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--------------------------------บทคัดย่ อ

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเป็ นภาวะเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นที่ตอ้ งได้รับการรักษาทันที การวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน วิธีการจัดการ และความ
รุ นแรงของโรคหลอดเลือ ดสมอง ของกลุ่มตัว อย่างผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ยบพลันที่ได้รับการรัก ษาแบบ
ช่อ งทางด่ ว นโรคหลอดเลื อ ดสมอง จํานวน 30 ราย เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข ้อ มูลด้ว ยสถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.3 มีอาการแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงทันทีทนั ใด โดยร้อยละ 50.0 ประเมินว่า
อาการมีความรุ นแรงมาก และร้อยละ 53.3 ประเมินว่าอาการมีผลกระทบต่อสุ ขภาพและทําให้กงั วลใจ
2. กลุ่ มตัว อย่างร้อ ยละ 63.3 รับรู้ ว่าเป็ นอาการที่สงสัยโรคหลอดเลื อ ดสมองและหาวิธีไปโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 100.0 ได้รับการนําส่ งโรงพยาบาลที่มีระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5
ชัว่ โมง ส่ งผลให้ร้อยละ 100.0 ได้รับการจัดการอาการตามรู ปแบบห่ วงโซ่แห่ งการรอดชีวิต
3. การประเมินแรกรับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.0 มีความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองระดับน้อย
ร้อยละ 60.0 ระดับปานกลาง และร้อยละ 10.0 ระดับสู ง และภายหลัง 24 ชัว่ โมง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.0 มีความ
รุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองระดับน้อย และร้อยละ 30.0 ระดับปานกลาง
คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, ประสบการณ์การมีอาการ, วิธีการจัดการอาการ,
ความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

ABSTRACT

Acute ischemic stroke is the emergency illness required immediately management. This research study
aimed to examine acute ischemic stroke symptom experiences, symptom management strategies, and stroke
severity among 30 patients with acute ischemic stroke, who received stroke fast tract management. The data were
collected by the questionnaires, and analyzed using descriptive statistics. The result found:
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1. The 93.3% of the subjects had sudden hemiparaplegia. The 50.0% of the subjects perceived severity of
symptom at high level, and 53.3% perceived its impact on physical and psychological.
2. The 63.3% of subjects perceived suspected symptom of acute ischemic stroke, and seeking for
treatment. However 100.0% of the subjects were delivered to the hospital, where having the stroke fast tract
management within 4.5 hours. Then 100.0% of the subjects received management following stroke chain of
survival.
3. The initial assessment, the NIHSS score of the 30.0% of the subjects was at a mild level, 60.0% was at
a moderate level, and 10.0% was at a high level. At 24 hours after management, the NIHSS score of the 70.0% of
the subjects was at a mild level, 30.0% was at a moderate level.
Keywords: Acute ischemic stroke, Symptom experience, Management strategy, Stroke severity
1. บทนํา

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเป็ นภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉินทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทนั ใดและ
อยู่นานกว่า 24 ชัว่ โมง (Sacco et al., 2013) จากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและการได้รับออกซิ เจนไม่
เพียงพอของสมองบางส่ วนทําให้เ กิดความบกพร่ องทางระบบประสาทเฉพาะที่อ ย่างเฉี ยบพลัน (สายพร รัตนเรื อ ง
วัฒนา, จริ ยา วิทยะศุภร, ไสว นรสาร, และชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, 2556) ความรุ นแรงของโรคขึ้นอยูก่ บั ส่ วนของสมอง
ที่เกิดพยาธิ สภาพ จึงเป็ นสาเหตุของการเกิดความพิการถึงร้อยละ 75.0 (กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ , 2558) และเป็ น
สาเหตุสาํ คัญของการเสี ยชีวิตของประชากรวัยผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ สถิตในประเทศไทยจากรายงานประจําปี 2559 ของ
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าอัตราผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสน
คนมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 เท่ากับ 354.5, 366.8, 352.3 และ 425.2 ตามลําดับ และพบว่าอัตรา
ตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มสู งขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 เท่ากับ 36.1, 38.7
และ 42.6 ตามลําดับ สําหรับในพื้นทีเ่ ขตบริ การสุ ขภาพ 12 มีโรงพยาบาลเครื อข่ายหน่วยบริ การโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีระบบช่องทางด่วนและหอผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่จากข้อมูลอัตราการเสี ยชีวิตยังคงสู งกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อย
ละ 7.22 (แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข, 2561) โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากการตีบตันหรื ออุดตัน
ของหลอดเลือดอย่างเฉียบพลัน ส่ งผลให้เกิดความบกพร่ องในการทําหน้าที่ของระบบประสาท เกิดอาการผิดปกติทาง
ระบบประสาทขึ้นอย่างทันทีทนั ใด ดังต่อไปนี้ (1) แขนขา ชา หรื ออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ ง (2) พูดไม่ชดั พูดสับสน
พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่ องทันทีทนั ใด (3) ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว มุมปากตกไปข้างใดข้างหนึ่ งอย่างทันทีทนั ใด (4) ตามัว
มองเห็นภาพซ้อน มองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่ งทันทีทนั ใด (5) เวียนศีรษะ เดินเซทันทีทนั ใด (6) ซึ ม หมดสติ เรี ยกไม่
รู้สึ กตัวทันทีทนั ใด และ(7) อาการกลืนลําบากทันทีทนั ใด (สถาบันประสาทวิทยา, 2559; National Institute of
Neurological Disorder and Stroke [NINDS], 2014; National Stroke Foundation [NSE], 2017) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าผูป้ ่ วยมักจะเกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาททันทีทนั ใดนอกโรงพยาบาล เช่น ที่บา้ น ที่ทาํ งาน
เป็ นต้น (นิศาชล นุ่มมีชยั , นิภาวรรณ สามารถกิจ, และเขมารดี มาสิ งบุญ, 2560) และจากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ผูป้ ่ วยมีการรับรู้เ กี่ยวกับอาการโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับน้อย (นันทวรรณ ทิพยเนตร, และวชิร ชนะบุตร,
2559) และวิธีการจัดการอาการหรื อการตอบสนองต่ออาการโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการมา
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โรงพยาบาล (จิณฐั ตา ตําสารักษ์, และชนกพร จิตปัญญา, 2558; วิภาวดี โพธิโสภา, เกศริ นทร์ อุทริ ยะประสิ ทธิ์ , และศิ
ริ อร สิ นธุ, 2558) สมาคมแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแห่ งสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นาแนวทางจัดการดูแลและ
เครื่ องมือในการประเมินอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลและการรักษาอย่างทันท่วงที
ภายในระยะที่เร็ วที่สุดและมีประสิ ทธิ ภาพ คื อ การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองตามห่ วงโซ่ แห่ งการรอดชี วิต
(stroke chain of survival and recovery) แบ่งการดูแลเป็ น 2 ระยะ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (Powers et al., 2018) คือ
ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre hospital phase) 3 ขั้นตอน และระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase) 5 ขั้นตอน ทั้งนี้
มีเป้ าหมายสําคัญเพื่อให้มีการรับรู้อาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยเร็ ว ลดระยะเวลาการนําส่ ง เข้าถึง
ระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําในระยะเวลาที่
กําหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดความรุ นแรงของโรค อุบตั ิการณ์ความพิการ และอัตราเสี ยชีวิต ผลการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมอง นําไปสู่ความพิการ และการเสี ยชีวิต ได้แก่ การรับรู้
อาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่อยู่ในระดับตํ่า (มณฑิรา ชนะกาญจน์, และณิ ชาภัตร พุฒิคามิ, 2559;
ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ศิริธร ยิ่งเรงเริ ง, และศุภลักษณ์ ศรี ธัญญา, 2557) และวิธีจดั การอาการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอ (นิ พาพร ภิญโญศรี , 2551; นิ ศาชล นุ่ มมีชยั , นิ ภาวรรณ สามารถกิจ, และเขมารดี มาสิ งบุญ, 2560) โดยการ
รับรู้อาการและการตอบสนองต่ออาการมีความสัมพันธ์กบั วิธีจดั การอาการ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการอาการ
(Symptom management) ของดอดด์ และคณะ (Dodd et al., 2001) ที่อธิบายไว้ว่าประสบการณ์การมีอาการ (symptom
experience) ส่ งผลให้บุคคลแสวงหาวิธีการจัดการอาการ (symptom management) นําไปสู่ ผลลัพธ์ (outcomes) การ
วิจยั ครั้งนี้ จึ งได้นาํ แนวคิดการจัดการกับอาการมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสบการณ์ก ารมีอาการโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน วิธีการจัดการอาการ และความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เพื่อจะได้ขอ้ มูลสถานการณ์ท้งั ด้านการรับรู้ของผูป้ ่ วย การจัดการอาการในระยะก่อน
ถึงโรงพยาบาล การจัดการอาการระยะในโรงพยาบาล และผลลัพธ์ของการจัดการอาการ ทําให้เกิดความเข้าใจบริ บท
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง นําไปสู่ การวางแผนการดําเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันได้เข้าถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast tract) อย่างมีประสิ ทธิภาพ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อการลดอุบตั ิการณ์ความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ลดอัตราความพิการและอัตราการเสี ยชีวิต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตามการรับรู้ของผูป้ ่ วย
2. เพื่อ ศึก ษาวิธี ก ารจัดการอาการของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดเฉี ยบพลันในระยะก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล
3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการอาการผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันระยะในโรงพยาบาล
4. เพื่อศึกษาความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันเมื่อ
แรกรับและภายหลังการรักษา 24 ชัว่ โมง
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3. การดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้แนวคิดการจัดการอาการ (Symptom
management) เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย 3 มโนมติ ดังนี้
1. ประสบการณ์การมีอาการ (symptom experiences) ในการวิจยั ครั้งนี้ เ ป็ นการศึก ษาประสบการณ์การมี
อาการของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งในภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออย่างเฉียบพลัน
อาจทําให้ผปู้ ่ วยเกิดอาการทางระบบประสาททันทีทนั ใด ดังนี้ (1) แขนขา ชา หรื ออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ ง (2) พูดไม่
ชัด พูด สับ สน พูด ไม่ ได้ พูด ไม่ รู้เ รื่ อ งทัน ทีท ันใด (3) ปากเบี้ย ว หน้าเบี้ยว มุ มปากตกไปข้างใดข้างหนึ่ งอย่า ง
ทันทีทนั ใด (4) ตามัว มองเห็นภาพซ้อน มองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่ งทันทีทนั ใด (5) เวียนศีรษะ เดินเซทันทีทนั ใด (6)
ซึม หมดสติ เรี ยกไม่รู้สึกตัวทันทีทนั ใด และ(7) อาการกลืนลําบากทันทีทนั ใด (สถาบันประสาทวิทยา, 2559; NINDS,
2014; NSE, 2017) โดยศึกษาประสบการณ์การมีอาการตามการรั บรู้ของผูป้ ่ วยทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
อาการ การประเมินอาการ และการตอบสนองต่ออาการ
2. วิธีการจัดการอาการ (symptom management strategies) โดยศึกษาวิธีการจัดการที่กระทําโดยผูป้ ่ วย ญาติ
ผูพ้ บเห็ นเหตุ ก ารณ์ และบุค ลากรทีมสุ ข ภาพตามกระบวนการแห่ งการรอดชีวิตของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ดสมอง
(stroke chain of survival and recovery) แบ่งเป็ นการจัดการในระยะก่ อนถึ งโรงพยาบาล (pre hospital phase)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ผูป้ ่ วย ญาติ หรื อ ผูพ้ บเห็ นเหตุก ารณ์ รั บรู้อ าการสงสัยโรคหลอดเลือ ดสมอง
(Detection) (2) การเรี ยกขอบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น และการได้รับข้อแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
(Dispatch) (3) การนําส่ งโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพ (Delivery) และการจัดการระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การประเมินผูป้ ่ วยที่แผนกฉุกเฉิน และคัดกรองไปในบริ เวณสําหรับการดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีความเสี่ ยงสูง (Door) (2) การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจที่เกี่ยวข้อง การแจ้งทีมดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
การเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง (Data) (3) การวินิจฉัย หาแนวทาง
การรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการให้ขอ้ มูลและตัดสิ นใจร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติ (Decision) (4) การให้ยา หรื อการทํา
หัตถการ (Drug) และ (5) การจําหน่ายผูป้ ่ วยไปยังหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองหรื อหออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤต
หรื อการส่ งต่อผูป้ ่ วย (Disposition)
3. ผลลัพธ์ (outcome) โดยการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาผลลัพธ์ดา้ นสภาวะของอาการ คือ การประเมินความรุ นแรง
ของโรคหลอดเลือดสมองเมื่อแรกรับ และภายหลังการรักษา 24 ชัว่ โมง
กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันที่สงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใน 4.5 ชัว่ โมงและได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตบริ การสุ ขภาพ 12 ที่มีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast tract) และมีหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง คัดเลือ กแบบเจาะจง
จํานวน 30 ราย ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาํ หนด ได้แก่ (1) อายุมากกว่า 18 ปี (2) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิ ดตีบตันหรื ออุดตัน (3) สามารถสื่ อสารได้โดยมีคะแนนความรุ นแรงของโรคหลอด
เลือดสมอง ในข้อ 1a (ระดับความรู้สึกตัว) และข้อ 1b (การรับรู้เดือนและอายุ) เท่ากับ 0 ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีคะแนน
ดังกล่าวมากกว่า 0 คะแนน ญาติหรื อผูพ้ บเห็นเหตุการณ์จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแทนกลุ่มตัวอย่าง
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จริยธรรมในการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ รหัสรับรองจริ ยธรรมวิจยั เลขที่ PSU IRB 2018 – NSt 003 และคณะกรรมการจริ ยธรรม
วิจยั ของโรงพยาบาลที่เก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับการอนุมตั ิ ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ คือ
ขออนุญาตและชี้แจงการดําเนินการวิจยั ให้หัวหน้าหอผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องทราบ และขอให้พยาบาลประจําหอผูป้ ่ วยเป็ นผู้
แนะนําผูว้ ิจยั ต่อผูป้ ่ วยและญาติก่อน หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั จึงแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และอธิ บายสิ ทธิ ของ
ผูป้ ่ วยในการตอบรับเข้าร่ วมการวิจยั หากกลุ่มตัวอย่างสมัครใจจึงจะขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3
ท่าน ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลและการเจ็บป่ วย ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และข้อมูลการเจ็บป่ วย ได้แก่ โรค
ประจําตัว การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา การเจ็บป่ วยในครอบครัว บุคคลที่อยู่ดว้ ยขณะเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง
สถานที่ข ณะเกิ ดอาการโรคหลอดเลื อ ดสมอง บุค คลที่ใ ห้ค าํ แนะนํา เกี่ ยวกับอาการที่เ กิ ด ขึ้ น การเรี ยกรถระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และการรับรู้เกี่ยวกับระบบช่องทางด่วนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 7 ข้อ และแต่ละข้อคําถาม
จะถามทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) รับรู้ว่ามีอาการนั้นหรื อไม่ (2) ประเมินว่าเป็ นอาการรุ นแรงมากน้อยเพียงใด และ
(3) อาการนั้นมีผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจเพียงใด หาค่าความเที่ยงโดยการทดสอบซํ้า (test-retest reliability)
คํานวณค่าความสอดคล้องของการตอบซํ้า (percent of agreement) ได้เท่ากับ 0.95
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามและแบบบันทึกวิธีการจัดการอาการ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการ
ห่ วงโซ่ แห่ งการรอดชีวิตของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke chain of survival and recovery) (Powers et al.,
2018) แบ่งวิธีการจัดการเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม ได้แก่ (1) ผูป้ ่ วยหรื อผู้
พบเห็นเหตุการณ์ รับรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมอง (2) การเรี ยกขอบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น (3) การนําส่ ง
โรงพยาบาลที่ศกั ยภาพให้การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และ (4) การจัดการอาการโดยวิธีการอื่น ๆ และระยะ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็ นการจัดการโดยบุคลากรทางการแพทย์แผนกฉุ กเฉิ นและหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประกอบด้วย 20 ข้อคําถาม ได้แก่ การคัดกรองผูป้ ่ วยที่แผนกฉุกเฉิน 2 ข้อ การรวบรวมข้อมูล การประเมินผูป้ ่ วยอย่าง
ถูกต้อง การตามทีมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางระบบประสาท การส่ งตรวจวินิจฉัย และการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง 6
ข้อ การประเมินหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม การให้ขอ้ มูล และการตัดสิ นใจร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติ 6 ข้อ การ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 4 ข้อ การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ข้อ ลักษณะคําตอบ
เป็ น 0 เท่ากับ ไม่ได้ใช้วิธีน้ นั และ 1 เท่ากับ ใช้วิธีการจัดการนั้น คะแนนรวม เท่ากับ 0 – 23 หาความเที่ยงโดยคํานวณ
ค่า KR-20 ได้เท่ากับ .72
ส่ ว นที่ 4 แบบประเมิ นความรุ นแรงของโรคหลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ งสถาบัน ประสาทวิทยา ได้แปลเป็ น
ภาษาไทย โดยใช้ชื่อ National Institutes of Health Stroke Scale, Thai version (NIHSS-T) ประกอบด้วยการประเมิน
11 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินระดับความรู้สึกตัว 3 ข้อ คือ 1a ระดับความรู้สึ กตัว 1b ถามเดือ นและอายุ 1c การ
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หลับตาและกํามือแบมือ (2) การเคลื่อนไหวของลูกตา 1 ข้อ (3) การมองเห็ น 1 ข้อ (4) การควบคุมการเคลื่อนไหว
ใบหน้า 1 ข้อ (5) การเคลื่อนไหวของแขน 1 ข้อ (6) การเคลื่อนไหวของขา 1 ข้อ (7) การประสานงานของกล้ามเนื้ อ
ส่ วนปลาย 1 ข้อ (8) การรับความรู้สึก 1 ข้อ (9) ความผิดปกติของการสื่ อสาร 1 ข้อ (10) ความบกพร่ องของการพูด 1
ข้อ และ (11) การตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ 1 ข้อ
คะแนนรวมเท่ากับ 0 – 42 คะแนน แบ่งระดับความรุ นแรงของโรคหลอดเลือ ดสมองเป็ น 4 ระดับได้แก่
คะแนน 0 – 4 หมายถึงความรุ นแรงระดับน้อย คะแนน 5 – 14 หมายถึงความรุ นแรงระดับปานกลาง คะแนน 15 – 24
หมายถึงความรุ นแรงระดับมาก และคะแนน 25 – 42 หมายถึงความรุ นแรงระดับมากที่สุด ตรวจสอบความเที่ยงโดย
การหาความตรงกันของการประเมิน (interrater reliability) ของผูว้ ิจ ัยกับพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ใช้แบบ
ประเมิน วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องตรงกันได้เท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย
4. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 46 - 86 ปี อายุเฉลี่ย 65.1 ปี (SD = 12.60) เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ50.0) และเพศชาย
(ร้อยละ 50.0) ในสัดส่ วนเท่ากัน ร้อยละ 83.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อย
ละ 50.0 มีประวัติโรคประจําตัว โดยในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ีโรคประจําตัวจํานวน 19 ราย ร้อยละ 63.3 มีความดันโลหิ ตสู ง
ร้อยละ 53.3 มีไขมันในเลือดสูง และร้อยละ36.7 มีเบาหวาน ร้อยละ 43.3 มีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 33.3 มีประวัติดื่ม
สุ รา
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.7 เกิดอาการขณะที่อยูบ่ า้ น โดยร้อยละ 80.0 มีบุคคลอื่นอยู่ดว้ ยขณะมีอาการ ร้อยละ
96.7 เริ่ มจัดการด้วยการปรึ กษาผูอ้ ื่น เช่น คู่สมรส บุตร เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 53.3 ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ 1669 ที่ใช้เรี ยกรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 56.7 ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 56.7 มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยการนําส่ งของระบบบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิน
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน (N = 30)
ประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (N = 30)
อาการโรคหลอดเลือด
การรับรู้
การรับรู้ความรุ นแรงของอาการ
การรับรู้ผลกระทบของอาการ
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน
อาการ
มาก
ปานกลาง น้อย
มาก
ปานกลาง น้อย
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
1. แขนขาชา หรื อ
28 (93.3) 15 (50.0) 12 (40) 1 (3.3) 16 (53.3) 11 (36.7) 1 (3.3)
อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
2. พูดไม่ชดั พูดสับสน
23 (76.7) 15 (50.0) 7 (23.3) 1 (3.3) 16 (53.3)
6 (20)
1 (3.3)
พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่ อง
3. เวียนศีรษะ เดินเซ
16 (53.3)
9 (30.0) 7 (23.3) 10 (33.3)
6 (20)
-
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อาการโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน
4. ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว
มุมปากตก
5. ตามัว มองเห็นภาพซ้อน
มองไม่เห็นข้างใดข้าง
หนึ่ง
6. กลืนลําบาก
7. ซึม หมดสติ ไม่รู้สึกตัว

ประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (N = 30)
การรับรู้
การรับรู้ความรุ นแรงของอาการ
การรับรู้ผลกระทบของอาการ
อาการ
มาก
ปานกลาง น้อย
มาก
ปานกลาง น้อย
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
15 (50.0)
9 (30.0) 5 (16.7) 1 (3.3) 10 (33.3) 4 (13.3) 1 (3.3)
7 (23.3)

4 (13.3)

3 (10)

-

5 (16.7)

2 (6.7)

-

2 (6.7)
2 (6.7)

2 (6.7)

2 (6.7)
-

-

2 (6.7)

2 (6.7)
-

-

ตารางที่ 1 แสดงประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างร้อ ยละ 93.3 มีอาการอ่อนแรงของแขนขาซี กใดซี กหนึ่ ง รองลงมาร้อยละ 76.7 มีอาการพูดไม่ชดั พูด
สับสน พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่ อง ร้อยละ 53.3 มีอาการเวียนศีรษะ เดินเซ และร้อยละ 50.0 มีอาการปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว
มุมปากตก ส่ วนอาการอื่น ๆ พบได้นอ้ ย อาการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีความรุ นแรงมาก ได้แก่ อาการอ่อนแรงของ
แขนขาซีกใดซีกหนึ่ง (ร้อยละ 50.0) อาการพูดไม่ชดั พูดสับสน พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่ อง (ร้อยละ 50.0) ซึ่ งเป็ นอาการที่
ทําให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.3 รับรู้ว่ามีผลต่อร่ างกายและทําให้กงั วลใจมาก
ตารางที่ 2 จํานวนและร้ อ ยละของกลุ่ มตัว อย่างจําแนกตามวิธี ก ารจัดการอาการโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉียบพลันระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (N = 30)
วิธีการจัดการอาการในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล
1. ประเมินว่าเป็ นอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองและหาวิธีการนําส่ ง
โรงพยาบาล
2. เรี ยกรถบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที
3. นําส่ งโรงพยาบาลที่มีระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5
ชัว่ โมง

จํานวน (n)
19
15
30

ร้อยละ (%)
63.3
50
100

จากตารางที่ 2 วิธีการจัดการอาการของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ
63.3 ประเมินได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็ นอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันและหาวิธีการนําส่ ง
โรงพยาบาล แต่มีเพียงร้อยละ 50.0 ที่เรี ยกรถบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ นทันที อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ได้รับการนําส่ งโรงพยาบาลที่มีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 ชัว่ โมงหลังเกิ ด
อาการ
ส่ วนวิธีการจัดการอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันระยะในโรงพยาบาลโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการจัดการอาการตามรู ปแบบห่ วงโซ่แห่ งการรอดชีวิตในเกือบทุกขั้นตอน
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ยกเว้นบางขั้นตอนยังได้รับการจัดการไม่ครบถ้วน ได้แก่ ระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลจนพบแพทย์ไม่เกิน 10 นาที การ
ตรวจวินิจฉัยทางภาพถ่ายรังสี สมองภายใน 25 นาที การแปลผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองไม่เกิน 45 นาที การ
มอนิเตอร์ภาพคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ การอธิบายผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสี ยของการให้ยาละลายลิ่มเลือด การลง
นามยินยอมทําการรักษา และการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและร้ อ ยละของกลุ่ มตัว อย่างจําแนกตามวิธี ก ารจัดการอาการโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน
ระยะในโรงพยาบาล (N = 30)
วิธีการจัดการอาการระยะในโรงพยาบาล
1. ประเมินภาวะคุกคามชีวิตผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ซักประวัติอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ Act FAST
3. พบแพทย์ไม่เกิน 10 นาที
4. พบทีมดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 15 นาที
5. วินิจฉัยทางภาพถ่ายรังสี สมองภายใน 25 นาที
6. แปลผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่เกิน 45 นาที
7. ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด
8. ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
9. ประเมินระดับความรุ นแรงโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
11. ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด
12. เปิ ดหลอดเลือดดํา
13. ได้รับการดูแลรักษาภาวะไข้อย่างเหมาะสม
14. การมอนิเตอร์ภาพคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
15. การชัง่ นํ้าหนักตัวผูป้ ่ วย
16. อธิบายผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสี ยของการให้ยาละลายลิ่มเลือด
17. ลงนามยินยอมทําการรักษา
18. ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 60 นาที
19. นําส่ งผูป้ ่ วยไปยังหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใน 3 ชัว่ โมง
20. ได้รับการรักษาต่อเนื่องในหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

จํานวน (n)

ร้อยละ (%)

30
30
28
30
24
22
30
30
30
30
30
30
3
19
30
19
19
14
30
30

100
100
93.3
100
80
73.3
100
100
100
100
100
100
100
63.3
100
63.3
63.3
46.7
100
100

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองเมื่อแรกรับ พบว่า มีคะแนนความ
รุ นแรงระหว่าง 0 - 17 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.96 คะแนน (SD = 4.73) โดยร้อยละ 60.0 มีความรุ นแรงอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ร้อยละ 30.0 มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับน้อย และร้อยละ 10.0 มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
ติดตามประเมินคะแนนความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองภายหลังการรักษา 24 ชัว่ โมง พบว่า มีคะแนนความ
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รุ นแรงระหว่าง 0 - 13 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 คะแนน (SD = 3.31) โดยร้อยละ 70.0 มีความรุ นแรงอยูใ่ น
ระดับน้อย และร้อยละ 30.0 มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความรุ นแรงโรคหลอดเลือดสมอง (N = 30)
ความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
แรกรับ
ระดับน้อย (0 - 4)
ระดับปานกลาง (5 - 14)
ระดับมาก (15 - 24)
ระดับมากที่สุด (25 - 42)
ภายหลัง 24 ชัว่ โมง
ระดับน้อย (0 - 4)
ระดับปานกลาง (5 - 14)
ระดับมาก (15 - 24)
ระดับมากที่สุด (25 - 42)

จํานวน (n)

ร้อยละ (%)

9
18
3
0

30
60
10
0

21
9
0
0

70
30
0
0

5. การอภิปรายผล
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเป็ นวัยผูส้ ู งอายุที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 60 ปี สอดคล้องกับ
อุบตั ิการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งพบในวัยผูส้ ู งอายุท้ งั ในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง
(สํานักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ, 2560) และพบว่าเป็ นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่เป็ นความเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง เบาหวาน
การสูบบุหรี่ ดื่มสุ รา (จิราพร บุญโท, 2558; ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ศิริธร ยิ่งเรงเริ ง, และศุภลักษณ์ ศรี ธัญญา, 2557;
อุไร คํามาก, ศิริอร สิ นธุ, 2558)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิดอาการขณะที่อยูบ่ า้ นหรื อที่ทาํ งาน จึงมีบุคคลที่ใกล้ชิดอยู่ดว้ ยขณะมีอาการ ทําให้
มีผชู้ ่วยเหลือในการประเมินอาการและนําส่ งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเพียงร้ อยละ 53.3 ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ 1669 ที่ใช้เรี ยกรถบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น จึงมีเพียงร้อยละ 56.7 มารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยระบบ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น และร้อยละ 56.7 ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง สอดคล้องกับการศึกษาของน้อ มจิต นวลเนตร์ , ศศิวิมล วรรณพงษ์, และซากียะ๊ คามา (2558) ที่พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างเพียงร้อยละ 12.3 เคยได้ยนิ คําว่าทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 10 รับรู้อาการเตือนของโรค
หลอดเลือดสมองที่บ่งบอกว่าควรเข้าสู่ระบบบริ การทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง แสดงให้เห็ นว่าการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารทางสุ ข ภาพเกี่ ยวกับการให้บริ ก ารระบบช่ อ งทางด่ ว นการดูแลรั ก ษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองยังไม่มี
ประสิ ทธิภาพเพียงพอ
ผลการศึกษาครั้งนี้ยงั พบว่า อาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันของกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด
คือ อาการแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงทันทีทนั ใด สอดคล้องกับการศึกษาของ ตวงทิพย์ บินไทยสงค์, อรสา พันธ์
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ภักดี, พิศสมัย อรทัย, และดิษยา รัตนากร (2556) ที่พบว่าอาการแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงทันทีทนั ใดเป็ นอาการที่
พบมากที่สุด เกิดจากการอุดตันหรื อการขาดเลือดของหลอดเลือดแดงส่ วนกลางของสมอง (middle cerebral artery)
ซึ่งมีผลให้ประสาทการสั่งงานของแขนขาด้านตรงข้ามอ่อนแรง (สายพร รัตนเรื องวัฒนา, จริ ยา วิทยะศุภร, ไสว นร
สาร, และ ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, 2556; Squazzo et al., 2018) รองลงมาเป็ นอาการพูดไม่ชดั พูดสับสน พูดไม่ได้ พูด
ไม่รู้เรื่ อง โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าอาการทั้งสองอาการนี้ มีความรุ นแรงระดับมาก มีผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกาย
และทําให้ก ังวลใจ ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากอาการอ่ อ นแรงของแขนขาและอาการพูดไม่ชัดส่ งผลให้ก ลุ่ มตัว อย่างสู ญ เสี ย
ความสามารถในการทํากิจกรรมและการช่วยเหลือตนเอง ต้องการการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นทันทีทนั ใด และบุคคลทัว่ ไป
รับรู้ว่าเป็ นอาการบกพร่ องทางระบบประสาทที่อาจทําให้อมั พาฒหรื อพิการได้ (จิณัฐตา ตําสารักษ์, และชนกพร จิต
ปั ญญา, 2558) อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มตัวอย่างจํานวนไม่น้อยที่รับรู้ว่าอาการเหล่ านี้ มีความรุ นแรงระดับปานกลาง
(ร้อยละ 40.0) และระดับน้อย (ร้อยละ 3.3) และส่ งผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.7) และระดับน้อย (ร้อยละ
3.3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในจํานวนนี้อาจเข้ารับการรักษาล่าช้าหรื อไม่เข้ารับการรักษา เป็ นข้อมูลสําคัญที่
ต้องคํานึงถึงในการวางแผนส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงการรับรู้อาการที่ถกู ต้อง
ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า แม้กลุ่มตัวอย่างจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงถึงร้อยละ 93.3 แต่มีกลุ่มตัวอย่าง
เพียงร้อยละ 63.3 ที่ประเมินว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็ นอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันและหา
วิธีการนําส่ งโรงพยาบาลและมีเพียงร้อยละ 50.0 ที่เรี ยกรถบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที ซึ่งเป็ นสถานการณ์ที่ควร
ได้นาํ ไปปรับปรุ งแนวทางการส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจเรื่ องโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดของประชาชน อย่างไรก็
ตาม กลุ่มตัว อย่างทั้งหมดได้รับการนําส่ งโรงพยาบาลที่มีระบบช่องทางด่ วนการดูแลรั กษาโรคหลอดเลือ ดสมอง
ภายใน 4.5 ชัว่ โมงหลังเกิ ดอาการ แสดงให้เ ห็ นว่า ญาติ ผูใ้ กล้ชิด เพื่อนร่ ว มงาน ผูป้ ระสบเหตุ การณ์ เป็ นแหล่ ง
สนับสนุนทางสังคม (social support) ที่มีประสิ ทธิภาพที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast tract) โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่เกิดอาการเป็ นผูส้ ู งอายุที่อาจไม่สามารถเข้าถึง
การดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ในการศึก ษาครั้ งนี้ กลุ่ มตัว อย่างได้รับการจัดการอาการโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดเฉี ยบพลันใน
โรงพยาบาลที่มีระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ด
สมอง จึงทําให้ได้รับการจัดการอาการตามขั้นตอนของกระบวนการห่ วงโซ่ แห่ งการรอดชี วิตของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง (stroke chain of survival and recovery) อย่างไรก็ตาม ยังมีการจัดการบางขั้นตอนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
กําหนด ซึ่ งควรนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ให้บุคลากรทีมสุ ขภาพได้สะท้อนปั ญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
ปรับปรุ งและพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผลการศึก ษานี้ พบว่า ความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมองภายหลังการรักษา 24 ชัว่ โมง มีระดับความ
รุ น แรงลดลงจากคะแนนเฉลี่ ย 7.96 เป็ น 3.33 คะแนน ซึ่ ง เป็ นข้อ มูล หลัก ฐานที่แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การดู แลตาม
กระบวนการห่ วงโซแห่ งการรอดชีวิตผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre hospital phase)
และระยะในโรงพยาบาล (in hospital phase) โดยมีระบบการส่ งต่อกันเป็ นขั้นตอนตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กาํ หนด เป็ น
วิธีการจัดการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มีประสิ ทธิภาพ จึงควรส่ งเสริ มให้ผปู้ ่ วยที่มีอาการสงสัยโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือ ดภายใน 4.5 ชัว่ โมง ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริ การระบบช่องทางด่ วนการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดอย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
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สําหรับแนวคิดการจัดการอาการของดอดด์และคณะ (Dodd et al., 2001) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์ท้ งั ด้านการรับรู้ประสบการณ์อาการของผูป้ ่ วยที่นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจแสวงหาการดูแลรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสม วิธีการจัดการที่ตอ้ งการความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในระยะก่อ นถึงโรงพยาบาลและระยะใน
โรงพยาบาล และการใช้แบบประเมินโรคหลอดเลือดสมองทั้งแรกรับและติดตามผลลัพธ์การดูแลรักษา ผลการศึกษา
ที่ได้จึงเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การทั้งด้านการส่ งเสริ มการรับรู้ของประชาชน
และเข้ารับการรักษาได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด และด้านการให้บริ การของสถานบริ ก ารสุ ขภาพ อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาครั้งนี้ยงั มีขอ้ จํากัดในการสรุ ปสถานการณ์และการนําไปใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็ นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก นอกจากนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรั กษาภายใน 4.5 ชั่งโมงหลังมาอาการ จึงยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาหลังจากมีอาการนานกว่า 4.5 ชัว่ โมง
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล
1. การส่ งเสริ มการรับรู้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ ยง ญาติ ผูใ้ กล้ชิด หรื อผูพ้ บเห็นเหตุการณ์ ให้มีความ
เข้าใจอาการของโรคหลอดเลื อดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันและวิธีการจัดการอาการในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลที่
ถูกต้อง เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้เข้าถึงระบบช่องทางด่วนการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจภายใน 4.5 ชัว่ โมง
2. การร่ วมกับบุคลากรทีมสุ ขภาพในการปรับปรุ งและพัฒนาแนวปฏิบตั ิการจัดการระบบช่องทางด่วนการ
ดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดให้มีประสิ ทธิภาพ และการติดตามประเมินผลลัพธ์
ด้านการวิจยั ทางการพยาบาล
1. การศึก ษาในกลุ่ มตัว อย่างขนาดใหญ่ ที่ได้เข้ารับการรัก ษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังมาอาการ และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาหลังจากมีอาการนานกว่า 4.5 ชัว่ โมง ศึกษาวิธีการจัดการอาการที่อาจมีแตกต่างกัน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน วิธีการจัดการ และความ
รุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
2. การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดเฉียบพลันในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและระยะในโรงพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ส นับสนุ นทุ นการวิจ ัย และขอขอบคุ ณ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
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