยาง 
 
 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางกลาวแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงคในการวิจัย ขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และชี้แจงใหทราบวาการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยครั้งนี้จะไมมีผลตอกลุมตัวอยางหรือตอ
การรักษาของแพทยและการใหการพยาบาล คําตอบหรือขอมูลทุกอยางจะถือเปนความลับและนํามาใชตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจาก
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การศึกษาไดกอนท่ีการดําเนินการวิจัยครั้งนี้จะสิ้นสุดลง โดยมิตองใหเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆ ซ่ึงการกระทํา
ดังกลาวจะไมมีผลแตอยางใดตอกลุมตัวอยาง และยังไดรับการรักษาจากแพทยและพยาบาลตามมาตรฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical package 
for the social science for window) ไดดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติโรคประจําตัว 
ประวัติการเปนโรคหลอดเลือดสมองและขอมูลเก่ียวกับโรคและระยะเวลาตางๆ ในการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ไดแก อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล ลักษณะของอาการเริ่มตน เวลาท่ีเกิดอาการ ความรุนแรงของ
โรค สถานท่ีขณะเกิดอาการ บุคคลท่ีอยูดวยขณะเกิดอาการ วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลใชการแจกแจงความถ่ีรอยละ หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค 
โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) 
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 12 ราย และผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิเคราะห

ขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงและการรับรูการเกิดอาการเตือนของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง 

สวนท่ี 5 ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง 

 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติโรค

ประจาํตัวและประวัติการเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

กลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 7 คน (รอยละ 58.3.) และเพศหญิง จํานวน 5 คน (รอยละ 41.7) มี

อายุระหวาง 44 – 47 ป (SD= 10.18)  โดยมีอายุ 61 – 70 ป มากท่ีสุด (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ อายุ 51 – 

60 ป (รอยละ 25.0) สวนใหญมีสถานภาพ คู (รอยละ 72.70) รองลงมามีสถานภาพ หมาย  (รอยละ 27.30.) 

ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด (รอยละ 66.66) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาและ 

อนุปริญญา (รอยละ 16.67) กลุมตัวอยาง ไมไดประกอบอาชีพ 5 คน (รอยละ 41.70) รองลงมา คือ เกษตรกรรม 

(รอยละ 33.33) กลุมตัวอยาง มีประวัติโรคประจําตัว 6 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และอีกรอยละ 50.0 ท่ีไมมีโรค

ประจําตัว และโรคประจําตัวท่ีพบมากท่ีสุดคือ เบาหวาน (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูง (รอยละ 

33.33) กลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไมเคยมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง และรอยละ 100 ไมมีบุคคลใน

ครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงท่ีมาของขอมูลท้ังหมดไดมาจากผูปวยและญาติในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอย

ละ 50 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (N = 12) 

 

ลักษณะสวนบุคคล    จํานวน (คน)    รอยละ 

 

เพศ 

ชาย        7      58.30 

หญิง        5      41.70 

อาย ุ 

  41 – 50 ป      2      16.67 

  51 – 60 ป      3      25.00 

  61 – 70 ป      6      50.00 

  71 ปข้ึนไป      1       8.33 

(Mean=   61.58 ป, SD= 10.18 , Range= 44 - 77) 

สถานภาพ 

โสด        0      0.00 

คู        8      72.70 

หมาย        4      27.30 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา       8      66.66 

มัธยมศึกษา       2      16.67 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    2      16.67 

อาชีพ 

ไมไดประกอบอาชีพ      5      41.70 

รับจาง        3      25.00 

เกษตรกรรม       4      33.33 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (N = 12) (ตอ) 

 

ลักษณะสวนบุคคล    จํานวน (คน)   รอยละ 

 

ประวัตโิรคประจาํตัว 
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ไมมีโรคประจําตัว      6     50.00   

มีโรคประจําตัว       6     50.00 

  - เบาหวาน       3     50.00 

  - ความดันโลหิตสูง      2     33.33 

  - เบาหวานและความดันโลหิตสูง    1      16.67 

ประวัติเคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

ไมมีประวัติ       12     100.00 

มีประวัติ       0     0.00 

ประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

ไมมีประวัติ       12     100.00 

มีประวัติ       0     0.00 

ท่ีมาของขอมูล 

ผูปวย        7     58.33 

ญาติหรือผูชวยเหลือ      5     41.67 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ไดแก อาการ

สําคัญท่ีมาโรงพยาบาล ลักษณะของอาการเริ่มตน เวลาท่ีเกิดอาการ ความรุนแรงของโรค บุคคลท่ีเก่ียวของขณะ

เกิดอาการ และสถานท่ีขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

ผลการศึกษาพบวา อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาลของกลุมตัวอยางพบไดมากกวา 1 อาการ และอาการ

สวนใหญท่ีพบมากสุด ไดแก อาการ ลิ้นแข็ง พูดไมชัด, ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขนขาซายออนแรง และพูดไมชัด 

แขนขาขวาออนแรง  ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 25.0  สวนกลุมอาการ แขนขา 2 ขาง 

ออนแรง พูดไมชัด, มึนชา แขน ขาขวา, ปากเบี้ยว พูดไมชัด, แขนขาขวาออนแรง พบไดในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 

รอยละ 8.33  

อาการเริ่มตนสวนใหญ มีลักษณะอาการแบบทันทีทันใดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมามี

ลักษณะอาการแบบคอยเปนคอยไป (รอยละ 41.67) ชวงเวลาท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองพบมากท่ีสุด

คือ ตอนเชา (6.00-12.00 น.) คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ตอนบาย (12.00-18.00 น.)  (รอยละ 41.67) 

ตอนเย็น (18.00 - 24.00 น.) (รอยละ 8.33) สถานท่ีขณะเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา สวน

ใหญเกิดอาการขณะอยูบานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.34 และเกิดอาการขณะอยูท่ีทํางาน หรือขณะอยูนอกบาน

แตไมใชท่ีทํางาน ไดแก สวนหรือทุงนา (รอยละ 8.33) 

 บุคคลท่ีอยูกับผูปวยขณะเกิดอาการ สวนใหญเปนบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.67 

รองลงมาคือ เพ่ือนหรือผูรวมงาน (รอยละ 8.33) ขอมูลเก่ียวกับญาติหรือผูชวยเหลือพบวา ญาติหรือผูชวยเปนเพศ

หญิง (รอยละ 75.0) และเพศชาย (รอยละ 25.0) มีอายุเฉลี่ย 44.91 ป (SD= 9.14) โดยมีอายุ 30 -40 ป มากท่ีสุด 



41 
 

(รอยละ 41.67) รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป (รอยละ 33.33) ซ่ึงมีความสัมพันธสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัว

มากท่ีสุด (รอยละ 91.67) รองลงมาคือ เพ่ือนหรือผูรวมงาน(รอยละ 8.33) ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเจ็บปวยและการชวยเหลือในการมารับการ 

รักษาในโรงพยาบาล (N = 12) 

 

ลักษณะสวนบุคคล    จํานวน (คน)    รอยละ 

 

อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- แขนขา 2 ขาง ออนแรง พูดไมชัด      1     8.33 

- ลิ้นแข็ง พูดไมชัด        3     25.00 

- มึนชา แขน ขาขวา        1     8.33 

- ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขนขาซายออนแรง     3     25.00 

- พูดไมชัด แขนขาขวาออนแรง       3     25.00 

- ปากเบี้ยว พูดไมชัด        1     8.33 

- แขนขาขวาออนแรง        1     8.33 

   ลักษณะของอาการเริ่มตน 

- ทันทีทันใด         7    58.33 

- คอยเปนคอยไป        5    41.67 

- เปนๆ หายๆ        0     0.00 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 

ลักษณะสวนบุคคล   จํานวน (คน)    รอยละ 

 

   เวลาท่ีเกิดอาการ 

- ตอนเชา 06.00 - 12.00 น.       6    50.00 

- ตอนบาย 12.01 - 18.00 น.       5    41.67 

- ตอนเย็น 18.01 - 24.00 น.       1     8.33 

- ตอนกลางคืน 00.01 - 06.00 น.      0     0.00 

   สถานท่ีขณะเกิดอาการ 

บาน         10    83.34 

ท่ีทํางาน        1     8.33 

ทุงนา/สวน       1     8.33 

    บุคคลท่ีอยูดวยขณะเกิดอาการ                  
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ครอบครัว       11    91.67 

เพ่ือน/ผูรวมงาน        1      8.33 

  ขอมูลเก่ียวกับญาติหรือผูชวยเหลือ 

- เพศของญาติหรือผูชวยเหลือ 

  ชาย        3    25.00 

  หญิง         9    75.00 

- อายุของญาติหรือผูชวยเหลือ  

   อายุ 30 – 40 ป       5                     41.67 

   อายุ 41 – 50 ป       4                     33.33 

   อายุ 51 – 60 ป       3                     25.00 

       (Mean=   44.91, SD= 9.14 , Range=   30 - 60 ) 

- ความสัมพันธของญาติหรือผูชวยเหลือ 

   ครอบครัว       11                     91.67 

   เพ่ือน/ผูรวมงาน         1                       8.33 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับระบบเครือขายการสงตอของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ซ่ึงผลการศึกษาพบขอมูลไดดังนี้  

วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล เปนระยะกอนมาถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital) เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการ

ของโรคหลอดเลือดสมอง จนมาถึงโรงพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางดวย รถสวนตัวมากท่ีสุด (รอย

ละ 91.7) รองลงมาคือ รถท่ีทํางาน (รอยละ 8.33) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระบบเครือขายการสงตอ (N =12) 

 

ระบบเครือขายการสงตอ   จํานวน (คน)     รอยละ 

 

วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล 

- รถสวนตัว       11         91.67  

 - รถท่ีทํางาน       1       8.33  

 

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือด 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 62.50 (SD= 23.01) โดยมีการรับรู

ความรุนแรงของโรคระดับมาก (51-100 คะแนน) คิดเปนรอยละ 66.67 และมีการรับรูความรุนแรงของโรคระดับ

นอย (0-50 คะแนน) คิดเปนรอยละ 33.33 สวนการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค พบวา กลุมตัวอยางมีการ
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รับรูการเกิดอาการเตือนของโรคเฉลี่ย 3.83 (SD= 0.83.) ซ่ึงการรับรูอาการเตือนของโรคระดับนอย (1-4 คะแนน) 

คิดเปนรอยละ 83.33 และการรับรูอาการเตือนของโรคระดับมาก (5 - 8 คะแนน) คิดเปนรอยละ 16.67 ดังตาราง

ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการ

เกิดอาการเตือนของโรค (N = 12) 

 

การรับรู    จํานวน (คน)                 รอยละ 

 

การรับรูความรุนแรงของโรค  

ระดับนอย (0–50 คะแนน)      4      33.33 

ระดับมาก (51-100 คะแนน)      8      66.67 

      (Mean=   62.50 SD= 23.01 Range =50-100) 

การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค  

ระดับนอย (1-4 คะแนน)       10            83.33  

ระดับมาก (5-8 คะแนน)       2     16.67 

                          (Mean= 3.83, SD= 0.83, Range=1-8) 

 

 

5. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 เม่ือวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

มารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีศึกษาประกอบดวย ดานระบบเครือขายการสงตอ 

ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคและ

การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ผลการศึกษาพบวา วิธีการเดินทางมา

โรงพยาบาล มีความความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนการรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคผล

การศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (p > 

0.05) ดังตารางท่ี .5 
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ตารางท่ี 5 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

                 ระยะเวลาการมารับการรักษา     

ตัวแปร             X2       P  

            ไมลาชา   ลาชา       value 

       จํานวน     รอยละ   จํานวน       รอยละ 
 

วิธีการเดินทางมา ร.พ.           8.33      0.04* 

- รถสวนตัว        5        41.67      6         50.00 

- รถท่ีทํางาน       1        8.33      0         0.00 

ดานความเชื่อและการรับรูของบุคคล 

     การรับรูความรุนแรง           7.33      0.06 

       - ระดับนอย (0–50 คะแนน)    0         0.00      4  33.33  

       - ระดับมาก (51–100 คะแนน) 6        50.00      2  16.67 

    การรับรูการเกิดอาการเตือน             3.00      0.70 

       - ระดับนอย (1-4 คะแนน)      4         33.33         6  50.00   

       - ระดับมาก (5-8 คะแนน)       2         16.67      0  0.00 

 

*p < 0.05 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  กลุม

ตัวอยาง เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังระยะ

เฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน ท่ีมารับการ

รักษาในโรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในชวง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

จํานวน 12 ราย สถานท่ีเก็บขอมูล คือ หองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากพัสตราภรณ ปญญา

ประชุม (2559) นํามาประยุกตปรับปรุงใหเหมาะสม ประกอบดวย 1). แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนลักษณะ

ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติโรค

ประจําตัว และประวัติการเปนโรคหลอดเลือดสมอง 2) แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการ

ชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล เปนแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการ

ชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ไดแก อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล ลักษณะของอาการเริ่มตน 

เวลาท่ีเกิดอาการ ความรุนแรงของโรค สถานท่ีขณะเกิดอาการและบุคคลท่ีอยูดวยขณะเกิดอาการ 3) แบบบันทึก

ขอมูลระบบเครือขายการสงตอ เปนแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมา

โรงพยาบาล 4) แบบประเมินการรับรูความรุนแรงโรคหลอดเลือดสมอง ของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ เปนแบบ

ประเมินการเปรียบเทียบดวยสายตา (Visual analog or Graphic rating scale) 5). แบบประเมินการรับรูการ

เกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

ของผูปวยญาติหรือผูชวยเหลือ  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมิน

การรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวมาตรวจสอบความ

เท่ียง โดยนําไปทดลองใชกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา 

จํานวน 10 ราย โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

กําหนดคาท่ียอมรับไดท่ี 0.80 ข้ึนไป พบวา คาความเท่ียงของแบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนโรคหลอด

เลือดสมอง เทากับ 0.86 

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชการแจกแจงความถ่ีรอยละ หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก 

วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค โดยใชสถิติ

ไคสแควร (Chi-square) 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป 

พบวา กลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 7 คน (รอยละ 58.3.) และเพศหญิง จํานวน 5 คน (รอยละ 

41.7) มีอายุระหวาง 44 – 47 ป (SD= 10.18)  โดยมีอายุ 61 – 70 ป มากท่ีสุด (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ อาย ุ

51 – 60 ป (รอยละ 25.0) สวนใหญมีสถานภาพ คู (รอยละ 72.70) รองลงมามีสถานภาพ หมาย  (รอยละ 

27.30.) ระดับการศึกษาอยูในระดับระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด (รอยละ 66.66) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา

และ อนุปริญญา (รอยละ 16.67)  กลุมตัวอยาง ไมไดประกอบอาชีพ 5 คน (รอยละ 41.70) รองลงมา คือ 

เกษตรกรรม (รอยละ 33.33) กลุมตัวอยาง มีประวัติโรคประจําตัว 6 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และอีกรอยละ 50.0 

ท่ีไมมีโรคประจําตัว และโรคประจําตัวท่ีพบมากท่ีสุดคือ เบาหวาน (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูง 

(รอยละ 33.33) กลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไมเคยมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง และรอยละ 100 ไมมีบุคคล

ในครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงท่ีมาของขอมูลท้ังหมดไดมาจากผูปวยและญาติในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 

รอยละ 50 

2. ขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 

พบวา อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาลของกลุมตัวอยางพบไดมากกวา 1 อาการ และอาการสวนใหญท่ีพบ

มากสุด ไดแกอาการ ลิ้นแข็ง พูดไมชัด, ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขนขาซายออนแรง และพูดไมชัด แขนขาขวาออน

แรง ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 25.0  สวนกลุมอาการ แขนขา 2 ขาง ออนแรง พูดไมชัด, มึนชา 

แขน ขาขวา, ปากเบี้ยว พูดไมชัด, แขนขาขวาออนแรง พบไดในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 8.33 อาการเริ่มตน

สวนใหญ มีลักษณะอาการแบบทันทีทันใดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมามีลักษณะอาการแบบคอยเปน

คอยไป (รอยละ 41.67) ชวงเวลาท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองพบมากท่ีสุดคือ ตอนเชา (6.00-12.00 น.) 

คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ตอนบาย (12.00-18.00 น.)  ( รอยละ 41.67) ตอนเย็น (18.00 - 24.00 น.) 

(รอยละ 8.33) สถานท่ีขณะเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา สวนใหญเกิดอาการขณะอยูบานมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.34 และเกิดอาการขณะอยูท่ีทํางาน หรือขณะอยูนอกบานแตไมใชท่ีทํางาน ไดแก สวน

หรือทุงนา (รอยละ 8.33) บุคคลท่ีอยูกับผูปวยขณะเกิดอาการ สวนใหญเปนบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 91.67 รองลงมาคือ เพ่ือนหรือผูรวมงาน (รอยละ 8.33) ขอมูลเก่ียวกับญาติหรือผูชวยเหลือพบวา ญาติ

หรือผูชวยเปนเพศหญิง (รอยละ 75.0) และเพศชาย (รอยละ 25.0) มีอายุเฉลี่ย 44.91 ป (SD= 9.14) โดยมีอายุ 

30 -40 ป มากท่ีสุด (รอยละ 41.67) รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป (รอยละ 33.33) ซ่ึงมีความสัมพันธสวนใหญ

เปนบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด (รอยละ 91.67) รองลงมาคือ เพ่ือนหรือผูรวมงาน(รอยละ 8.33) 

3. วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล  

เปนระยะกอนมาถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital) เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

จนมาถึงโรงพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางดวย รถสวนตัวมากท่ีสุด (รอยละ 91.7) รองลงมาคือ 

รถท่ีทํางาน (รอยละ 8.33) 

      4. ขอมูลเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

พบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 62.50 (SD= 23.01) โดยมีการรับรูความรุนแรงของโรค
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ระดับมาก (51-100 คะแนน) คิดเปนรอยละ 66.67 และมีการรับรูความรุนแรงของโรคระดับนอย (0-50 คะแนน) 

คิดเปนรอยละ 33.33 สวนการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูการเกิดอาการเตือน

ของโรคเฉลี่ย 3.83 (SD= 0.83.) ซ่ึงการรับรูอาการเตือนของโรคระดับนอย (1-4 คะแนน) คิดเปนรอยละ 83.33 

และการรับรูอาการเตือนของโรคระดับมาก (5 - 8 คะแนน) คิดเปนรอยละ 16.67 

      5. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะหโดย

ใชสถิติไคสแควร (Chi-square) พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง ท่ีศึกษาประกอบดวย ดานระบบเครือขายการสงตอ ไดแก วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล ดาน

ความเชื่อและการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค

หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ผลการศึกษาพบวา วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล มีความความสัมพันธกับการ

มารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนการรับรู

ความรุนแรงของโรค และการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคผลการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับการมารับ

การรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (p > 0.05) 

 

อภิปรายผล 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.3. และเพศหญิง 

จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 41.7 โดยมีอายุ 61 – 70 ป มากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 50.0 รองลงมาคือ อายุ 51 – 

60 ป (รอยละ 25.0) และ อายุ 41 – 50 ป ( รอยละ 16.67)  ตามลําดับ ท้ังนี้โรคหลอดเลือดสมองมักพบในกลุม

ผูสูงอายุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลอดเลือดและมีความเสื่อมของสมอง ซ่ึงเปนความเสี่ยงตอการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองมากกวาวัยอ่ืนๆ  

กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพ คู คิดเปนรอยละ 72.70 รองลงมามีสถานภาพ หมาย  (รอยละ 

27.30.) ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด คือ รอยละ 66.66 อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ

อยูในกลุมผูสูงอายุ ซ่ึงในอดีตการศึกษาภาคบังคับจะอยูในระดับประถมศึกษา และรองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา

และ อนุปริญญา (รอยละ 16.67) กลุมตัวอยาง ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปน รอยละ 41.70 ท้ังนี้อาจเนื่องจากกลุม

ตัวอยางเปนกลุมผูสูงอายุซ่ึงเปนวัยท่ีตองพ่ึงพาและมีญาติคอยใหความชวยเหลือ สวนอาชีพรองลงมา คือ 

เกษตรกรรม (รอยละ 33.33) กลุมตัวอยาง มีประวัติโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 50.0 และโรคประจําตัวท่ีพบ

มากท่ีสุดคือ เบาหวาน (รอยละ 50.0) รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูง (รอยละ 33.33) ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีประวัติ

โรคประจาตัวจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 6.5 เทา เม่ือเทียบกับคนท่ัวไปท่ีไมมีโรคประจําตัว 

(กฤษณะ แกวมูล, 2550) กลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไมเคยมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง และรอยละ 100 ไม

มีบุคคลในครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงท่ีมาของขอมูลท้ังหมดไดมาจากผูปวยและญาติในสัดสวนท่ี

เทากัน คือ รอยละ 50 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
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ผลการศึกษาพบวา อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาลของกลุมตัวอยางพบไดมากกวา 1 อาการ และอาการ

สวนใหญท่ีพบมากสุด ไดแกอาการ ลิ้นแข็ง พูดไมชัด, ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขนขาซายออนแรง และพูดไมชัด แขน

ขาขวาออนแรง  ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 25.0  สวนกลุมอาการ แขนขา 2 ขาง ออนแรง พูด

ไมชัด, มึนชา แขน ขาขวา, ปากเบี้ยว พูดไมชัด, แขนขาขวาออนแรง พบไดในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 8.33 

ซ่ึงอาการและอาการแสดงของโรคข้ึนอยูกับตําแหนงของรอยโรคในสมองท่ีเลี้ยงโดยหลอดเลือดท่ีตีบตันนั้นๆ และ

ยังมีรายงานวาอาการทางคลินิคท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑการวินิจฉัยกอนเขารับการรักษามี 3 

อยาง คือ ใบหนาออนแรงในขณะท่ีพยายามยิงฟน แขนออนแรงโดยผูปวยมีอาการแขนขางหนึ่งตกลงหรือคว่ําลง

ขณะท่ีกาลังยกแขน แบมือและหลับตา10 วินาที และอาการพูดผิดปกติ พูดชา พูดไมถนัด พูดผิดๆ ถูกๆ หากพบ

ความผิดปกติ 1 อาการ จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 72 และหากพบท้ัง 3 อาการ มีโอกาสเกิด

โรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 85 (American Heart Association, 2005) 

อาการเริ่มตน สวนใหญ มีลักษณะอาการแบบทันทีทันใดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมามี

ลักษณะอาการแบบคอยเปนคอยไป (รอยละ 41.67) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพานเดียและคณะ และวารุณี 

ฮ้ึงฮก (Pandian et al., 2006; วารุณี ฮ้ึงฮก, 2554 อางถึงในพัตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) พบวา ผูปวยท่ีมี

อาการแบบเฉียบพลันจะมารับการรักษาเร็ว หรือกลุมผูปวยท่ีเขารับการรักษาไมลาชาจะมีอาการเริ่มตนแบบ

ทันทีทันใด สวนกลุมผูปวยท่ีเขารับการรักษาลาชา จะมีอาการแบบคอยเปนคอยไปและอาการแบบเปนๆ หายๆ 

ท้ังนี้อาจเนื่องจากลักษณะของอาการเริ่มตน เปนลักษณะการเจ็บปวยท่ีมีอาการท่ีเกิดข้ึนแบบทันทีทันใดหรืออาจ

เกิดแบบคอยเปนคอยไปอยางชาๆ ใชเวลาเปนชั่วโมงหรือเปนวัน (หัสยาพร มะโน, 2552) 

 ชวงเวลาท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองพบมากท่ีสุดคือ ตอนเชา  (6.00-12.00 น.) คิดเปนรอยละ 

50.00 รองลงมาคือ ตอนบาย (12.00-18.00 น.)  (รอยละ 41.67) ตอนเย็น (18.00-24.00 น.) (รอยละ 8.33) ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของพานเดียนและคณะ (Pandian et al., 2006 อางถึงในพัตราภรณ ปญญาประชุม, 

2559) พบวา ผูปวยจํานวน 147 คน มีผูปวย 102 คน ท่ีมีอาการตอนกลางวัน จึงไดไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

และผูปวยอีก 45 คน มีอาการตอนกลางคืนจึงมีผลตอการมารับการรักษาในโรงพยาบาลลาชา ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

ชวงเวลาท่ีเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีผลตอการมารับการรักษาเร็วหรือชากลาวคือ เม่ือผูปวยมี

อาการเกิดข้ึนในตอนกลางคืนมักจะรับรูถึงอาการผิดปกติในตอนเชา สงผลใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลท่ีลาชา 

สถานท่ีขณะเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา สวนใหญเกิดอาการขณะอยูบานมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 83.34 และเกิดอาการขณะอยูท่ีทํางาน หรือขณะอยูนอกบานแตไมใชท่ีทํางาน ไดแก สวนหรือทุง

นา (รอยละ 8.33) ผูปวยท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีทํางานผูรวมงานจะเห็นความสําคัญของ

การมารับการรักษาเร็วกวาผูปวยท่ีเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองขณะอยูท่ีบาน (Jorgensen et al., 1996 

อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559)  

บุคคลท่ีอยูกับผูปวยขณะเกิดอาการ สวนใหญเปนบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.67 

รองลงมาคือ เพ่ือนหรือผูรวมงาน (รอยละ 8.33) สวนใหญผูปวยจะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลันท่ีบาน ท้ังนี้บุคคลในครอบครัวของผูปวยมีบทบาทสําคัญมากกวาบุคคลอ่ืนและเปนผูท่ีอยูดวยขณะเกิด

อาการ เปนท่ีปรึกษา ใหความชวยเหลือและตัดสินใจวาตองพาผูปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึงสนับสนุน
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กับการศึกษาของนิภาพร ภิญโญศรี (2551) พบวาหากครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญก็จะนําผูปวยมารับการ

รักษา และครอบครัวของผูปวยเปนปจจัยหนึ่งท่ีอาจทําใหผูปวยมารับการรักษาเร็วหรือชาได) ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาท่ีผานมาพบวา ผูปวยท่ีอยูคนเดียวขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองจะทําใหเกิดความลาชาใน

การคนหาการรักษา สวนผูปวยท่ีมีบุคคลอ่ืนอยูดวยขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองจะมารับการรักษาเร็ว 

(Jorgensen et al., 1996; Derex, 2002; Shephard, 2004; นิพาภร ภิญโญศรี, 2551;จิณัฐตา คาสารีรักษ, 

2556) ขอมูลเก่ียวกับญาติหรือผูชวยเหลือพบวา ญาติหรือผูชวยเปนเพศหญิง (รอยละ 75.0) และเพศชาย (รอยละ 

25.0) มีอายุเฉลี่ย 44.91 ป (SD= 9.14) โดยมีอายุ 30 -40 ป มากท่ีสุด (รอยละ 41.67) รองลงมาคือ อายุ 41 - 

50 ป (รอยละ 33.33) ซ่ึงมีความสัมพันธสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด (รอยละ 91.67) รองลงมาคือ 

เพ่ือนหรือผูรวมงาน (รอยละ 8.33)      

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับระบบเครือขายการสงตอของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

จากการศึกษาพบวา วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล เปนระยะกอนมาถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital) เริ่ม

ตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จนมาถึงโรงพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทาง

ดวย รถสวนตัวมากท่ีสุด (รอยละ 91.7) รองลงมาคือ รถท่ีทํางาน (รอยละ 8.33) ใหเหตุผลวาสวนใหญเกิดอาการ

ท่ีบาน โดยมีญาติหรือผูชวยเหลือนาสงโรงพยาบาลและมีรถยนตสวนตัว หากตองรอรถพยาบาลมารับท่ีบานอาจจะ

สงผลใหรอนาน จึงตัดสินใจเดินทางเองดวยรถยนตสวนตัวหรือรถรับจางจะสะดวกกวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของ ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล และคณะ (2555) พบวา ผูปวยสวนใหญใหเหตุผลวามีรถสวนตัวสามารถมา

โรงพยาบาลเองไดและรองลงมาคือ ไมเขาใจบริการการแพทยฉุกเฉินและรูสึกวาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยนั้น

เล็กนอยไมจําเปนตองเรียกรถพยาบาลมารับ และในประเทศไทยพบวา มีจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับ

การนําสงโดยระบบการแพทยฉุกเฉินรอยละ 19 (นิจศรี ชาญณรงค, 2550) สอดคลองกับการศึกษาของอุไร คํา

มาก และ ศิริอร สินธุ (2558) พบวาไมมีผูปวยแมแตรายเดียวท่ีถูกนําสงโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากผูปวยสวนใหญไมทราบขอมูลเก่ียวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล และ

คณะ, 2555) 

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูความรุนแรงของโรคเฉลี่ย 62.50 (SD= 23.01) โดยมีการรับรู

ความรุนแรงของโรคระดับมาก (51-100 คะแนน) คิดเปนรอยละ 66.67 และมีการรับรูความรุนแรงของโรคระดับ

นอย (0-50 คะแนน) คิดเปนรอยละ 33.33 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมาของชีฟารด และนิภาพร ภิญโญศรี 

(Shephard,2004; นิภาพร ภิญโญศรี, 2551) พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคท่ีระดับมากหรือระดับนอยจะ

สงผลทําใหผูปวยมารับการรักษาในเวลาท่ีแตกตางกัน 

สวนการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคเฉลี่ย 

3.83 (SD= 0.83.) ซ่ึงการรับรูอาการเตือนของโรคระดับนอย (1-4 คะแนน) คิดเปนรอยละ 83.33 และการรับรู

อาการเตือนของโรคระดับมาก (5 - 8 คะแนน) คิดเปนรอยละ 16.67 ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมาของสมบัติ มุงทวี

พงษา และคณะ, 2556 อางถึงใน พัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) ในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน
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ประเทศไทย จํานวน 181 คน พบวาการรับรูหรือการตระหนักถึงอาการเตือนท่ีไมดีจะเปนปจจัยสําคัญของการมา

รับการรักษาท่ีลาชา และสอดคลองกับการศึกษาของฮองและคณะ (Hong et al., 2011 อางถึงในพัสตราภรณ 

ปญญาประชุม, 2559) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการมารับการรักษาลาชาพบวา ในผูปวยกลุมท่ีมารับ

การรักษาชามักจะมีอาการเตือนมากอน แตไมทราบวาเปนอาการของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจึงรอดู

อาการกอน 

5. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ผลการศึกษาพบวา วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล มีความความสัมพันธกับการมารับการรักษาใน

โรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของณัชชา หาญสุทธิเวชกุล และคณะ (2555) พบวาผูปวยสวนใหญใหเหตุผลวา มีรถยนตสวนตัว หากตองรอ

รถพยาบาลมารับท่ีบานอาจจะสงผลใหรอนาน จึงตัดสินใจเดินทางเองดวยรถยนตสวนตัวหรือรถรับจาง รองลงมา

คือ ไมเขาใจระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และรูสึกวาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยนั้นเล็กนอยไมจําเปนตองเรียก

รถพยาบาลมารับ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีแตกตางในตางประเทศพบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลันท่ีมาโรงพยาบาลอยางรวดเร็วในเวลานอยกวา 3 ชั่วโมง หลังเกิดอาการ คือผูปวยท่ีไดรับการนําสงดวย

ระบบการแพทยฉุกเฉินเม่ือเทียบกับการนําสงโดยวิธีอ่ืนถึง 3.6 เทา (Jin et al., 2012 อางถึงใน พัสตราภรณ 

ปญญาประชุม, 2559) และในประเทศไทยพบวา มีจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับการนําสงโดยระบบ

การแพทยฉุกเฉินรอยละ 19 (นิจศรี ชาญณรงค, 2550) สอดคลองกับการศึกษาของอุไร คํามาก และ ศิริอร สินธุ 

(2558) พบวาไมมีผูปวยแมแตรายเดียวท่ีถูกนําสงโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูปวยสวนใหญ

ไมทราบขอมูลเก่ียวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล และคณะ, 2555)  

การรับรูความรุนแรงของโรค จากผลการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาใน

โรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (p > 0.05) แยงกับการศึกษาของชีฟารด และนิภาพร ภิญโญศรี 

(Shephard,2004; นิภาพร ภิญโญศรี, 2551) พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคท่ีระดับมากหรือระดับนอยจะ

สงผลทําใหผูปวยมารับการรักษาในเวลาท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived severity) 

เปนความเชื่อท่ีบุคคลเปนผูประเมินเองในดานการรับรูความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการ

เกิดโรคซ่ึงกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต การประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับตางๆ ของการกระตุนเราของ

บุคคลเก่ียวกับการเจ็บปวยนั้น ซ่ึงอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บปวยนั้น ทําใหเกิดความพิการหรือตายได

หรือไม เชน การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิดความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยท่ีมีความดันโลหิต

สูงวาทําใหเกิดความพิการ จะทําใหมีการปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือควบคุมความดันโลหิตสูง แยงกับการศึกษาของ

ตวงทิพย บินไทยสงค (2557) ไดศึกษาการนําผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันสงโรงพยาบาล พบวาการ

รับรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับระยะเวลา

มาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยถาตัวผูปวยเอง ญาติหรือ

ผูนําสงผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน มีความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองถูกตองและมีการรับรู

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในระดับมาก และการเลือกใชบริการทางการแพทยฉุกเฉินจะทําใหระยะเวลา

มาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันลดลง  และแยงกับการศึกษา

ของ พัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใช 
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ระบบเครือขายการสงตอชองทางดวนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง จํานวน 120 ราย ท่ีพบวา ประเภทของโรงพยาบาลแมขาย ระบบการสื่อสารการสงตอ และการ

รับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p < .05) 

และระยะเวลาท่ีใชตั้งแตเกิดอาการจนถึงไดรับการรักษาในโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ย เทากับ 199.43 นาที (3.19 

ชั่วโมง) 

การรับรูการเกิดอาการเตือนของโรค จากผลการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาใน

โรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (p > 0.05) หมายความวา การมารับการรักษาท่ีลาชาหรือไมลาชา ไม

ข้ึนอยูกับการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และญาติหรือผูชวยเหลือ จาก

การศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคเฉลี่ย 3.83 (SD= 0.83.) ซ่ึงการรับรู

อาการเตือนของโรคระดับนอย (1-4 คะแนน) คิดเปนรอยละ 83.33 และการรับรูอาการเตือนของโรคระดับมาก (5 

- 8 คะแนน) คิดเปนรอยละ 16.67 แยงกับการศึกษาของมีมิสและคณะ (Memis et al., 2008อางถึงในพัสตรา

ภรณ ปญญาประชุม, 2559 ) พบวา 1 ใน 3 ของผูปวยจํานวน 98 คน การท่ีผูปวยมาโรงพยาบาลลาชาเนื่องจาก

เม่ือมีอาการผูปวยจะรอใหอาการหายเองและไมรับรูถึงการเกิดอาการเตือนท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองท่ีตอง

รีบมาพบแพทย สอดคลองกับการศึกษาของหัสยาพร มะโน (2552 อางถึงในพัสตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) 

พบวาเม่ือมีอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเกิดข้ึนภายใน 48 ชั่วโมง ผูปวยจะรีบมารักษาท่ีโรงพยาบาล แต

ถาผูปวยไมรับรูวาตนเองมีความผิดปกติท่ีบงบอกอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองก็จะละเลยในการเขารับการ

รักษาสงผลใหเกิดความลาชา 

ผลการศึกษาดังกลาวนี้ ยังสอดคลองกับการศึกษาของสมบัติ มุงทวีพงษา และคณะ, 2556อางถึงใน พัส

ตราภรณ ปญญาประชุม, 2559) ท่ีศึกษาในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย จํานวน 181 คน พบวา

การรับรูหรือการตระหนักถึงอาการเตือนท่ี ไมดีจะเปนปจจัยสํ า คัญของการมารับการรักษาท่ีล าช า 

(Muengtaweepongsa, Hunghok, & Harnirattisai, 2013)  ซ่ึงสนับสนุนกับการศึกษาของมาซิกเทียและคณะ 

(Mazighia et al., 2010 อางถึงใน.พัสตราภรณ ปญญาประชุม,2559  ) ไดศึกษาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองในระยะกอนมาถึงโรงพยาบาลพบวา ปจจัยท่ีทําใหลาชา ไดแก การขาดความตระหนักรูเก่ียวกับโรคหลอด

เลือดสมอง การรับรูอาการและอาการแสดง และกระบวนการตัดสินใจรักษา ซ่ึงการไดรับความรูเรื่องอาการและ

อาการแสดง การรักษา จะชวยเพ่ิมความตระหนักรู การรับรูและลดระยะเวลาในกระบวนการตัดสนิใจรับการรักษา

ได ซ่ึงสนับสนุนกับการศึกษาของ ฮองและคณะ (Hong et al., 2011) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการมา

รับการรักษาลาชา พบวาในผูปวยกลุมท่ีมารับการรักษาชามักจะมีอาการเตือนมากอน แตไมทราบวาเปนอาการ

ของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจึงรอดูอาการกอนและสงผลใหผูปวยไดเขารับการรักษาท่ีลาชา ท้ังนี้การ

รับรูการเกิดอาการเตือนของโรค เปนการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหรือความเขาใจเก่ียวกับอาการตางๆ ท่ี

สงสัญญาณอันตรายตอผูปวยตามการรับรูของผูปวย ญาติหรือผูชวยเหลือ นอกจากนี้การรับรูการเกิดอาการเตือน

ของโรคจะเปนสิ่งชักนําท่ีมีผลตอการตอบสนองในการปฏิบัติพฤติกรรมเม่ือเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

ดังนั้นเม่ือบุคคลรับรูวาตนเองเปนโรคและจะเกิดความรุนแรงบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยการปฏิบัติ

พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา (Seeking treatment behavior) เกิดข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล 

1.1 ดานการพยาบาล ควรมีการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองแกผูปวย และญาติ โดยเฉพาะใน

ผูปวยกลุมเสี่ยง กลุมโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ฯลฯ เพ่ือสรางความตระหนักรู ใหความรูใน NCD clinic ใชสื่อตางๆ เชน

แผนพับ หรือหอกระจายขาวในชุมชน เพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนไดรับความรูและมีความตระหนักรูเก่ียวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหประชาชนเขาถึงการรักษา ซ่ึงการเขาถึงการรักษาสามารถลดอัตราการ

เสียชีวิตและลดภาวะแทรกซอนท่ีจะทําใหเกิดความพิการได 

1.2 ดานระบบบริการสุขภาพ ควรมีการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินหรือระบบรถพยาบาลฉุกเฉินให

ท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความสะดวกในการติดตอเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงระบบบริการ และควรมีการ

ประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนไดรับทราบขอมูลการเขาถึงระบบบริการเปนระยะๆ โดยผานสื่อวิทยุ โทรทัศน 

แผนพับหรือหอกระจายขาวในชุมชน 

1.3 ดานการวิจัย เพ่ือใชเปนหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยนําขอมูลท่ีได มาพัฒนาระบบบริการและใหการพยาบาล เพ่ือชวยเหลือให

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ไดรับการรักษาท่ีรวดเร็วจากระบบเครือขายการสงตออยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะแทรกซอนท่ีจะทําใหเกิดความพิการได 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉียบพลันท่ีใชระบบเครือขายการสงตอภายในจังหวัด เพ่ือสามารถอางอิงผลวิจัยไดและเพ่ือขยายใหมี

ระบบบริการ ขยายความรูเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

รายการอางอิง 
 
กฤษณะ แกวมูล. (2550). การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. พุทธชินราชเวชสาร,24(1), 5-14. 
 
ก่ิงแกว ปาจรีย. (2550). การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพ: หางหุนสวนจากัด เอ็น.พี.
 เพรส. 
 
เขตบริการสุขภาพท่ี 8. (2558).  แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง. นนทบุรี: 
 กระทรวงสาธารณสุข. 
 



53 
 

จิณัฐตา คาสารีรักษ. (2556). ปจจัยคัดสรรท่ีสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษาของผูปวยโรคหลอด
 เลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
 คณะพยาบาลศาสตร, สาขาการพยาบาลผูใหญ. 
 
ญนัท วอลเตอร และคณะ. (2559). การพัฒนารูปแบบการใหความรูโรคหลอดเลือดสมองสําหรับ ป ร ะ ช า ช น
 กลุมเสี่ยงในชุมชนทองถ่ินภาคเหนือ. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข ภ า ค
 ใต.ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
 
ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล, บริบูรณ เชนธนากิจ และบวรวิทย ชานาญกุล. (2555).  เหตุใดคนเชียงใหม 
 เม่ือเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจึงไมเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน. วารสารวิจัย 
 ระบบสาธารณสุข, 6(2), 268-277 
 
ตวงทิพย บินไทยสงค. 2557. การนําผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันสงโรงพยาบาล. วารสาร
 พยาบาลตํารวจ ปท่ี 6 : ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2557 หนา 275 -282. 
 
ทิพยรัตน  วงศิลารัตน .  (2559). ผลของการใชโปรแกรมการจัดการทางดวนโรคหลอดเลือดสมองตอ
 ความสามารถในการคัดกรอง การสงตอ และความพึงพอใจของพยาบาล หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 โรงพยาบาลเมืองสงขลา. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต ปท่ี 3: ฉบับท่ี   
 2, พฤษภาคม. – สิงหาคม 2559, หนา 149 -164 
 
นิพาพร ภิญโญศรี. (2551). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
 ขาดเลือดระยะเฉียบพลัน. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะ
 พยาบาลศาสตร, สาขาการพยาบาลผูใหญ. 
พัตราภรณ  ปญญาประชุม . (2559). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ท่ีใชระบบ
 เครือขายการสงตอชองทางดวนของผูปวย โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน .( วิทยานิพนธ
 ปริญญามหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร , สาขาการพยาบาลผูใหญ . 
 
.มาลี คําคง. (2557).  การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง บริบทโรงพยาบาลชุมชน. วารสาร มฉก.วิชาการ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 18 (35): 133-143. 
. 
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร.(2555). ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองสงไป ส ถ า น
 บริการท่ีมีศักยภาพสูงกวาและสามารถใหการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ตีบและ อุ ด ตั น
  ดวยการฉีดยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดํา: กรุงเทพมหานคร. 
 
วารุณี ฮ้ึงฮก. (2554). ปจจัยทานายความลาชาในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรค 
 หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
 คณะพยาบาลศาสตร, สาขาการพยาบาลผูใหญ. 
 



54 
 

สถาบันประสาทวิทยา.(2554). แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสําหรับแพทย
 แนวทางรักษา stroke fast track.กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันประสาทวิทยา. 
 
สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแหงประเทศไทย. (2556). แนวทางการพยาบาล ผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง สําหรับพยาบาลท่ัวไป (Clinical Nursing Practice Guideline for  Stroke). 
นนทบุรี: กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 
 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร.(2549). จํานวนและรอยละของการตายดวยโรคหลอดเลือดสมองจําแนก
 ตามเพศและอายุ พ.ศ.2545- 2549. Retrieved พฤศจิกายน 17, 2550, จากศูนยขอมูลขาวสาร
 คุณภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 web  site: http://203.157.10.15/moph/default.aspx 
 
อุไร คํามาก และศิริอร สินธุ. (2558). ระยะเวลาการไดรับยาละลายล่ิมเลือดตอการฟนตัวดานระบบ 

ประสาทของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาล 
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(2), 106-113. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

http://203.157.10.15/moph/default.aspx


55 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

แบบฟอรมพิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจัย 

ผูปวย/ญาติ 

สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวประกายทิพย พรหมสูตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล

โรงพยาบาลสระใคร กําลังทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย กลุม

ตัวอยาง คือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังระยะ

เฉียบพลัน และไมเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน ท่ีมารับการ

รักษาในโรงพยาบาลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในชวง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563   
 ทานเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูใหขอมูลในการทําวิจัยเรื่องนี้ ดิฉันจึงใครขอความรวมมือจากทาน ใน

การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมากท่ีสุด เพราะผล

การปฏิบัติการพยาบาล และคําตอบจากทานจะมีคุณคาอยางมากในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผลการปฏิบัติการ

พยาบาลนี้ และคําตอบจากแบบสอบถามท่ีทาน ไดใหขอมูลจะไดรับการเปดเผยในภาพรวม และไมเปดเผยขอมูล

ดิบใหเกิดความเสียหายตอทาน ทานมีสิทธิเลือกในการเขารวมการวิจัยหรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยโดยไม

ตองแจงเหตุผลใหผูดําเนินการวิจัยทราบ 
ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยท่ีกรุณา 

เสียสละเวลาอันมีคาในการเขารวมงานวิจัยและตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสาวประกายทิพย   พรหมสูตร) 

ผูวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ใบยินยอมเขารวมการวิจัย ( Consent Form) โครงการวิจัย 

 

โครงการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันท่ีใหคํายินยอม วันท่ี………………..……เดือน ……………….…………

พ.ศ……………….………… กอนท่ีจะลงนาม ในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้  ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผู วิจัย ถึง

วัตถุประสงค ของการวิจัย วิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัยหรือจากยาท่ีใช รวมท้ัง

ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว ซ่ึงผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆ ท่ีขาพเจา

สงสัยดวย ความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จนขาพเจาพอใจ และเขารวมโครงการนี้โดยสมัครใจ ขาพเจามีสิทธิ์ท่ีจะ

บอกเลิกการเขารวมการวิจัยนี้เม่ือใดก็ไดถาขาพเจาปรารถนา โดยไมเสียสิทธิ ในการรักษาพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมาในโอกาสตอไป  

ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูล เฉพาะเก่ียวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปแบบท่ี

เปนสรุปผลการวิจัย การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตัวขาพเจาตอหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกระทําไดเฉพาะกรณี

จําเปน ดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้นและจะตองไดรับคํายินยอมจากขาพเจาเปนลายลักษณอักษร ผูวิจัยรับรอง

วาหากเกิดภาวะแทรกซอนใดๆ ท่ีมีสาเหตุจากการวิจัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรับ การรักษาพยาบาลโดยไมคิด

คาใชจาย และหรือจะมีการชดเชยคาตอบแทน ตลอดจนเงินทดแทนความพิการ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม 

ขาพเจายินยอมใหผูกํากับดูแลการวิจัย ผูตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถเขาไป

ตรวจสอบบันทึกขอมูลทางการแพทยของขาพเจา เพ่ือเปนการยืนยันถึงข้ันตอนโครงการวิจัยทางคลินิก โดยไมลวง

ละเมิดเอกสิทธิ์ ในการปดบังขอมูลของการ สมัครตามกรอบท่ีกฎหมายและกฎระเบียบไดอนุญาตไว  

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการและไดลงนามในใบยินยอม นี้ดวยความ

เต็มใจ ในกรณีท่ีขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได ผูวิจัยไดอานขอความในใบยินยอมนี้ใหขาพเจาฟงจน เขาใจดี
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แลว ขาพเจาจึงลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจขาพเจาสามารถติดตอผูวิจัยไดท่ี น.ส.ประกายทิพย  พรหม

สูตร งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร เบอรโทร 081-3482391 ท่ีติดตอไดสะดวกท้ังใน เวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ) โดยบุคคลท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ คือ น.ส.ประกายทิพย  พรหมสูตร 

 

ลงนาม………………………………… 

ผูยินยอม (...........................................) 

ลงนาม………………………………… 

พยาน (...........................................) 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจานวน 5 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2 แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
สวนท่ี 3 แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบเครอืขายการสงตอ 
สวนท่ี 4 แบบประเมินการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง 
สวนท่ี 5 แบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย 
_________________________________________________________________________ 
สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 
ขอมูลไดจาก ( ) ผูปวย    ( ) ญาติหรือผูชวยเหลือ 
คาช้ีแจง : โปรดเติมคําในชองวางหรือแสดงเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง 
 
2. อาย.ุ...................ป 
 
3. สถานภาพสมรส 
( ) 1. โสด  ( ) 2. คู  ( ) 3. หมาย  ( ) 4. หยาราง/แยกกันอยู 
 
4. ระดับการศึกษา 
( ) 1. ไมไดรับการศึกษา  ( ) 2. ประถมศึกษา   ( ) 3. มัธยมศึกษา  
( ) 4. อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส.)   ( ) 5. ปริญญาตรี 
( ) 6. สูงกวาระดับปริญญาตรี ระบุ................................. 
 
5. อาชีพปจจุบัน 
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( ) 1. ไมไดประกอบอาชีพ ( ) 2. นักเรียน/นักศึกษา 
( ) 3. ขาราชการ/พนักงานบํานาญ ( ) 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน 
( ) 5. รับจาง ( ) 6. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
( ) 7. เกษตรกรรม ( ) 8. อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
6. ประวัติโรคประจําตัว 
( ) 1. ไมมี 
( ) 2. มี 
( ) 2.1 เบาหวาน ( ) 2.2 ความดันโลหิตสูง 
( ) 2.3 ไขมันในเลือดสูง ( ) 2.4 โรคหัวใจ 
( ) 2.5 อ่ืนๆ ระบุ................................... ระบุชนิด.......................... 
 
7. คุณเคยมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองหรือไม 
( ) 1. ไมเคย 
( ) 2. เคย ระบุ....................................... 
 
8. บุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองหรือไม 
( ) 1. ไมมี 
( ) 2. มี ระบุ....................................... 
 
สวนท่ี 2 แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการชวยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ขอมูลไดจาก ( ) ผูปวย   ( ) ญาติหรือผูชวยเหลือ 
คาช้ีแจง : โปรดเติมคําในชองวางหรือแสดงเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับความ 
เปนจริงมากท่ีสุด 
1. อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล............................................................................................... 
............................................................................................................................. ................ 
 
2. ลักษณะของอาการเริ่มตน (Nature of onset) 
( ) 1. ทันทีทันใด (Sudden) 
( ) 2. คอยเปนคอยไป (Gradual/Stepwise) 
( ) 3. เปนๆ หายๆ (Fluctuating) 
3. เวลาท่ีเกิดอาการ………………..นาฬิกา...................นาที 

( ) 1. ตอนเชา 6.00-12.00 น. 
( ) 2. ตอนบาย 12.00-18.00 น. 
( ) 3. ตอนเย็น 18.00-24.00 น. 
( ) 4. ตอนกลางคืน 24.00-6.00 น. 

 
4. บุคคลท่ีเก่ียวของขณะเกิดอาการ 

( ) 1. ครอบครัว ( ) 2. เพ่ือน  ( ) 3. ผูรวมงาน  ( ) 4. อยูคนเดียว ( ) 5. อ่ืนๆ ระบุ.............................. 
5. สถานท่ีขณะเกิดอาการ 
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( ) 1. ท่ีบาน 
( ) 2. ท่ีทํางาน 
( ) 3. นอกบานแตไมใชท่ีทํางาน ระบุ.................................. 
 
6. ญาติหรือผูชวยเหลือท่ีนําผูปวยมาโรงพยาบาล 
( ) 1. ไมมีญาติหรือผูชวยเหลือ 
( ) 2. มี ระบุลักษณะญาติหรือผูชวยเหลือ 

2.1 เพศ   ( ) 1. ชาย  ( ) 2. หญิง 
2.2 อาย.ุ.....................ป 
2.3 ความสัมพันธ ระบุ................................................................................... 

( ) 3. ผูปวยมาโรงพยาบาลเอง ดวยวิธี ระบุ.......................................................... 
 
สวนท่ี 3 แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบเครือขายการสงตอ 
คําช้ีแจง : โปรดเติมคําในชองวางหรือแสดงเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับความ 
เปนจริงมากท่ีสุด 

1. ระยะเวลาตั้งแตผูปวยเกิดอาการ เวลาท่ีมาถึงโรงพยาบาล  
เกิดอาการ วันท่ี/ เวลา....................................................................... 
มาถึงโรงพยาบาล วันท่ี/เวลา............................................................. 
แพทยตรวจเวลา……………………………………....................... 
สง Lab เวลา................................ไดผลเวลา......................... 

( ) ลาชา เวลามากกวา 4.5 ชั่วโมง 
( ) ไมลาชา เวลานอยกวา 4.5 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : กรณีท่ีพบเกิดอาการทันทีหลังตื่นนอน ใหคิดเวลาตั้งแตเริ่มเขานอน 
 
     2. วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาล เริ่มตั้งแตสถานท่ีขณะเกิดอาการครั้งแรกจนมาถึงโรงพยาบาลลูกขาย 

( ) 1. รถฉุกเฉิน/รถพยาบาล 
( ) 2. รถสวนตัว 
( ) 3. รถรับจาง 
( ) 4. อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 
 
 
 
สวนท่ี 4 แบบประเมินการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลอืดสมอง 

 ขอมูลไดจาก   ( ) ผูปวย   ( ) ญาติหรือผูชวยเหลือ 
คําช้ีแจง : โปรดตอบคาถามเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองตามการรับรูของคุณ เม่ือเกิด
อาการโรคหลอดเลือดสมองระยะกอนมารับการรักษา โดยมีชวงคะแนนการรับรูระหวาง 0-100 คะแนน ขอใหคุณ
แสดงเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนเสนตรงท่ีกําหนดในตําแหนงท่ีตรงกับการรับรูของคุณขณะนั้นจริงๆ และไม
วาคุณจะทําเครื่องหมายกากบาทลงบนตําแหนงใดจะไมมีตําแหนงท่ีถูกหรือผิด เพราะเปนการรับรูของคุณเอง 
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คุณรับรูวาอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรง 
 

     0      10      20     30     40      50      60       70      80       90    100 
 
 

     ไมรุนแรง                รุนแรงมากท่ีสุด 
สําหรับผูปวย 

 
 

     0      10      20     30     40      50      60       70      80       90    100 
 
 

     ไมรุนแรง                รุนแรงมากท่ีสุด 
 

สําหรับญาติหรือผูชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 5 แบบประเมินการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
ขอมูลไดจาก   ( ) ผูปวย   ( ) ญาติหรือผูชวยเหลือ 
คําช้ีแจง : โปรดแสดงเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
ทานมีการรับรูการเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองอยางไร 
 

 
อาการเตือน 

 

การรับรูการเกิดอาการเตือน 
ของโรคหลอดเลือดสมอง 

เกิดอาการ ไมเกิดอาการ 
1. ปากเบี้ยว / มุมปากดานใดดานหนึ่งตก   
2. แขนขางใดขางหนึ่งออนแรง   
3. ขาขางใดขางหนึ่งออนแรง   
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อาการเตือน 

 

การรับรูการเกิดอาการเตือน 
ของโรคหลอดเลือดสมอง 

เกิดอาการ ไมเกิดอาการ 
4. พูดไมชัด / พูดลาบาก พูดติดๆ ขัดๆ   
5. ตามัว / เห็นภาพซอน   
6. เวียนศีรษะ / เดินเซ   
7. ปวดศีรษะ   
8. อ่ืนๆ เชน ซึมลง ชักเกร็ง   
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