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พว. วรรณวล ี คชสวสัดิ ์

     งานการพยาบาลปฐมภมู ิฝ่ายการพยาบาลรพ.ศริริาช 

31 พฤษภาคม  2562 

Prevention 
• เป็นการรกัษาโรคหลอดเลอืดสมองทีด่ที ีสุ่ด  

• ป้องกนักอ่นการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง   คอื  

  ตอ้งควบคมุปัจจยัเสีย่งทีส่ง่เสรมิใหห้ลอดเลอืดเกดิการตบี แตก อุดตนั  

   

การป้องกนัโรค: 

ป้องกนัปฐมภูม ิ ป้องกนัทตุยิภูม ิ ป้องกนัตตยิภูม ิ

เกิดโรค แสดงอาการ 

มคีวามไวตอ่การเกดิโรค ป่วยแตไ่มแ่สดงอาการ 

ลดอบุตักิารณ์ 
ลดความชุก 

ลดความรุนแรง 
ลดการแพรก่ระจาย 

ลดความชุก 
ลดความรุนแรง 

ลดการแพรก่ระจาย  

ป่วยและมอีาการ 

การสง่เสรมิสุขภาพและ
การป้องกนัเฉพาะโรค 

วนิจิฉยัแรกเร ิม่และรกัษา
ทนัท ี

รกัษาและฟ้ืนฟูสภาพ 

การป้องกนัในระดบัปฐมภมู ิ(primary prevention) 

Health Promotion  

เชน่  สขุศกึษา  โภชนาการ

เพือ่เสรมิสรา้งใหม้คีวาม

สมบรูณ์ท ัง้กาย  จติ สงัคม 

การป้องกนัในระดบัทตุยิภูม ิ(secondary prevention)  

Early detection of symptomatic cases 

การตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

การตรวจวดัความดนัโลหติ  ตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด 

Impact of Media on Community Awareness of Stroke Warning  Signs 

อยา่รรีอ รบีน าสง่รพ.  
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 5 อนัดบัโรคทีด่แูลสขุภาพทีบ่า้น 

**ผูป่้วย 1 คน Recurrent Stroke คร ัง้ที ่8 

สาเหตขุองการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเป็นซ า้ 

• รบัประทานยาไมต่อ่เนือ่ง เชน่ การขาดยา หยดุยาเอง 

• ไมม่าตรวจตามแพทยน์ดั 

• รบัประทานอาหารไมเ่หมาะสม 

• ขาดการออกก าลงักาย 

• ความเครยีด 

• ดืม่สรุาและสบูบุหรี ่

• ควบคมุโรคเรือ้รงัไมด่ ีเชน่ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู 

  
 
 
 

การดแูลสขุภาพทีบ่า้น  
 

สิง่ส าคญั คอื 

• เนน้ย า้ผูป่้วย/ญาตผิูด้แูลตระหนกัถงึ

ความส าคญัของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพและการตรวจตามแพทยน์ดั 

• ผูป่้วยและ/หรอืญาตมิสีว่นรว่มใน 

      การตดัสนิใจดแูลรว่มกนั 

การป้องกนัเพือ่ลดภาวะแทรกซอ้นของโรค  

• การเกดิแผลกดทบั 

• การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปสัสาวะ 

• ภาวะทอ้งผูก 

• การตดิเชือ้ทีป่อด 

• ขอ้ตดิ 

 

การป้องกนัในระดบัตตยิภมู ิ(tertiary prevention) 

การฟ้ืนฟสูขุภาพ (Rehabilitation)   

• เพือ่ก าจดัความพกิารของโรค(Disability limitation)  

• ป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองซ า้ 

• ชว่ยลดภาวะแทรกซอ้นของโรค  

 

ชายไทย อายุ 48 ปี 

Dx  Lt Basal Ganglia  Hemorrhage  with  Midline  Shift S/P Clot  Removal   

หลงัจ าหนา่ย2วนั ดงึNG tube ญาตติดัสนิใจป้อนอาหารทางปาก 

 

เยีย่มบา้นคร ัง้ที ่1 

 Barthel index  0  คะแนน  MRS 5  E4V3M6 moter power แขนขาขวาเกรด 5  แขนขาซา้ย gr  0     

เส ีย่งตอ่  Aspirated pneumonia  

*   ประเมนิ  TORBSST   
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 เยีย่มบา้นคร ัง้ที2่   

Barthel index  1  คะแนน  MRS 5  E4V3M6  moter power  แขนขาขวาเกรด 5  แขนขา

ซา้ย gr  0 

Rehabilitation  การบรหิารกลา้มเนือ้สะโพก 

เยีย่มบา้นคร ัง้ที ่ 3  

 Barthel index  1  คะแนน  MRS 4  E4V5M6  moter power แขนขาขวาเกรด 5  แขนขาซา้ย gr  0   

Rehabilitation : การฝึก step up  และฝึกลุกน ัง่ขา้งเตยีงดว้ยตนเอง 

ประสานแพทย ์PM & R เพือ่พจิารณา admit ฟ้ืนฟูสภาพ 

ประสานพยาบาลเยีย่มบา้นศบส30   โครงการ “จติอาสาเราท าดดีว้ยหวัใจ” 

1สปัดาห ์หลงัเยีย่มคร ัง้ที3่ 
• ROM exercise  

• Ambulation training  

• breathing exercise  

• ADL training 

•  speech therapy   

• สงัคมสงเคราะห ์

(สทิธ ิการฝึกอาชพี) 

 

Thank you for your attention 

    Teamwork 


