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คำนำ
สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับ
พยาบาลทั่วไป ครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากการรักษาพยาบาลและเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าขึ้นมาก
จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในส่วนต่างๆ ดังนั้นสถาบันประสาทวิทยา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาแนวทาง
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2556
โดยสถาบันประสาทวิทยาได้ขอความร่วมมือจากสถาบันวิชาการต่างๆ กล่าวคือ ชมรมพยาบาลโรคระบบ
ประสาทแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลและสถาบัน
ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดภาคเอกชน
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 3 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2556 วันที่ 1 เมษายน
2556 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
2. จัดส่งแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป (ฉบับร่าง) พร้อม
แบบประเมินให้พยาบาลทั่วประเทศ โดยผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1,100 ฉบับ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
3. เชิญพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอก
สมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป (ฉบับร่าง) วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 นี้ เป็นเพียงแนวทางในการให้การพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติทุกกรณี ดังนั้น หากนำไป
ใช้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน

			
			
คณะผู้จัดทำ
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บทนำ
เนื้องอกสมอง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งอาจเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ
ของเซลล์ประสาทในสมอง เยื่อหุ้มสมอง ต่อมใต้สมอง โพรงสมอง ตลอดจนความผิดปกติที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์
ภายในระบบประสาทเอง หรือเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
เป็นต้น เนื้องอกสมองไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้อร้าย จะมีอาการและอาการแสดงทั่วๆ ไปคล้ายๆ กัน เช่น
ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว นอกจากนี้ยังมีอาการเฉพาะที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งและขนาดของเนื้องอกนั้นๆ เช่น ผู้ที่มีเนื้องอกต่อมใต้สมอง จะมีอาการตามัว เห็นภาพซ้อน และความ
ผิดปกติของระดับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม จะมีอาการของความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง สมองเคลื่อน ไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตในที่สุด
สำหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบนั พบว่ามีหลากหลาย เช่น การผ่าตัดเอาเนือ้ งอกออกทัง้ หมดหรือบางส่วน
โดยการทำ craniotomy, awake craniotomy, endoscopic craniotomy ในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอก
ออกทั้งหมดหรือไม่สามารถผ่าตัดได้ จะมีวิธีการใช้รังสีร่วมพิกัด (stereotactic radiosurgery) โดยการใช้สาร
กัมมันตภาพรังสี เช่น Gamma knife surgery, Cyber knife surgery ในรายที่เป็นเนื้อร้ายต้องใช้ยาเคมีบำบัดที่มี
คุณสมบัติสามารถผ่าน blood brain barrier ได้ จึงจะได้ผล ดังนั้นในฐานะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างดี
ในปีพ.ศ. 2556 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคาดการณ์จะมีผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกสมองชนิด ปฐมภูมิ
รายใหม่ ประมาณ 69,720 ราย โดยเป็นผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดร้ายแรง จำนวน 24,620 ราย และชนิดไม่ร้ายแรง
จำนวน 45,100 ราย และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเนื้องอกสมองในปีนี้ ประมาณ 14,080 ราย แบ่งเป็นเพศชาย
จำนวน 7,930 ราย เพศหญิง จำนวน 6,150 ราย(1)
สถาบันประสาทวิทยามีผู้ป่วยเนื้องอกสมองเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2553, 2554 และ
2555 จำนวน 3709, 3939 และ 4220 ราย ตามลำดับ จากสถิติดังกล่าว จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนื้องอกสมองมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี และเป็น 1 ใน 5 ลำดับโรคแรกของสถาบันฯ ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาการดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ คณะผูจ้ ดั ทำได้พฒ
ั นาแนวทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยผ่าตัดเนือ้ งอกสมองสำหรับพยาบาลทัว่ ไปครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2552
และฉบับนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพยาบาลในแต่ละระยะ (Appendix 1-9) เป็น
กิจกรรมที่ให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะคัดกรองที่แผนกผู้ป่วยนอก/ห้องฉุกเฉิน แรกรับเข้าหอผู้ป่วย จนถึงจำหน่าย
หรือส่งต่อเพือ่ การดูแลทีเ่ หมาะสม นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมเนือ้ หาความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับเนือ้ งอกสมองไว้ในภาคผนวก
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลไว้ศึกษาต่อไป
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แผนภูมิที่ 1
คัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยมีเนื้องอกสมอง
อาการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล
- ปวดศี ร ษะ ตาพร่ า มั ว เห็ น
ภาพซ้ อ น หนั ง ตาตก พู ด
ลำบาก พูดไม่ได้ ปากเบี้ยว
แขนขาอ่อนแรง เดินเซ และ
มีอาการชัก (ภาคผนวกที่ 6)

ผู้ป่วยที่สงสัยมีเนื้องอกสมอง

พยาบาล OPD/ ER คัดกรอง
- ประเมินระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ
- ประเมินอาการและความบกพร่องทางระบบ
ประสาท (ภาคผนวกที่ 1)
- รายงานแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

No

- D/C
- Refer: ร.พ. ที่มีศักยภาพสูง
กว่า หรือ รพ. ตามสิทธิการ
รักษา
Yes

แผนภูมิที่ 1.2
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แผนภูมิที่ 2
การดูแลผู้ป่วยที่มีเนื้องอกสมอง
ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกสมอง
ผู้ป่วยไม่วิกฤต

-

ผู้ป่วยวิกฤต

Appendix 1

พบแพทย์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษา
Investigate: Lab, CT brain
ดูแล สังเกตอาการต่อเนื่อง
Health education

Appendix 2

- ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
- ประเมินอาการผู้ป่วยซ้ำ: สัญญาณชีพ อาการทาง
ระบบประสาท อาการและอาการแสดงของภาวะ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง รายงานแพทย์ทันที
ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา
- ซักประวัติ เพิ่มเติมจากผู้ป่วยและญาติ
- ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับแผนและสิทธิ
การรักษา
- Investigate: Lab, CT brain (ภาคผนวกที่ 7)
- เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัว
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูล
ที่สำคัญ 

ผู้ป่วยวิกฤต

Non admit

- D/C
- Refer: ร.พ. ที่มีศักยภาพ
สูงกว่า หรือ รพ. ตามสิทธิ
การรักษา

- Health education
-  Refer รพ.ที่มีศักยภาพ
เพื่อการรักษาต่อตามสิทธิ

Admit

ไม่ผ่าตัด

- Medication
- Rehabilitation
- Health education

- D/C
- F/U
- Home health care
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แผนภูมิที่ 3
ผู้ป่วยรับไว้ผ่าตัด
-

Appendix 3 (admission)
Admision หอผู้ป่วย รับ ER/OPD : ตาม WI, SP
Nursing Assessment & record
Appendix 4 (pre-operative)
พยาบาลหอผู้ป่วย
พยาบาลห้องผ่าตัด
พยาบาลวิสัญญี
Appendix 5 Pre-op (day 0)
กิจกรรมการพยาบาล
หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด วิสัญญี
Appendix 6

Post-op (day 0, 1, 2, 3) กิจกรรม
การพยาบาล  ICU หอผู้ป่วย  
ห้องผ่าตัด วิสัญญี

Appendix 7 : Post-op
(day 4-7)
พยาบาล หอผู้ป่วย

Hopeless

Appendix 8
Palliative Care

Stable

Appendix 9
- D/C, F/U, Health education
- ส่งต่อเพื่อฉายแสง / เคมีบำบัด
- Refer กลับต้นสังกัด

Dead
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แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยมีเนื้องอกสมองOPD/ER
1. ประเมินระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ
2. ซักประวัติ ประเมินอาการทางระบบประสาท (neurological assessment) และความบกพร่อง
ทางระบบประสาท (neurological deficit) เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน  หนังตาตก  พูดลำบาก พูดไม่ได้
ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง เดินเซ และประเมินอาการอื่นๆ เช่น อาการชัก ปากหนา ตาโปน มือเท้าใหญ่ และมีภาวะ
dysmenorrhea (ภาคผนวกที่ 6)
3. ประเมินภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง1-6 (ภาคผนวกที่ 3)
4. ประเมินและให้การดูแลตามประเภทผู้ป่วย
4.1 ผู้ป่วยไม่วิกฤต ส่งพบแพทย์ตรวจ OPD (Appendix 1)
4.2 ผู้ป่วยวิกฤต ส่งห้องฉุกเฉิน (Appendix 2)
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Appendix 1
การดูแลผู้ป่วยมีเนื้องอกสมองที่มีอาการไม่วิกฤต
กิจกรรมการพยาบาล : การประเมินผู้ป่วยต่อเนื่องและส่งตรวจตามระบบ
1. ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษา
3. ส่งผู้ป่วย Investigate: Lab, CT brain ตามแผนการรักษาของแพทย์
4. ดูแล สังเกตอาการต่อเนื่อง (หากพบผู้ป่วยมีอาการวิกฤต ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งห้องฉุกเฉิน
ทันที)
5. Health education
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Appendix 2
พยาบาลห้องฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยมีเนื้องอกสมองที่มีอาการวิกฤต
กิจกรรมการพยาบาล : ตามกระบวนการหลักของงานการพยาบาลฉุกเฉิน
กิจกรรมที่ 1 ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินตามหลัก Basic life support (การช่วยฟื้นคืนชีพ)
          
พร้อมรายงานแพทย์
กิจกรรมที่ 2 ประเมินอาการผู้ป่วยซ้ำ ได้แก่
1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
    
- อุณหภูมิร่างกาย (body temperature)
    
- ชีพจร (pulse)
    
- อัตราการหายใจ (respiration)
    
- ความดันโลหิต (blood pressure) ถ้า SBP > 185-220 mmHg DBP > 120-140 mmHg.
วัด 2 ครั้ง ติดต่อกัน ใน 5 นาที ให้รายงานแพทย์ทันที
                
2. การประเมินอาการทางระบบประสาท (neurological assessment) (ภาคผนวกที่ 1)
                 3. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (IICP) เช่น ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง (projectile vomiting) ตาพร่ามัว ชัก เกร็ง กระตุก และลักษณะ
การหายใจที่ผิดปกติ (ภาคผนวกที่ 3) ถ้าพบอาการดังกล่าวให้รายงานแพทย์ทันที
กิจกรรมที่ 3 ซักประวัติ เพิ่มเติมจากผู้ป่วยและญาติ เช่น อาการสำคัญก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งโรคเนื้องอก
สมองมีหลายประเภท อาการอาจจะแตกต่างกันตามตำแหน่งเนื้องอกที่เกิดขึ้นในสมอง
กิจกรรมที่ 4 ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับแผนและสิทธิการรักษา
กิจกรรมที่ 5 เตรียมส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC, Blood group, BS, BUN, Cr, electrolyte,
Coagulogram และส่ง Investigate เช่น CT brain ฯลฯ (ภาคผนวกที่ 7)
กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัว กรณีทำผ่าตัดหรือส่งต่อผู้ป่วย โดยให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/
ญาติ ถึงแผนการรักษาที่แพทย์ระบุไว้ในเวชระเบียน และให้พบแพทย์เพื่อฟังคำอธิบายถึง
ความจำเป็นที่ต้องส่งต่อไปรักษายังสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/
ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
กิจกรรมที่ 7 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อสื่อสารส่งต่อข้อมูล
ที่สำคัญ รวมทั้งการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อหรือเคลื่อนย้าย การดำเนินการระหว่างการ
เคลื่อนย้าย 7 (ภาคผนวกที่ 5) และส่งต่อผู้ป่วยพร้อมแบบฟอร์มการส่งต่อของแพทย์   
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แนวทางการส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
กรณีที่ผู้ป่วยเนื้องอกสมองต้องส่งไปสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าและสามารถดำเนินการด้วยการทำ
ผ่าตัดสมอง พยาบาลควรศึกษาเกีย่ วกับสถานบริการทีเ่ กีย่ วข้องและวางแผนกิจกรรมทางการพยาบาลทีป่ ลอดภัยและ
เหมาะสม โดย                              
สถานบริการต้องสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. มีประสาทศัลยแพทย์
2. มี CT scan
3. มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเลือดและสามารถหาส่วนประกอบของเลือดได้ เช่น Packed red cell
4. มีหอผู้ป่วยวิกฤต
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Appendix 3
พยาบาลประจำหอผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่รับจากห้องฉุกเฉิน
Preoperative
กิจกรรมการพยาบาล :
1. ประเมินผู้ป่วย check vital signs, neurological signs ซักประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำตัว
ประวัติการใช้ยา
2. แนะนำสถานที่ ให้ข้อมูลทั่วไปและพยาธิสภาพของโรคให้ผู้ป่วยและญาติทราบอย่างคร่าวๆ
3. ให้ผู้ป่วยและญาติลงนามยินยอมในการรักษาและผ่าตัด
4. ส่งตรวจ วินิจฉัยโรคเฉพาะทางเพื่อสืบค้นโรค ติดตามผล ถ้าผิดปกติรายงานแพทย์
5. ให้การพยาบาลตามความเหมาะสมกับอาการผู้ป่วย และแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยรอดพ้น
จากภาวะวิกฤต
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Appendix 4
พยาบาลประจำหอผู้ป่วย พยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองก่อนการผ่าตัด
ก่อนผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
1. การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ
1.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติภายหลังได้รับข้อมูลจากแพทย์
            1.2 อธิ บ ายถึ ง พยาธิ ส ภาพของโรค แนวทางการรั ก ษาพยาบาลให้ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ท ราบพอสั ง เขป
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถาม                  
1.3 ให้คำแนะนำในการปฏิบตั ติ วั ก่อนและหลังผ่าตัด เช่น การหายใจทางปาก กรณีผา่ ตัดทางโพรงอากาศ
สฟีนอยด์ การฝึกหายใจเข้าและออก การดูแลสาย / ท่อระบายต่างๆ เป็นต้น
   1.4 ให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาล
           1.5 ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา และความเชื่อ
2. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
2.1 เตรียมสภาพร่างกายผูป้ ว่ ย ประเมินภาวะโภชนาการ รวมทัง้ การติดเชือ้ ในตำแหน่งอืน่ ๆ ให้พร้อมก่อน
การผ่าตัด
             2.2 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, Coagulogram, Blood glucose, BUN Cr,
Electrolyte, Urine examination, Anti HIV, Cross matching, Chest X-ray, EKG หากผล
ผิดปกติ รายงานแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษา และส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
    
2.3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงบันทึก
2.4 ถอดฟันปลอม คอนแทคเลนส์ และเครื่องประดับทุกชนิด
          2.5 ดูแลทำความสะอาดร่างกายทั่วๆ ไป โดยการสระผมและอาบน้ำ เย็นก่อนผ่าตัดและเช้าวันผ่าตัด
      
2.6 ตรวจสอบ บันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท
      
2.7 งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน หรือก่อนผ่าตัด 6 ชั่วโมง
      
2.8 ตรวจสอบป้ายข้อมือ ระบุชื่อ สกุล อายุ เลขที่ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย ให้ถูกคน  
      
2.9 ให้ยาก่อนการผ่าตัดตามแผนการรักษา              
       2.10 ในผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่มีปัญหาความผิดปกติของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง จะต้องได้รับการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ซึ่งจะได้รับฮอร์โมนที่ขาดทดแทนก่อนผ่าตัดตามแผนการรักษาของแพทย์8
3. การเตรียมด้านอุปกรณ์และเอกสาร
3.1 ประสานงานกับทีมห้องผ่าตัดและวิสัญญี
3.2 ตรวจสอบใบยินยอมผ่าตัด และแบบบันทึก Surgical safety checklist
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3.3
    3.4
    3.5
    3.6

เตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เตรียมฟิล์มพร้อมผลการตรวจทางรังสี ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เตรียมเลือดและผลตรวจหาหมู่เลือดที่เข้ากับผู้ป่วยตามแผนการรักษา
เตรียมยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการรักษา

กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลห้องผ่าตัด
ศึกษาประวัติของผู้ป่วยจากเวชระเบียน และสอบถามข้อมูลจากญาติและพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเพื่อนำไป
วางแผนการเยี่ยมและเมื่อเข้าเยี่ยมตรวจ พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดต้องแนะนำตนเอง บอกชื่อและสถานที่ปฏิบัติงาน  
โดยมีขั้นตอนดังนี้
การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ
1. ประเมินความกลัว ความวิตกกังวล เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการผ่าตัด9 ของผู้ป่วยและ
ญาติ พร้อมทั้ง อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยกลัวและรู้สึกกังวลตามการรับรู้ของผู้ป่วยใน
ขอบเขตที่เหมาะสมได้แก่  
   
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการผ่าตัดตามขอบเขตวิชาชีพ
1.2 ข้อมูล และขั้นตอนการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดและการบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับจากห้องผ่าตัด
พร้อมทั้งแนะนำการแต่งกายของบุคลากรในห้องผ่าตัด
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพหลังผ่าตัด ตำแหน่งแผลผ่าตัดและสิ่งต่างๆ ที่อาจติดมากับผู้ป่วย
2. ให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ป่วยและญาติโดยให้ข้อมูลถึงทีมการรักษาที่จะคอยช่วยเหลือผู้ป่วย
ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด
3. ให้เวลาและตอบข้อซักถามของผู้ป่วยและญาติในขอบเขตที่เหมาะสม
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและเอกสาร10
1. รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ประวัตกิ ารเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบนั ประวัตกิ ารได้รบั การผ่าตัด
การแพ้ยา แพ้อาหาร น้ำยา และวัสดุปิดแผล
2. ประเมิน สังเกตสภาพผิวหนังบริเวณที่จะทำผ่าตัด ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือและลงบันทึก
3. ประเมินสภาพร่างกายทั่วไปได้แก่ สัญญาณชีพ การเคลื่อนไหว กำลังของกล้ามเนื้อต่างๆ
4. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดได้แก่
4.1 ข้อมูลการเตรียมความสะอาดร่างกายทั่วไปในวันก่อนผ่าตัดและเช้าวันผ่าตัด การอาบน้ำ การเปลี่ยน
เสื้อผ้าชุดใหม่ ตัดเล็บมือ เล็บเท้าในรายที่ทาเล็บต้องเช็ดออกให้เรียบร้อย
     
4.2 เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปฏิบัติเรื่องการงดน้ำและอาหาร
4.3 การทำความสะอาดเฉพาะที่บริเวณที่ทำผ่าตัดได้แก่ การโกนผมที่ห้องผ่าตัด
5. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด เกี่ยวกับ
5.1 การดูแลแผลผ่าตัด
5.2 การดูแลท่อระบายต่างๆ

10
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5.3 การสังเกตภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น แผลบวมมาก มีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง แขนขา
อ่อนแรงมากขึ้น เป็นต้น
กิจกรรมการพยาบาล : วิสัญญีพยาบาล
1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก
    1.1 สร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมวิสัญญีกับผู้ป่วยและญาติ
1.2 ซักประวัติและผลการตรวจร่างกาย
1.3 ตรวจสอบผลทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
1.4 ประเมินความเสี่ยงของการให้ยาระงับความรู้สึก โดยแบ่งตาม ASA11 การประเมินความยากง่าย
ในการใส่ท่อหายใจ
1.5 การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก
1.6 วางแผนสำหรับการให้ยาระงับความรู้สึก และดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
2. ซักประวัติ ให้ครอบคลุมถึงโรคปัจจุบนั ทีผ่ ปู้ ว่ ยมารับการรักษาครัง้ นีแ้ ละประวัตอิ นื่ ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหา
ดังนี้  
      
2.1 การได้รับยาระงับความรู้สึกครั้งสุดท้ายและปัญหา รวมทั้งประวัติของคนในครอบครัวที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการระงับความรู้สึก
          2.2 ประวัติการแพ้ยาแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้ โรคหืด
2.3 ประวัติการใช้ยาตามแพทย์สั่ง หรือซื้อรับประทานเอง เพราะยาหลายชนิดมีผลต่อการระงับความ
รู้สึก เช่น steroids ยาละลายลิ่มเลือด ยารักษาความดันโลหิต ยานอนหลับ ยาลดความอ้วน
และยาหยอดตากลุ่ม anticholinesterase
2.4 ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือประวัติการใช้สารเสพติด เช่น เฮโรอีน โคเคน แอมเฟตตามีนหรือ
ยาอื่นๆ
           2.5 ประวัติเกี่ยวกับโรคของระบบต่างๆ ของร่างกาย
  
2.5.1 ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ซักประวัตเิ กีย่ วกับประวัตขิ องภาวะหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด ประวัตกิ ารผ่าตัดหัวใจ การใส่เครือ่ งกระตุน้ หัวใจโรคลิน้ หัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  
หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดแดงอักเสบ
2.5.2 ระบบหายใจ ซักประวัติให้ครอบคลุมถึงโรคปอด เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไข้ ไอ ปอดอักเสบ ประวัติโรคหืด
2.5.3 ระบบทางเดินอาหาร เช่น ประวัติตาเหลือง ตัวเหลือง ถ่ายอุจจาระ หรืออาเจียนเป็นเลือด
เบื่ออาหาร น้ำหนักลด                    
  
2.5.4 ระบบของเลือดแข็งเป็นลิม่ ซักประวัตเิ กีย่ วกับภาวะเลือดจางหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว  ประวัติ
เลือดออกง่ายหยุดยาก ประวัติการได้รับการถ่ายเลือด  
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2.5.5 ระบบทางเดินปัสสาวะ ซักเกี่ยวกับประวัติโรคไต ไตวาย ไตติดเชื้อและนิ่วของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ
  
2.5.6 ระบบประสาทประวั ติ โรคลมชั ก อั ม พาต ไมเกรน หรื อ อาการ tremor การใช้ ย า
antidepressant ยาระงับประสาท หรือยาระงับอาการชัก
3. ประเมินระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่    
3.1 ระบบหายใจ อาการแสดงของระบบหายใจถูกอุดกั้น หรือมีการติดเชื้อ เช่น หอบ หายใจเร็ว
ฟังปอดได้ยินเสียงผิดปกติ เช่น wheeze rhonchi หรือ crepitation ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
เพื่อลดผลข้างเคียงจากการให้ยาระงับความรู้สึก  
             3.2 ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ หอบ นอนราบไม่ได้ หลอดเลือดที่คอโป่งหรือ
แน่นหน้าอก ความดันโลหิตต่ำหรือสูง
             3.3 ลักษณะทั่วๆ ไปของร่างกาย เช่น สีซีดบริเวณลิ้น เปลือกตา สีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปากและปลาย
เล็บมือเล็บเท้า
    
3.4 กรณีผู้ป่วยแข็งแรง ควรประเมินสัญญาณชีพ และตรวจทางหายใจอย่างละเอียด สำหรับประเมิน
ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจได้ลำบากหรือไม่  
3.5 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
4. การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ได้แก่ แก้ไขภาวะขาดน้ำ ความผิดปกติของเกลือแร่  
เตรียมเลือด และใบเซ็นยินยอมผ่าตัด
5. การบริหารยา ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (premedication) กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ควรระวังขนาดของยา
ที่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยหลับมากเกินไปจนทางเดินหายใจอุดตัน หรือระวังยาจะไปกดการหายใจ ทำให้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดจนเกิดสมองบวม
6. อธิบายถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด การประเมินระดับความเจ็บปวด และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/
ญาติซักถาม  

12
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Appendix 5
พยาบาลประจำหอผู้ป่วย พยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลดูแลผู้ป่วย
เนื้องอกสมองในวันผ่าตัด
Pre-operative (day 0) : วันผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
1. ตรวจสอบป้ายข้อมือผู้ป่วย   
2. ตรวจสอบเอกสาร การยินยอมผ่าตัด ใบรายงานผลต่างๆ  เช่น การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
และเอกซเรย์พร้อมฟิล์ม อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และยาตามแผนการรักษาไปห้องผ่าตัด   
3. ประเมินผู้ป่วยซ้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
4. ประเมินสภาพผู้ป่วย บันทึกสัญญาณชีพและสัญญาณทางระบบประสาท
5. ดูแลให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนไปห้องผ่าตัด
6. ถอดฟันปลอม คอนแทคเลนส์ เครื่องประดับ ชุดชั้นใน และสวมชุดผ่าตัด   
7. บันทึกรายงานทางการพยาบาลก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด    
กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลห้องผ่าตัด12-13
1. การปฏิบัติการพยาบาลก่อนผ่าตัด
1.1 เตรียมทีม ห้องผ่าตัด และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต่างๆ ในการทำผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย
1.2 ประสานงานกับหอผู้ป่วยและศูนย์เปล เพื่อรับผู้ป่วยถูกคน ปลอดภัย และตรงตามกำหนดเวลาผ่าตัด
1.3 รับผูป้ ว่ ยทีจ่ ะทำผ่าตัด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของตัวผูป้ ว่ ย ตำแหน่ง และประเภทการทำผ่าตัด
ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ
1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบยินยอมผ่าตัด และความพร้อมของเอกสารที่ใช้ในการผ่าตัด
            1.5 เตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัด โดยโกนผม เฉพาะบริเวณที่ต้องทำผ่าตัดควรใช้เครื่องโกนผมชนิด
คลิปไฟฟ้า (Surgical clipper)
1.6 เตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัด โดยโกนผมเฉพาะบริเวณที่ต้องขนถ้าไม่จำเป็น กรณีจำเป็น ควรใช้
เครื่องโกนขนชนิดคลิปไฟฟ้าและโกนในห้องเตรียมก่อนผ่าตัดใกล้เวลาผ่าตัดมากที่สุด
    1.7 ตรวจสอบของมีค่าที่ติดมากับตัวผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ติดตัวผู้ป่วย รวมทั้งเวชภัณฑ์ยาตามแผนการรักษา
2. การปฏิบัติการพยาบาลในห้องผ่าตัดและขณะผ่าตัด
2.1 ควบคุมอุณหภูมิในห้องผ่าตัดให้ได้ 20–25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–55 เปอร์เซ็นต์1
          2.2 ห้องผ่าตัดควรมีความดันเป็นบวก (Positive pressure) ประตูปิดเสมอและจำกัดบุคลากรเข้า-ออก
2.3 เตรียมเครื่องมือให้พร้อมในการผ่าตัด ตรวจสอบ ตรวจนับ และรับรองเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้
ปลอดเชื้อ
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2.4 ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย โดยคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ขณะผ่าตัด10
2.5 ตรวจสอบผู้ป่วยให้ถูกคน ถูกข้าง ถูกตำแหน่งร่วมกับศัลยแพทย์และทีมวิสัญญี
2.6 ประสานและทำงานร่วมกับทีมวิสัญญี ขณะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อดูแลการเปลี่ยนแปลงด้าน
สรีรวิทยาของผู้ป่วย
2.7 สวนปัสสาวะด้วยหลักปราศจากเชื้อ หลังจากผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก
    2.8 ร่วมกับแพทย์และทีมผ่าตัดในการจัดท่าผู้ป่วย
    2.9 เตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ทำผ่าตัด
2.10 บุคลากรล้างมือด้วยวิธี Surgical hand washing พร้อมสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกายตามหลัก  Sterile
Technique อย่างเคร่งครัด
2.11 ส่งเครื่องมือและช่วยเหลือรอบนอก โดยใช้หลัก Sterile Technique
2.12 ดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัดให้อยู่ในภาวะปลอดเชื้อตลอดเวลา และระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
เครื่องจี้ไฟฟ้า
2.13 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น รังสีวิทยา พยาธิวิทยา หอผู้ป่วย
2.14 เก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องตามวิธีและถูกคน
2.15 ให้ ค วามอบอุ่ น ร่ า งกายตลอดการผ่ า ตั ด ทำความสะอาดแผลผ่ า ตั ด และร่ า งกายหลั ง เสร็ จ สิ้ น
การผ่าตัด
2.16 ตรวจนับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยให้ครบถ้วนก่อนสิ้นสุดกระบวนการผ่าตัด
2.17 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงผ่าตัดด้วยความนุ่มนวล ปลอดภัย
3. บันทึกการสูญเสียเลือด การพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด  
4. ประเมินสภาพผู้ป่วยหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดพร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องได้แก่   
4.1 ข้อมูลการผ่าตัด ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการผ่าตัด ชนิดของแผล อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ทีต่ ดิ ตัวผูป้ ว่ ย หลังเสร็จ
จากการทำผ่าตัด
4.2 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะผ่าตัด
4.3 อาการและอาการแสดงที่ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
5. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย และส่งต่อผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักหรือห้องพักฟื้น ตามประเมินของ
แพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

    

กิจกรรมการพยาบาล : วิสัญญีพยาบาล
การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก14
1. ตรวจสอบเครื่องให้ยาดมสลบให้พร้อมใช้งาน
2. จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ใส่ท่อหลอดลมคอ ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก      
2.1 Face mask และ Oropharyngeal airway ขนาดพอเหมาะกับผู้ป่วย
2.2 Laryngoscope พร้อมกับ blade (ในผู้ใหญ่ เบอร์ 3, 4)

14
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2.3 Endotracheal tube ขนาด internal diameter No.8 สำหรับผู้ชาย No. 7.5 สำหรับผู้หญิงและ
ควรเตรียมขนาดใกล้เคียงสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินพร้อมพลาสเตอร์สำหรับ ติดท่อหลอดลมคอ
ไม่ให้เลื่อนหรือหลุด
2.4 Syringe 10 ซีซี สำหรับ blow cuff  
2.5 Lubricating  jelly สำหรับหล่อลื่นท่อหลอดลมคอ                
2.6 Stethoscope สำหรับตรวจสอบท่อหลอดลมคอให้แน่ใจว่าเข้าหลอดลมและลมเข้าปอดเท่ากัน  
ทั้งสองข้าง
2.7 Stylet สำหรับกรณีที่ใส่ท่อหลอดลมคอลำบาก
2.8 เครื่องดูดเสมหะ
การเตรียมอุปกรณ์เฝ้าระวังก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก15
1. Pulse oximetry วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
2. Capnograph วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
3. EKG ประเมินความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอิเลคโตรไลท์
4. Non Invasive blood pressure วัดความดันเลือดโดยอ้อม และ Invasive blood pressure
วัดความดันเลือดโดยตรง เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงความดันเลือดได้ตลอดเวลา
5. Central venous pressure  ใช้กรณี ต้องการติดตามระดับน้ำในร่างกายโดยเฉพาะ ก้อนเนือ้ งอกมีขนาดใหญ่
หรือคาดว่าจะมีการเสียเลือดมาก
6. เครือ่ งวัดอุณหภูมกิ าย (core temperature) เพือ่ ทราบการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมกิ ายของผูป้ ว่ ยขณะผ่าตัด
7. เครื่องเฝ้าระวังอื่นๆ ได้แก่
Gas Monitor
บอกความเข้มข้นของยาดมสลบ
Nerve Stimulator
สำหรับปรับขนาดยาหย่อนกล้ามเนื้อ
    Precordial Doppler
สำหรับเฝ้าระวังการเกิด air emboli ในการผ่าตัดท่านั่ง
Transcranial Doppler สำหรับเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะสมองขาดเลือด
การเตรียมยาสลบ
1. ยานำสลบ Thiopental, Propofol, Etomidate ใช้นำสลบได้ทุกตัว จะมีผลลดเมตาบอลิซึมและลด
การใช้ออกซิเจนของสมอง16
2. ยาดมสลบ  
2.1 Isoflurane กรณีใช้ 1 MAC ไม่มีผลต่อความดันในกะโหลกศีรษะ กรณีที่ใช้เกิน 1 MAC จะขยาย
หลอดเลือดในสมอง
2.2 Desflurane 1 MAC จะทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะเพิม่ ขึน้ ฤทธิต์ อ่ หลอดเลือดในสมอง ไม่แตกต่าง
จาก Isoflurane
2.3 Sevoflurane กรณีที่ใช้ 0.5-1.0 MAC จะไม่มีผลต่อความดันในกะโหลกศีรษะ
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2.4 Halothane พบว่ายาออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดในสมอง และเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะไม่นิยม
ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดสมอง  
2.5 Nitrous oxide เพิ่มเมตาบอลิซึมและเพิ่มการใช้ออกซิเจนของสมองเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ
3. Opioids มีผลน้อยมากต่อเมตาบอลิซึม การใช้ออกซิเจนของสมอง และความดันในกะโหลกศีรษะ
4. ยาหย่อนกล้ามเนื้อ กลุ่ม nondepolarizing ไม่มีผลต่อความดันในกะโหลกศีรษะ ใช้สำหรับควบคุมการ
หายใจป้องกันการสะอึก ไอ ระหว่างผ่าตัด
การนำสลบ
1. การนำสลบต้องราบรื่น ไม่สะอึก ไอ ความดันเลือดไม่ลดต่ำหรือสูงมากเกินไประหว่างการนำสลบและ
ใส่ท่อหลอดลมคอ                   
2. ยานำสลบที่นิยมใช้ คือ thiopental หรือ propofol ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อกลุ่ม nondepolarizing
สำหรับใส่ทอ่ หลอดลมคอ ระหว่างนัน้ ต้องทำการช่วยหายใจเพิม่ ไม่ให้เกิดภาวะ hypoxemia hypercarbia
3. การป้องกันความดันโลหิตสูงขณะใส่ทอ่ ช่วยหายใจทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ opioids หรือการฉีดยานำสลบ
เพิ่มเติม การให้ยาลดความดันโลหิตหรือการให้ lidocaine ก่อนใส่ท่อหลอดลมคอ
Airway
1. เนื่องจากเป็นการผ่าตัดนานหลายชั่วโมง  และท่อหลอดลมคออยู่ห่างจากวิสัญญี ต้องแน่ใจว่าท่อหลอดลม
คอยึดติดแน่นไม่หักงอระหว่างผ่าตัด
2. เมื่อจัดท่าเสร็จต้องตรวจเช็คตำแหน่งของท่อหลอดลมคออีกครั้งว่าไม่มีการดึงรั้ง
การจัดท่า
1. การจัดท่าทีเ่ หมาะสม สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น แผลกดทับ อันตรายต่อเส้นประสาท
ส่วนปลายโดยการรองด้วยวัสดุนิ่ม (jelly หรือผ้า) ทุกตำแหน่งที่เป็นจุดกดทับ
2. การผ่าตัดสมองส่วน supratentorial ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะนอนหงาย หน้าตรงหรือเอียงศีรษะด้านใดด้านหนึง่
ควรระวัง อาจมีการหักพับบริเวณคอมากเกินไป ทำให้เลือดดำกลับสู่หัวใจได้ลำบาก14 สำหรับผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด vertebral การเอียงศีรษะ อาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง
3. การผ่าตัดสมองส่วน infratentorial จะทำผ่าตัดในท่าคว่ำ ตะแคงกึ่งคว่ำ หรือท่านั่ง
การคงระดับการสลบ
1. ส่วนใหญ่ศัลยแพทย์จะทำการยึดศีรษะด้วยMayfield ซึ่งเป็นการกระตุ้นที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีพจรเต้นเร็ว
และความดันโลหิตสูง จึงควรให้ยาเพิ่มในระยะนี้
2. การลงมีดและการเอากะโหลกศีรษะออก ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ซึ่งสามารถทำให้น้อยลงด้วยการ
ฉีดยาชาเฉพาะที่ ซึ่งนิยมใช้ชนิดที่มี epinephine ผสม เพื่อลดการเสียเลือดหลังจากเอากะโหลกศีรษะ
ออก
3. เมือ่ ผ่าตัดเข้าสูเ่ นือ้ สมองผูป้ ว่ ยจะไม่รสู้ กึ เจ็บมาก จึงสามารถลดปริมาณยาทีใ่ ห้แก่ผปู้ ว่ ยได้ สิง่ สำคัญทีว่ สิ ญ
ั ญี
ต้องระวังก่อนการเปิดเยื่อหุ้มสมอง คือ การควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะ เพื่อป้องกันเนื้อสมองยื่น
ออกมาตามรอยกรีด ทำให้เซลล์สมองเกิดอันตรายได้
4. การคงระดับการสลบจะใช้ O2 + Air ร่วมกับยาดมสลบ หรือ total intravenous anaesthesia และ
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ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันอาการสะอึก ไอ และลดความดันในช่องอกทำให้เลือดดำไหลกลับได้ดี
5. ยาระงับปวด นิยมใช้ ที่มีฤทธิ์สั้น เช่น fentanyl เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยตื่นดีเมื่อเสร็จการผ่าตัดและสามารถ
ประเมินอาการทางระบบประสาท
6. ยาอื่นๆ ที่อาจต้องให้ระหว่างการผ่าตัดได้แก่
6.1 Mannitol หยดเข้าหลอดเลือดดำ จะมีผลเพิ่มปริมาณสารน้ำในหลอดเลือดในช่วงแรก จากนั้นจึง
ขับปัสสาวะในเวลาต่อมา
6.2 Phenytoin ใช้ป้องกันอาการชัก หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ระวังภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ
6.3 Steroid ในผู้ป่วยที่เคยได้รับยามาก่อน อาจมีปัญหาการขาด steroid ระหว่างผ่าตัดได้
7. สารน้ำที่ใช้ระหว่างผ่าตัด ควรใช้สารน้ำ isotonic หลีกเลี่ยงชนิดที่มีกลูโคสเพราะภาวะน้ำตาลใน  เลือดสูง
จะทำให้สมองที่ขาดเลือด เกิดภาวะ lactic acidosisได้ง่าย
8. ความดันโลหิต ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตต่ำ ทำให้สมองขาดเลือดความดัน
โลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดในสมองแตกและเลือดออกมากระหว่างผ่าตัด
9. การรักษาอุณหภูมกิ าย ควรให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติหรือต่ำกว่าเล็กน้อย อุณหภูมกิ ายทีต่ ำ่ จะลดการใช้ออกซิเจน
ของสมองมีผลปกป้องสมอง (cerebral protection)
ระยะสิ้นสุดการผ่าตัด
ต้องทำให้นุ่มนวลที่สุด ป้องกันไม่ให้มีการไอหรือเบ่ง
1. ผู้ป่วยที่ถอดท่อหลอดลมคอได้ จะแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ และถอดท่อหลอดลมคอเมื่อผู้ป่วยสามารถ
หายใจเองได้เพียงพอ มีรีเฟล็กซ์กลับมา
2. ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งพิจารณาช่วยหายใจต่อ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัวก่อนผ่าตัด สมองบวมระหว่างผ่าตัด ขณะผ่าตัด
อาจมีการทำลายศูนย์ควบคุมการหายใจหรือเส้นประสาทสมอง ซึ่งจะมีผลต่อการหายใจและรีเฟล็กซ์
ป้องกันการสำลัก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะให้ยาสลบและยาหย่อนกล้ามเนื้อไปจนสิ้นสุดการผ่าตัด
3. ปัจจัยทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ ช้า ได้แก่ ยาสลบยังค้างอยูม่ าก ภาวะขาดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์คงั่ อุณหภูมิ
ต่ำกว่า 35.5 องศาเซลเซียส ความผิดปกติของเกลือแร่ และระบบไหลเวียนเลือดไม่คงที่  
การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น (Post Anasthetic Care Unit)
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น อุปกรณ์ในการให้ออกซิเจน เครื่องเฝ้าระวัง เครื่องดูดเสมหะ  เป็นต้น
2. รับทราบข้อมูลของผู้ป่วย เช่น ชื่อ นามสกุล อาการผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การผ่าตัด และการ
ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด การประมาณการเสียเลือด การทดแทนสารน้ำและเลือด จำนวน
และชนิดของท่อระบายที่ออกจากแผลผ่าตัด
3. เกณฑ์แสดงการฟื้นตัวจากยาระงับความรู้สึกก่อนส่งผู้ป่วยจากห้องพักฟื้นกลับหอผู้ป่วย Postanesthetic
Recovery Score
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3.1 กำลังของกล้ามเนื้อ (Activity)
2 = ขยับแขนหรือขาได้เองหรือตามคำสั่งหรือเหมือนก่อนผ่าตัด
1 = ขยับแขนหรือขาได้เองหรือตามคำสั่ง
0 = ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย
3.2 การหายใจ (Respiration)
2 = หายใจได้ลึกเพียงพอและไอได้มีประสิทธิภาพ
1 = เหนื่อย หายใจตื้น หายใจได้อย่างจำกัด
0 = หยุดหายใจ
3.3 ความดันโลหิต (Circulation)
2 = สูงหรือต่ำไม่เกิน 20 มม.ปรอทของค่าก่อนผ่าตัด
1 = สูงหรือต่ำลงอยู่ในช่วง  20-50 มม.ปรอทของค่าก่อนผ่าตัด
0 = สูงหรือต่ำลงมากกว่า 50 มม.ปรอทของค่าก่อนผ่าตัด
3.4 สติสัมปชัญญะ (Consciousness)
2 = ตื่นดี
1 = ปลุกตื่น เรียกลืมตา
0 = ไม่ตอบสนอง
3.5 ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation)
2 = ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 92% เมื่อหายใจอากาศธรรมดา
1 = ต้องให้ออกซิเจนความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดมากกว่า 90%
0 = ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 92% ถึงแม้ได้รับออกซิเจน
4. ประเมินความเจ็บปวด และให้ยาแก้ปวด ตามแผนการรักษาของวิสัญญีแพทย์
การวัดความรุนแรงของการปวด17
เนื่องจากความปวดเป็นความรู้สึกเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนั้นระดับความรุนแรงของความปวดที่ผู้ป่วยบอก
จะเป็นสิ่งเชื่อถือได้ดีที่สุด (gold standard)
การวัดความปวดโดยอาศัยเครื่องมือ
เครื่องมือสำหรับผู้ใหญ่
เหมาะที่จะให้ผู้ป่วยรายงานความปวดด้วยตนเอง เครื่องมือที่นิยมใช้คือ rating scales มีหลายชนิดดังนี้
4.1 Categorical scales
โดยใช้คำอธิบายระดับความรุนแรงของอาการปวด หรือเรียกว่า Verbal rating scale (VRS) เป็นการ
ประเมินโดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ให้ผู้ป่วยเลือกระดับความรุนแรงของความปวดที่ตรงกับตนเอง
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ระดับความปวด

ค่าคะแนน

ปวดมากที่สุด

3

ปวดปานกลาง

2

ปวดเล็กน้อย

1

ไม่ปวดเลย

0

วิธีนี้มีข้อดีคือ การประเมินทำได้ง่าย รวดเร็ว ข้อเสียคือตัวเลขมีน้อยทำให้ผู้ป่วยถูกจำกัดในการเลือก
ซึ่งอาจไม่ตรงกับระดับความปวดของผู้ป่วยในขณะนั้น
4.2 Visual analogue scale (VAS)
เป็นการใช้เส้นตรงความยาว 10 เซนติเมตร จุดเริ่มด้านซ้ายมือสุด หมายถึงไม่ปวดเลย (0 คะแนน)
จุดสิ้นสุดด้านขวามือสุด หมายถึงอาการปวดที่รุนแรงที่สุด (คะแนน 10) ให้ผู้ป่วยเลือกทำเครื่องหมายบนเส้นตรง
ตรงตำแหน่งที่คิดว่าเป็นระดับการปวดของตนเอง
วิธีนี้มีข้อดี ใช้ง่าย ประเมินได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
ไม่ปวดเลย  

   ปวดรุนแรงที่สุด

4.3 Verbal numerical rating scale (NRS)
วิธีนี้ใช้ตัวเลข (0-10 หรือ 0-100) โดยให้การประเมินความปวด 0 หมายถึงไม่ปวดเลย และ 10(100)
หมายถึง ปวดมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้วิธีนี้ใช้ง่าย ทำได้รวดเร็ว
กรณีการวัดความรุนแรงของความปวด ไม่สามารถวัดได้ดว้ ยวิธกี ารดังกล่าวมาแล้ว ให้ใช้การวัดความปวดด้วย
The FLACC Behavioral Pain Scale ซึ่งสามารถใช้บอกระดับความปวดของผู้ป่วยที่ไม่สามารถบอกเป็นคะแนน
ปวดด้วยตนเองได้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ การประเมินการแสดงออกทางใบหน้า การขยับของขา การเคลื่อนไหว
การร้องไห้ และการตอบสนองต่อการปลอบโยน ซึ่งแต่ละส่วน มีคะแนน 0-2 รวมทั้งหมด 10 คะแนน
ตารางที่ 1 The FLACC Behavioral Pain Scale
Categories
สีหน้า (Face)

ขา (Legs)

Definition

Scoring

เฉย ไม่ยิ้ม
หน้าตาเบะ หรือขมวดคิ้ว ถอยหนี ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเป็นบางครั้ง
คางสั่น กัดฟันแน่น เป็นบ่อยๆ หรือตลอดเวลา

0
1
2

อยู่ในท่าปกติ หรือท่าสบายๆ
อยู่ในท่าไม่สบาย กระสับกระส่าย เกร็ง
เตะหรืองอขาขึ้น

0
1
2
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ตารางที่ 1 The FLACC Behavioral Pain Scale (ต่อ)
Categories

Definition

Scoring

การเคลื่อนไหว
(Activity)

นอนเงียบๆ ท่าปกติ เคลื่อนไหวสบายๆ
บิดตัวไปมา แอ่นหน้าแอ่นหลัง เกร็ง
ตัวงอ เกร็งจนตัวแข็ง หรือสั่นกระตุก

0
1
2

ร้องไห้ (Cry)

ไม่ร้อง ตื่นหรือหลับก็ได้
ครางฮือๆ หรือครางเบาๆ บ่นเป็นบางครั้ง
ร้องไห้ตลอด หวีดร้อง สะอึกสะอื้น บ่นบ่อยๆ

0
1
2

เชื่อฟังดีๆ สบายๆ
สามารถปลอบโยนด้วยการสัมผัส โอบกอด พูดคุยด้วย เพื่อดึงดูด
ความสนใจเป็นระยะๆ
ยากที่จะปลอบโยนหรือทำให้สบาย

0
1

การตอบสนองต่อ
การปลอบโยน
(Consolability)

2

การประเมินความปวดจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย (Behavioral Pain Assessment Scale) สำหรับ
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถบอกระดับความปวดได้ด้วยตนเองใช้การสังเกตทางคลินิก ให้เป็นคะแนน 0-10  
Categories

0

1

2

สีหน้า
(Face)

สีหน้าผ่อนคลาย

หน้านิ่วคิ้วขมวด หน้ายู่ยี่

หน้านิ่วคิ้วขมวดตลอดเวลา
กัดฟันแน่น

ความกระวนกระวาย
(Restlessness)

เงียบ ผ่อนคลาย
เคลื่อนไหวปกติ

กระวนกระวาย
กระวนกระวายตลอดเวลา
กระสับกระส่ายเป็นบางครัง้ เคลื่อนไหวแขนขาและ
ศีรษะ

ความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ*
(Muscle tone)

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มความตึงตัวของกล้าม เกร็ง กล้ามเนื้อแข็ง
ปกติผ่อนคลาย
เนื้อ งอนิ้วมือ นิ้วเท้า

การส่งเสียง **
(Vocalization)

ไม่ส่งเสียงผิดปกติ

ร้องครวญครางเป็น
บางครั้ง

การปลอบโยน
(Consolability)

สบายใจ 
ผ่อนคลาย

ผ่ อ นคลายโดยการสั ม ผั ส ไม่สามารถผ่อนคลายเลย
และพูดคุยดึงความสนใจไป โดยการสัมผัสและพูดคุย
จากความปวดได้

ร้องครวญครางตลอดเวลา

* การประเมินความตึงตัวของกล้ามเนือ้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาไขสันหลังให้ทำเหนือระดับทีม่ กี ารบาดเจ็บ ประเมินผูป้ ว่ ยอัมพาตครึง่ ซีกด้านทีไ่ ม่เป็นโรค
** ไม่สามารถประเมินการส่งเสียงในผู้ป่วยที่มีการช่วยหายใจ
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การประเมินระดับการง่วงซึม (Sedation score)
Sedation score
ลักษณะผู้ป่วย
Categories
0
1
2
3

Definition
รู้สึกตัวดี
ง่วงเล็กน้อย
หลับแต่ปลุกตื่นด้วยเสียงหรือสัมผัส
หลับลึกปลุกไม่ตื่น

เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น
สามารถจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นกลับหอผู้ป่วยได้เมื่อ ปลุกตื่นง่าย รู้สึกตัวดี การหายใจและ Airway
reflex เป็นปกติ สัญญาณชีพเป็นปกติอย่างน้อย 15-30 นาทีไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น เลือดออกมาก
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประสานพยาบาลหอผู้ป่วยและพนักงานเปล เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย
1. การเคลื่อนย้าย วิสัญญีพยาบาลไปกับผู้ป่วยควรมีเครื่องเฝ้าระวัง เช่น เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก  
2. วิสัญญีพยาบาลส่งต่อข้อมูลกับพยาบาลหอผู้ป่วย ดังนี้ ชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย อาการผู้ป่วย ก่อนให้ยา
ระงับความรู้สึก การผ่าตัดและการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด เช่น ภาวะสมองบวม การ
ประมาณการเสียเลือด การทดแทนสารน้ำและเลือด จำนวนและชนิดของท่อระบายที่ออกจากแผลผ่าตัด
ปริมาณยาระงับปวดขณะผ่าตัด
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Appendix 6
พยาบาลหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม/ผู้ป่วยศัลยกรรม ดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด (Postoperative
day 0,1,2,3.....)
การพยาบาลหลังผ่าตัดวันที่ 0-3
1. ประเมินสภาพผู้ป่วย (assessment)18
1.1 อาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
1.2 อาการและอาการแสดงของภาวะพร่องออกซิเจนในร่างกาย
1.3 ภาวะช็อคจากการเสียเลือด
1.4 ภาวะสมดุลของน้ำ และเกลือแร่
1.5 อาการชัก เกร็ง กระตุก
1.6 แผลผ่าตัด ท่อระบาย และความปวด
1.7 อาการแสดงการติดเชื้อในระบบต่างๆ
1.8 การกลืน
1.9 การเกิดแผลที่กระจกตา
1.10 แผลกดทับ
1.11 ความวิตกกังวลของผู้ป่วย
2. การบำบัดทางการพยาบาล (nursing interventions)19
2.1 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
  
2.1.1 จัดท่านอนให้ศีรษะสูง 30 องศา ลำคอตรง สะโพกไม่งอมากกว่า 90 องศา
2.1.2 ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท ทุก 15 นาที 4 ครั้ง
ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมง ตามสภาพอาการของผู้ป่วยจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติ หากพบความผิดปกติ
ให้รายงานแพทย์
     
2.1.3 สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง และรายงานแพทย์
เมื่อพบอาการดังต่อไปนี้
- ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว อาเจียนพุ่งโดยไม่มีอาการคลื่นไส้นำ
- systolic blood pressure จะสูงขึ้น และ diastolic blood pressureจะต่ำลงเล็กน้อย
ไม่ได้สัดส่วนกับ systolic blood pressure ที่เพิ่มขึ้น   แต่ อัตราการหายใจเริ่มเปลี่ยนแปลงและไม่สม่ำเสมอ
(ภาคผนวกที่ 3) ระดับความรู้สึกตัวลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน  
- ค่าความดันในกะโหลกศีรษะมากกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท
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2.1.4 ประเมินความปวด พร้อมบริหารจัดการให้ผู้ป่วยสุขสบาย
2.1.5 ดูแลแผลผ่าตัด และท่อระบายให้ไหลสะดวก ไม่ดงึ รัง้ พร้อมทัง้ ลงบันทึก ลักษณะสี และจำนวน  
กรณีขวดรองรับไม่เป็นสุญญากาศ ให้รายงานแพทย์
   
2.1.6 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาและสังเกตอาการ
ข้างเคียง ถ้าผิดปกติให้รายงานแพทย์ทันที และลงบันทึกอย่างต่อเนื่อง   
2.2 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจ
2.2.1 ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา และวัดระดับความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด ให้อยู่ในระดับมากกว่าหรือ เท่ากับ 95% ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และทุก
1 ชั่วโมง ตามสภาพอาการของผู้ป่วยจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติ
2.2.2 สังเกตและประเมินลักษณะการหายใจ การขยายตัวของทรวงอก และฟังเสียงลมเข้าปอด
ทั้งสองข้าง ถ้าหายใจเร็วมากกว่า 24 ครั้งต่อนาที กระสับกระส่าย เหงื่อออก ริมฝีปากปลายมือปลายเท้าเขียวคล้ำ  
รายงานแพทย์
2.2.3 ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูแลให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และปฏิบัติตามแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
2.2.4 ผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ       
2.2.5 ติดตามผล Arterial Blood gas และรายงานแพทย์
2.3 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันภาวะช็อคจากการเสียเลือด
2.3.1 ประเมินแผลผ่าตัด และบันทึกจำนวนเลือดที่ออกจากท่อระบาย ถ้าออกมากกว่าหรือเท่ากับ
200 ซี.ซี. ต่อชั่วโมง ให้เจาะ Hematocrit พร้อมรายงานแพทย์
2.3.2 ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมง
จนกว่าอาการผู้ป่วยจะคงที่
2.3.3 รายงานแพทย์ทันที เมื่อพบ
- ความดันโลหิตน้อยกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที
- ผลการตรวจความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 30% หรือลดลงจากเดิม 3%
- ผู้ป่วยมีอาการเหงื่อออกตัวเย็น
- ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ซีซี/ก.ก./ชั่วโมง
- CVP น้อยกว่า 8 เซนติเมตรน้ำ
2.3.4 ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ พร้อมบันทึกจำนวนสารน้ำที่เข้าและออกจากร่างกาย
ทุก 1 ชั่วโมง ทุก 8 ชั่วโมง และทุก 24 ชั่วโมง
2.4 การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยคงภาวะสมดุลของน้ำ และเกลือแร่
2.4.1 ดูแลให้ได้รับสารน้ำและเกลือแร่ตามแผนการรักษา
2.4.2 ประเมินอาการที่บ่งบอกถึงภาวะโปแตสเซียมผิดปกติ
- ภาวะโปแตสเซีย่ มต่ำ (< 3.5 mEq/L)  ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว ถ้าไม่ได้รบั การแก้ไข หัวใจหยุดเต้น
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กล้ามเนื้ออ่อนแรง เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องผูก เกิดภาวะด่างในร่างกาย (alkalosis) การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดลดลง
สมองถูกกด ความจำเสื่อม
- ภาวะโปแตสเซี่ยมสูง (>5 mEq/L) ได้แก่ แน่นหน้าอก ชีพจรเต้นช้า คลื่นหัวใจผิดปกติ
ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเดิน กระสับกระส่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอัมพาต
    
2.4.3 ประเมินอาการที่บ่งบอกถึงภาวะโซเดียมผิดปกติ
- ภาวะโซเดียมต่ำ (125 mEq/L) ได้แก่ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
(115-120 mEq/L) ได้แก่ อ่อนเพลียมาก เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นมากกว่า
100 ครั้งต่อนาที กระหายน้ำ เป็นตะคริว อาเจียน
   (110-115 mEq/L) ได้แก่ มีอาการเพ้อ กระสับกระส่าย ไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตต่ำ
ชีพจรเต้นช้า ปัสสาวะออกน้อย เหงื่ออกมาก มือเท้าเย็น (ภาวะช็อค)
- ภาวะโซเดียมสูง (>148 mEq/L) ได้แก่ กระหายน้ำ ซึม หมดสติ ความดันโลหิตสูง
หัวใจล้มเหลว
2.4.4 บันทึกจำนวนลักษณะสีของปัสสาวะทุกชั่วโมง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 200 ซี.ซี. ต่อชั่วโมง
ติดต่อกัน 2 ชั่วโมง สีใส และค่าความถ่วงจำเพาะ < 1.005 แสดงถึงภาวะเบาจืด ติดตามผลอิเลคโตรไลท์ตามแผน
การรักษา และรายงานแพทย์
2.4.5 ประเมินภาวะ Salt Wasting และ SIADH จากจำนวนปัสสาวะและผลการตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการพร้อมทั้งรายงานแพทย์
2.5 กิจกรรมพยาบาลในการป้องกันอันตรายและเมื่อเกิดการชัก เกร็ง กระตุก
                   2.5.1 เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน
          
2.5.2 กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยชัก จัดท่าให้ผปู้ ว่ ยนอนตะแคงหน้าไปด้านทีไ่ ม่มแี ผลผ่าตัด  ดแู ลทางเดินหายใจให้โล่ง
ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ยกที่กั้นเตียงขึ้น ใช้หมอนกั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของร่างกาย ไม่งัดขากรรไกรและ
ใส่สิ่งของในปาก ไม่ผูกยึด สังเกตและบันทึกลักษณะการชัก ระยะเวลา ความถี่ ระดับความรู้สึกตัว รายงานแพทย์                    
             
2.5.3 ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ และอาการทางระบบประสาท
                    2.5.4 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยากันชักตามแผนการรักษาและสังเกตอาการข้างเคียงของยา
     
2.5.5 ภายหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง ยกที่กั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการตกเตียง                              
    
2.5.6 ดูแลจัดสิง่ แวดล้อมให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปราศจากสิง่ กระตุน้ และปลอดภัย
19
จากอุบัติเหตุ
    
2.5.7 ติดตามผลระดับยากันชักตามแผนการรักษาและรายงานแพทย์                  
2.6 กิจกรรมการพยาบาลในการบรรเทาความปวด
    
2.6.1 จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สุขสบาย ไขหัวเตียงสูง 15-30 องศา  เพื่อลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ
และดูแลไม่ให้นอนทับแผลผ่าตัดหรือเกิดการดึงรั้งสายท่อระบาย
                  2.6.2 ประเมินความปวดแผลผ่าตัด โดยใช้ Pain scale ทุก 4-6 ชั่วโมง และหลังการได้รับการ
จัดการความปวด ดูแลประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดตามแผนการรักษา                    
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                  2.6.3 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษา และสังเกตอาการข้างเคียงของยา
2.6.4 ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดเวลาเยี่ยมให้เหมาะสมกับเวลาพักผ่อนและความต้องการของผู้ป่วย
2.7 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในระบบต่างๆ
                  2.7.1 ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล
                  2.7.2 วัดและบันทึกอุณหภูมิในร่างกายทุก 4 ชั่วโมง
                 2.7.3 สังเกตและบันทึกลักษณะปริมาณ สี กลิ่นของสิ่งคัดหลั่งจากแผลผ่าตัดและน้ำไขสันหลัง                        
                   2.7.4 ดูแลให้แผลผ่าตัดและผ้าปิดแผลแห้งสะอาดอยู่เสมอ แต่ถ้าพบแผลมีสิ่งคัดหลั่งซึมมากให้
รายงานแพทย์เพื่อเปลี่ยนและทำแผลใหม่โดยยึดหลักปราศจากเชื้อ
          2.7.5 ดูแลให้ระบบการไหลของท่อระบายต่างๆ เป็นระบบปิด และไม่ให้มีการ หัก พับ งอ
  
2.7.6 สังเกตอาการ และอาการแสดงออกของการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดบริเวณศีรษะ ได้แก่ ปวด
บวม แดง ร้อน มีสิ่งคัดหลั่งที่ผิดปกติ เช่น หนอง น้ำหล่อสมอง และไขสันหลัง หากพบออกทางบาดแผล จะเป็นโอกาส
ให้มีการติดเชื้อภายในสมอง
             
2.7.7 ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา และสังเกตอาการข้างเคียง
            
2.7.8 ติดตามการรายงานผลการส่งเพาะเชื้อสิ่งคัดหลั่งจากแผล เสมหะ น้ำไขสันหลัง ปัสสาวะ
ตามแผนการรักษา
2.8 การป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากลิ่มเลือดอุดตัน (ภาคผนวกที่ 15)
2.9 การพยาบาลป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความผิดปกติจากการกลืนตามแนวทางการปฏิบัติ
การกลืนอย่างปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 11)
2.10 การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) ในกรณีที่ตาปิดไม่สนิท
2.10.1 สังเกตและบันทึกอาการตาแดง ขี้ตา  
2.10.2 ดูแลทำความสะอาดตา ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ หยอดหรือป้ายยาตามแผนการรักษา
2.10.3 ปิดตาด้วย eye shield ป้องกันการขยี้ตา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการกระพริบตาบ่อยๆ
ตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ เพื่อไม่ให้กระจกตามีแผลเพิ่มมากขึ้น
2.10.4 ปิดเปลือกตาบนด้วย Micropore  
2.11 การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
                 2.11.1 ประเมินและบันทึกการป้องกันการเกิดแผลกดทับโดยใช้ Braden scale
2.11.2 ดูแลความสะอาดของร่างกายทั่วไป และบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุ ไม่ให้มีการอับชื้น ทาโลชั่น
บริเวณผิวหนังทั่วไป ทาวาสลีนบริเวณสะโพกและก้นกบ
                 2.11.3 กรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือไม่รู้สึกตัว พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง
อย่างนุ่มนวล ห้ามดึงหรือลากผู้ป่วย สังเกตรอยแดงตามปุ่มกระดูก
                 2.11.4 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำและอาหาร อย่างเพียงพอ
                 2.11.5 ทำ Passive และ Active exercise เมื่อผู้ป่วยมีความพร้อม เพื่อป้องกันการยึดติดของข้อ  
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2.11.6 ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับตามแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับ  
เช่นที่นอนลม เป็นต้น
2.12 การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ และภาพลักษณ์
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
2.12.1 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติ พบแพทย์  ซักถามข้อสงสัย สร้างความมั่นใจ และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
                2.12.2 ให้กำลังใจช่วยเหลือประคับประคองแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
                     2.12.3 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ใช้สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจตามความเหมาะสม
3. การ Ambulate ผู้ป่วย
      
3.1 นอนพักบนเตียง ปรับไขหัวเตียงตามแผนการรักษา  
        3.2 ในรายที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง ช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง
3.3 กรณีที่แพทย์ให้ลุกเดินได้ ต้องประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
3.4 ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยลุกเดิน และเฝ้าระวังความปลอดภัย
4. การสอนและทบทวนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
4.1 ระวังไม่ให้สายระบายต่างๆ พับงอหรือเลื่อนหลุด ห้ามดึงสายและแกะเกาแผล
4.2 การหายใจและการไออย่างมีประสิทธิภาพ
   
4.3 เปลี่ยนท่านอน ทุก 2 ชั่วโมง
4.4 ประเมินความปวดด้วยตนเอง  
4.5 การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว มีของเหลวไหลออกจากแผล
พยาบาลหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม/ผู้ป่วยศัลยกรรม ดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัดทางโพรงสฟีนอยด์
(Postoperative day 0, 1, 2, 3.....)
การพยาบาลหลังผ่าตัดวันที่ 0, 1, 2, 3
1. การประเมินสภาพผู้ป่วย (assessment) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองทั่วไป ยกเว้น
ข้อ 1.8 1.9   
2. การบำบัดทางการพยาบาลเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัดทางโพรงสฟีนอยด์      
2.1 ผูป้ ว่ ยมีผา้ อัดในช่องจมูก (nasal packing) หรือ ท่อยาง (drain) ออกจากห้องผ่าตัด อาจเกิดเยือ่ จมูก
บวม หายใจลำบาก พยาบาลแนะนำการหายใจทางปาก หลีกเลี่ยงการสูดหรือเป่าลมผ่านทางจมูก ไม่ไอหรือจามแรง  
และห้ามแคะแกะเกาบริเวณรูจมูก
2.2 ให้ O2 mask with humidified
         2.3 Ambulation หลังผ่าตัด 1 วัน
2.4 ประเมินอาการปวดหลังผ่าตัด และให้ยาตามแผนการรักษา
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2.5 ประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) โดยเฉพาะในผู้ป่วย จมูกและขากรรไกรใหญ่
(acromegly)
      
2.6 กรณีผู้ป่วยผ่าตัดเข้าใต้ริมฝีปากแทนการเข้าทางช่องจมูก ห้ามใช้แปรงสีฟันอย่างน้อย 10 วัน ให้
บ้วนปาก (oral care) ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ21
2.7 ประเมินติดตามภาวะเบาจืดโดย บันทึกจำนวนลักษณะสีของปัสสาวะทุกชัว่ โมง ถ้ามีจำนวนมากกว่า
200 ซี.ซี. ต่อชัว่ โมงติดต่อกัน 2 ชัว่ โมง สีใส และค่าความถ่วงจำเพาะ < 1.005  ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ตามแผนการรักษาและรายงานแพทย์  
2.8 ห้ามสอดใส่สายทุกชนิดทางจมูก
             2.9 ประเมินภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม
                2.9.1 ประเมินการสูญเสียการมองเห็น โดยตรวจสอบ visual acuity (ความชัดเจนของการมองเห็น)
visual fields (ลานสายตา) และ extraocular movement (การเคลือ่ นไหวของลูกตาหรือการกรอกตา) ทุก 1 ชัว่ โมง
ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด22 กรณีพบผิดปกติรายงานแพทย์
                   2.9.2 ประเมินการรั่วของน้ำไขสันหลังทางช่องจมูก (Cerebrospinal fluid rhinorrhea)
                          2.9.2.1 ประเมินติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและสอนแนะนำให้ผู้ป่วยว่ากรณีมีของเหลวไหล
ออกจากช่องจมูกหรือไหลลงในปาก มากผิดปกติ มีรสเค็มหรือขม สีของเหลวต่างจากน้ำลายหรือเลือดปน (สีเหลืองอ่อน
ของ CSF) ต้องแจ้งพยาบาล ให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง และรายงานศัลยแพทย์ทันที เพื่อพิจารณาให้การรักษา โดย LP
เพื่อระบาย CSF (Lumbar drainage) การให้ยาฆ่าเชื้อ และการผ่าตัดปิดรอยรั่ว
                            2.9.2.2 พยาบาลจะต้องทำความสะอาดใต้ช่องจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากกรณีที่มี CSF
rhinorrhea ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อและปิดผ้า gauze sterile รองรับ CSF ลักษณะคล้ายหนวด (moustache
dressing)26 dressing และเปลี่ยนผ้า gauze ใหม่ เมื่อของเหลวซึมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ภาพที่ 2 แสดง gauze sterile รองรับ CSF ลักษณะคล้ายหนวด         
     
2.9.2.3 ประเมินการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง25 (meningitis) โดยประเมินอาการ
ไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คอแข็ง ไวต่อการกระตุ้นด้วยแสง รายงานแพทย์ทันที
2.9.3 ประเมิน GCS และอาการทางระบบประสาทเพราะอาจเกิด subdural hematoma22 รายงาน
แพทย์ทันที
2.10 ประเมินภาวะเลือดกำเดาไหล22 (epistaxis) ภายหลัง off nasal packing หรือ drain ในวันที่ 2-3
หลังการผ่าตัด พบว่ามีเลือดกำเดาไหล รายงานแพทย์ทันที
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กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลห้องผ่าตัด
1. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย แผลผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด  
2. ตรวจสอบตำแหน่งและการทำงานท่อระบายที่ใส่ในแผล  
3. ทบทวนและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด และตอบข้อซักถามผู้ป่วยและญาติ
4. บันทึกรายงานการพยาบาลหลังผ่าตัดและส่งต่อข้อมูลการดูแลแก่พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
กิจกรรมการพยาบาล : วิสัญญีพยาบาล
1. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อประเมินความปวดและภาวะแทรกซ้อนหลังได้ยาระงับความรู้สึก  
2. ทบทวนคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังได้ยาระงับความรู้สึกและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติซักถาม  
3. บันทึกสรุปข้อมูลการเยี่ยม
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Appendix 7
พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
กิจกรรมพยาบาลหลังผ่าตัดวันที่ 4-7
1. ประเมินสภาพผู้ป่วย (assessment)
1.1 ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพ และอาการทางระบบประสาท ทุก 4 ชัว่ โมง ตามสภาพอาการผูป้ ว่ ย
จนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติ (ความถี่ต่างกัน)
1.2 สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
       1.3 ประเมินแผลผ่าตัดมีลักษณะ ปวด บวม แดงร้อน หรือมีหนองซึมออกมาหรือไม่            
2. กิจกรรมทางการพยาบาล (nursing interventions)
      2.1 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
              2.1.1 ตรวจสอบและบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท ทุก 4 ชั่วโมง ตามสภาพ
อาการผู้ป่วย (ความถี่ต่างกัน)
              2.1.2 สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ถ้าพบผู้ป่วยมีภาวะ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง ต้องให้การพยาบาล และรายงานแพทย์ทันที
    
2.1.3 การจัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา เพื่อเพิ่มการไหลกลับของเลือดดำจากสมอง สำหรับผู้ป่วย
ที่ทำผ่าตัดเนื้องอกก้อนใหญ่ให้จัดนอนตะแคงด้านที่มีการทำผ่าตัดอยู่ด้านบนป้องกันภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
(App6)
    
2.1.4 ประเมินและบริหารจัดการความปวด
          2.1.5 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและสารน้ำตามแผนการรักษา
        2.1.6 บันทึกจำนวนสารน้ำเข้าและออกจากร่างกายทุก 8 ชั่วโมงหรือตามแผนการรักษา                
            2.1.7 อธิบายให้ผปู้ ว่ ยงดกิจกรรมทีม่ ผี ลต่อ Valsava’s maneuver เช่นไอจามแรงๆ เบ่งถ่ายอุจจาระ
เป็นต้น
            2.1.8 วางแผนให้ทำกิจกรรมพยาบาลทีไ่ ม่รบกวนเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงให้อยูใ่ นเวลา
เดียวกัน (A6)
          2.1.9 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้แก่
1) จัดท่านอนให้ศีรษะสูง 15-30 องศา ลำคอตรงและสะโพกไม่พับงอมากกว่า 90องศา
2) ดูดเสมหะให้ออกซิเจน 100% ก่อนและหลังดูดเสมหะเสมอ
2.2 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันอุบัติเหตุจากการชัก เกร็ง กระตุก
        2.2.1 เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ได้แก่  Oropharyngeal airway เครื่องดูดเสมหะ
ออกซิเจน
             2.2.2 สังเกตและบันทึกลักษณะการชัก ระยะเวลา ความถี่ ระดับความรู้สึกตัว
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             2.2.3 ในกรณีที่เกิดการชัก ให้จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงหน้าไปด้านที่ไม่มีแผลผ่าตัดและดูแลทางเดิน
หายใจให้โล่ง ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ พร้อมรายงานแพทย์ทันที
           2.2.4 ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ และอาการทางระบบประสาท
2.2.5 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยากันชักตามแผนการรักษา และสังเกตอาการข้างเคียงของยา                           
2.2.6 ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ จัดสิง่ แวดล้อมให้ปราศจากสิง่ กระตุน้ และปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ
2.3 กิจกรรมการพยาบาลในการส่งเสริมการหายของแผลผ่าตัด
           2.3.1 ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น ลักษณะของแผล ภาวะทุพโภชนาการและ
โรคร่วมของผู้ป่วย
2.3.2 สังเกตลักษณะแผลที่ผิดปกติเช่น อักเสบ บวม แดงร้อน แผลมีกลิ่นเหม็นหรือแผลมีหนองไหล
            2.3.3 แนะนำอาหารที่ส่งเสริมการหายของแผล ได้แก่ อาหารที่มีโปรตีนและวิตามินซีสูง
2.4 กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในระบบต่างๆ                       
2.4.1 ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล
           2.4.2 วัดและบันทึกอุณหภูมิของร่างกายทุก 4 ชั่วโมง
         
2.4.3 ปิดแผลผ่าตัดด้วยผ้าปราศจากเชื้อนาน 24-48 ชั่วโมง กรณีจำเป็นต้องทำความสะอาดแผล
ผ่าตัด ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด และล้างมือก่อนหลังการให้การพยาบาล
    
2.4.4 กรณีที่ผู้ป่วยใส่ท่อระบาย ดูแลให้อยู่ในระบบปิด และให้การพยาบาลด้วยหลักปราศจากเชื้อ
อย่างเคร่งครัด
         2.4.5 ให้ยาตามแผนการรักษา
2.4.6 ติดตามการรายงานผลการส่งเพาะเชื้อ สิ่งคัดหลั่งจากแผล น้ำไขสันหลัง ตามแผนการรักษา
            2.4.7 เฝ้าระวังการติดเชื้อในตำแหน่งแผลผ่าตัดการสังเกตอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ  
             2.4.8 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลแผลผ่าตัด
2.5 กิจกรรมเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ
2.5.1 ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนลำบาก (ภาคผนวกแนวทางการปฏิบัติการกลืนอย่างปลอดภัย)
2.5.2 ประเมินการทำงานของลำไส้
2.5.3 ประเมินภาวะทุพโภชนาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
2.5.4 ดูแลให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ
2.5.5 แนะนำให้ญาติจัดอาหารที่ผู้ป่วยชอบ และไม่ขัดกับแผนการรักษา
2.5.6 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.6 กิจกรรมเพือ่ ป้องกันการขาดฮอร์โมนในรายทีเ่ ป็นเนือ้ งอกบริเวณต่อมพิทอู ติ าลีและต่อมไฮโปธาลามัส
2.6.1 ดูแลให้ได้รับยาฮอร์โมนตามแผนการรักษา
2.6.2 ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับฮอร์โมน เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร  
2.6.3 บันทึกจำนวนน้ำเข้า-ออกจากร่างกาย
2.6.4 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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2.7 กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่กระจกตา (App. 6)       
          2.8 กิจกรรมส่งเสริมความสุขสบายและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
2.8.1 ดูแลความสุขสบายทั่วไป เช่น การนอนหลับ คลื่นไส้อาเจียน
2.8.2 ดูแลความสะอาดของร่างกาย
2.8.3 ดูแลความปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม
2.9 กิจกรรมส่งเสริมการขับถ่าย
2.9.1 ดูแลรับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้
2.9.2 ดูแลดื่มน้ำ วันละ 2,000-3,000 ซี.ซี. หรือตามแผนการรักษา
2.9.3 ดูแลได้รับยาระบายตามแผนการรักษาของแพทย์
2.9.4 ดูแลให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
2.10 กิจกรรมส่งเสริมผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางด้านการสื่อสาร
2.10.1 เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
2.10.2 กระตุ้นให้ผู้ป่วยให้มีการสื่อสาร
2.11 กิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจ
2.11.1 ประสานให้ผู้ป่วยและญาติ พบแพทย์ เพื่อรับฟังการดำเนินของโรค และแผนการรักษา
พร้อมซักถามข้อสงสัย สร้างความมั่นใจ และมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล
2.11.2 ให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยความนิ่มนวล ให้กำลังใจ แสดงท่าทีเข้าใจ และมีการพูดคุยซักถาม
อย่างสม่ำเสมอ และจัดหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม     
2.11.3 ช่วยเหลือประคับประคองด้านจิตใจแก่ครอบครัวผู้ป่วย
2.11.4 เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้ใช้สง่ิ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจตามความต้องการอย่างเหมาะสม
3. การ Ambulate ผู้ป่วย
3.1 ดูแลให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เช่น การนั่งรับประทานอาหารเองบนเตียงหรือลุกเดินเข้า
ห้องน้ำ
3.2 ช่วยพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง ในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3.3 ในรายที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงส่งกายภาพบำบัดโดยแบ่งเป็น
        3.3.1 Active Exercise คือ ผู้ป่วยออกแรงขยับข้อหรือแขน-ขา
        3.3.2 Passive Exercise คือ ผู้บำบัดออกแรงขยับข้อหรือแขน-ขาให้ผู้ป่วย
4. วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในระยะแรก การสอนและทบทวนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเกี่ยวกับ
4.1 การรับประทานอาหาร
4.2 การออกกำลังกาย
4.3 การดูแลแผล
4.4 การสังเกตสิ่งผิดปกติ
4.5 การรับประทานยา
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Appendix 8
การดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคอง (palliative care)
คำจำกัดความ : Palliative care (WHO 2002)36
เป็นแนวทางการดูแลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งเผชิญกับโรคที่คุกคามชีวิต (HIV,
chronic illness, critical illness) โดยให้การป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานแบบองค์รวม สำหรับการ
วินจิ ฉัยผูท้ ตี่ อ้ งการ palliative care แต่เนิน่ ๆ การประเมินต้องให้ครอบคลุมสมบูรณ์ทกุ ด้าน ดูแลความปวด และอาการ
ทรมานอื่นๆ อย่างครบองค์รวม อาจร่วมกับเคมีบำบัด การฉายแสง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เข้าใจ
และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดการทรมาน
กิจกรรมการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วย
1. ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ย ถึงภาวะโรคซึง่ อยูใ่ นระยะทีไ่ ม่อาจจะรักษาให้หายได้ดว้ ยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่
ซึ่งในขณะนี้การดูแลผู้ป่วยเป็นแบบประคับประคอง โดยไม่เร่งรัดหรือไม่จงใจยืดยื้อชีวิตของผู้ป่วย
2. ค้นหาสิ่งที่ค้างคาใจ และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบ
3. ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติตลอดระยะเวลารักษาตัวอยู่ในสถานบริการ
4. เปิดโอกาสให้ซักถาม และระบายความรู้สึก ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและเข้าใจ
5. ให้ความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตและ
หลังจากเสียชีวิตแล้ว
6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องการกลับไปรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรมการให้คำปรึกษาสำหรับญาติ
1. ให้ขอ้ มูลกับญาติถงึ การดำเนินของโรคของผูป้ ว่ ย ตามแผนการรักษาของแพทย์ และการปฏิบตั ติ วั เตรียมการ
ไว้รองรับเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต
2. ให้ขอ้ มูลและข้อควรระวังเกีย่ วกับยา การผ่าตัด หรือการรักษาอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มผี ลทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการ
แพทย์รับรอง
3. เตรียมพิธีการทางศาสนา
4. การเตรียมบ้านรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไป
5. การจัดการพินัยกรรมของผู้ป่วย หนี้สิน และทรัพย์สิน
6. ช่วยจัดการสิ่งที่ค้างคาใจที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเสียชีวิตอย่างสงบ
7. เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตให้คำแนะนำในการเผชิญกับความเศร้าโศกสูญเสีย
8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
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กิจกรรมการพยาบาล :
1. วางแผนการให้การบริการ เมื่อค้นพบผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง (โดยใช้แบบประเมิน
Palliative performance scale: PPS V2)
2. ปรึกษา Palliative care team
3. ประเมินภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติเป็นระยะๆ
4. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพวางแผนการดูแลผู้ป่วย ให้สุขสบาย ไม่ปวด คงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนวาระ   
สุดท้าย
        5. ร่วมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ด้วยวิถีที่ผู้ป่วยและญาติต้องการ, HHC
6. ส่งต่อการให้บริการเมื่อผู้ป่วยย้ายที่อยู่ไปยังหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ยุติการให้บริการเมื่อผู้ป่วยปฏิเสธการรับบริการ ย้ายออกนอกเขตบริการสาธารณสุขพื้นที่
8. ให้การดูแลครอบครัวหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิต
Department of Family Medicine, Ramathibodi Hospital
ตารางที่ 2 Palliative Performance Scale (PPSv2) ฉบับภาษาไทย37
PPS
Level

ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว

กิจกรรมและ
ความรุนแรงของโรค

100%

ปกติ

ทำงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
ไม่มีโรค

ปกติ

ปกติ

ปกติ

90%

ปกติ

ทำงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
เริ่มหลักฐาน ของตัวโรค

ปกติ

ปกติ

ปกติ

80%

ปกติ

ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แต่ต้องใช้
ความพยายาม เริ่มหลักฐานของตัวโรค

ปกติ

ปกติหรือลดลง

ปกติ

70%

ลดลงกว่าปกติ

ไม่สามารถทำงานปกติ
ตัวโรคค่อนข้างรุนแรง

ปกติ

ปกติหรือลดลง

ปกติ

60%

ลดลงกว่าปกติ

ไม่สามารถทำงานอดิเรกหรืองานบ้าน
ตัวโรคค่อนข้างรุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็น
บางครั้ง

ปกติหรือลดลง ปกติหรือสับสน

50%

ส่วนใหญ่นั่ง/นอน

ไม่สามารถทำงานใดๆ ตัวโรครุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็น
ส่วนใหญ่

ปกติหรือลดลง ปกติหรือสับสน

40%

ส่วนใหญ่นอน

ไม่สามารถทำกิจกรรม
ส่วนใหญ่ ตัวโรครุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือ
เกือบทั้งหมด

ปกติหรือลดลง ปกติหรือง่วงซึม
+/- สับสน

การดูแลตนเอง การกินอาหาร

ความรู้สึกตัว
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ตารางที่ 2 Palliative Performance Scale (PPSv2) ฉบับภาษาไทย37 (ต่อ)
PPS
Level

ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว

กิจกรรมและ
ความรุนแรงของโรค

30%

อยู่บนเตียงตลอด

ไม่สามารถทำกิจกรรม ส่วนใหญ่
ตัวโรครุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือ
ทั้งหมด

ปกติหรือลดลง ปกติหรือง่วงซึม
+/- สับสน

20%

อยู่บนเตียงตลอด

ไม่สามารถทำกิจกรรม ใดๆ
ตัวโรครุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือ
ทั้งหมด

ลดลงมากหรือ ปกติหรือง่วงซึม
เพียงจิบน้ำ
+/- สับสน

10%

อยู่บนเตียงตลอด

ไม่สามารถทำกิจกรรม ใดๆ ตัวโรค
รุนแรง

ต้องการความ
ช่วยเหลือ
ทั้งหมด

การดูแลตนเอง การกินอาหาร

ไม่กินหรือ
ดื่มน้ำเลย

ความรู้สึกตัว

ง่วงซึมหรือ
ปลุกไม่ตื่น 

+/- สับสน

เสียชีวิต
** แปลเป็นภาษาไทยโดย พญ.ดาริน จตุรภัทรพร
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผู้ป่วย Palliative care จะอยู่ในระดับตั้งแต่ 0-40%
วิธีการใช้ PPS
1. ให้เริ่มประเมินโดยอ่านตารางในแนวขวาง จากซ้ายไปขวา
2. เริ่มอ่านจากการเคลื่อนไหวแล้วจึงอ่านคอลัมน์ถัดไป คอลัมน์ซ้ายสุดจะเป็นตัวกำหนดว่า ไม่สามารถให้คะแนนใน
คอลัมน์ถัดไปสูงขึ้นกว่านี้ได้ เช่น ถ้าผู้ป่วยได้คะแนนเรื่องการเคลื่อนไหวได้ 40% แม้ว่าคะแนนช่องถัดมาทางด้านขวา
ของตารางจะเกิน 40% ตามช่องซ้ายสุดเท่านั้น
3. ไม่สามารถให้คะแนนระหว่างกลางเช่น 45% ได้ ผู้ประเมินต้องเลือกว่าจะให้คะแนน 40% หรือ 50% ขึ้นกับว่าคะแนนใด
ใกล้เคียงกับความสามารถผูป้ ว่ ยในเวลาทีป่ ระเมินมากทีส่ ดุ ประโยชน์ของการประเมิน PPS คือ เพือ่ ใช้ตดิ ตามผลการรักษา
ประเมินภาระงานของผู้ดูแลผู้ป่วย และใช้ประเมินการพยากรณ์โรคโดยคร่าวๆ
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Appendix 9
การวางแผนการจำหน่าย และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
การวางแผนการจำหน่าย
1. ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
1.1 สัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาท (vital signs, neurological signs, neurological deficit)
1.2 การประเมินกิจวัตรประจำวัน (โดยใช้ Barthel Index: BI) (ภาคผนวกที่ 2)
1.3 สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ (mood and mental status)
1.4 อาหารและยา
1.5 การสื่อสาร (communication)
1.6 การรับรู้ (perception)  
1.7 การขับถ่าย
2. ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัว/ผู้ดูแล
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ความก้าวหน้าของโรค ความรู้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.2 ความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์สังคมและเศรษฐกิจ
2.3 สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วย
2.4 ทักษะในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
2.5 แรงสนับสนุนทางสังคม
2.6 ความเชื่อ ค่านิยม
3. การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแล
		 ด้านผู้ป่วย
3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้านหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง
3.2 ฝึกทักษะในการฟื้นฟูสภาพ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกลืนอาหาร การพูด การเคลื่อนไหว
3.3 การสังเกตอาการผิดปกติ (ภาคผนวกที่ 13)
3.4 การป้องกันอันตรายจากการชัก (ภาคผนวกที่ 13)
3.5 ให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้านภายหลังได้รับการฉายแสง หรือหลังได้รับยาเคมี
บำบัด (ภาคผนวกที่ 12)
		 ด้านครอบครัวและผู้ดูแล
3.6 ประสานการเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.7 ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านในกรณีที่ได้รับการฉายแสงหรือ
หลังได้รับยาเคมีบำบัด
3.8 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค  ฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (ภาคผนวก 13)
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3.9 การสังเกตอาการผิดปกติ (ภาคผนวก 13)
3.10 การป้องกันอันตรายจากการชัก (ภาคผนวก 13)
4. ดูแลปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อม เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (ภาคผนวก 14)
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งประโยชน์ต่างๆ และกระบวนการส่งต่อ ผู้ป่วยในชุมชนตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย
เพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง
6. การส่งต่อเพื่อฉายแสงและเคมีบำบัด หรือการส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลต้นสังกัดตามสิทธิ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ถึงแผนการรักษา และพบแพทย์เพื่ออธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องส่งต่อไปเพื่อฉายแสง
และเคมีบำบัด หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลต้นสังกัดเพื่อการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
และญาติ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
7. ประสานการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
8. ส่งต่อและประสานงานเครือข่ายเพื่อการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
9. ให้ผู้ป่วยหรือญาติลงนามยินยอมในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน
10. การติดตามผู้ป่วยมาตรวจตามนัดและเปิดโอกาสให้ปรึกษาทางโทรศัพท์
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์)
1. การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
การประเมินสภาพร่างกาย  การรับรู้ สัญญาณชีพ อาการแสดงทางระบบประสาท  การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน
(โดยใช้ Barthel Index: BI) อาหารและยา การสื่อสาร การสังเกตอาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัด  
หรือจากการฉายแสง ประเมินความรู้และการปฏิบัติตนที่บ้านในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง
อาการผิดปกติ และสภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ ประเมินสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ฯลฯ
(ภาคผนวกที่ 13)
* ประเมิน BI < 75 คะแนน ให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อในครั้งที่ 2, 3, 4
* ประเมิน BI > 75 คะแนน ให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อในครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 3-4) และลงบันทึกพร้อมยุติ
การให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน พร้อมส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพได้
2. วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน สอนสาธิต ทบทวน
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ในเรื่อง  
- การเคาะปอด      
- การดูดเสมหะ   
- การให้อาหารทางสายยาง  
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   
- การทำกายภาพบำบัด   
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- การป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกลื่นล้ม
- การให้ยา และฤทธิ์ข้างเคียงของยา  
การสังเกตอาการผิดปกติ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองเช่น
- การป้องกันการติดเชื้อในสมองและแผลผ่าตัด  
- ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง  
- ปอดบวม  
- การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ  
- แผลกดทับ  
- ข้อยึดติด  
- ภาวะซึมเศร้า  
รวมทั้งแนะนำให้มาพบแพทย์ตามนัด และแนะนำแหล่งประโยชน์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (เบอร์หน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน 1669)
3. ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
4. บันทึกข้อมูลการเยี่ยม
5. นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านครั้งที่ 2 (1-2 สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งที่ 1)
ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4 ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงและ
แก้ปัญหาจากการเยี่ยมครั้งที่ 1
* ประเมิน BI < 75 คะแนน ให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อในครั้งที่ 3,4
* ประเมิน BI >75 คะแนน
ลงบันทึกพร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน และส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน
รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพได้
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านครั้งที่ 3 (3-4 สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งที่ 2)
ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4 ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงและ
แก้ปัญหาจากการเยี่ยมครั้งที่ 2
* ประเมิน BI < 75 คะแนน ให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อในครั้งที่ 4
* ประเมิน BI >75 คะแนน
ลงบันทึกพร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน และส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน
รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพได้
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านครั้งที่ 4 (3-4 สัปดาห์หลังการเยี่ยมครั้งที่ 3)
ให้การพยาบาลการดูแลสุขภาพที่บ้านเหมือนครั้งที่ 1 ข้อที่ 1-4   พร้อมยุติการให้บริการการดูแลสุขภาพ
ที่บ้านและส่งต่อไปยังเครือข่ายหรือสถานบริการใกล้บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้
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ภาคผนวกที่ 1
การประเมินอาการทางระบบประสาท (neurological assessment)
1. ระดับการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวโดยใช้ Glasgow Coma Scale (GCS)
การลืมตา (Eye opening)    
- ลืมตาได้เอง
4
คะแนน
- ลืมตาเมื่อเรียก
3
คะแนน
- ลืมตาเมื่อรู้สึกเจ็บปวด 2
คะแนน
- ไม่ลืมตาเลย
1
คะแนน
          การตอบสนองต่อการเรียกหรือการพูด (Verbal Response)
- พูดคุยได้ไม่สับสน
5
คะแนน
- พูดคุยได้แต่สับสน
4
คะแนน
- พูดเป็นคำๆ
3    คะแนน
- ส่งเสียงไม่เป็นคำพูด 2
คะแนน
- ไม่ออกเสียงเลย
1
คะแนน
การเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด (Movement)  
    
- ทำตามคำสั่งได้
6
คะแนน
- ทราบตำแหน่งที่เจ็บ
5
คะแนน                                
- ชักแขน ขาหนีเมื่อเจ็บ 4
คะแนน
  
- แขนงอผิดปกติ
3
คะแนน
- แขนเหยียดผิดปกติ
2
คะแนน
- ไม่เคลื่อนไหวเลย
1
คะแนน
คะแนนรวม = 15 คะแนน เมื่อประเมินซ้ำ ถ้าคะแนนประเมินต่ำกว่าเดิม 1-2 คะแนน ให้รายงาน
แพทย์ทันที
หมายเหตุ : ลืมตาโดยไม่มี Response เลย ให้ 1 คะแนน
                           
: ถ้าใส่ท่อช่วยหายใจให้ใส่ VT                                               
                                     : กรณีผู้ป่วย พูดไม่ชัด ให้ใส่คำว่า V aphasia
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: การประเมินแขนขาให้ประเมินแขนขาข้างที่ดีที่สุด
2. ขนาดรูม่านตา และปฏิกิริยาต่อแสง

			

B = Brisk
มีปฏิกิริยาต่อแสงไฟฉาย
S = Sluggish
มีปฏิกิริยาต่อแสงไฟฉายช้า
N = No reaction ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงไฟฉาย
C = Close
ตาปิด
*ขนาด pupil ปกติ 2–3 mm. มีปฏิกริยาต่อแสง
(ควรให้ความใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของขนาดรูม่านตาต่อปฏิกริยาต่อแสง)

3. กำลังของแขน ขา (motor power) มี 6 ระดับ grade 0-5
Grade 0 หมายถึง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้     
Grade 1 หมายถึง มีการเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย (กระดิกนิ้วได้)             
Grade 2 หมายถึง มีการเคลื่อนไหวขยับแขน ขาได้ในแนวราบ
Grade 3 หมายถึง มีการเคลื่อนไหวขยับยกแขน ขาได้ ต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้
Grade 4 หมายถึง มีการเคลื่อนไหวขยับยกแขน ขา และต้านแรงโน้มถ่วงได้ แต่สู้แรงผู้ตรวจไม่ได้
Grade 5 หมายถึง มีการเคลื่อนไหวขยับยกแขน ขา และต้านแรงโน้มถ่วงได้สู้แรงผู้ตรวจได้บ้าง
หมายเหตุ : - ต้องการตรวจ motor power ผู้ป่วยต้องรู้สึกตัวดี      
- ประเมินแขน ขา ทั้ง 2 ข้าง
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ภาคผนวกที่ 2
แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน (The Barthel index of Activities of Daily Living)
ชื่อผู้ป่วย.................................................... HN.........................  AN......................... WARD.........................
วัน เดือน ปี/เวลา

กิจกรรม – คะแนน
1. Feeding :

0 = Unable   
5 = Need help cutting, Spreading butter, etc.
10 = Independent if food provided

2. Transfers :

0 = Completely bed ridden, Use of chair not possible
5 = Able to sit , but need major help (1–2 people)  to
transfer
10 = Minor help (verbal or physical) to transfer
15 = Independent, including locking wheelchair and lifting
footrests

3. Grooming :

0 = Need help with personal care
5 = Washes face, combs hair, brushes teeth

4. Toilet Use :

0 = Dependent
5 = Need help, but can do something alone
10 = Independent (On and off, wiping, dressing

5. Bathing :

0 = Need help
5 = Independent (or in shower)

6. Mobility :

0 = Sit on wheelchair, but cannot propel it
5 = Independent in wheelchair, including comers etc.
for 50 yards.
10 = Walk with help of one person (Verbal or physical)
for 50 yards.
15 = Independent, but may use any aid

7. Stairs :

0 = Unable
5 = Need help (Verbal, physical)
10 = Independent up and down, but may use any aid

8. Dressing :

0 = Dependent
5 = Need help , but can do about half unaided
10 = Independent including buttons, zippers and laces
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วัน เดือน ปี/เวลา

กิจกรรม – คะแนน
9. Bowels

0 = Incontinent
5 = Occasional accident (1 x/week), or needs help with
enema or suppository
10 = Continent, able to use enema or suppository if
need

10. Bladder :

0 = Incontinent, or catheterized and unable to manage
5 = Occasional accident (Maximum 1/24 hr)
10 = Continent (>7 days), or able to manage collecting
device if used
คะแนนรวม

Total (0–00); Interpretation of Scores
0–20 = Very severely disabled
25–45 = Severely disabled
50–70 = Moderately disabled
75–95 = Mildly disabled
100
Physically independent, but not necessarily normal or socially independent

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthal ADL Index)
1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้เรียบร้อยต่อหน้า)
0 = ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้ หรือรับอาหารทางสายยาง
5 = ตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้ หรือ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ไว้ล่วงหน้า
10 = ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ เมื่อเตรียมอาหารวางไว้ให้
2. Transfers (ลุกจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)
0 = ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วล้มเสมอ) หรือต้องใช้คน 2 คน ช่วยกันยกขึ้น
5 = ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนัง่ ได้ เช่น ต้องยกใช้คนทีแ่ ข็งแรงหรือมีทกั ษะ 1 คน หรือใช้คนทัว่ ไป
2 คน พยุงหรือดันขึ้นจึงนั่งอยู่ได้
10 = ต้องการความช่วยเหลือบ้างเช่นบอกให้ทำตามหรือช่วยพยุงเล็กน้อยหรือต้องมีคนดูแลเพือ่ วามปลอดภัย
15 = ทำได้เอง
3. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวดระยะเวลา 24–48 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
0 = ต้องการความช่วยเหลือ
5 = ทำได้เอง (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)
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4. Toilet Use (ใช้ห้องสุขา)
0 = ต้องมีคนช่วยหรือทำให้
5 = ทำเองได้บา้ ง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือในบางสิง่
10 = ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมได้เอง, ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ, ถอดใส่
เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)
5. Bathing (การอาบน้ำ เช็ดตัว)
0 = ต้องมีคนช่วยหรือทำให้
5 = อาบน้ำได้เอง
6. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือในบ้าน)
0 = เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
5 = ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้ามุมห้องหรือประตูได้
10 = เดินหรือเคลือ่ นทีโ่ ดยมีคนช่วย เช่น พยุงหรือบอกให้ทำตามหรือต้องให้ความสนใจดูแลเพือ่ ความปลอดภัย
15 = เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง อาจใช้ไม้เท้า หรือเครื่องพยุงเดิน
7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ขั้น)
0 = ไม่สามารถทำได้
5 = ต้องการคนช่วยเหลือ
10 = ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)
8. Dressing (การสวมเสื้อผ้า)
0 = ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือน้อย
5 = ช่วยตัวเองได้ราวร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย
10 = ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุมรูดซิป หรือใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)
9. Bowels (การกลั้นอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
0 = กลั้นไม่ได้หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ
5 = กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์)
10 = กลั้นได้เป็นปกติ
10. Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
0 = กลั้นไม่ได้หรือใส่สายสวนปัสสาวะ แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
5 = กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง)
10 = กลั้นได้เป็นปกติ
แหล่งที่มา สถาบันประสาทวิทยา
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ภาคผนวกที่ 3
อาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
(Increased Intracranial Pressure)
1. ปวดศีรษะ สาเหตุมาจากมีการดึงรั้งของผนังหลอดเลือดดำ เยื่อหุ้มสมองถูกดึงรั้งและมีการดึงรั้งของ
หลอดเลือดแดงบริเวณฐานสมอง หากไม่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วยจะปวดศีรษะมากขึ้นเรื่อยๆ
2. อาเจียน อาจจะมีอาเจียนพุ่ง (Projectile vomiting) โดยมีหรือไม่มีอาการคลื่นไส้นำมาก่อน
3. ขั้วประสาทตาบวม (Papilledema) ซึ่งการตรวจ Optic disc ต้องใช้ Ophthalmoscope ส่องดู หากขั้ว
ประสาทตาบวมจะเห็นขอบขัว้ ประสาทตาไม่ชดั เจน ถ้าผูป้ ว่ ยมีขวั้ ประสาทตาบวม แสดงว่ามีภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูงทุกราย
4. ประเมินซ้ำโดยใช้แบบประเมิน Glasgow coma scale ถ้าคะแนนประเมินต่ำกว่าเดิม 1-2 คะแนน ให้รายงาน
แพทย์ทันที
5. สัญญาณชีพผิดปกติ สัญญาณชีพเป็นอาการแสดงที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง
ระบบประสาท โดยประเมินควบคู่ไปกับระดับความรู้สึกตัวและส่วนที่มีพยาธิสภาพของสมอง ผู้ป่วยที่มีความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง จะมีอาการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
5.1 ระยะที่ร่างกายชดเชยได้ (compensate) เป็นระยะที่พบผู้ป่วยมีสัญญาณเริ่มต้นของความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง (Early signs of increased intracranial pressure) โดย systolic blood pressure จะสูงขึ้น
และ diastolic blood pressure จะต่ำลงเล็กน้อยไม่ได้สัดส่วนกับ systolic blood pressure ที่เพิ่มขึ้นแต่ อัตรา
การหายใจเริม่ เปลีย่ นแปลงและไม่สม่ำเสมอ  หากไม่รบี แก้ไขตัง้ แต่ระยะทีร่ า่ งกายชดเชยได้ อาการทางสมองจะเลวลง
จนเข้าสู่ระยะที่ร่างกายชดเชยไม่ได้
5.2 ระยะที่ร่างกายชดเชยไม่ได้ (decompensate) ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีความดันในกระโหลกศีรษะสูง
ในช่วงตอนปลาย (Late signs of increased intracranial pressure) โดยสัญญาณชีพจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ ความดัน
ชีพจรกว้าง (widened pulse pressure) มีคา่ > 60 mmHg ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวสูง (high systolic blood
pressure) และหัวใจเต้นช้า (bradycardia) หรือเรียกว่า Cushing’s triad และสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การหายใจ การหายใจจะเร็วขึน้ บางรายอาจจะหยุดหายใจ อุณหภูมริ า่ งกายอาจสูงขึน้ ในระยะนีแ้ ม้จะได้รบั การแก้ไข
ผู้ป่วยก็ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้ (vegetative state) หรืออาจเสียชีวิตได้
ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ลักษณะการหายใจจะขึ้นกับตำแหน่งของรอยโรคในสมอง
ซึ่งสามารถบอกความผิดปกติในสมองได้38 ได้แก่
		 8 Cheyne Strokes respiration ลักษณะการหายใจมีรูปแบบคงที่ ทั้งอัตราและความลึก เริ่มแรก
ผู้ป่วยจะหายใจช้าและตื้น ทำให้ CO2 คั่งไปกระตุ้นการหายใจที่ medulla oblongata ทำให้หายใจเร็วขึ้น ลึกขึ้น
เพื่อระบาย CO2 ออกมา ระดับของ CO2 ลดต่ำกว่าระดับที่จะกระตุ้นหายใจ ผู้ป่วยจะหายใจช้าลงและตื้นขึ้นอีกจน
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หยุดหายใจ จนทำให้มี CO2 คั่งอีก จึงค่อยๆ เริ่มหายใจกลับเป็นวงจรอย่างเดิมอีก พบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติอยู่ใน
สมองใหญ่ทั้งสองซีกหรือที่ Diencephalon

		 8 Central neurogenic hyperventilation (CNH) ลักษณะการหายใจเร็วลึก ค่อนข้างสม่ำเสมอ
เป็นเวลานานๆ จนมีผลให้ค่าความดัน CO2 ต่ำ ร่วมไปกับค่า pH และออกซิเจนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการ
รบกวนการทำงานในระดับ midbrain และ upper pons

		 8 Apneustic breathing การหายใจเข้าเป็นเวลานานกว่าปกติ แล้วจึงหายใจออกและหยุดหายใจนิ่ง
อยู่แล้วเริ่มหายใจเข้าใหม่ แสดงถึงมีการรบกวนบริเวณ ศูนย์การหายใจระดับ pons

		 8 Cluster breathing ลักษณะการหายใจจะเป็นกลุ่มๆ และมีช่วงของการหยุดหายใจระหว่างกลุ่มจะ
สั้นยาวไม่เท่ากัน พบในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ lower pons และ upper medulla

		 8 Ataxic breathing การหายใจจะไม่เท่ากันโดยตลอด คือ มีการหายใจตื้น ลึก แรง ค่อย ไม่เท่ากัน
โดยตลอด เนื่องจากบริเวณก้านสมองส่วน medulla ถูกรบกวนการทำงานทั้งหมด

อาการและอาการแสดงของความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเกิด
ภาวะสมองบวม และการเลื่อนต่ำของสมอง (brain herniation) โดยผู้ป่วยบางรายอาจมีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่
หรือ อยูใ่ นตำแหน่งทีส่ ำคัญ และภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงไม่ได้รบั การแก้ไขทันท่วงที ผูป้ ว่ ยจะซึมลง หมดสติ
แขนขาเกร็ง และเสียชีวิตในที่สุด ทีมสุขภาพควรเฝ้าระวังอาการแสดงทางคลินิกของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ
สูงอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบปัญหาอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นอันตราย เริ่มรักษาเร็วเท่าไร สามารถลดอัตราความพิการ
และอัตราการตายได้เร็วเท่านั้น39
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ภาคผนวกที่ 4
การพยาบาลผู้ป่วยที่ ใส่ท่อระบาย
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายที่ศีรษะชนิด vaccum drain(40)
vaccum drain เป็น drain ที่ใช้ระบบสูญญากาศ มีความดันลบ
1. ประเมินลักษณะแผลผ่าตัด ถ้ามีอาการผิดปกติเช่น แผลบวม แดง ร้อน ให้รายงานแพทย์
2. ประเมินลักษณะของ discharge ที่ไหลออกจากแผล ดูจำนวน สี รวมถึงบันทึกของเหลวที่ออกมา
3. ดูแลสายท่อระบายไม่ให้ดึงรั้ง หัก พับ งอ ระวังบริเวณข้อต่อไม่ให้เลื่อนหลุด
4. การตั้งขวดระบายให้ตั้งต่ำกว่าระดับแผลผ่าตัด
5. เมื่อขวด drain เต็มให้เปลี่ยนขวดโดยยึดหลัก sterile technique
6. ดูแลความสะอาดบริเวณแผลทีม่ สี าย drain ถ้ามี discharge ซึม ให้เปลีย่ นผ้าก๊อสปิดแผลและ dressing แผล
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสายระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง (External ventricular drainage nursing
care)
การใส่สายระบายน้ำไขสันหลังเข้าในโพรงสมอง
การระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง  จะทำในห้องผ่าตัด โดยเจาะรูเปิดกะโหลกศีรษะ (Burr hole) แล้วใส่
Ventricular catheter ทีม่ ลี กั ษณะอ่อนนิม่ เข้าไปในโพรงสมอง แล้วนำชุดสายระบายน้ำไขสันหลัง (External ventricular
drainage system หรือชุด EVD) มาต่อเข้ากับ Ventricular catheter จากนั้นจึงเย็บปิดแผล
แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีสายระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง(41, 42)
1. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา หรือ ตามแผนการรักษา
2. การกำหนดตำแหน่งการวาง EVD ให้ถูกต้อง โดย
2.1 การกำหนดตำแหน่งศูนย์อ้างอิง “0” หรือ Zero point ให้ตรงกับกึ่งกลางรูหู (External auditory
canal) ในท่านอนหงาย
    
2.2 การตั้งระดับความดันตามที่แพทย์กำหนด โดยวัดจากกึ่งกลางรูหูวัดระยะทางหน่วยเป็นเซนติเมตร
ขึ้นไปในแนวดิ่ง จนถึงจุดหยดของสายระบายน้ำไขสันหลัง ถือเป็นความดันสูงสุดขณะนั้น และติดป้ายหัวเตียงว่าเป็น
Ventriculostomy ตั้งระดับความดัน กี่เซนติเมตร
3. สังเกตระดับน้ำไขสันหลังในสาย EVD มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการหายใจหรือไม่ ถ้าระดับน้ำไขสันหลัง
ในสายหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนขึ้นลง ให้ตรวจสอบว่าสายระบายน้ำไขสันหลัง มีการหักพับงอหรือไม่ ตัว Clamp อยู่ใน
ลักษณะปิดหรือไม่  หรือตามบริเวณข้อต่อต่างๆ สายระบาย น้ำไขสันหลังมีเศษชิน้ เนือ้ ก้อนเลือดอุดตันหรือไม่ ถ้าพบว่า
EVD อุดตัน รีบรายงานแพทย์ด่วน
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4. Clamp EVD เมือ่ มีการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย หรือปรับระดับเตียงขึน้ ลง และห้าม Clamp EVD นานเกิน 30 นาที
และคลาย Clamp ทันทีเมื่อผู้ป่วยกลับมาที่เตียง ตรวจสอบระบบชุด EVD ว่าตั้งถูกตำแหน่งและไม่ถูก Clamp ไว้
5. ตรวจสอบชุด EVD ให้เป็นระบบปิด
6. ถ้าข้อต่อไม่สนิทแต่ไม่หลุดออกจากกัน ให้ทำความสะอาดบริเวณข้อต่อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเบทาดีน นาน
3 นาที แล้วต่อข้อต่อให้แนบสนิทดังเดิม
7. Clamp สายระบายน้ำไขสันหลังทันทีที่มีการหลุดระหว่าง Ventricular catheter กับสายต่อระบาย
น้ำไขสันหลัง รีบรายงานแพทย์ทราบทันทีให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย จนกระทั่งได้รับการต่อและเปลี่ยนชุด EVD
ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อเรียบร้อยแล้ว
8. Clamp สายระบายน้ำไขสันหลังทันทีที่เด็กร้องไห้ และคลาย clamp ทันทีภายหลังเด็กหยุดร้องไห้
9. กรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะผ่านทางสายระบายน้ำไขสันหลัง ต้อง Clamp EVD นานประมาณ 60 นาที
10. บันทึกปริมาณน้ำไขสันหลังที่ออกทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง ถ้าไม่มีการเพิ่มของน้ำไขสันหลัง
หรือมีการระบายน้ำไขสันหลังออกเกิน 30 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือตามที่แพทย์กำหนด รายงานแพทย์ทราบ
11. บันทึกและสังเกตลักษณะสี ความขุ่นใส และความเข้มของน้ำไขสันหลังที่ออกมาทุกเวร
12. วัดสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท ทุก 1 ชั่วโมง รายงานแพทย์ทราบทันทีที่พบความผิดปกติ
13. ประเมินอาการและอาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีการระบายน้ำไขสันหลังมากหรือน้อยเกินไป ถ้าพบอาการ
ดังกล่าว รายงานแพทย์ทราบทันที
13.1 อาการและอาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีการระบายน้ำไขสันหลังมากเกินไป ได้แก่ เหงื่อออก ตัวเย็น
ง่วงหลับ หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ และอาเจียน
         13.2 อาการและอาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีการระบายน้ำไขสันหลังน้อยเกินไป ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียนอย่างรุนแรง ตาพร่ามัว ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
14. ประเมินสภาพแผลและบริเวณโดยรอบสาย ventricular catheter ถ้ามีรอยเปียกชืน้ ทีผ่ า้ ปิดแผล แสดงว่า
มีน้ำไขสันหลังรั่วซึมออกมาต้องรีบรายงานแพทย์
15. เปลี่ยนผ้าปิดแผลที่หลุดด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ กรณีที่แผลบวมแดงต้องรายงานแพทย์ทราบ
16. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการเก็บตัวอย่างน้ำไขสันหลัง เพื่อส่งตรวจโดยทำความสะอาดบริเวณสายยาง
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเบทาดีน ก่อนดูดน้ำไขสันหลังส่งตรวจ
17. ระบายน้ำไขสันหลังออก หรือเปลี่ยนถุงรองรับน้ำไขสันหลังใหม่ เมื่อมีปริมาณน้ำไขสันหลัง ¾ ถุง
18. หลังถอดสายระบายน้ำไขสันหลัง ต้องสังเกตอาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดทุก
1 ชั่วโมง จนกระทั่งอาการปกติ ถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลง หรือมีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง ต้องรายงานแพทย์ทราบ
ทันที
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ภาพที่ 2  แสดงตำแหน่งของการระบายน้ำไขสันหลัง
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ภาพที่ 3  แสดงขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจ CSF Routine / Exam
ขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจ
1. เตรียมผู้ป่วย

		
2. เตรียมอุปกรณ์
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3. ทำความสะอาด ข้อต่อ T-way แล้วใช้ syringe ดูด CSF

		
4. ทำความสะอาดข้อต่อ T-way แล้วปิดจุกให้เรียบร้อย

		
5. ใช้ผ้า qauze พันรอบข้อต่อ T-way แล้วปิดด้วยพลาสเตอร์

		
การถอดสายระบายน้ำไขสันหลัง
➲ ภายหลังถอด EVD จะต้องสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิดทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่วโมง
หรือจนกระทั่งผู้ป่วยอาการปกติ
➲ ถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลง หรือมีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง จะต้องรายงานประสาทศัลยแพทย์ทราบเพื่อ
แก้ไขทันที
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ภาคผนวกที่ 5
การเตรียมผู้ป่วยและการดำเนินการระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
1. ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย จัดให้พยาบาล 1-2 คน ดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย
2. ดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน ให้ได้รับออกซิเจนตลอดเวลาในการเคลื่อนย้าย
กรณีที่ใส่เครื่องช่วยหายใจทุกรายมีการเฝ้าระวัง end tidal CO2 (ถ้าทำได้)
3. เฝ้าระวังอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะเคลื่อนย้าย กรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงผิดปกติขณะเคลื่อนย้าย
เช่นอาการชัก ให้รีบจัดการแก้ไขโดยเร็วที่สุดตามสาเหตุของปัญหาที่พบ หากผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพให้รีบ
นำผู้ป่วยเข้ายังหอผู้ป่วยที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ควรเฝ้าระวังอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับภาวะดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
5. วางอุปกรณ์การเฝ้าระวังในตำแหน่งที่ผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมองเห็นสะดวก หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์หนักๆ  
บนตัวของผู้ป่วยเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วยและเกิดความไม่สุขสบายได้
6. ระมั ด ระวั ง การเลื่ อ นหลุ ด ของสายต่ อ ต่ า งๆ เช่ น สาย ECG การเลื่ อ นหลุ ด ของสายให้ ส ารน้ ำ ทาง
หลอดเลือดดำหรือยาที่ช่วยการทำงานของหลอดเลือด และสายต่อเครื่องช่วยหายใจเลื่อนหลุด อาจทำให้การอ่านค่า
ของเครื่องเฝ้าระวังล้มเหลว
7. บันทึกอาการและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย ปัญหาที่พบ การแก้ไข และผลการแก้ไข
ในแบบบันทึกทางการพยาบาลสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
หมายเหตุ : ควรให้ความสนใจในตัวผู้ป่วยสำคัญกว่าการให้ความสนใจในเครื่องมือเฝ้าระวังต่างๆ
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ภาคผนวกที่ 6
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้องอกสมอง
กายวิภาคของสมอง
สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการ การเคลื่อนไหว พฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย (homeostasis)
เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับ
เชาวน์ปัญญา (cognition) อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้ และความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
สมองเป็นส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง อยูภ่ ายในกะโหลกศีรษะ ซึง่ มีสว่ นประกอบทีส่ ำคัญ 3 อย่าง
ได้แก่ เนือ้ สมอง เลือด น้ำไขสันหลัง  ช่องในกะโหลกติดต่อกับช่องไขสันหลังผ่านรูทฐี่ านกะโหลก  ภายในกะโหลกศีรษะ
มีเยื่อหุ้มดูรา (dura matter) แบ่งสมองออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ (ภาพที่ 1)  
1) Tentorial cerebelli เป็นเยือ่ หุม้ ดูราทีแ่ บ่งระหว่าง
สมองใหญ่ (cerebrum) และสมองน้อย (cerebellum)
ออกจากกัน โดยส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือ Tentorial cerebelli เรียกว่า
Supratentorium ซึง่ หมายถึงสมองใหญ่ และส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ตอ่
Tentorial cerebelli เรียกว่า Infratentorium  ซึ่งหมายถึง
สมองน้อยและอวัยวะทีอ่ ยูต่ ดิ กับสมองน้อย ได้แก่ ก้านสมอง
ส่วนกลาง (pons) และประสาทสมองบางส่วน
2) Falx เป็นเยื่อหุ้มดูราที่แบ่งสมองซีกขวาและซ้าย
ออกจากกัน ถ้าแบ่งระหว่างสมองใหญ่ (cerebrum) เรียกว่า ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่ ง ของ tentorium ที่ แ บ่ ง
สมองใหญ่และสมองน้อยออกจากกัน
Falx cerebri และถ้าแบ่งระหว่างสมองน้อยเรียกว่า Falx  
(ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Tentorium_cerebelli)
cerebelli
ส่วนประกอบที่สำคัญของสมอง(43) แบ่งได้ดังนี้
1. สมองใหญ่ (Cerebrum) มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  
ความสามารถต่างๆ เป็นศูนย์การทำงานของกล้ามเนื้อ การพูด การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก
คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่เด่นเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด การวิเคราะห์ การจัด
ลำดับก่อนหลัง และความสามารถด้านการคำนวณ ส่วนสมองซีกขวาจะเด่นเกี่ยวกับภาษาท่าทาง ความสนุกสนาน
ทางดนตรี เรื่องของภาพ การสังเคราะห์ และการคิดสิ่งใหม่ๆ แปลกๆ สมองใหญ่แบ่งออกได้เป็น 4 กลีบ และมีหน้าที่
เฉพาะเจาะจงในการควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงกลีบต่างๆ และการทำหน้าที่ของสมองใหญ่
กลีบ

หน้าที่

ด้านหน้า
(frontal lobe)

ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลาย ทำงานเกี่ยวกับความคิดที่ค่อนข้างสูง เช่น
การมีสมาธิ การวางแผน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การตัดสินใจ

ด้านข้างกระหม่อม
(parietal lobe)

ควบคุมเกี่ยวกับการรับความรู้สึกด้านอุณหภูมิ สัมผัส รับรู้รส ความเจ็บปวด การพูด
การใช้ถ้อยคำ

ด้านขมับ
(temporal lobe)

รับความรูส้ กึ เกีย่ วกับการได้ยนิ การได้กลิน่ และมีเซลล์ประสาทประสานงานทีใ่ ช้ในการ
แปลประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึก

ด้านท้ายทอย
(occipital lobe)

รับความรู้สึกเกี่ยวกับ การมองเห็น รวมภาพที่เห็นเข้ากับประสบการณ์ด้านความรู้สึก

2. สมองน้อย (Cerebellum) ตั้งอยู่ด้านหลังของ Pons และก้านสมองมีหน้าที่ควบคุมความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ ความสมดุลของร่างกาย (การทรงตัว) และการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
3. ก้านสมอง (Brain stem) ประกอบด้วย
3.1 Midbrain เป็นสมองที่ต่อจากสมองส่วนหน้า เป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับ
ส่วนท้าย และส่วนหน้ากับนัยน์ตาทำหน้าที่ช่วยให้ส่วนของ Pons และ Diencephalon เชื่อมติดกับเยื่อสมองใหญ่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา
3.2. Pons ประกอบด้วยเส้นประสาทและสารสีเทา มีหน้าที่เชื่อม 2 ซีก ของสมองใหญ่ให้ติดกัน และเชื่อม
ก้านสมองกับสมองใหญ่
3.3 Medulla มีลักษณะรูปพีระมิด เป็นที่ตั้งต้นของเส้นประสาทที่แยกจากสมอง มีศูนย์ต่างๆ ตั้งอยู่
ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการหายใจ การเต้นหัวใจ การหดขยายของหลอดโลหิต ควบคุมการจาม การไอ การอาเจียน
การขับน้ำย่อย

ภาพที่ 5  แสดงกลีบต่างๆ ของสมองและการทำหน้าที่ (ที่มา: Your brain etc, May 22, 2001)
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ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อประสาทและเซลล์สมอง
เนื้อเยื่อประสาทประกอบด้วยเซลล์ที่สำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ประสาท (neurons) และเซลล์ค้ำจุน
(supporting cells)
1. เซลล์ประสาท (nerve cell or neurons) เป็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ประสาทประกอบ
ไปด้วย ตัวเซลล์ (cell bodies) และใยประสาท (nerve fibers)
		 1.1 ตัวเซลล์ (cell bodies) มีหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเผาผลาญของเซลล์ประสาท ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานและการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นสารสื่อประสาท
1.2 ใยประสาท (nerve fiber) ประกอบด้วยใยประสาทที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ เรียกว่า
เดนไดรท์ (dendrite) และใยประสาทที่ทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากเซลล์ประสาทไปสู่เซลล์อื่นๆ เรียกว่า
แอกซอน (axon) เซลล์ประสาทตัวหนึ่งจะมีแขนงของเดนไดรท์ได้หลายแขนง แต่จะมีแอกซอนเพียงหนึ่งแอกซอน
เท่านั้น (ภาพที่ 6)

		

ภาพที่ 6  แสดงใยประสาทแอกซอนและเดนไดรท์
(ที่มา Yale Medical cell biology: the nerve system(the neuron))

2. เซลล์ค้ำจุน (supporting cells) ประกอบด้วย
		 2.1 เซลล์คำ้ จุนในระบบประสาทส่วนกลาง (glia cell) ประกอบด้วย astrocytes, oligodendrocytes,
microglia และ ependymal cells ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4) glia cell เป็นเซลล์
ที่ทำให้เกิดเนื้องอก (glioma) ที่พบบ่อยที่สุด
2.2 เซลล์ค้ำจุนในระบบประสาทส่วนปลาย มี 2 ชนิด  คือ
2.2.1 Satellite cells เป็นเซลล์ขนาดเล็กที่เกาะอยู่ที่ผิวของเซลล์ประสาทในระบบประสาท
ส่วนปลายซึ่งทำหน้าที่ช่วยปรับสภาพองค์ประกอบทางเคมีภายนอกเซลล์
2.2.2 Schwann cells เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเยื่อหุ้มไมอิลินห่อหุ้มแอกซอนของระบบประสาท
ส่วนปลาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยในการจัดเก็บองค์ประกอบของเซลล์ที่เสียแล้วซึ่งจำเป็นในการเจริญของเซลล์
ประสาทในระบบประสาทส่วนปลาย
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ตารางที่ 4 แสดงชนิดและลักษณะที่สำคัญของเซลล์ประสาทส่วนกลาง
ชนิดของเซลล์

ลักษณะและหน้าที่

Astrocytes

เป็นเซลล์ที่พบมากที่สุด รูปร่างคล้ายดาว (star shape) แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาท
โดยปลายแขนงจะยื่นไปสัมผัสกับหลอดเลือดและเซลล์ประสาทที่อยู่โดยรอบ ทำหน้าที่
เป็น blood brain barrier เพือ่ คัดกรองสารต่างๆ ก่อนเข้าสูเ่ ซลล์ประสาท เช่น ยาปฎิชวี นะ
และกลูโคส นอกจากนีย้ งั ช่วยควบคุมปริมาณสารเคมีตา่ งๆ และลดปริมาณสารสือ่ ประสาท
เช่น กลูตาเมทไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป

Oligodendrocytes

เป็นเซลล์ขนาดเล็กทำหน้าที่สร้างเยื่อหุ้มไมอิลีน (myelin sheath) ห่อหุ้มแอกซอน
ช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Microglia

เป็นเซลล์รูปกระสวยขนาดเล็ก เซลล์ชนิดนี้จะทำงานในภาวะที่มีการบาดเจ็บหรือการ
อักเสบของเนื้อสมองเพื่อเก็บกินเซลล์ที่ตายแล้ว (phagocytosis)

Ependymal cell

เป็นเซลล์ที่อยู่ที่ผนังช่องว่างที่บรรจุน้ำหล่อไขสันหลังภายในระบบประสาทส่วนกลาง
เช่น ช่องภายในโพรงสมอง (ventricles) รูปร่างของเซลล์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เซลล์อยู่
ทำหน้าที่ป้องกันการซึมผ่านของสารระหว่างน้ำหล่อไขสันหลังและเนื้อเยื่อประสาท

ที่มา: www.STUDYBLUE : Biolecture 4 : Eukacyctic cell Neuvous System

พยาธิสภาพของเนื้องอกสมอง(43)
พยาธิสภาพของเนื้องอกสมองสามารถอธิบายได้ 2 แนวทาง คือ การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและผลกระทบ
จากเนื้องอก
1. การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุล
เนื้องอกสมองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทซึ่งมีขบวนการที่ซับซ้อนทำให้มีการกลายพันธ์ุ
ความผิดปกติระดับโมเลกุลนี้อาจเกิดจากเซลล์มีการหยุดการเจริญเติบโต (tumor suppressor genes) หรือเกิดจาก
เซลล์มีการสร้างมากผิดปกติทำให้เกิดมะเร็ง (proto-oncogenes)
2. ผลกระทบจากเนื้องอก
เนื้องอกจะมีผลกระทบต่อสมองโดยตรง อาการแสดงขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาดของก้อนและการเกิดความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูง หากเป็นเนื้องอกชนิดที่เจริญเติบโตช้าอาจใช้เวลานานกว่าจะมีอาการของความดันในกะโหลก
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ศีรษะสูง โดยเนือ้ งอกจะมีผลต่อสมองคือ ทำลายเนือ้ สมอง กดเบียดเนือ้ สมอง กดทับประสาทสมอง เกิดภาวะสมองบวม
และภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง เนื่องจากเนื้องอกกินพื้นที่ในกะโหลกศีรษะและภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง
จากการอุดกั้นของทางเดินน้ำไขสันหลังหรือมีการสร้างน้ำในโพรงสมองมากเกิน (Choroid plexus papilloma)
เกิดการเคลื่อนตัวของสมอง (Brain Herniation) เนื้องอกสมองอาจกดทับหลอดเลือดทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง  
เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท หากไม่รักษาจะเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้เนื้องอกบางชนิดสร้างฮอร์โมน
มากกว่าปกติ เช่น เนื้องอกต่อมใต้สมอง ทำให้เกิดอาการแสดงความผิดปกติของฮอร์โมน เช่นร่างกายเจริญเติบโต
ผิดปกติ และเนื้องอกที่ผิวสมองอาจกระตุ้นให้เกิดการชัก เป็นต้น
สาเหตุ

เนื้องอกสมองส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดเนื้องอกสมอง เช่น
กรรมพันธ์ุ การสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด หรือเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นและแพร่กระจายไปสมอง
เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดเนื้องอกสมองแต่ยังไม่มีการยืนยัน
ที่ชัดเจน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้ระวัง เช่น คลื่นรังสีจากการใช้โทรศัพท์มือถือ และการรับประทานน้ำตาล
สังเคราะห์ (aspartame) สาเหตุอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกสมอง เช่น
1. การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ตวั อ่อน (embryonal cell) ของสมอง ซึง่ ตามปกติจะเจริญเป็นส่วนต่างๆ
ของสมอง แต่มีเซลล์บางชนิดที่หลงเหลือค้างอยู่ และกลับเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นเนื้องอกในระยะต่อมา การ
เจริญเติบโตนี้จะพบได้ในเด็กเป็นส่วนใหญ่
2. ปัจจัยทางพันธุกรรม เนื้องอกสมองมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอยู่ 3 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยความผิดปกติ
ทางผิวหนัง ตา ระบบประสาท ได้แก่ 1) Neurofibromatosis หรือโรคท้าวแสนปม 2) Tuberous sclerosis
(Bourneville’s disease) 3) Von-Hippel-Lindass disease
การแบ่งประเภทของเนื้องอกสมอง
เนื้องอกสมอง  สามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น ตำแหน่งที่เกิด ชนิดของเซลล์ที่ผิดปกติหรือถ้าแบ่งตามลักษณะ
ของเนื้องอกที่เกิดที่เนื้อสมองหรือกระจายมาจากอวัยวะอื่น สามารถแบ่งได้ดังนี้   
1. เนื้องอกปฐมภูมิ (Primary brain tumor) คือ เนื้องอกที่เกิดมาจากเซลล์ของเนื้อเยื่อสมองเอง พบได้
ประมาณ 50% ของเนื้องอกสมองทั้งหมด และพบได้ประมาณ 15-20 รายต่อประชากร 100,000 คน ในแต่ละปี
2. เนื้องอกทุติยภูมิ (Secondary or Metastatic brain tumor) คือ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
มาจากอวัยวะอื่น เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม เป็นต้น
องค์การอนามัยโลกได้แบ่งเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลางออกเป็น 7 กลุ่ม ตามเนื้อเยื่อต้นกำเนิด ดังนี้
(Louis et al, 2007)
1. เนือ้ งอกทีเ่ กิดจากเนือ้ เยือ่ สมอง(Tumors of neuroepithelial tissue) เช่น Astocytoma, Glioblastoma
2. เนื้องอกของประสาทสมองและประสาทสันหลัง (Tumors of cranial and paraspinal nerves) เช่น
Acoustic schwannoma, Neurofibroma
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3. เนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมอง (Tumors of the meninges) เช่น Meningioma
4. เนื้ อ งอกที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องเลื อ ด (Tumors of the Haematopoietic system) เช่ น
Malignant Lymphoma, Plasmocytoma
5. เนื้องอกของเซลล์สืบพันธ์ุต้นกำเนิด (Germ cell tumors) เช่น Germinoma, Teratoma, Pineal
gland tumor
6. เนื้องอกบริเวณกระดูก Sella (Tumors of the sella region) เช่น Craniopharyngioma, Pituitary
tumor
7. เนื้องอกที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็ง (Metastasis tumors) เช่น การกระจายของมะเร็งปอด
และมะเร็งเต้านม เป็นต้น
อาการและอาการแสดงของเนื้องอกสมอง
อาการและอาการแสดงของเนื้องอกสมองขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก แบ่งเป็นอาการทั่วไปและ
อาการที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
อาการทั่วไป
1. ปวดศีรษะ (headache) อาการปวดศีรษะมักเป็นอาการเริ่มต้นของเนื้องอกสมอง ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผู้ป่วยเนื้องอกสมองจะมีอาการปวดศีรษะ อาการมักเป็นๆ หายๆ ระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางจนถึงรุนแรงมาก
ส่วนใหญ่อาการจะเกิดตอนเช้าหลังตื่นนอน เนื่องจากหลอดเลือดสมองระคายเคือง ถูกกดหรือถูกดึงรั้งจากเนื้องอก
ไปกด
2. คลื่นไส้ อาเจียน (nausea & vomiting) อาการอาเจียนบ่งชี้ถึงภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงหรือ
มีเนื้องอกบริเวณท้ายทอย (posterior fossa tumor) มักมีอาการในตอนเช้า ไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารและมีอาการ
อาเจียนแบบพุ่ง (projectile) สาเหตุอาจเกิดเนื่องจากศูนย์ควบคุมการอาเจียนที่อยู่บริเวณ medulla ถูกกระตุ้น
โดยตรง ส่วนอาการคลื่นไส้หรือรู้สึกไม่สบายในท้องอาจเกิดร่วมกับอาการอาเจียน
3. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ในระยะเริ่มต้นระดับความรู้สึกตัวอาจไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจน ต่อมาเมื่อ
เนื้องอกโตขึ้นจะทำให้ระดับความรู้สึกตัวค่อยๆ เปลี่ยน เช่น มีอาการสับสน กระสับกระส่าย ซึมลงและไม่รู้สึกตัว
ในที่สุดซึ่งสัมพันธ์กับอาการความดันในกะโหลกศีรษะสูง
4. ชัก (seizure) อาการชักพบได้ประมาณ 30 % ของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง  จะพบอาการชักได้ประมาณ 70%  
สำหรับเนื้องอกชนิดเติบโตช้า และประมาณ 30% ถึง 40% ในกลุ่มที่เป็นเนื้องอกชนิดเติบโตเร็ว
อาการเฉพาะตำแหน่ง
ผู้ป่วยเนื้องอกสมองอาจมีอาการต่างๆ เฉพาะตำแหน่งของสมองแต่ละส่วน ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงอาการผิดปกติเฉพาะที่ของเนื้องอกสมอง
ตำแหน่งของเนื้องอก

อาการและอาการแสดง

Frontal lobe

มีความผิดปกติของพฤติกรรม การพูด การเคลื่อนไหว เชาวน์ปัญญา ความจำระยะยาว
และอารมณ์

Temporal lobe

มีความผิดปกติของการรับกลิ่น การได้ยิน

Parietal lobe

มีความผิดปกติของการรับความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด การรับรส การใช้ถ้อยคำ

Occipital lobe

มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น การรับภาพ

สมองน้อย (Cerebellar) เดินเซ  หยิบของตรงหน้าหลายครั้งจึงหยิบได้ถูก มีเสียงดังในหู วิงเวียน บ้านหมุน
ก้านสมอง (Brain Stem) อาเจียน กลืนลำบาก หน้าเป็นอัมพาตข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มองตาขึ้นข้างบนไม่ได้             
รูม่านตาเล็ก (pin point)      
โพรงสมอง (Ventricular) มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น ปัสสาวะปริมาณมาก ง่วงเหงาหาวนอน
ต่อมใต้สมอง (Pituitary) การเจริญเติบโตของร่างกายผิดปกติ การมองเห็นแย่ลง ตามัว มีน้ำนมไหล ปัสสาวะ
ปริมาณมาก ประจำเดือนขาดหาย มีความผิดปกติของฮอร์โมน
เนื้องอกสมองที่พบบ่อย
เนื้องอกสมองที่พบบ่อย รวมถึงอาการ อาการแสดง การรักษาและการพยากรณ์โรค ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เนื้องอกสมองที่พบบ่อย อาการอาการแสดง การรักษาและการพยากรณ์โรค  
ชนิดของเนื้องอก

คำอธิบาย

Astrocytoma
การขยายตั ว ของเนื้ อ งอกเป็ น
Anaplastic astrocytoma แบบแทรกซึ ม ไม่ มี ข อบเขต
(grade III)
ชัดเจน พบบ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุ
20-40 ปี

Glioblastoma
Multiforme (GBM) /
astrocytoma grade IV

อาการ อาการแสดง

การรักษาและการพยากรณ์โรค

มี อ าการผิ ด ปกติ ท างระบบ
ประสาทตามตำแหน่งของเนื้อ
งอกสมอง ถ้ า เป็ น ที่ suprainfratentorium จะพบอาการ
ชักร่วมด้วย

การผ่าตัด การฉายแสง การให้
เคมีบำบัด (ถ้าเป็นเนือ้ งอกสมอง
เกรด 1 จะไม่ฉายแสงและให้
เคมี บ ำบั ด ) การพยากรณ์ โรค
อัตราการรอดชีวติ เฉลีย่ ประมาณ
5-6 ปี (พิสัย 2-20 ปี) หากเป็น
เกรด 3 อัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย
15-28 เดือน

เป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง มีการ ความจำเสื่อม พฤติกรรมเปลี่ยน การผ่าตัด การฉายแสงและให้
เจริญเติบโตของเนื้ อ ร้ า ยอย่ า ง การพูด การฟัง การมองเห็นผิดปกติ เคมี บ ำบั ด อั ต ราการรอดชีวิต
รวดเร็วซึง่ มีทง้ั ทีเ่ ป็นเซลล์ผดิ ปกติ ระดับความรู้สกึ ตัวเปลี่ยนแปลง เฉลี่ย 14-16 เดือน
เนือ้ ตายและเลือดออกในบริเวณ
ทีเ่ ป็นเนือ้ ร้าย พบมากในเพศชาย
อายุ 40-60 ปี
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ตารางที่ 6 เนื้องอกสมองที่พบบ่อย อาการอาการแสดง การรักษาและการพยากรณ์โรค (ต่อ)
ชนิดของเนื้องอก

คำอธิบาย

อาการ อาการแสดง

การรักษาและการพยากรณ์โรค

Ependymoma

เป็นเนื้องอกที่เกิดบริเวณเยื่อบุ
ผนังโพรงสมอง มีขอบเขตชัดเจน
และเจริญ เติบโตอย่างช้าๆ  พบใน
เด็กและผูใ้ หญ่ตอนต้นจนถึงอายุ
30 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ความดันในกะโหลกศีรษะสูงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากมีการอุดกั้น
ทางเดิ น น้ ำ ไขสั น หลั ง อาการ
และอาการแสดงขึ้นกับตำแหน่ง
ของเนื้องอกหากเกิดบริเวณ 4th
ventricle ระดับความรู้สึกตัว
จะลดลง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 

สัญญาณชีพเปลีย่ นและมีอาการ
ของความดันในกะโหลกศีรษะสูง
ชัก

การผ่าตัด การฉายแสง การให้
เคมีบำบัด ในกรณี obstructive
hydrocephalus ทำการรักษา
โดยการใส่ shunt

Oligodendroglioma

ประมาณ 50% ของผู้ป่วยภาพ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอก
ถ่ า ยรั ง สี จ ะพบลั ก ษณะคล้ า ย สมอง มากกว่า 50% พบอาการ
หิ น ปู น เกาะ (calcification) ชัก
พบในคนอายุ 20-40 ปี

การผ่าตัด การฉายแสง การให้
เคมี บ ำบั ด อั ต ราการรอดชีวิต
5-10 ปี ขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของโรค

Pituitary tumor/pituitary เป็นเนื้องอกที่ทำให้เกิดการหลั่ง มีความผิดปกติของการมองเห็น ผ่าตัด ฉายแสง ร่วมกับการให้
adenoma
ฮอร์โมนผิดปกติอาจหลั่งมากไป เช่น ลานสายตา แคบลง ตามัว ฮอร์ โ มนทดแทนในรายที่ ข าด
หรือน้อยไป
เห็ น ภาพซ้ อ น และมี ค วามผิ ด ฮอร์โมน
ปกติจากการหลั่งฮอร์โมนหลาย
ตัว เช่น อาการ Giantism ใน
เด็ ก หรื อ acromegaly ใน
ผู้ใหญ่ เป็นต้น
Craniopharyngioma
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ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ที่ บ ริ เ วณ sella 1. มีอาการของการขาดฮอร์โมน
turcica
ที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วน
หน้า โดยระดับฮอร์โมนต่อ
ไปนี้ จะต่ ำ กว่ า ปกติ ได้ แ ก่ 

Growth Hormone, TSH, 

ACTH, FSH/LH 
2. หากเนื้องอกมีก้อนโตจะกด
ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำให้
ผู้ป่วยมีอาการเบาจืดได้
3. การมองเห็นและลานสายตา
แคบลง ไม่สามารถมองภาพ
ทีอ่ ยูด่ า้ นข้างได้ (bitemporal
hemianopia) บางรายอาจ
สูญเสียการมองเห็นเนือ่ งจาก
ประสาทตา (optic atrophy)
จากก้อนเนื้องอกกดทับ

ถ้ า ผ่ า ตั ด ออกหมดร่ ว มกั บ การ
ฉายแสง สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ประมาณ 80% และมีโอกาส
เป็นซ้ำ ถ้าไม่สามารถเอาออก
หมดได้
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ตารางที่ 6 เนื้องอกสมองที่พบบ่อย อาการอาการแสดง การรักษาและการพยากรณ์โรค (ต่อ)
ชนิดของเนื้องอก

คำอธิบาย

อาการ อาการแสดง

การรักษาและการพยากรณ์โรค

เวียนศีรษะ (vertigo) ในระยะ
แรกจะได้ ยิ น เสี ย งผิ ด ปกติ ใ นหู
(tinnitus) เช่น มีเสียงเหมือน
น้ำไหล เสียงจิ้งหรีดร้อง พร้อม
กับการ ได้ยินลดลงจนหูหนวก
เดิ น เซ (ataxia) ความดั น ใน
กะโหลกศีรษะสูง ความผิดปกติ
ของเส้นประสาทสมอง

สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้า
ก้อนขนาดเล็กและสามารถตัด
ออกหมด แต่ถ้าก้อนโตและตัด
ออกไม่หมด มีโอกาสกลับเป็น
ซ้ำ และผู้ป่วยอาจสูญเสียการ
ได้ยินอย่างถาวร อาจมี มุมปาก
ตก เสี ย การรั บ ความรู้ สึ ก ของ
ใบหน้าและไม่มี corneal reflex

เป็นเนื้องอกที่อยู่นอกสมองเกิด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอก
จากความผิ ด ปกติ ข องเยื่ อ หุ้ ม สมอง
สมอง มีโอกาสเป็นซ้ำกลายเป็น
มะเร็งได้

รักษาให้หายขาดได้ถ้าสามารถ
ผ่ า ตั ด เอาเนื้ อ งอกออกให้ ห มด 

สำหรับรายที่ผ่าตัดออกบางส่วน 

อาจรักษาร่วมกับการฉายแสง

Acoustic schwannomas/ เป็นเนื้องอกที่มีขอบเขตชัดเจน 

neurinoma
มีการเติบโตช้า อาจเป็นข้างเดียว
neurilemmoma
หรื อ 2 ข้ า ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ประสาทสมองคู่ ที่ 8, 7, 5 

ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน 

และการเคลื่อนไหวของใบหน้า

Meningioma

สรุป

เนือ้ งอกสมองเป็นความผิดปกติทเี่ กิดจากเซลล์สมองเอง เซลล์คำ้ จุนประสาทส่วนกลางและเซลล์คำ้ จุนประสาท
ส่วนปลาย รวมถึงความผิดปกติที่เยื่อหุ้มสมอง อาการและอาการแสดงขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง หากไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดมีอาการของความดันใน
กะโหลกศีรษะสูงและเสียชีวติ ได้ หากเป็นเนือ้ งอกของต่อมใต้สมอง จะมีอาการของฮอร์โมนผิดปกติ และถ้าเป็นเนือ้ งอก
ที่ผิวสมองจะมีอาการชักร่วมด้วย การวินิจฉัยนอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วต้องตรวจยืนยันด้วยการ
ตรวจพิเศษอื่นๆ อีก เช่น CT scan, MRI, FMRI การรักษามีทั้งการผ่าตัด การฉายแสงและการให้เคมีบำบัดรวมถึง
การให้ฮอร์โมนทดแทน การประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดให้ครบทุกด้านก่อนและหลังผ่าตัด จะสามารถนำไปสู่การ
วางแผนการรักษาทีถ่ กู ต้อง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ ี รวมถึงการให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามสมควรในกรณีทไี่ ม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้
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ภาคผนวกที่ 7
การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยที่สงสัยเนื้องอกสมอง
การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยเนื้องอกสมอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การตรวจทางรังสี    
1.1 การถ่ายภาพรังสีกะโหลก (skull x-ray)
    
1.2 การฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดสมอง (cerebral angiogram) เป็นการฉีดสารทึบรังสีซึ่งมีไอโอดีน
เป็นส่วนประกอบ เข้าทางหลอดเลือดดำแล้วถ่ายภาพรังสี เพื่อค้นหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อให้มีความชัดเจน
มากขึ้น แสดงขอบเขตของโรคและแสดงลักษณะที่ผิดปกติของหลอดเลือด
		 ข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยที่แพ้ Iodine, อาหารทะเล และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้, หอบหืด
- ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีชนิดรุนแรง ไม่ควรฉีดสารทึบรังสี
- ผู้ป่วยทุกราย ควรเจาะเลือดเพื่อหาค่า BUN, Creatinine ก่อน หากค่า Creatinine > 2.0 mg/dl
ไม่ควรฉีดสารทึบรังสี หากค่า Creatinine อยูร่ ะหว่าง 1.5-2.0 mg/dl ควรใช้สารทึบรังสีชนิดทีไ่ ม่แตกตัว
เป็นไอออนและติดตามค่า BUN, Creatinine อย่างใกล้ชิด 3-7 วันแรก
- ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะตรวจด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมีผลต่อทารกในครรภ์
		 การพยาบาลก่อนการตรวจ
1) ส่งใบ request  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  
   
2.1) ซักประวัตกิ ารแพ้อาหารทะเล และสารทึบแสง หากมีประวัตแิ พ้อาหารทะเลและสารทึบแสง  
เป็นโรคไต รายงานแพทย์
                   2.2) อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการตรวจ รวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ
ขณะตรวจ และหลังตรวจ รวมทัง้ ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ และให้ลงชือ่ ในใบยินยอมรับ
การตรวจรักษา
                 
2.3) ตรวจดูผลการตรวจเลือด ถ้าผิดปกติ ต้องรายงานแพทย์ เช่น Coagulogram, Kidney
					 function test
           
2.4) ดูแลให้ผู้ป่วย งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชม.ก่อนการตรวจ
   
2.5) ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
        
2.6) บันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาทก่อนส่งตรวจ
  
2.7) เตรียมความสะอาดผิวหนัง โดยโกนขนบริเวณอวัยวะเพศและขาหนีบ 2 ข้าง
2.8) ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะ หรือใส่สายสวนปัสสาวะในบางรายตามแผนการรักษาของแพทย์
   
2.9) ขณะทำถ้าผู้ป่วยไม่ได้ดมยาสลบ ห้ามผู้ป่วยไอ
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		 การพยาบาลหลังการตรวจ
1) บันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาททุก 15 นาที 4  ครั้ง ทุก 30 นาที 4 ครั้ง และ
ทุก 1 ชั่วโมง จนสม่ำเสมอ  
2) จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบ ไม่งอขา ให้เหยียดขาข้างที่ทำให้ตรง นาน 8 ชั่วโมง (ให้ผูกยึดขาข้าง
ที่ทำ)
   
3) check bleeding บริเวณขาหนีบข้างที่ทำ และ check pulse หลังเท้าทั้ง 2 ข้าง ทุก 15 นาที
4 ครั้ง ทุก 30 นาที 4 ครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง 4 ครั้ง ถ้าปลายเท้าข้างที่ทำชา บวม ปลายเล็บเขียว
คลำ pulse ไม่ได้ ให้รายงานแพทย์ทันที
4) จับชีพจรบริเวณ femoral artery ทั้ง 2 ข้าง เพื่อเปรียบเทียบ สังเกตลักษณะแผล บวม
มีเลือดซึมทำเครื่องหมายบนผ้าปิดแผล ถ้าพบมี bleeding ซึม ให้กดบริเวณแผลนาน 15 นาที
และรายงานแพทย์
5) ถ้าไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ให้เริ่มอาหารและน้ำตามปกติ
6) หลังทำ 8 ชั่วโมง เอาผ้าปิดแผลออก
1.3 การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computed Tomography brain) เป็นการถ่ายภาพสมองด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการตรวจที่ให้รายละเอียดที่มากกว่าเอกซเรย์ ธรรมดา สามารถเห็นรายละเอียด
ของกะโหลกศีรษะ เลือดออกในสมองและโพรงสมองได้   
			 การพยาบาลก่อนการตรวจ
      1) ส่งใบ request  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             2) เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  
  
2.1) ซักประวัติการแพ้อาหารทะเล และสารทึบแสง การแพ้ยา
       
2.2) ถ้ามีวัสดุโลหะต่างๆ ในร่างกาย รายงานให้แพทย์ทราบและแจ้งแผนกเอ็กซเรย์
2.3) อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการตรวจและให้ลงชื่อในใบยินยอมรับการตรวจรักษา
          2.4) ดูแลให้ผู้ป่วย งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนทำการตรวจ
2.5) ติดผลการตรวจเลือด BUN, Cr
            2.6) ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจสั่งการรักษาให้เปิดเส้นเลือด เพื่อเตรียมในกรณีฉีดสารทึบแสง     
1.4 การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imagine: MRI) สามารถเห็นรายละเอียด
ของเนื้อสมองได้ดีกว่าการตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมอง ตรวจได้ทั้งเนื้อสมอง หลอดเลือดสมอง แต่ค่าใช้จ่าย
จะแพงกว่า
การพยาบาลก่อนการตรวจ
1) ส่งใบ request ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
2.1) ซักประวัติเกี่ยวกับการมีโลหะในร่างกาย เช่น การใส่ pacemaker, clip aneurysm,        
เหล็กดามแขนขา ถ้ามีโลหะในร่างกาย ประสานกับเจ้าหน้าที่ MRI และรายงานแพทย์
กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยใส่ทอ่ หายใจชนิดโลหะ รายงานแพทย์ เปลีย่ นเป็นชนิดโพลีไวนิล ก่อนทำ MRI
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2.2) อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการตรวจ และให้ลงชื่อในใบยินยอมรับการตรวจรักษา
2.3) ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร
2.4) กรณีผู้ปว่ ยไม่ร่วมมือในการตรวจ จำเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึก จึงต้องงดน้ำและอาหาร
ก่อนการตรวจ 4-6 ชม
      
2.5) ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนทำการตรวจ
1.5 เครื่องถ่ายภาพสมองเอฟเอ็มอาร์ไอ (Functional Magnetic Resonance Imaging หรือ fMRI)    
มีหลักการทำงานคล้ายๆ กับเครื่อง MRI โดย fMRI จะให้ภาพที่แสดงได้ทั้งภาพทางกายวิภาคและการทำงาน
(function) ของระบบประสาทในสมอง ณ เวลาจริง (real-time) ได้ ใช้สำหรับสแกนสมองและวัดการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสเลือดทีไ่ หลเวียนเข้าสูส่ มอง และสามารถบอกได้วา่ สมองเปลีย่ นแปลงการทำงานไปอย่างไรบ้าง เมือ่ ร่างกาย
ทำกิจกรรมบางชนิดเช่น พูด หรืออ่าน โดยเน้นส่วนของสมองบริเวณที่ทำงานอยู่เมื่อบุคคลผู้นั้นมองภาพต่างๆ  
2. การตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) หมายถึง การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วย
กล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติของชิ้นเนื้อนั้นๆ เช่น ชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจเป็นเซลล์สมองชนิดใด เป็นมะเร็ง
หรือไม่ เป็นต้น
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ภาคผนวกที่ 8
แนวทางในการเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง
ก่อนผ่าตัด
1) ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด23
		 เป้าหมายทางการพยาบาล
- ผู้ป่วยสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่และขั้นตอนแผนการรักษาได้
- ผู้ป่วยสามารถบอกถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. ให้คำแนะนำก่อนผ่าตัด ในเรื่อง
เพื่ อ ลดความกลั ว และคลายความวิ ต ก
- อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่และเหตุผลที่ต้อง กังวลของผู้ป่วย รวมทั้งเข้าใจข้อมูลต่างๆ 

ได้รับการผ่าตัด และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
ได้ถูกต้อง
- ประสานให้ผู้ป่วยได้พบกับแพทย์ที่ผ่าตัด เพื่อให้ได้ข้อมูลการ
รักษาเพิ่มเติม
- อธิบายการตรวจวินิจฉัยต่างๆ ที่อาจต้องได้รับก่อนผ่าตัด เช่น 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ chest x-ray การเจาะเลือดส่งตรวจ                                                                        
- อธิบายภาพลักษณ์ของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเนื่องจากใน
การผ่าตัดแพทย์อาจจะต้องโกนผมออกทั้งหมดหรือออกเพียงบางส่วน
2. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบเกี่ยวกับระยะเวลาของการผ่าตัด
และสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องนอนพักหลังผ่าตัด (ผู้ป่วยอาจต้องนอนพัก
ในหอผู้ป่วยหนัก และเมื่อมีอาการดีขึ้นจะย้ายไปยังหอผู้ป่วยทั่วไป
ต่อไป)
3. อธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ติ ด มาพร้ อ มกั บ ผู้ ป่ ว ย
ภายหลังการผ่าตัด
4. อธิบายถึงขั้นตอนการดูแลภายหลังผ่าตัด
- ความถี่ / ความบ่อยของการวัด vital signs และการประเมิน
อาการทางระบบประสาท                                                 
- ความเจ็บปวดและการบรรเทาความเจ็บปวดอธิบายการปฏิบตั ติ น
ก่อนและหลังผ่าตัด (เหมือน App.4) 
5. ให้ ผู้ ป่ ว ย/ญาติ เซ็ น เอกสารยิ น ยอมรั บ การผ่ า ตั ด พร้ อ มทั้ ง เบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที   
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2) ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสัมพันธ์กับความไม่รู้ผลที่จะเกิดตามมาภายหลังการผ่าตัด
		 เป้าหมายทางการพยาบาล
- ผู้ป่วยมีระดับของความกลัวและวิตกกังวลลดลง
- ผู้ป่วยสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดคุยและซักถามข้อสงสัย
2. แนะนำให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการเผชิญปัญหา
ของผู้ป่วย
3. ให้ความหวังและกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
และยอมรับโรคที่เป็นอยู่ครอบครัวมีส่วน
สำคัญที่สนับสนุนช่วยเหลือในการเผชิญ
ปัญหาของผู้ป่วย

หลังการผ่าตัด
1) เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อของสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับภาวะสมองบวม มีเลือดออก และเกิดการ
อุดตันของหลอดเลือด
		 เป้าหมายทางการพยาบาล
- ระดับความรู้สึกตัวและอาการแสดงทางระบบประสาทของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่เลวลงกว่าเดิม
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. ตรวจสอบ vital signs และ neurological sign และปริมาณ
ออกซิเจนปลายนิ้วทุก 1 ชั่วโมง หรือตามสภาพอาการของผู้ป่วย
และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบ
2. สังเกตภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (IICP)
3. ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ
สูง (IICP) โดย
- จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา
- หลีกเลี่ยงการหักพับงอของข้อต่อต่าง ๆ เช่น คอ ข้อสะโพก
มากกว่า 90 องศา
- การคงไว้ซึ่ง body alignment ที่ถูกต้อง
- จัดให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ
4. บันทึกปริมาณสารน้ำที่เข้าและออกจากร่างกาย

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดยังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ
สูง
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เพื่อให้การไหลเวียนของหลอดเลือดดำ
จากสมองกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น

ภายหลั ง ผ่ า ตั ด มั ก มี ก ารจำกั ด ปริ ม าณ
น้ำเข้าไปในร่างกาย ความไม่สมดุลของ
สารน้ำและ electrolytes
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กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

5. เฝ้าระวังติดตาม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น Arterial 

blood gas, ความไม่สมดุลของelectrolytes, urine osmolarity, 

urine specific gravity
6. สังเกตและบันทึกลักษณะแผลที่ศีรษะและท่อระบาย                              
อาจเกิ ด การระบายของเลื อ ดและ
- บันทึกจำนวนวันการใส่ท่อระบาย
น้ำไขสันหลังที่ผิดปกติได้
- แจ้งแพทย์ทราบทันทีเมื่อมีการไหลของน้ำไขสันหลัง
	
2) เสี่ยงต่อการหายใจไม่มีประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของระดับความรู้สึกตัว
		 เป้าหมายทางการพยาบาล
- ไม่มีอาการแสดงของการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ
- ลักษณะการหายใจปกติ ฟังเสียงลมเข้าปอดปกติ การขยายตัวของทรวงอกเท่ากัน                               
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. สังเกตและประเมินลักษณะการหายใจ การขยายตัวของทรวงอก
และฟังเสียงลมเข้าปอดทั้ง 2 ข้าง           
2. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูดเสมหะเมื่อมีเสมหะ
3. ดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษาและวัดระดับความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
4. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา  

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะ CO2 คั่งใน
กระแสเลื อ ด ซึ่ ง ทำให้ เ กิ ด ภาวะสมอง
บวมและเกิดภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง (IICP) ได้ เนื่องจากสมองบวม

3) ปวดแผลผ่าตัดซึ่งสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการผ่าตัด
		 เป้าหมายทางการพยาบาล
- ระดับของความเจ็บปวดลดลง
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. ประเมินระดับความเจ็บปวด 
ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ส่ ว นร่ ว ม และสามารถลด
2. บรรเทาอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยา เช่น ใช้ดนตรีบำบัด ประคบเย็น ความเจ็บปวดของตนเองได้
ตามความต้องการของผู้ป่วย
3. วางแผนในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ป่วยขณะ
พักผ่อนหรือนอนหลับ
4. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา
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4) ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
เป้าหมายทางการพยาบาล
- บอกถึงอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
- ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้ถูกต้อง ก่อนกลับบ้าน 
กิจกรรมการพยาบาล

เหตุผล

1. ประเมินสภาพและความสามารถของผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และผู้ ป่ ว ย
ประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำญาติร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือ สามารถดำรงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ตาม
ได้อย่างเหมาะสม
ศั ก ยภาพ โดยครอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว ม
2. สอน/แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ดังนี้
สนับสนุน
- สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที เช่น มีอาการ
ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน ชัก ซึมลง หรือแผลผ่าตัดมีการบวมแดง
มีสิ่งคัดหลั่งผิดปกติออกจากบาดแผล
- รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่
- รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และสังเกตอาการข้างเคียงของยา 

หากพบว่ามีการแพ้ยา ให้รีบไปพบแพทย์ตามสถานบริการใกล้บ้าน
ทันที   
- แนะนำให้มาตรวจตามแพทย์นัด เพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกที่ 9
การแบ่งผู้ป่วยตาม American Society of Anesthesiologists (ASA)
แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 6 กลุ่ม ตาม American Society of Anesthesiologists (ASA)(44)
ASA Class 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดี
ASA Class 2 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคทาง Systemic เล็กน้อยสามารถทำงานได้ตามปกติ
ASA Class 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคทาง Systemicรุนแรงปานกลาง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ASA Class 4 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคทาง Systemic รุนแรงมาก อาจมีผล ทำให้เสียชีวิต หรือเกิดทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ASA Class 5 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะได้รับการผ่าตัดหรือไม่
ASA Class 6 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีสมองตายแล้วและแจ้งความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะ
E หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบฉุกเฉินโดยเติม E ต่อท้ายตัวเลข เช่น ASA Class 3 E
การแบ่งผู้ป่วยตาม ASA จะทำให้วิสัญญีพยาบาลสามารถประเมินสภาพผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมในการ
ให้ยาระงับความรู้สึกได้เป็นอย่างดี
การคาดคะเนความ ยากง่ายในการใส่ท่อหายใจ
โดยให้ผู้ป่วยนั่งศีรษะ ตรง อ้าปากเต็มที่ แลบลิ้นออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เรียกว่า Mallampati sign  
ซึ่งแบ่งการมองเห็นออกเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 เห็น soft palate, fauces uvula, pillars
ระดับที่ 2 เห็น soft palate, fauces uvula
ระดับที่ 3 เห็น soft palate, base of uvula
ระดับที่ 4 ไม่เห็น soft palate
ผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ 1 และ 2 มักจะไม่มีปัญหาในการใส่ท่อหายใจ  แต่ในระดับ 3 และ 4  จะมี ปัญหาค่อนข้าง
มากหรือมีปัญหาในการใช้ mask ventilation โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมาก ฟันหลอ ไม่มีฟัน ฟันโยก ฟันหัก
หรือใส่ฟันปลอมลักษณะของฟันยื่น คอสั้น หรือคางสั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่จะทำให้ใส่ท่อหลอดลมคอยาก
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ภาคผนวกที่ 10
แนวทางการบริหารยา
Phenytoin injection
Phenytoin (Dilantin® injection)
ขนาด 250 mg / 5 ml
ข้อบ่งใช้
1. ควบคุมการชักแบบเกร็ง-กระตุกทั้งตัว (Grand-mal) ชักแบบ complex partial (psychomotor และ
temporal lobe)  
2. ใช้ป้องกันและรักษาอาการชักที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการผ่าตัดระบบประสาท
แนวทางการสั่งใช้ยา
Loading dose : ผู้ใหญ่ ยาฉีด 15–20 mg/kg อัตราเร็วในการให้ยาสูงสุด ไม่เกิน 50 mg/minute
หลังจากนั้น ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้ maintenance dose : 300 mg/Day โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
Prophylactic : ผู้ใหญ่ slow IV (ใช้เวลา drip ยานาน 1 ชั่วโมง) 100-200 mg ทุก 8 ช.ม. ระหว่าง
ผ่าตัดและหลังผ่าตัด
แนวทางการจ่ายยา
ควรมีระบบการตรวจสอบซ้ำที่ดี ก่อนจ่ายยาทุกครั้ง
มี sticker HAD  ติดเพื่อเตือนระวังการใช้
เภสัชกรตรวจสอบเฝ้าระวังการเกิดอันตรกิริยากับยาตัวอื่น (Drug  interaction)
อันตรกิริยากับยาตัวอื่น :
การให้ยา Phenytoin ร่วมกับ Amiodarone, anticoagulant, fluoxetine, isoniacid, luconazole,
valproic acid  อาจมีผลเพิ่มระดับยาของ Phenyltoin มากขึ้น
แนวทางการเตรียมยาและการบริหารยา
การเจือจางสารละลาย
ผสมกับ 0.9% NSS 100 ml เท่านั้น โดยความเข้มข้นสุดท้าย (final concentration) ต้องไม่เกิน
10 mg/ml
ห้ามให้ร่วมกับยาอื่นๆ หรือสารละลายที่มี Dextrose ปนอยู่ เพราะอาจเกิดการตกตะกอน  ต้องแยกสายการ
ให้ยา เช่น Diltiazem, Dobutamine, Heparin, Insulin, Lidocain, Morphine, Nitroglycerine, Norephinephrine, Potassium chloride, Propofol
เมื่อแบ่งใช้ยาออกจากขวดแล้วสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ 24 ชั่วโมง
การบริหารยา
ให้ยาทางหลอดเลือดดำอัตราเร็วในการให้ยาสูงสุด ไม่เกิน 50 mg/minute
ใช้เครื่อง infusion pump ทุกครั้ง
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เฝ้าระวังภาวะการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation)
Hydrocortisone
ข้อบ่งใช้
1. โรคของต่อมไร้ท่อ
2. โรคเนื้องอก
3. ภาวะบวม
4. ภาวะฉุกเฉิน
ขนาด และวิธีใช้
ยานี้ใช้สำหรับฉีด หรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อในระยะแรก ควรฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
หลังจากนั้นจึงอาจพิจารณาให้ยาที่ออกฤทธิ์ยาว หรือยาชนิดรับประทาน การให้ยาควรฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำใน
เวลา 30 วินาที ถึง 10 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ใช้ (100-500 มก. หรือมากกว่า) โดยทั่วไปไม่ควรให้ยาขนาดสูง
จนกว่าผู้ป่วยจะดีขึ้น หรือคงตัว ประมาณ 48-72 ชั่วโมง แม้ว่าการให้ยาขนาดสูงในระยะสั้นมักไม่ค่อยก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงแต่ก็อาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ การให้ยาลดกรดร่วมด้วยอาจจำเป็น เมื่อใช้ยาขนาดสูงนานกว่า
48-72 ชั่วโมง อาจเกิดภาวะ hypernatremia ได้ เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น methylprednisolone sodium succinate ซึ่งมีผลต่อการคั่งของsodium น้อยกว่าขนาดยาครั้งแรกคือ 100-500 มก. ของ
hydrocortisone หรือมากกว่า ขึ้นกับความรุนแรงของโรคที่รักษา อาจใช้ยาซ้ำได้ทุก 2, 4 หรือ 6 ชั่วโมง ตามสภาพ
ผูป้ ว่ ย แม้วา่ ควรลดขนาดของยาลงในทารกและเด็ก แต่ขนาดยามักขึน้ กับความรุนแรงของโรคมากกว่าอายุนำ้ หนักตัว
แต่ไม่ควรน้อยกว่าวันละ 25 มก. และขนาดสูงสุดคือ 15 มก./กก. ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ stress ภายหลังได้รับการรักษา
ด้วย corticosteroid ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการ และอาการแสดงของ adrenocortical insufficiency
corticosteroid ถือเป็นการรักษาร่วม และมักไม่สามารถทดแทนการรักษาด้วยวิธีอื่นได้
การเตรียมยา
ควรตรวจดูขนาดบรรจุยาซึ่งไม่ควรมีตะกอน หรือการเปลี่ยนสีของยา
- ขวดแก้วธรรมดาขนาด 100 มก.
เมื่อต้องการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้เตรียมยาโดยเติมน้ำสำหรับฉีดปราศจากเชื้อ
หรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ไม่เกิน 2 มล. ลงในขวดยา เมื่อต้องการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ควรผสมยาดังกล่าว
แล้วเติมลงใน 100-1000 มล. ของ 5% dextrose in water (หรือ isotonic saline solution หรือ 5% dextrose
in isotonic saline solution ในผู้ป่วยที่ไม่ต้องจำกัดเกลือ)
- ขวดแก้วธรรมดาขนาด 500 มก.
เมื่อต้องการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้เตรียมยาโดยเติมน้ำสำหรับฉีดปราศจากเชื้อ
หรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ไม่เกิน 4 มล. ลงในขวดยา เมื่อต้องการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ควรผสมยาดังกล่าว
แล้วเติมลงใน 500-1000 มล. ของ 5% dextrose in water (หรือ isotonic saline solution หรือ 5% dextrose
in isotonic saline solution ในผู้ป่วยที่ไม่ต้องจำกัดเกลือ)
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ข้อห้ามใช้
- systemic fungal infections
- ทราบว่าแพ้ยาหรือส่วนประกอบที่มีอยู่ในยา
อาการไม่พึงประสงค์
- ความผิดปกติของสารน้ำ และเกลือแร่ เช่น มีการคั่งของ sodium, หัวใจวาย
- ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น กระดูกสันหลังยุบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, หลอดอาหารอักเสบ
- ความผิดปกติของผิวหนัง เช่น แผลหายช้า
- ความผิดปกติของ metabolic ได้แก่ เสียสมดุลของไนโตรเจนจาก catabolism ของโปรตีน
- ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น เพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ
- ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ กระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวาน
- ความผิดปกติทางตา เช่น ต้อกระจก, เพิ่มความดันภายในลูกตา
- ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน เช่น บดบังอาการของการติดเชื้อ, การติดเชื้อฉวยโอกาส
- ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการใช้ corticosteroid ชนิดฉีด ได้แก่ anaphylactoid reactions
การตั้งครรภ์ และระยะให้นมบุตร
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเมื่อให้ corticosteroid ขนาดสูงๆ ในแม่ที่ตั้งครรภ์ อาจทำให้สัตว์ที่เกิดมา
มีความพิการได้ ยังไม่มีการศึกษาผลของ corticosteroid ต่อระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ที่เพียงพอ ดังนั้นการ
ใช้ยานี้ในสตีมีครรภ์ ระหว่างให้นมบุตร หรือหญิงวัยเจริญพันธ์ุควรคำนึงถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดต่อมารดาและ
ทารกด้วย และควรใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ยานี้สามารถผ่านรกได้ ทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับยานี้ ควรได้รับการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิด
adrenal insufficiency ได้
ยังไม่มีหลักฐานว่ายานี้มีผลต่อการแท้งบุตร และการคลอด ยานี้ขับออกทางน้ำนมได้
การได้รับยาเกินขนาด
ยังไม่เคยพบกลุ่มอาการเฉพาะจากการใช้ยานี้เกินขนาด
การเก็บรักษา
เก็บยาที่ไม่ได้ผสมที่อุณหภูมิห้อง (20-25 องศาเซลเซียส) วันหมดอายุ (เดือน/ปี) จะแสดงบนฉลากหลังคำว่า
“EXP” เก็บสารละลายของยานี้ที่อุณหภูมิห้อง ในที่มืดควรใช้ยาเฉพาะยาที่ยังใส และไม่มีตะกอน ไม่ควรใช้ยา
ที่ผสมไว้นานเกิน 3 วัน
คำเตือน
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคเบาหวาน วัณโรค ไวรัส
2. ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
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Pitressin หรือ Vasopressin
Hormone
replacement

Dose form

Usual Dose

Daration of Action
(hr)

Pitressin tanate in oil

5 u/ml

5 u IM

24-72 hr.

Aqous Vasopressin

20 u/ml

5-10 u SC

3-6 hr.

DDAVP (desmopressin)

2.5 ml bottle

10-20 ug

12-24  hr.0.1 mg/ml
intranasally

แนวทางการบริหารยา Minirin
วิธีการพ่นยา Minirin
Hormone ที่ใช้รักษาโรคเบาจืด คือ vasopressin ได้แก่ DDAVP (1-demino-8-arginine-asopressin;
desmopressin) (Minirin) พ่นทางจมูก ออกฤทธิ์นาน 8-12 ชั่วโมง ขนาดยา 5-10 ไมโครกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
การพ่นยา
ทำความสะอาดภายในโพรงจมูกด้วย cotton-bud เช็ดให้แห้ง
เตรียมยาพ่นพร้อมสายยาง
พ่นยาดังภาพ
ภาพที่ 7 แสดงวิธีการพ่นยา Minirin
1. เปิดฝาขวด
						
2. ดึงจุกครอบออก
						
3. บีบยาใส่สายยางพ่นยาถึงปริมาตรที่ต้องการ
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4. นำปลายสายด้านที่มียาใส่ในรูจมูก ที่เช็ดทำความสะอาดโดยด้านหน้าตัดแตะผนังด้านบนของรูจมูก
ลึก ½ ซม
5. นำปลายอีกด้านใส่ปากแล้วพ่นยาเข้าจมูก กรณีที่ผู้ป่วยพ่นยาได้เอง หรือใช้ Syringe ใส่อากาศ 3-5 ml
		 ดันยาทางปลายสายอีกข้างหนึ่ง เพื่อพ่นยาเข้าจมูก ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถพ่นยาได้เอง ยาต้อง
สัมผัสกับผนังจมูกจึงจะได้ผล

		

5.1 ผู้ป่วยพ่นยาได้เอง

5.2 ผู้ป่วยไม่สามารถพ่นยาได้เอง

6. ปิดจุกและฝาครอบขวดยา ล้างสายยาง เก็บยาในตู้เย็น (T 2-8 องศาเซลเซียส)

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 การดูแลผู้ป่วยก่อนให้ยาเคมีบำบัด
1.1 การให้ความรู้และให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวที่ได้รับยาเคมีบำบัด
1.2 การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ได้แก่ การประเมินความพร้อมผู้ป่วย น้ำหนัก
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ CBC, BUN, Creatinin, LFT, Electrolyte, UA
ระยะที่ 2 การดูแลผู้ป่วยระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด
2.1 ประวัติการได้รับยากลุ่มนี้
2.2 ประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ หรือ การแพ้ยาอื่นๆ
2.3 แนะนำผู้ป่วยให้ทราบถึงอาการ Hypersensitivity Reaction (HSR) ก่อนเริ่มให้ยา และรีบแจ้ง
ทันทีเมื่อเกิดอาการ
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2.4 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้ทันทีที่เตียงผู้ป่วย เช่น O2 Mask, Suction, รถ Emergency
2.5 เตรียมยา ได้แก่ Adrenaline, Chlorpheniramine, Dexamethazone เพื่อพร้อมใช้
2.6 การฉีดยาเคมีบำบัด ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง ทั้งนี้เพราะการรั่วไหลของยาออกนอกเส้นเลือด
แล้ว จะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นอย่างรุนแรง เกิดเป็นแผลเรื้อรังได้ พยาบาลผู้ให้ยาเคมีบำบัดต้อง
สวมใส่แว่นตา ถุงมือ และเสื้อเพื่อป้องกัน และผู้ที่ทำการผสมยาจะต้องทำในที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อป้องกัน
การหกและระเหยขณะทำการผสมยา สำหรับอุปกรณ์ในการผสมยา ถุงมือ เสื้อกาวน์ ต้องได้รับการกำจัดโดยวิธีพิเศษ
และพบว่ามีการรั่วหรือหกของยาเคมีบำบัดต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยดังนี้
1) เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนยาเคมีทันที ตามลักษณะของสารเคมี  
2) ยาเคมีบำบัดชนิดน้ำ ให้ซับด้วยผ้าแห้ง ส่วนยาเคมีชนิดผงให้ซับด้วยผ้าเปียก
3) ใช้ช้อนหรือที่ตักผง เก็บเศษแก้วหรือวัสดุมีคม ทำลายตามแนวปฏิบัติการทิ้งขยะมีพิษที่มีคม
4) กรณียาหกน้อยกว่า 5 ซีซี ให้เช็ดทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด 3 ครั้ง แล้วตาม
ด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาทำความสะอาด
5) หรือถ้ายาหกมากกว่า 5 ซีซี หรือ 5 กรัม ปฏิบัติดังนี้
- วางป้าย “ระวังยาเคมีบำบัด” เพื่อแยกบริเวณที่ยาเคมีบำบัดตก แตก ห้ามบุคคลอื่นเข้าใกล้
- เปิดชุด spill kit สวมผ้าครอบจมูกและปาก หมวกคลุมผม แว่นตาครอบ ถุงมือสะอาด เสือ้ กาวน์
สวมรองเท้า disposable และถุงมือทำความสะอาด
- ใช้ผ้าซับบริเวณที่ยาเคมีบำบัดหก เช็ดพื้นให้แห้ง ทิ้งผ้าซับในถุงขยะใบที่ 1
- เช็ดทำความสะอาดพื้นด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาด 3 ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
จนพื้นแห้ง ทิ้งผ้า ถุงมือทำความสะอาดในถุงขยะใบที่ 1 มัดปากถุงให้แน่น
- ถอดรองเท้า เสื้อกาวน์ หมวกคลุมผม ถุงขยะใบที่ 1 ทิ้งในถุงขยะใบที่ 2 ล้างแว่นตา เช็ดให้แห้ง
เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ถอดถุงมือ ทิ้งในถุงขยะใบที่ 2 ล้างมือให้สะอาด
2.7 วัดสัญญาณชีพ เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับยา และสังเกตอาการ ขณะให้ยาอย่างใกล้ชิด
2.8 การดูแลเรื่องอาการคลื่นไส้ อาเจียน และเบื่ออาหาร อาจต้องให้ยาแก้อาเจียน
2.9   ดูแลปริมาณน้ำ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วย ได้ยาที่ต้องควบคุมให้มีการขับปัสสาวะออกมา
2.10 ดูแลสุขภาพทั่วไป เช่น การทำความสะอาดช่องปาก เพื่อป้องกันและลดอัตราการอักเสบภายใน
ช่องปาก
ระยะที่ 3 การดูแลหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยาเคมีบำบัด คือ การดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนและผลข้างเคียง
จากการได้รับยาเคมีบำบัดกรณีในสถานพยาบาลที่ให้ยาเคมีบำบัด
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด45, 46
1. จัดผู้ป่วยให้อยู่ห้องแยก หรือมุมห้องปิดผ้าม่านกั้น
2. เน้นการล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง
3. การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้-อาเจียน
3.1 รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เช่น ข้าวต้ม  
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3.2 งดอาหารรสจัดทุกชนิด หรืออาหารที่ย่อยยาก เช่น ไข่แดง นม เนย
3.3 หลังอาเจียน บ้วนปากด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา
3.4 ให้รับประทานยาแก้อาเจียนตามแผนการรักษา
การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลในปากและเจ็บคอ
4.1 ทำความสะอาดช่องปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ
4.2 รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
4.3 ใช้วาสลิน ลิปสติกมัน ทาริมฝีปากให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันริมฝีปากแห้ง
4.4 หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูก
5.1 รับประทานผักต้มสุก ผลไม้ล้างเปลือกสะอาด  
5.2 ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำ วันละ 2,000 ซีซี
5.3 รับประทานยาระบายตามแผนการรักษา
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย
6.1 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ วันละ 2,000 ซีซี
6.2 รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม
6.3 งดอาหารพวกที่มีไขมันและย่อยยาก เช่น นม เนื้อสัตว์  
6.4 ให้ยา สารน้ำตามแผนการรักษา
6.5 รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกแล้ว งดอาหารหมักดอง  
การดูแลผู้ป่วยที่มีไข้ ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ และติดเชื้อ
7.1 งดบริหารยาเคมีบำบัดทันที จนกว่าไม่มีการติดเชื้อ/ไม่มีไข้
7.2 แยกผู้ป่วยให้อยู่ห้องแยก
7.3 ให้รับยาปฏิชีวนะ ยาลดไข้ สารน้ำตามแผนการรักษา
7.4 ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ถ้าอาการเลวลง เช่น มีไข้ ซึม ชัก รายงานแพทย์ทราบ
7.5 ดื่มน้ำมากๆ วันละ 2,000 ซีซี นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
7.6 ล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังทำหัตถการกับผู้ป่วย  
7.7 สวมผ้าครอบปากและจมูก ไม่เข้าใกล้บุคคลที่เป็นโรคติดเชื้อวัณโรค อีสุกอีใส เป็นต้น
7.8 ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC  
7.9 ลงบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ
การดูแลผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่าย
1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้ร่างกายกระทบกระแทก หรือหกล้ม  
2) แปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม  
3) ไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ ห้ามสวน และสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆ ทางทวารหนัก
4) หลังทำหัตถการ เช่น เจาะเลือด กดนาน 5 นาที หรือจนกว่าเลือดหยุดไหล
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5) แพทย์อาจพิจารณาให้เกล็ดเลือด ในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ำ  
6) ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC
9. การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซีด
9.1 นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
9.2 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
9.3 รับประทานยาตามแผนการรักษา
9.4 ถ้าซีดมาก ให้เลือดตามแผนการรักษา
9.5 ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC
10. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาผมร่วง
10.1 อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจตั้งแต่เริ่มบริหารยาเคมีบำบัด ว่าเป็นผลจากยา เมื่อหยุดการใช้ยาแล้ว
2-3 เดือน ผมจะขึ้นใหม่
10.2 ผู้หญิงอาจใส่วิก ผ้าคลุมผม ผู้ชายอาจใส่หมวกแทน
10.3 ใช้แชมพูสระผมชนิดอ่อนๆ เช่น แชมพูเด็ก และไม่สระผมบ่อย
10.4 ห้ามแกะเกาหนังศีรษะ ใช้แป้งเด็กทารอบๆ คอและหลัง เพื่อลดอาการคันและระคายเคือง
ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษาในโรคเนื้องอกในสมอง47, 48
Carmustine (BCNU) lomustine Procarbazine hydrochloride และ Temzolomine Z (Temodar
Temodal)
การออกฤทธิ์ : เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทำลายสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง โดยออกฤทธิ์
ได้ทุกระยะของการแบ่งเซลล์
ผลข้างเคียง : เนื่องจากยาออกฤทธิ์ทำลายสารพันธุกรรมทำให้เกิดการทำลายไขกระดูกได้ในระยะยาว
และมีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็ง เม็ดเลือดขาวได้โดยความเสี่ยงแปรผันตามปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งพบได้ในปีที่
5-10 หลังจากได้รับยา
การเฝ้าระวัง : ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, BUN, creatinin, uric acid, SGOT, SGPT,
alkaline phosphatase, chest x-ray  
Cisplatin (Platinal)
การออกฤทธิ์ : เป็นยากลุ่ม alkylating agent ทำปฏิกิริยากับ DNA/RNA/Protein ทำให้เซลล์มะเร็งผิดปกติ
และนำไปสู่การตายของเซลล์
ผลข้างเคียง : คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย Nephrotoxicity อาจทำให้เกิดเกลือแร่ในร่างกายต่ำ
การเฝ้าระวัง : ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, BUN,creatinin, electrolyte, และ calcium level
kaline ผล serum Cr < 1.5 BUN < 25
Etoproside (VePesid)
การออกฤทธิ์ : เป็นยากลุ่ม Topoisomerase inhibitors ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อเอ็นไซม์ในการสังเคราะห์
สารพันธุกรรมเพื่อการแบ่งเซลล์
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ผลข้างเคียง : เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวภายใน 2-3 ปีหลังจากได้รับยา
การเฝ้าระวัง : ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, SGOT, SGPT
Vincristine
การออกฤทธิ์ : เป็น Antineoplastic agent ที่เป็น Antitumor alkaloids จัดอยู่ในกลุ่ม Mitotic inhibitors
เมื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำ ยากระจายตัวได้อย่างรวดเร็วภายใน 15-30 นาที ยาส่วนมากจะถูก metabolized
ที่ตับ ขับออกทางน้ำดี 70-80% และทางปัสสาวะ 10-20%
ผลข้างเคียง : Cranial nerve palsy ผื่น, บวม, ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องเสีย,
ปวดเกร็งท้อง, ท้องผูก, ไข้, SIADH, ผมร่วง
การเฝ้าระวัง : CBC, LFT, Serum, Uric acid Billirubin > 1.5 Mg/dl
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ภาคผนวกที่ 11
แนวทางปฏิบัติ “การกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีการกลืนลำบาก”
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อฝึกการกลืนดังนี้
1. ประเมินระดับความรู้สึกตัว ด้วยเครื่องมือ Glasgow Coma Scale ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกการกลืนต้องมี
GCS > 11 คะแนน
2. ประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ ด้วยเครื่องมือ Bathel ADL Index ผู้ป่วยต้อง มี Bathel ADL Index >
75 คะแนน
3. ประเมินการกลืนทางคลินิก (Clinical assessment of swallowing)
โดยการประเมินการความผิดปกติของประสาทคู่ที่ 5, 7, 9, 10, 12 ดังนี้ Gag reflex, Swallow reflex,
Cough reflex Phonation, Facial symmetry strengthening of tongue, Lips closure strengthening of
mandibles ผู้ป่วยที่สามารถฝึกการกลืนได้ต้องมี Reflex ที่ใช้ในการกลืน สามารถควบคุมใบหน้าและลิ้นได้บ้าง
ปิดปากได้ ถ้าประเมินแล้วผิดปกติมากแสดงว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการสำลักไม่พร้อมที่จะรับการฝึกกลืนในขั้นที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบการกลืนเพื่อประเมินอาการกลืนลำบาก โดยใช้เครื่องมือ (Standardized Swallowing
Assessment) ดังนี้
1. การสัมภาษณ์และสังเกต ดังนี้
1.1 ผู้ป่วยรู้สึกตัวตื่นหรือมีการตอบสนองต่อคำพูดหรือไม่
1.2 ผู้ป่วยสามารถควบคุมศีรษะในท่านั่งตัวตรงได้ใช่หรือไม่
ถ้าประเมินคำถามข้อ 1-2 แล้วไม่ใช่แสดงว่าผู้ป่วยไม่พร้อมในการกลืน ไม่ต้องประเมินต่อ ให้ส่งปรึกษา
แพทย์เพื่อดูแลเรื่องการได้รับอาหารและน้ำทางสายยางหรือให้สารอาหารทางหลอดเลือดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามบริบทที่มีอยู่
1.3 ผู้ป่วยสามารถไอตามที่บอกได้หรือไม่
1.4 ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำลายตัวเองได้หรือไม่
1.5 ผู้ป่วยสามารถเลียริมฝีปากบนและล่างได้หรือไม่
1.6 ผูป้ ว่ ยสามารถหายใจได้เองหรือไม่ (ไม่มอี าการหายใจลำบากหรือมีปญ
ั หาในการรักษาระดับออกซิเจน
ในเนื้อเยื่อ)
ถ้าประเมินคำถามข้อ 3-6 แล้วคำตอบคือสามารถทำได้ ให้ดำเนินการประเมินต่อไปต่อ ถ้าไม่ได้ ให้หยุด
การประเมินและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบริบทที่มีอยู่
1.7 ผู้ป่วยมีเสียงแหบหรือมีเสียงน้ำในลำคอหรือไม่
ถ้าประเมินคำตอบไม่มี ให้ดำเนินการประเมินต่อแผนกตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน แต่ถ้ามีอาการ
ให้หยุดการประเมินและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบริบทที่มีอยู่
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2. การทดสอบการกลืน
ครั้งแรกให้ดื่มน้ำ 1 ช้อนชา ถ้าไม่มีปัญหาให้ทดสอบต่อ ให้ดื่มน้ำช้อนที่ 2 และ 3 ถ้ายังไม่มีปัญหาให้
ดื่มน้ำครึ่งแก้ว พบว่าไม่มีปัญหา ให้เตรียมผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากและเตรียมฝึกการกลืนอาหารต่อไป
แต่ถ้าทดสอบไม่สามารถกลืนได้ และพบว่ามีไหลออกมาจากปาก ไอ, หายใจออก หอบหรือมีเสียง น้ำตาคลอ
ภายหลังกลืนให้หยุดทันที แสดงว่าผู้ป่วยไม่พร้อมในการรับประทานอาหารทางปาก
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกการกลืนตามแนวทางของ Swallow training protocol
1. ฝึกเกี่ยวกับการทรงตัวในท่านั่ง
2. ฝึกบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน ได้แก่ Lip and lingual exercise และ Oral motor exercise
(การบริหารกล้ามเนื้อปากและใบหน้า)
ท่าบริหารมี 10 ท่า ให้บริหารเช้า-เย็น ท่าละ 10 ครั้ง และควรทำทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวัน ควรเป็นห้องเงียบ
ไม่มีเสียงและสิ่งรบกวน ท่าทั้ง 10 มีดังนี้
ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 3

อ้าปากกว้าง ออกเสียง “อา”

ยิ้มยิงฟัน ออกเสียง “อี”

ห่อปากจู๋ ออกเสียง “อู”

ท่าที่ 4

ท่าที่ 5

ท่าที่ 6

เม้มปากติดกันแน่นๆ

ดูดแก้มบุ๋ม 2 ข้าง

พองแก้มป่อง 2 ข้าง
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ท่าที่ 7

ท่าที่ 8

ท่าที่ 9

แลบลิ้นแตะมุมปากซ้าย-ขวา

แลบลิ้นเลียรอบๆ ปาก

ม้วนห่อลิ้น

ท่าที่ 10

ยกปลายลิ้นแตะหลังฟันบน
						
ลากเข้าไปตามเพดานปาก
		
3. แนวทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาการกลืน
3.1 ดูแลความสะอาดปากฟันก่อนรับประทานอาหาร
3.2 จัดอาหารที่มีลักษณะนิ่มเคี้ยวง่าย จัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ป้อนอาหารครึ่งช้อนชาต่อคำ วางอาหาร
บนลิ้นด้านที่มีแรง ของเหลวที่ให้ควรมีลักษณะข้น
3.3 การจัดสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศให้เงียบสงบกำจัดสิ่งรบกวน พูดคุยเท่าที่จำเป็น เช่น   อ้าปาก
เคี้ยว และกลืน
3.4 การจัดท่านั่ง นั่งตัวตรงประมาณ 90 องศา ลำตัวอยู่ตรงกลาง และจัดศีรษะตั้งตรง
3.5 การดูแลการกลืนขณะรับประทานอาหาร
- ถ้าผู้ป่วยไอหรือกลืนได้ช้า ให้โน้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อย
- ถ้าควบคุมลิ้นได้ไม่ดีให้เอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย
- ถ้ามีอาหารค้างอยู่ในปากจากการอ่อนแรงของลิ้นหรือแก้มให้เอียงศีรษะไปด้านที่ไม่อ่อนแรง
- ถ้ามีเสียงน้ำในคอหลังกลืน ให้ผู้ป่วยไอหลายๆ ครั้ง เพื่อให้คอโล่งก่อน จึงจะรับประทานอาหารต่อ
- ถ้ามีอาการอ่อนแรงของ Pharyngeal ให้ผู้ป่วยเอียงศีรษะไปด้านที่อ่อนแรง
- ถ้าผูป้ ว่ ยใช้เวลารับประทานอาหารนาน 45-60 นาที ซึง่ อาจทำให้กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ในการกลืนอ่อนแรง
เสี่ยงต่อการสำลักอาหารให้แบ่งมื้ออาหารเป็น 5-6 มื้อ                                                                       
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3.6 ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยา โดยวางยาไว้บนลิ้นด้านที่ไม่อ่อนแรง ให้ผู้ป่วยรับประทานยาทีละเม็ด
3.7 ให้เวลาในการกลืน ไม่เร่งรัด และให้กำลังใจผู้ป่วยในการกลืน
3.8 การดูแลความสะอาดปากและฟันหลังรับประทานอาหาร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ การประเมินอาการขณะรับประทานอาหารโดยสังเกตอาการดังนี้
1. มีน้ำลายไหลหรืออาหารไหลออกจากปาก
2. มีอาหารค้างในกระพุ้งแก้ม
3. ไอขณะรับประทานหรือดื่มน้ำ
4. อาหารเป็นก้อนติดคอมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง
5. มีเสียงน้ำในคอหลังการกลืน
6. เมื่อสงสัยว่ามีอาหารค้างใน Pharynx หลังการกลืน (ตรวจโดยการฟังด้วย Stethoscope)
7. ไม่สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่พึ่งพา
8. ใช้เวลาในการรับประทานอาหารเท่ากับหรือมากกว่า 20 นาที
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published in Cochrane Library, Issue 1 สืบค้นได้จากฐานข้อมูล The COCHRANE Collaboration
http//www.thecochranelibrary.com
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ภาคผนวกที่ 12
รังสีรักษาและผลข้างเคียง
รังสีรักษา (Radiation Therapy)
หลักของการฉายรังสี คือ เนื้อเยื่อของเนื้องอกจะต้องมีปฏิกิริยาต่อรังสีมากกว่าเนื้อเยื่อปกติซึ่งจะทำให้การ
ฉายรังสีได้ผล โดยเฉพาะในรายที่ทำผ่าตัดเอาเนื้องอกออกบางส่วนหรือเนื้องอกชนิดที่ไม่สามารถทำผ่าตัดได้
การฉายรังสีจะเริ่มเมื่อแผลผ่าตัดติดเป็นปกติดี ขนาดของรังสีที่ใช้ในการบำบัดจะขึ้นอยู่กับ
- Histological ของเนื้องอกนั้นๆ
- ผลของการตอบสนองของเนื้องอกที่มีต่อรังสี
- ตำแหน่งของเนื้องอก
- ความสามารถในการทนต่อการรักษา
		 ผลข้างเคียงของรังสีรักษา
- ผมร่วง โดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับรังสีรักษา
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
- ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีผิดปกติ (คล้ายๆ sunburn)
ข้อควรระวังระหว่างการได้รับรังสีรักษา
1. ในระหว่างฉายรังสีจะทำให้เนือ้ สมองบวมและเกิดการเพิม่ ความดันในกะโหลกศีรษะ ซืง่ ต้องแยกจากการเพิม่
ความดันในกะโหลกศีรษะจากก้อนเนื้องอก แต่อย่างไรก็ตาม การให้สเตียรอยด์ขนาดสูง จะช่วยอย่างมาก ที่นิยม
คือ degenerative ในขนาดประมาณ 10-20 มก. ต่อวัน และการฉายรังสีควรเริ่มต้นด้วย ขนาดต่ำๆ ก่อน เช่น
50-100 cGy ใน 3-4 วันแรก จะช่วยทำให้ไม่เกิดอาการบวมของสมองได้
2. ในระยะยาว อาการทางสมองอาจจะเกิดขึ้นได้อีกภายหลังรังสีรักษาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งจะต้อง
แยกว่า มี recurrent หรือเป็น cerebral necrosis การเกิด necrosis มักแสดงในพวกที่ได้รับรังสี ขนาดสูงๆ เกิน
5000 cGy
3. ภาวะพิการทางสติปัญญา (mental retardation) อาจจะพบในผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า
3 ปี แต่การแสดงภาวะนี้มีปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมด้วย เช่น กรรมพันธ์ุ ตัวโรคเนื้องอกสมอง ภาวะแวดล้อมของการ
เจ็บป่วย และการให้เคมีบำบัด
4. ภาวะ leuko - encephalopathy มักจะเกิดในรายที่ได้รับการรักษาร่วมกับเคมีบำบัดโดยเฉพาะ
methotrexate
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2554)

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา (สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย,
1.
2.
3.
4.
5.

อาบน้ำสระผมได้โดยใช้แชมพูอ่อนๆ ห้ามใช้สบู่ล้างหน้าใช้น้ำเปล่าและซับหน้าให้แห้ง
ไม่ควรใช้แป้งหรือครีมใดๆ ทาบริเวณผิวหนังที่ฉายแสง
ห้ามแกะเกา บริเวณผิวหนังที่ฉายแสง
ห้ามวางกระเป๋าน้ำร้อนหรือน้ำแข็งหรือถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆ
สังเกตอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้อาเจียน ถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์
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ภาคผนวกที่ 13
สุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
1. การสังเกตอาการผิดปกติ
- ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง เช่น อาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุง่ อาการชักเกร็ง กระตุก ตามัว  
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
- การติดเชื้อในสมองและแผลผ่าตัด เช่น แผลผ่าตัดบวมแดง มีสารคัดหลั่งไหลซึมจากแผล มีไข้สูง  
คอแข็ง กลืนลำบาก มีการไหลซึมของน้ำหล่อเลี้ยงสมองซึ่งเป็นลักษณะน้ำใสๆ ไหลออกจากหู โพรงจมูก หรือ
จากแผลผ่าตัด
2. การป้องกันอันตรายจากการชัก เช่น การขับรถ การทำงานในทีส่ งู การทำงานกับเครือ่ งจักร การใช้ของมีคม  
การเล่นกีฬา กิจกรรมทางน้ำและกิจกรรมที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน การกลืนอาหาร การพูด การเคลื่อนไหว การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง เช่น การ
ป้องกันการติดเชื้อในสมองและที่แผลผ่าตัด การป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ภาวะปอดบวม การติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปัสสาวะ แผลกดทับ การเกิดข้อยึดติด ภาวะซึมเศร้า
- กระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้มากที่สุด ให้ผู้ป่วยใช้ร่างกายข้างที่อ่อนแรง เท่าที่สามารถ
จะทำได้
- ช่วยเหลือกิจกรรมเท่าที่จำเป็นที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้
- ให้กำลังใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในตนเอง
- การออกกำลังกายผู้ป่วยแบบมีผู้ทำให้
- ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
- ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เช่น อาบน้ำ แปรงฟันทำความสะอาดช่องปาก ดูแล
การขับถ่าย และการแต่งตัว
- ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ในรายที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากไม่ได้
สามารถให้อาหารทางสายยางได้อย่างถูกวิธี ในรายที่รับประทานอาหารเองได้ให้ระวังการสำลัก
- ในรายที่ผู้ป่วยเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ สามารถทำแผลและดูดเสมหะได้อย่างถูกวิธี
- พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง ดูแลผิวหนังและป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ
- ช่วยเหลือในการพักผ่อนนอนหลับ เช่น จัดสิ่งแวดล้อม ดูแลความสุขสบายให้แก่ผู้ป่วย
- ช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก หกล้ม
- ถ้าผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะไว้ควรดูแลสายสวนให้อยู่ในระบบปิด โดยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุ
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และทุกครั้งที่ปนเปื้อนอุจจาระและตรึงสายสวนปัสสาวะ
ไม่ให้ดึงรั้ง
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-

ให้ผู้ป่วยได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นจริงรอบๆ ตัว เช่น จัดหาปฏิทิน วิทยุรูปภาพของครอบครัว
ไว้ในห้องหรือข้างตู้ข้างเตียงผู้ป่วย บอกวัน เดือน ปี เวลา สถานที่และ บุคคลให้ผู้ป่วยได้รับทราบบ่อยๆ
การดูแลสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วย เช่น การให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย การเผชิญความเครียด
ส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
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ภาคผนวกที่ 14
การดูแลปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก ลักษณะ
บริเวณภายนอกบ้าน
- ควรเป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน หากเป็นพื้นต่างระดับ ควรมีทางลาด
- ทางลาดควรมีความชันไม่เกิน 5 องศา หรือสัดส่วนความสูงต่อความยาวไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 12 และ
กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.
- ทางลาดมีความสูงเกิน 15 ซม. ต้องทำราวเกาะทั้ง 2 ข้าง
- ทางลาดยาวเกิน 10 เมตร หรือมีทางลงสู่ถนนโดยตรง ต้องออกแบบให้มีที่พักหรือทำแบบหักมุม
ซึ่งควรมีพื้นที่อย่างน้อย 1.5 x 1.5 ตารางเมตร
บริเวณภายในบ้าน
- พื้นที่ภายในตัวบ้าน ควรมีระดับเดียวกันตลอดทั้งชั้นและไม่ลื่น
- ในกรณีที่มีพื้นที่ต่างระดับควรทำทางลาดเอียง ทางลาดควรมีความชันไม่เกิน 5 องศา หรือสัดส่วนความสูง
ต่อความยาวไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 12 และกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.
- บันได สูง 14 ซม. และกว้าง 32 ซม. มีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง ความสูงของราวเกาะคือ 90 ซม. จากพื้นสำหรับ
ผู้ใหญ่ และสูง 75 ซม. จากพื้นสำหรับเด็กและควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 ซม. ถึง 5 ซม. ผิวเรียบไม่ลื่น
- ประตู กว้างประมาณ 1 เมตรขึ้นไป เพื่อให้รถเข็นเข้าออกง่ายไม่ควรมีธรณีประตู กรณีมีธรณีประตูขอบ
ทั้งสองด้านควรลาดเอียง และเป็นแบบเลื่อน ที่จับเป็นแบบด้ามจับที่จับได้ถนัดมือ
อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน
- เตียงควรมีความสูงเท่ากับความสูงของที่นั่งรถเข็นหรือประมาณ 48-52 ซม.
- โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ควรสูงกว่าที่พักแขนของรถเข็นเล็กน้อย หรือประมาณ 76-85 ซม.
- ชั้นวางของ สวิทซ์ไฟ โทรศัพท์ สูงพอที่ผู้ใช้ เก้าอี้ รถเข็นเอื้อมถึง หรือประมาณ 38-120 ซม.
- ห้องน้ำ/ห้องส้วม กว้างประมาณ 1 เมตรขึ้นไป เพื่อให้รถเข็นเข้าออกง่าย
- ประตูบานเลื่อนหรือบานพับ ไม่มีธรณีประตู
- มีราวจับแนวนอนจากประตูทางเข้าไปยังโถส้วม
- พื้นที่กว้างพอที่รถเข็นเข้าไปและเลี้ยวกลับได้ (มากกว่า 1.5 x 1.5ตารางเมตร)
- ควรมีราวรอบๆ โดยราวควรสูงจากพื้นประมาณ 85 ซม.
- โถส้วมควรเป็นแบบชักโครก สูงประมาณ 16-19 นิ้ว ขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ป่วย ถ้าเป็นโถส้วมนั่งยอง
ควรดัดแปลงโดยใช้เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดกว้างพอประมาณ หรือหรือใช้เก้าอี้
นั่งถ่ายสำเร็จรูปเพื่อวางครอบโถส้วม
- อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือสูง 80 ซม. และมีที่ว่างด้านล่างให้ผู้ใช้ล้อเข็นสอดเท้าเข้าไปได้ (68 ซม.)
- แสงสว่างเพียงพอ
- พื้นห้องน้ำควรแห้งอยู่เสมอ หรือมีแผ่นรองกันลื่น
- มีสัญญาณไฟติดตั้งเพื่อเตือนภัยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน
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ภาคผนวกที่ 15
ภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้น(52, 53)
ภาวะหลอดเลือดดำอุดกั้น (Deep vein thrombosis) หมายถึง การเกิดแผลเป็นและมีการอักเสบเกิดขึ้น
ภายในผนังหลอดเลือดดำในส่วนลึกทำให้มีการอุดตันจากลิ่มเลือดขึ้น
พยาธิวิทยาของการเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้น
การเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ที่เกิดร่วมกัน คือ 1) เกิดการหยุดนิ่งของเลือดดำ
(venous stasis) 2) ผนังเลือดดำได้รับอันตราย (vessel wall damage) 3) มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือด (coagulation change) ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัย
1. เกิดการหยุดนิ่งของเลือดดำ (venous stasis) มีปัจจัยที่ส่งเสริม 3 ประการ คือ การไหลเวียนเลือดลดลง
หลอดเลือดดำมีการขยายและเกิดการคั่งของเลือดดำ และมีการอุดกั้นของหลอดเลือดดำ การลดลงของการไหลเวียน
มีสาเหตุที่พบบ่อยคือ การถูกจำกัดการเคลื่อนไหว การหยุดนิ่งของเลือดดำส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณขา
2. ผนังหลอดเลือดดำได้รบั อันตราย เมือ่ หลอดเลือดได้รบั บาดเจ็บ เนือ้ เยือ่ บุโพรง (endothelial) ทีอ่ ยูภ่ ายใน
หลอดเลือดจะสูญเสียประจุลบจากโปรตีน (ในสภาวะปกติผนังภายในจะเรียบและมีประจุลบจากชั้นของโปรตีน)
ส่งผลให้ผนังด้านในหลอดเลือดไม่เรียบทำให้มีการเกาะและการสะสมของเกล็ดเลือด ซึ่งจะกระตุ้นให้มีกระบวนการ
การสร้างปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดขึ้น การทำลายในชั้นของ microtears ในผนังหลอดเลือดเกิดจากการโป่งพอง
(distension) และเกิดการหยุดนิ่งของเลือดดำได้ นอกจากนี้ การผ่าตัด การติดเชื้อ แผลไฟไหม้ การให้สารน้ำทาง
หลอดเลือดดำและการผ่าตัดหลอดเลือดดำ (phlebotomy) ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือดดำได้
โดยตรง
3. มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (coagulation change) สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
เช่น กระบวนการเสื่อมตามอายุโรคหรือ ความผิดปกติที่ทำให้มีการ เพิ่มปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด การลดลงของ
องค์ประกอบในการสลายไฟบริน การเพิ่มขึ้น ของปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดซึ่งพบได้ในกระบวนการ อักเสบ และ
กระบวนการติดเชื้อที่ส่งผลต่อการแข็งตัว ของเลือด
ปัจจัยเสี่ยงต่อเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้น มีหลายปัจจัยพอสรุปได้ดังนี้
1. การเคลื่อนไหวร่างกายลดลง
2. การไหลเวียนเลือดการลดลงและโรคของหลอดเลือด เช่น มีประวัติของเส้นเลือดขอด
3. สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
4. ภาวะอ้วน (น้ำหนักเกินมาตรฐาน)
5. การใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดดำส่วนกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือดดำ
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ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดดำอุดกั้น
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของหลอดเลือดดำอุดกั้นคือ ลิ่มเลือดไปอุดที่หลอดเลือดดำของปอด (pulmonary
embolism) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ภาวะดังกล่าวเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดบางส่วนถูกขับออกมาและลอยไปอยู่ใน
ระบบไหลเวียนของเลือดดำ (venous system)  เมื่อลิ่มเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือดที่ปอดจึงเกิดการอุดตันขึ้น
อาการและอาการแสดงของหลอดเลือดดำอุดกั้น ได้แก่ อาการบวม แดง กดเจ็บ หลอดเลือดดำขยาย
บริเวณ แขนหรือขา อุณหภูมิสูงขึ้นและมีอาการปวดที่น่องเมื่อกระดกปลายเท้าขึ้น
วิธีการป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้น
1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวโดยเร็วที่สุด (early ambulation) เพื่อช่วยป้องกันและลดการหยุดนิ่ง
และการคั่งของเลือดดำที่ขา ควรเริ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอในระยะที่ไม่ได้จำกัดน้ำ เพราะการขาดน้ำเป็นการเพิ่มความ
หนืดของเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น
3. ให้ผู้ป่วยยกขาสูงกว่าหัวใจ เพื่อเพิ่มการไหลกลับของเลือดดำ (venous return)
4. บริหารเท้าและข้อเท้า โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยกระดก ฝ่าเท้าขึ้นและคว่ำปลายเท้าลง  เพื่อเพิ่มการไหลกลับ
ของเลือดดำอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเร็วในการไหลของเลือดดำที่ขา ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เองพยาบาลควร
บริหารให้ผู้ป่วย (Passive exercise) โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
- ขณะทำบริหารข้อเท้า ต้องยืดเข่า และสะโพกให้เต็มที่
- ให้กระดกปลายเท้าและคว่ำปลายเท้าลง เป็นเวลา 5 นาที โดยทำ 15 ครั้ง ต่อนาที
- ในขณะที่ทำบริหารให้ผู้ป่วยต้องยกส้นเท้าสูงเพื่อ ป้องกันการเสียดสีของส้นเท้ากับขอบเตียงเพื่อลด
แรง เสียดทาน ไม่ให้เกิดการฉีกขาดของผิวหนัง
5. สอนการบริหารการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ (deep breathing exercise)
- ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย โดยถ้าอยู่ในท่านอนหงาย ให้หนุนหมอนใต้เข่าให้งอประมาณ 45 องศา
หรือให้อยู่ในท่านั่ง
- วางมือข้างหนึ่งบริเวณท้องใต้กระดูกซี่โครง และมือข้างหนึ่งวางบริเวณตรงกลางอก
- ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ลึก โดยในขณะที่หายใจเข้าให้ท้องป่องออกจนรู้สึกว่ามือข้างที่วาง
บริเวณท้องเคลื่อนสูงขึ้น
- ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆเพื่อหลีกเลี่ยงแรง ของการหายใจออก พร้อมทั้งกดมือเบาๆ แนบสนิท
ตลอดช่วงของการหายใจออก สังเกตได้จากกล้ามเนื้อหน้าท้องจะยุบลง
- ระยะเวลาในการหายใจเข้า-ออก จะสลับกันทุกๆ 3 วินาที เป็นเวลา 20 วินาที ใช้เวลาในการปฏิบัติ
5 นาที
6. ลดการหยุดนิ่งของเลือดดำและการทำลายผนังหลอดเลือดดำจากการเคลื่อนไหวได้น้อยลงโดยใช้ถุงน่อง
ผ้ายืด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อแนะนำในการใช้ดังนี้
- วัดขนาดของเส้นรอบวงต้นขาในผู้ป่วยแต่ละราย ตามคำแนะนำของผู้ผลิตถุงน่องผ้ายืดเพื่อให้ได้ขนาด
ที่เหมาะสม การใส่ถุงน่องผ้ายืดที่พอดีจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและร่วมมือในการรักษา
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- เลือกขนาดของถุงน่องผ้ายืดให้พอดีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการใส่ถุงน่องผ้ายืดที่แน่นเกินไป เพราะอาจ
ทำให้เกิดการคั่งของเลือดดำ และการอักเสบภายในผนังหลอดเลือด จากการถูกรัดบริเวณหลังเข่ามากเกินไป
นอกจากนี้ยังทำให้เกิดแรงกดเพิ่มขึ้นที่เส้นประสาทที่อยู่บริเวณใต้เข่า ทำให้ต้านการไหลกลับของเลือดดำ ส่งผล
ให้เกิดอัมพาตของเส้นประสาทนี้ได้ ผู้ป่วยอาจเกิดอาการชา และสูญเสียความรู้สึกบริเวณปลายเท้าได้
- ถุ ง น่ อ งผ้ า ยื ด ที่ ย าวถึ ง เข่ า กั บ ถุ ง น่ อ งผ้ า ยื ด ที่ ย าวทั้ ง ขามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกี่ ย วกั บ การไหลเวี ย นเลื อ ด
ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ถุงน่องผ้ายืดที่ยาวถึงเข่าจะเกิดรอยย่นน้อยกว่าและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วย
มากกว่า นอกจากนี้ยังมีราคาถูกและผู้ป่วยใช้ได้นานกว่า
- ถ้าความยาวของเส้นรอบวงต้นขามากกว่า 32 นิ้ว ควรใช้ถุงน่องผ้ายืดที่ยาวถึงเข่ามากกว่าการใช้ถุงน่อง
ผ้ายืดที่ยาวทั้งขา
- ระยะเวลาในการใส่ถุงน่องผ้ายืดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ป่วยทางศัลยกรรมควรใส่ในระยะเวลา
ก่อนผ่าตัดและระยะพักฟื้น และควรใส่ติดต่อกันนาน 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวผู้ป่วยยังมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอุดกั้นได้
- ควรเริ่มใส่ถุงน่องผ้ายืดให้เร็วที่สุดและควรจะมีการถอดออกเวรละครั้ง โดยปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อ
ประเมินผิวหนังบริเวณที่ใส่ถุงน่องผ้ายืด
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สถาบันประสาทวิทยา

๒๐ นางสุดาสวรรค์  เจี่ยมสกุล

สถาบันประสาทวิทยา

๒๑ น.ส.อัญเชิญ  ชัยล้อรัตน์

สถาบันประสาทวิทยา

๒๒ น.ส.สาลินี  ไทยธวัช

สถาบันประสาทวิทยา
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สังกัด

๒๓ น.ส.จรรยารักษ์  สุพัฒน์

สถาบันประสาทวิทยา

๒๔ น.ส.จิราภรณ์  วาสนาสุริยพงศ์

สถาบันประสาทวิทยา

๒๕ น.ส.เจริญศรี  เอื้ออารีพันธ์ุ

สถาบันประสาทวิทยา

๒๖ น.ส.สินี  ยมาภัย

สถาบันประสาทวิทยา

๒๗ พ.ต.ท.หญิงศศิวิมล  เพชรเสน

โรงพยาบาลตำรวจ

๒๘ พ.ต.ท.หญิงฤชุมน  วิชัยดิษฐ

โรงพยาบาลตำรวจ

๒๙ พันโทหญิง มันทนา  เกวียนสูงเนิน

รพ.พระมงกุฎเกล้า

๓๐ พท.หญิงวรรณวิมล  ลิ้มวงษ์ทอง

รพ.พระมงกุฎเกล้า

๓๑ นางสาวมณี  พวงศุภวิวัฒน์

รพ.เจ้าพระยายมราช

๓๒ นางสาวแสงมณี  ทรัพย์เมือง

รพ.ประสาทเชียงใหม่

๓๓ พออ.นาวา  สีหานาม

รพ.ภูมิพลอดุยเดช

๓๔ นางกรานต์  จำนงผล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๓๕ นางฤดี  แก้วคำไสย์

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

๓๖ น.ส.จันทนา  จินาวงศ์

วชิรพยาบาล

๓๗ นางวรัญญา  ใสสม

โรงพยาบาลราชวิถี

๓๘ น.ส.ชื่นสุดา  ไชยยะนนท์

สถาบันประสาทวิทยา
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ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง
สำหรับพยาบาลทั่วไป (ฉบับร่าง)
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า
ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

สังกัด

๑

นางสาวกชพรรณ ชอบนิทัศน์

พยาบาล

๒

นางสาวกรกนก  ทำมะเลศ

หัวหน้าสายงานพยาบาลศัลยกรรม รพ.ไทยนครินทร์

๓

นางกรุณา  พัศระ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.มุกดาหาร

๔

นางสาวกันย์สินี  พรมสวนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สงฆ์

๕

นางสาวเกศเรขา  ปาจรียานนท์

หัวหน้าห้องผ่าตัด

รพ.วิภาราม

๖

ร้อยโทหญิงเกศสุดา  น้ำขาว

พยาบาล

รพ.พระมงกุฎเกล้า

๗

นางสาวเกษร  บัวคำโคก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ปากช่องนานา

๘

นางเกษิณี  เพชรศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์

๙

นางสาวขวัญตา  พลราช

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พญาไทศรีราชา

๑๐ นางสาวขัวญเรือน  สุวรรณเมฆ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.บ้านโป่ง

๑๑ นางจรรยา  พาหา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ปิยะเวท

๑๒ นางสาวจรียา  เขียวผึ้ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.วัดสิงห์

๑๓ นางจันทนา  จารุไพบูลย์

พยาบาล

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

๑๔ นางสาวจินดา  ใจสงเคราะห์

พยาบาลวิ ช าชี พ ชำนาญการ ฝ่านการพยาบาล
พิเศษ
รพ.พญาไท 3

๑๕ นางสาวจิราพร  อ่องสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น

๑๖ นางสาวจีรพร  อินนอก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.มหาสารคาม

๑๗ นางสาวฉฬาพิมพ์  ชัยสุทธินันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

รพ.สุขสวัสดิ์

๑๘ นางสาวชฎารัตน์  ภูโคร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นครพนม

๑๙ นางสาวชนกนันท์  หายแสง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บำรุงราษฎร์
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ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

สังกัด

๒๐ ผศ.ชนกมา  จิตปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๑ นางสาวชนิดา  อรุณใหม่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.กรุงเทพราชสีมา

๒๒ นางสาวชมนภัส  รัตติโชติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.หาดใหญ่

๒๓ นางชริวัลย์  ชูเวช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.พระปกเกล้า

๒๔ นางชุติมา  สุดประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

๒๕ นางณัชมนพรรณ  ปลื้มรุ่งโรจน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.หนองคาย

๒๕ นางสาวณัฎฐนันท์  วุฒิพศินกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.บ้านหมี่

๒๖ นางณัฐชยา  คนใจซื่อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ประสาทเชียงใหม่

๒๗ นางสาวดรุณี  จันทศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นพรัตนราชธานี

๒๘ นางดวงฤทัย  พงศ์ทรัพย์การุณ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หัวหิน

๒๙ นางสาวทัศนีย์  อินทรสมใจ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

รพ.ศิริราช

๓๐ นางสาวทิชากร  กฤษบุญชู

ผจก.แผนก IPD 3A

รพ.มหาชัย 2

๓๑ นางนฤมล  ป้อมทิน

ผจก.พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บางโพ

๓๒ นายนายพงศนรรดิ์  กันเชื้อ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.รัตนเวชนครสวรรค์

๓๓ นางสาวนิภาพร  เปี่ยมสิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.พหลพลพยุหเสนา

๓๔ นางสาวเนตรชนก  กงเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เอกชล 2

๓๕ นางบังอร  นาคฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นครนายก

๓๖ นางสาวบุศรา  นาคบำรุง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เปาโลเมโมเรียล
สมุทรปราการ

๓๗ นางสาวปนิดา  ทิพมนต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

๓๘ นางสาวประภัสสร  มนต์อ่อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.พุทธโสธร

๓๙ นางสาวปริยาภัทร  เพชรประดู่

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เกาะมะโน

๔๐ นางสาวปิยะฉัตร  ปานรุ่ง

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในชั้น 7

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

๔๑ นางสาวปิยะนุช  เพชรศิริ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กระทรวงสาธารณสุข จ.ตรัง

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป
สถาบันประสาทวิทยา ปรับปรุงครั้งที่ 1

_14-0354(001-102).indd 93

93
8/26/14 10:12:11 AM

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

สังกัด

๔๒ นางผกาวรรณ  หินซุย

ผจก.พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บางโพ

๔๓ นางพรชิตา  บริรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.วัดเพลง

๔๔ นางพรทิวาร์  กุลากูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.เลิดสิน

๔๕ ผศ.ดร.พรเทพ  แพรขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น

๔๖ นางพรเพ็ญ  จันทกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

๔๗ นางพัชรินทร์  เกษบุรมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ราชวิถี

๔๘ นางสาวพิมวดี  หอมขจร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

๔๙ นางสาวเพชรลัดดา  ต่วนเวชยันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สมุทรสาคร

๕๐ นางสาวไพจิตร  ไชยฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สนามชัยเขต

๕๑ นางสาวภารดี  ชัยรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สุราษฎร์ธานี

๕๒ อาจารย์ ดร.มยุลี  สำราญญาติ

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.เชียงใหม่

๕๓ นางมุนี  ทนทาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ยโสธร

๕๔ นางสาวเมชณา บุราชรินทร์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บุณฑริก

๕๕ นางรัชนก  แสงศรีมณีกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

๕๖ นางสาวรัตนากร  เจริญกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.พะเยา

๕๗ นางสาวเรวดี  ทัศนะโสภณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นพรัตนราชธานี

๕๘ นางวราภรณ์  กัลพัตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ลาดยาว

๕๙ นางสาววลัยพร  ปัญญจะกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ฝ่ายการพยาบาล

๖๐ นางสาววิภา  จันทศิลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.อุทุมพรพิสัย

๖๑ นางสาวศศิธร  เหลือแย้ม

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

๖๒ นางศิริพันธ์ุ  ผึ้งภุมริน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นภาลัย

๖๓ นางศิริรัตน์  กิติสมประยุรกุล

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต

รพ.บางนา 1

๖๔ นางศิริวรรณ  เมืองประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

๖๕ นางศุภลักษณ์  ทองกาญลย์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นวนคร
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ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

สังกัด

๖๖ นางสมถวิล  ดิษฐเนตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เปาโลเมโมเรียล 
นวมินทร์

๖๗ นางสมนึก  คำพิกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.อ่างทอง

๖๘ นางสมรัตน์  ภาคีชีพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ชลบุรี

๖๙ นางสาหร่าย  ศรีนวล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๗๐ นางสินีนาฎ  สกาญจนชัย

พยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยศัลยกรรม
รพ.กรุงเทพจันทบุรี

๗๑ นางสาวสินีนาฎ  แสงผา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นครพนม

๗๒ นางสาวสุกัญญา  กลิ่นเอี่ยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.เดิมบางนางบวช

๗๓ นางสาวสุชาดา แก้วผดุงรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.นภาลัย

๗๔ นางสาวสุดารัตน์ มนาโคตร

พยาบาล
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