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บทคัดย่อ 
 

บทนำ: ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระทำจากภายนอกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่มีต่อหนังศีรษะกะโหลกศีรษะสมองเส้นประสาทสมองและเนื้อเยื่อที่เป็นส่วนประกอบภายในกะโหลก
ศีรษะโดยประเมินจากระดับความรู้สึกตัว (Glasgow Coma Score, GCS) มีคะแนน3-8 คะแนนซึ่งจำเป็นต้อง
ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ กรณีสมองบวมอย่างรุนแรงความดันในกะโหลกศีรษะสูงแม้จะได้รับการรักษา
ด้วยยา เพื่อรักษาชีวิตและภาวะทุพพลภาพซึ่งการผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ
จำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานและแนวทางการดูแลเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ปลอดภัยในทุกระยะการดูแล 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 2 ราย 
วิธีการศึกษา: ศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะใน
ระยะหลังผ่าตัด 2 รายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย การ
สัมภาษณ์ สังเกตผู ้ป่วยและญาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน และ
กระบวนการพยาบาล (nursing process) 5 ขั้นตอน  
ผลการศึกษา: พบว่าผู้ป่วยรายท่ี 1 บาดเจ็บศีรษะรุนแรงระยะปฐมภูมิ มุ่งเน้นการดูแลเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการบาดเจ็บที่ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดในสมองบกพร่องความดันเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงและสมอง
ขาดเลือด โดยต้องเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด รวมถึงการให้ยาเพื่อป้องกันอาการชักหลัง
ผ่าตัดเพื่อไม่ให้การบาดเจ็บรุนแรงเข้าสู่ระยะทุติยภูมิ ส่วนผู้ป่วยรายท่ี 2 บาดเจ็บศีรษะรุนแรงระยะทุติยภูมิ ผู้ป่วย
จะมีภาวะสมองบวมและเกิดพร่องออกซิเจน การพยาบาลจึงมุ่งเน้นการดูแลเพื่อไม่ให้สมองเสียหายเพิ่มขึ้นและลด
การบวมของสมอง ต้องเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังการเสียสมดุลของ
เกลือแร่และสารน้ำจากการให้ยา ลดภาวะสมองบวม สำหรับการให้พยาบาลในระยะการฟื้นฟูสภาพมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับลักษณะการบาดเจ็บสมองและการบาดเจ็บร่วมของร่างกาย 
บทสรุป: การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะนอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย
รอดชีวิตแล้ว ต้องมีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้น ลดความพิการ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้อย่างมีคุณภาพ จะช่วยใหพ้ยาบาลสามารถค้นหาปัญหา ประเมิน วินิจฉัยปัญหา 
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะระยะวิกฤติหลังผ่าตัด และเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะฟื้นฟู ต้องประเมิน
ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้เพื่อวางแผนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมผู้ป่วยและครอบครัว
มีส่วนร่วมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ  

คำสำคัญ: การพยาบาล, บาดเจ็บศีรษะรุนแรง, การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ  

การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่ไดร้ับการผ่าตัดเปดิกะโหลกศีรษะ 
: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย 
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Severe Head Injury Patients Undergoing Craniotomy 
and Nursing Care : A comparative Study 
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Abstract 
 
Background: Severe head injury can be divided into primary brain injury means the injury occurs 
from initial brain damage from injury. The secondary brain injury occurs over the time that follow 
the injury, it's can continue to affect different parts of the brain which can result in pressure being 
placed on the brain because of bleeding, blood clots, or a build-up of fluid lead to temporary or 
permanent brain damage. The Glasgow Coma Scale (GCS) is often used to assesshead injuries. A scale 
from 3 to 8 was needed to evaluate craniotomy.Nurses must be knowledgeable about types of 
severe head injury, caring for patients undergoing craniotomy, and post-operative care. 
Objective: To evaluate the nursing care process of two patients with different types of severe head 
injuries who undergoing craniotomy. 
Methodology: A retrospective case review was conducted at Songkhla hospital. Medical records of 
2 patients with different types of brain injury who underwent craniotomy were reviewed. The severity 
of the head injury, time to craniotomy, and post-operative care were recorded. Clinical outcomes 
and nursing care processes were assessed by observation and interview. Interpretation and analysis 
using Gordon’s 11 Functional Health Patterns and 5 nursing processes. 
Results: The first case was diagnosed with a primary head injury. The aim of nursing care in this 
patient is to protect against further brain damage from inadequate cerebral perfusion pressure. 
Maintaining hemodynamics, respiratory care, and post-operative seizure is an important process to 
prevent the progression of brain damage. Another case was diagnosed with secondary brain injury. 
The aim of nursing care is to closely monitor, and detect neurological signs changes, electrolyte 
imbalance, and decrease brain edema. The rehabilitation plan after craniotomy depends on the 
character of the brain injury, a deficit of brain function, and other co-injury 
Conclusion: Nursing care for patients with severe head injuries undergoing craniotomy is to decrease 
morbidity and mortality from the injury and post-operative complications. Minimized neurological 
deficit, especially during post-operative care. The rehabilitation process needs the cooperation 
etween the healthcare provider and caregiver to make the decision and plan for rescuing the deficit 
of patients 

Keywords: Nursing, Severe head injury, Craniotomy
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บทนำ 

  ปัจจุบันอุบัติการณ์การบาดเจ็บศีรษะ เป็น
ปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
กำลังพัฒนาโดยพบว่า การบาดเจ็บศีรษะสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุจราจร และมีแนวโน้ม
สูงขึ ้นทุกปีและจากการรายงานความปลอดภัย 
ทางถนนขององค ์การอนามัยโลก พ.ศ.2561
รายงานว่าประเทศไทยมีอัตราผู ้ เส ียช ีว ิตจาก
อุบัติเหตุจราจร 32.7 คน ต่อประชากรแสนคนสูง
เป ็นอันด ับ 9 ของโลกและอันดับ 1 ในเอเชีย  
มีผู ้เสียชีวิต 22,491 คนต่อปีเฉลี ่ย 60 คนต่อวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด
เป ็นการบาดเจ ็บศ ีรษะ ร ้อยละ 30 และการ
บาดเจ็บศีรษะรุนแรงมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 291 

  สอดคล้องกับ ข้อมูลโรงพยาบาลสงขลา 
สถิติผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเข้ารับการรักษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2563-2565 มีจำนวน 936, 860, 751 ราย 
เสียชีวิต 47, 42, 49 รายตามลำดับ ผู ้เสียชีวิต  
คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของจำนวนผู ้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยในทั้งหมด รักษาโดย
การผ่าตัดสมอง 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.832 

การบาดเจ็บศีรษะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตทำให้อาจมี
ความพิการหลงเหลือ ซึ่งความหมายการบาดเจ็บ
ศีรษะ หมายถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระทำ
ภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือแรงที่เข้ามา
กระทบต่อหนังศีรษะกะโหลกศีรษะและเนื้อเยื่อที่
เป็นส่วนประกอบภายในกะโหลกศีรษะสมองและ
เส้นประสาทสมองอาจมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ของระดับความรู้สึกตัวภายหลังการบาดเจ็บ3, 4, 5 

ประเภทการบาดเจ็บศีรษะแบ่งตามระยะ
การเกิดพยาธิสภาพ 2 ระยะได้แก่ การบาดเจ็บ
ส ม อ ง ป ฐ ม ภ ู มิ  (primary injury) ห ม า ย ถึ ง 

การบาดเจ็บศีรษะที่เป็นผลโดยตรงจากกลไกการ
บาดเจ็บเกิดขึ้นทันทีหรือช่วงสั้นๆหลังการบาดเจ็บ
อาการและอาการแสดงขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพและ
ตำแหน่งที่ได้รับการบาดเจ็บอาจเกิดเฉพาะที่หรือ
กระจายทั่วศีรษะ ถ้าพยาธิสภาพเกิดที่สมองจะทำ
ให้เซลล์ประสาทถูกกดเบียดและบิดเกิดการดึงรั้ง
เป็นผลให้เซลล์ประสาททำหน้าที่ผิดปกติและเซลล์
ตายในที่สุด  

การบาดเจ ็บสมองทุต ิยภูมิ (seconary 
injury) หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการ
บาดเจ็บศีรษะในระยะแรกจะพบมีก้อนเล ือด
ภายในโพรงกะโหลกศ ีรษะในช ั ้นเหน ือด ูรา 
(epidural hemorrhage) ในระหว่างเยื่อหุ้มสมอง
ช ั ้ น ด ู ร า ก ั บ อ ะ แ ร ช น อ ย ด์ ( subarachnoid 
hemorrhage) และ เ ล ื อ ด ออกภ า ย ใ น ส ม อ ง 
(intracerebral hemorrhage) พบภาวะสมองบวม
และความดันในกะโหลกสูงซ ึ ่งอาจเกิดข ึ ้นใน
ระยะเวลาไม่กี ่นาทีภายหลังได้รับบาดเจ็บหรือ
อาจจะใช้ระยะเวลายาวนานเป็นวัน4  แนวทางการ
รักษาส่วนใหญ่ มี 2 วิธีคือ การรักษาด้วยยาและ
การผ่าตัด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้ป่วยรอดชีวิต 
ลดภาวะแทรกซ้อนและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ    
ได ้เร ็วและลดความพิการ หร ือมีความพ ิการ
หลงเหลือน้อยที่สุด6 

  หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
สงขลา รองรับผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะทั้งการรักษา    
ที่ใช้ยาและการผ่าตัดสมอง สถิติผู ้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะร ุนแรงที่ ได ้ร ับการร ักษาโดยการผ ่าตัด
กะโหลกศ ี รษะ  ต ั ้ งแต ่ป ี  พ .ศ . 2563 - 2565  
มีจำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.8 ของผู้ป่วย
ผ่าตัดกะโหลกศีรษะทั้งหมด2 พยาบาลในหอผู้ป่วย
ต้องดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจากห้องผ่าตัดอย่าง
ใกล้ชิด และต่อเนื่องจนกระทั่งจำหน่ายพยาบาล
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จำเป็นต้องมีสมรรถนะในการดูแลผู ้ป ่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพสามารถป้องกันและประเมิน
ปัญหาอาการเปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกซ้อนได้
อย ่างถ ูกต ้องรวดเร ็ว  ในท ุกระยะหล ังผ ่าตัด 
สามารถรายงานแพทย์เพื ่อช ่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที ลดอัตราการตายและความพิการซ้ำซ้อน 
จากการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว 
พบว่าสมรรถนะและแนวทางการดูแล มีความ
หลากหลายแตกต่างกันส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยยัง
ไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามมาตรฐานซึ ่งการ 
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถประเมินอาการ
และให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิด 
ผลลัพธ์ที ่ดีที ่สุดแก่ผู ้ป่วย7 จากเหตุผลดังกล่าว 
ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้
ศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง
ท ี ่ ได ้ ร ั บการผ ่ าต ัด เป ิดกะโหลกศ ี รษะ โดย
เปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 รายเพื ่อพัฒนาแนว
ทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บศีรษะรุนแรง
หลังรับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและเพ่ิม
สมรรถนะในการประเมินสภาพผู้ป่วย การวางแผน
การพยาบาลในแต่ละระยะ โดยศึกษาแนวทางการ
พยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ 2 ระยะ คือ ระยะ
ปฐมภูมิและระยะทุติยภูมิ นำกรอบแนวคิดของ
ก ระบวนการพ ย า บ า ล  ( nursing process) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่การประเมินภาวะ
สุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการ
พยาบาล การใช ้แผนการพยาบาลและการ
ประเมินผล8, 9เพื ่อให้การพยาบาลผู ้ป่วยเฉพาะ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
ร ุนแรงท ี ่ ได ้ร ับการผ ่าต ัดเป ิดกะโหลกศีรษะ
เปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย 

วิธีการศึกษา 

1. ทบทวนเอกสาร ตำรา งานวิจัย การรักษา
และกิจกรรมการพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ 

2. เลือกผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที ่ได้รับ
การผ่าตัดกะโหลกศีรษะที ่นอนพักรักษาตัว ใน    
หอผู ้ป ่วย โรงพยาบาลสงขลาเด ือน เมษายน    
2565 – พฤษภาคม 2565 

3. ศึกษาค้นคว้าการใช้ กรอบแนวคิดของ
กระบวนการพยาบาล (nursing process) ประกอบ 
ด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพ 
การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล 
การใช้แผนการพยาบาล และประเมินผลการดูแล
ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลก
ศีรษะทั้ง 2 ระยะ  

4.  สร ุปเปร ียบเท ียบการพยาบาลผ ู ้ป ่วย
บาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลก
ศีรษะใน 2 ระยะ 
จริยธรรมวิจัย : 
การศึกษาครั้งนี้ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยถูกเก็บเป็นความลับและได้
ผ่านการขออนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลสงขลา ตามหนังสือ
รับรองเลขที่ SKH IRB 2022-Nrt-IN3-1031 รับรอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 
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กรณีศ ึกษา การบาดเจ ็บศ ีรษะร ุนแรงระยะ   
ปฐมภูมิ 
รายงานผู้ป่วยรายท่ี 1 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 25 ปี  
อาการสำคัญ: รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน 
2.30 ชั่วโมงก่อนมา ขับมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างชนกับ
มอเตอร์ไซด์ล้มลง ดูซึม  
การวินิจฉัย Acute EDH, Aute SDH, Open Fx 
right proximal tibia, Fx right zygoma 
การผ่าตัด Burr hole with ventriculostomy 
สรุปอาการการรักษาพยาบาลตั ้งแต่แรกรับ
จนถึงจำหน่าย 

แรกรับที ่ ER โรงพยาบาลสงขลา GCS 
E1VTM5 pupil 2.5 mm RTLBE suture แผลใต้
ค ิ ้ ว ข ว าCT brain พบBrain contusion Acute 
epidural hematoma bilateral parietal, Few 
acute subdural hematoma left. parietal-
left inferior temporalและมี Linear fracture 
bilateral parietal bone และมีรอยแตกร้าวของ
กระดูกใบหน้าซีกขวา ขาขวามี Fx right proximal 
tibia On LLS Admit ward ICU neuro .on 
ventilator full support  
 ส่งทำผ่าตัด Burr hole with ventriculostomy 
และDebridement with external fixation 
right .Leg หลังผ่าตัด On left. frontal EVD  EBL 
55 ml GCS E1VTM5 pupil Right.1.5 mm 
slugist Left.1.5 mm RTL ได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะ Cefazolin 1 gm. iv ทุก 6 ชั่วโมง, ยา
กันชัก Dilantin 100 mg iv ทุก 8 ชั่วโมง, ยาลด
สมองบวม Manital 75 ml iv ทุก 8 ชั่วโมง และ
ยาบรรเทาอาการปวดเป็น fentanyl 30mcg iv 
PRN ทุก 2 ชั่วโมง, paracetamal (500mg)  
1 tab NG feed ทุก 8 ชั่วโมง x 3 วัน งดน้ำและ
อาหารเว้นยา 

หลังผ่าตัด 1 ว ัน GCS E1-2VTM5 pupil 
BE เส ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง 2  mm RTL เร ิ ่ม feed 
อาหารทางสายยางและถอดสายสวนปัสสาวะ หลัง
ถอด 8  ช ั ่ ว โมงไม ่สามารถป ัสสาวะได ้ เองมี  
Bladder full จึงต้องใส่สายสวนใหม่และสามารถ
ถอดสายสวนปัสสาวะได้ในวันที่ 14 ติดตามผล CT 
scan หลังผ่าตัด 4 วันพบว่าเลือดออกเหนือชั้น 
Dura, ใต้ชั ้น Dura และใต้ชั ้นเยื่อหุ้มสมอง  ชั้น
กลางลดลง ระดับความรู้สึกตัวดีขึ ้น GCS    E3-

4VTM5 pupil BE เส ้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm RTL 
หลังผ่าตัดวันที่ 6 off EVD หลังผ่าตัดวันที่ 8เริ่ม 
wean CPAP สลับ SIMV mode หลังผ่าตัดศีรษะ 
11 วันผู้ป่วยมีเสียงลมรั่วออกจากปากและETT ไม่
อ ย ู ่ ใ น ต ำ แ ห น ่ ง จ ึ ง ไ ด้  Extubation ห ลั ง 
Extubation หายใจไม่เหนื่อย RR=22 ครั้ง/นาที 
PR=84 ครั้ง/นาท ีGCS E4V4M5 try ดูดBD ทางปาก 
24/04/65 เริ่มอาหารอ่อนเข้าสู่ระยะฟ้ืนฟ ู

กรณีศึกษา ที่ 2 การบาดเจ็บศีรษะรุนแรงระยะ
ทุติยภูมิ 
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี 
อาการสำคัญ: รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน 
6 ชั ่วโมงก่อนมาขับมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวก    
กันน็อก ลื่นล้มไม่ทราบประวัติสลบ 
การวินิจฉัยโรค  
Hemorrhagic brain contusion, Acute SDH, 
acute TSAH  
การผ ่ าต ั ด  craniectomy with remove clot 
with duraplasty 
สรุปอาการการรักษาพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนถึง
จำหน่าย 
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30/04/65 เวลา 9.50 น.แรกรับรู้สึกตัว
ถามตอบย ังส ับสน  GCS E4V3M6 pupil 2 mm 
RTBE อ ุณหภูมิ 36.5° C ช ีพจร 96 คร ั ้ง/นาที 
หายใจ 20 คร ั ้ง/นาที ความดันโลหิต110/64 
mmHg ตรวจร่างกายพบ hematoma ที ่ศีรษะ
ขนาดประมาณ 7x8 cm บริเวณ Right occipital 
area ท ำ  CT brain พบ  Hemorrhagic brain 
contusion Acute SDH, Linear nondisplaced 
fracture of Right occipital bone extened to 
right jugular foramen ให้การรักษาด้วยยาฉีด
ทางหลอดเลือดดำ Dilantin100 mg ทุก 8 ชั่วโมง   
, Manital 100 ml ทุก 8 ชั ่วโมง Omeprazole 
40 mg OD งดน้ำและอาหารให้สารน้ำทางหลอด
เล ื อดดำ เป ็น  NSS 1000 ml rate 100 cc/hr.  
ในระยะ 1-3 ว ัน  หล ัง เข ้ าร ับการร ักษาใน
โรงพยาบาลผู้ป่วยยังมีอาการปวดศีรษะได้รับยา
ฉีดบรรเทาอาการปวด เป็น fentanyl 30 mcg 
GCS ย ั ง ไ ม ่ ค ง ที่  E3-4V5M6 pupil 2-2.5 min 
RTLBE CT brain ซ้ำ14 ชั ่วโมงหลังเข้าร ับการ
รักษาพบว่าไม่มีเลือดออกในสมองเพิ่ม ก้อนเลือด
ใต้ชั้นดูรามีขนาดเล็กลงจากเดิมติดตาม DTX ทุก 
12 ชั่วโมง ผลปกติ 3 วันหลังเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล GCS E4V5M6 pupil 3 min RTLBE 
motor power gr. 5 all ย ั งม ี เ ว ี ยนศ ี รษะแต่
อาการปวดศีรษะลดลง เริ่มให้อาหารอ่อนและเริ่ม
ฟ ื ้นฟ ูสภาพกระต ุ ้ น  ambulation ผ ู ้ป ่ วยยั ง 
ambulation ได้ไม่ด ี

 
 
 
 

07/05/65 เวลา 21.50 หลังเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลวันที ่ 7 ผู ้ป่วยซึมลง GCS 
E1V2M3 ช ักเกร ็งน ้ำลายฟูมปาก  pupil 2 min 
RTL ว ัด O2 ปลายน ิ ้ ว  ได ้  80% notifyแพทย์   
on ET tube ส ่ง Repeat CT scan ซ ้ำพบว ่ามี
เลือดออกในสมองเพ่ิมข้ึนร่วมกับมีภาวะสมองบวม
แ ล ะ  midline shift 0.6 cm Set ท ำ ผ ่ า ตั ด 
Craniectomy with Remove Clot with 
Duraplasty และให้ Dexamethasone ฉีดทาง
หลอดเลือดดำ 10 mg stat then ทุก 6 ชั ่วโมง
หลังผ่าตัดวันที ่ 1 แผลผ่าตัดที ่ศีรษะมี bleed  
ซ ึมประมาณ 100 ml Suture แผลท ี ่ ศ ี รษะ  
2 Stitch หลัง Suture ไม่มี Bleed ซึมออกมาให้
เห็นติดตาม HCT ทุก 6 ชั่วโมง อยู่ช่วง 27- 28 % 
RD ออก 230 ml / 3 วัน ได้รับ PRC ทดแทนหลัง
ผ่าตัดรวม 3 unit ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง
เป็น 31% หลังผ่าตัด1วันมีปัญหา Hypokalemia 
K+=2.5 mmol/L ได้รับการแก้ไขโดยการให้สาร
น้ำทางหลอดเลือดดำ 0.9% Nacl 1000 ml Add 
KCL 40 meq จำนวน 1ขวด ติดตามผล K+= 3.5 
mmol/L หลังผ่าตัด 4 วัน ..GCS E4VTM6 Wean  
Extubation ได ้GCS E4V5M6 ได้รับยาปฏิชีวนะ 
ทางหลอดเลือดดำ Cloxacillin 1 gm ทุก 6 ชั่วโมง 
ยาลดสมองบวม และยากันชักทาง หลอดเลือดดำ 
Dilantin 100 mg ทุก 8 ชั่วโมง,Manital 100 ml 
ทุก 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วัน วันที่ 8 หลังผ่าตัดเริ่ม 
Ambulation Trainingแ ล ะ  Home program 
ผู้ป่วยสามารถทำได้ดีแพทย์พิจารณาอนุญาตให้
กลับบ้าน 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
1. เสี่ยงต่อภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงจาก
การบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 
ข้อมูลสนับสนุน 
- หลังผ่าตัด Burr hole with ventriculostomy 
GCS E1VTM5 pupil Right.1.5 mm slugist Left.1.5 
mm RTL  
- ผล CT scan พบ EDH,TSAH,SDH 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพหลังการ
ผ่าตัดทุก  15 นาที 4 ครั้งทุก 30 นาท ี 
2 ครั้งและทุก 1 ชั่วโมงจนกระทั่งเข้าสู่
สภาวะปกติและประเมินระดับความรู้สึกตัว 
GCS ขนาด 
รูม่านตามีปฏิกิริยาต่อแสงทุก 1 ชั่วโมง 

2. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะ
ความดัน    ในกะโหลกสูงถ้า GCS ลดลง 
ตั้งแต ่2 คะแนนสับสนกระสับกระส่ายแขน
ขาอ่อนแรงจากเดิม 1 grade pupil
เปลี่ยนแปลง 2 ข้างแตกต่างกันเกิน 1 mm 
การหายใจไม่สม่ำเสมอปวดศีรษะให้ยาแก้
ปวดแล้วไม่ทุเลา 

3. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา ลำคอตรง
สะโพกไม่งอมากกว่า 90 องศา 

4. ตั้งจุดศูนย์อ้างอิงของEVDและระดับจุดหยด
ของสายventriculostomy อยู่เหนือรูหู  
10 cm ประเมินการทำงานของ EVD สังเกต
การกระเพ่ือมขึ้นลง 
 

1. การกำซาบของเนื้อเยื่อสมองลดลงเนื่องจาก
การบาดเจ็บและบวมของเนื้อเยื่อสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ก่อนส่งผ่าตัดชักเกร็ง ระดับความรู้สึกตัวลดลง 
E1V1M1 Spo2 = 88 % 
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ Increase size 
of hematoma about 4.8 x 4.0 cm 
กิจกรรมการพยาบาล 
1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพหลังการผ่าตัด

ทุก  15 นาที 4 ครั้งทุก 30 นาที 2 ครั้งและทุก  
1 ชั่วโมง จนกระท่ังเข้าสู่สภาวะปกติและ
ประเมินระดับความรู้สึกตัว GCS ขนาดรูม่านตา
มีปฏิกิริยาต่อแสงทุก 1 ชั่วโมง 

2. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะความดัน  
ในกะโหลกสูงถ้า GCS ลดลงตั้งแต่ 2 คะแนน 
สับสนกระสับกระส่ายแขนขาอ่อนแรงจากเดิม  
1 grade pupil เปลี่ยนแปลง 2 ข้างแตกต่างกัน
เกิน 1 mm การหายใจไม่สม่ำเสมอปวดศีรษะ  
ให้ยาแก้ปวดแล้ว  ไม่ทุเลา 

3. ดูแลควบคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่ไว้ที่ 36-37 
องศาเซลเซียส เพ่ือลดการใช้พลังงานของสมอง
ทำให้การกำซาบเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพ่ิมขึ้น
ป้องกันไม่ให ้หลอดเลือดขยายตัวทำให้เพิ่ม
ความดันในกะโหลกได้ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
5. สังเกตลักษณะสีและปริมาณ content  

ลงบันทึกทุก 8 ชั่วโมงดูแลให้เป็นระบบ
ปิดไม่ให้สายพับงอเลื่อนหลุด 

6. ก่อนเปลี่ยนท่าของผู้ป่วย clamp สาย EVD 
ก่อนทุกครั้งและการระบายหลังทำกิจกรรม
เสร็จพร้อมตั้งระดับจุดหยดใหม่ทุกครั้ง 

7. ดูแลควบคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่ไว้ที่  
36-37 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้หลอด
เลือดขยายตัวทำให้เพ่ิมความดันใน
กะโหลกได้ 

8. ดูแลให้ยาลดสมองบวม 20% mannitol 
พร้อมเฝ้าระวังอาการข้างเคียงติดตามการ
ทำงานของไตบันทึกปริมาณน้ำเข้าและ
ออกทุก 1 ชั่วโมง 

ประเมินผล 
- ระดับความรู้สึกตัวดีขึ้น E3VTM6 pupil  2 min  
มีปฏิกิริยาต่อแสงดีเท่า กันทั้งสองข้าง แขนขากำลัง
ปกต ิสัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต 152/86 
mmHg   ชีพจร 102 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 
20-22 ครั้ง ต่อนาที อุณหภูมิ 36.7-37.9 องศา
เซลเซียส ไม่มีอาเจียน ไม่มีอาการชักเกร็ง  
2. เสี่ยงต่อการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจาก
ระดับความรู้สึกตัวลดลงการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลสนับสนุน 
- หายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่อง   
ช่วยหายใจ ออกซิเจนปลายนิ้ว room air = 89 % 
- GCS E1VTM5 
 
 
 

4. ดูแลจัดท่านอนศีรษะสูง 15-30 องศาลำคอตั้ง
ตรงเพื ่อให้การไหลเวียนเลือดดำจากสมอง
กลับสู่ หัวใจได ้ด ีข ึ ้นหลีกเล ี ่ยงการงอข้อ
สะโพกของผ ู ้ ป ่ วย  มากกว ่ า  90 องศา 
เนื่องจากจะมีการคั่งของเลือด ในช่องท้องทำ
ให้แรงดันในช่องท้องสูงเป็นผลให้ ความดันใน
ช่องอกสูงขึ้นด้วยมีผลไปขัดขวางการไหลกลับ
ของเลือดดำจากศีรษะ  

5. ส ังเกตอาการปวดศีรษะร ุนแรง คล ื ่นไส้
อาเจียนรุนแรง ชักเกร็ง  

6. งดน้ำและอาหารเพื ่อป้องกันการสำลักเมื่อ
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 

7. ด ูแลให ้ยาลดสมองบวม 20% mannital  
100 ml IV ทุก 8ชั ่วโมง dexamethasone 
5mg IV ทุก 6 ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังอาการ
ข้างเคียงติดตามการทำงานของไตบันทึก
ปริมาณน้ำเข้าและออกทุก1ชั ่วโมงเป็นไป
อย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการกระตุ้นผู้ป่วยไอ
หรือจามแรงๆเพื่อป้องกันเลือดดำจากส่วน
ศีรษะไหลกลับสู่หัวใจน้อยลงเกิดการคั่งของ
เลือดดำในสมอง 

ประเมินผล 
- ผิวหนังอุ่นไม่มี cyanosis ไม่มีอาการชักเกร็ง 
อาเจียนระดับความรู้สึกตัวดีขึ้น E3VTM6 pupil 2 min 
มีปฏิกิริยาต่อแสงดีเท่า กันทั้งสองข้าง แขนขากำลัง
ปกต ิสัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต 152/86 
mmHg ชีพจร 102 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ  
20-22 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 36.7 - 37.9  
องศาเซลเซียส  
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ตารางท่ี1 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินสัญญาณชีพวัดค่าความอ่ิมตัวของ

ออกซิเจนปลายนิ้วให้อยู่ในระดับ > 95%  

ทุก 15 นาท ี4 ครั้ง ทุก 30 นาท ี2 ครั้งและ 

ทุก 1 ชั่วโมงจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติ 

2. สังเกตและประเมินลักษณะการหายใจการ
ขยายตัวของทรวงอกฟังเสียงลมเข้าปอดทั้ง
สองข้างถ้าหายใจ > 24 ครั้งต่อนาที
กระสับกระส่ายเหงื่ออกตัวเย็นริมฝีปากปลาย
มือปลายเท้าเขียวคล้ำรายงานแพทย์ 

3. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา เพ่ือให้ปอด
ขยายตัว 

4. ดูแลให้ได้รับออกซิเจนและดูแลเครื่องช่วย
หายใจทำงานตามแผนการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ดูดเสมหะเมื่อมีข้อบ่งชี้ก่อนดูดเสมหะควรให้
ออกซิเจน 100 % นาน 30-60 วินาทีใช้แรง
ดูด   100-120 mmHg และดูด 
ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อรอบประเมินผล 

- ไม่มีภาวะ cyanosis ปลายมือปลายเท้าแดงดี       
ค่าความอ่ิมตัวออกซิเจนในหลอดเลือดแดงท่ีปลายนิ้ว 
100 % ความดันโลหิต 122/92-134/92 mmHG  
ชีพจรสม่ำเสมอ 103-118 ครั้ง/นาที 
 

2. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอาการชักภายหลังการผ่าตัด 
เนื่องจากเซลล์สมองได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือน 
ข้อมูลสนับสนุน 
- CT scan สมองพบว่ามีเลือดออกในสมองเพ่ิมข้ึน
ร่วมกับมีภาวะสมองบวมและ midline shift 0.6 cm  
- หลังทำผ่าตัด craniectomy with remove clot 
with duraplasty 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินสัญญาณชีพวัดค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้วให้อยู่ในระดับ >95%  
ทุก15 นาท ี4 ครั้งทุก 30 นาท ี2 ครั้งและ 
ทุก 1ชั่วโมงจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะปกติ 

2. สังเกตและประเมินลักษณะการหายใจการ
ขยายตัวของทรวงอกฟังเสียงลมเข้าปอดทั้ง
สองข้างถ้าหายใจ > 24 ครั้งต่อนาที
กระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นริมฝีปาก
ปลายมือปลายเท้าเขียวคล้ำรายงานแพทย์ 

3. จัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศาเพ่ือให้ปอด
ขยายตัว 

4. ดูแลให้ได้รับออกซิเจนและดูแลเครื่องช่วย
หายใจทำงานตามแผนการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ดูดเสมหะเมื่อมีข้อบ่งชี้ก่อนดูดเสมหะควรให้
ออกซิเจน100% นาน 30-60 วินาที ใช้แรงดูด 
100-120 mmHG และดูดไม่เกิน 2 ครั้งต่อ
รอบ 

ประเมินผล 
- ไม่พบภาวะชักเกร็ง และผลข้างเคียงจากการได้รับยา
กันชัก 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
3 ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอาการชักภายหลังการผ่าตัด 
เนื่องจากเซลล์สมองได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือน
ข้อมูลสนับสนุน 
- CT scan พบ EDH,TSAH, SDH  
- หลังทำผ่าตัด Burr hole with ventriculostomy  
- GCS E1VTM5 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. หากมีอาการชักสังเกตและบันทึกลักษณะการ
ชัก ระยะเวลา ความถี่ระดับความรู้สึกตัว 
รายงานแพทย์ทันที  

2. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพและอาการ
ทางระบบประสาทก่อนและหลังเกิดภาวะชัก 

3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องดูดเสมหะออกซิเจน
สำหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้พร้อม 

4. ภายหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง ยกท่ีกั้นเตียง
ขึ้นทั้ง 2 ข้างเพ่ือป้องกันการตกเตียง 

5. กรณีท่ีผู้ป่วยชักจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
หน้าไปด้านที่ไม่มีแผลผ่าตัดดูแลทางเดิน
หายใจให้ โล่ง ได้รับออกซิเจน  

6. ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อน
อย่างเพียงพอ ลดสิ่งกระตุ้น 

7. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยากันชักตามแผนการรักษา
และสังเกตอาการข้างเคียงของยา Dilantin 
100 mg iv ทุก 8 hr.ติดตามผลระดับยากัน
ชักตามแผนการรักษาและรายงานแพทย์ 

 

3.ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัดและปวดศีรษะ 
กิจกรรมการพยาบาล 
ข้อมูลสนับสนุน 
- มีแผลผ่าตัด craniectomywith remove clot 
 with duraplasty 

- สีหน้านิ่วคิ้วขมวดนอนไม่หลับ pain score  
6 คะแนน 

1. ประเมินอาการปวดแผลผ่าตัด และปวดศีรษะ
จากสีหน้าท่าทาง 

2. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สุขสบาย ไขหัวเตียงสูง    
15-30 องศาเพ่ือลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ
และดูแลไม่ให้นอนทับแผลผ่าตัด 

3. ประเมินความปวดแผลผ่าตัด โดยใช้ Pain 
scale  ทุก 4-6 ชั่วโมง 

4. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษา
และสังเกตอาการข้างเคียงของยาดูแล
สิ่งแวดล้อม จัดเวลาเยี่ยมให้เหมาะสมกับเวลา
พักผ่อนและความต้องการของผู้ป่วย  

5. พูดคุยให้กำลังและให้การพยาบาลด้วยความ
อ่อนโยน 

ประเมินผล 
- ผู้ป่วยไม่ได้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดไม่ได้ประเมินความ 
ปวดหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง 
4 เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนเนื่องจากสูญเสียเลือด
จากการผ่าตัด 
ข้อมูลสนับสนุน 
- เสียเลือดระหว่างผ่าตัด  500 ซีซี  
- แผลผ่าตัดมี bleeding ซึมชุ่มก๊อส 
- HCT= 27% 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 

ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 
กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 

ประเมินผล 
- ไม่พบภาวะชักเกร็ง และผลข้างเคียงจากการได้รับยา 
กันชัก 
4. ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัดศีรษะและแผล
external fixation  
ข้อมูลสนับสนุน 
- สีหน้านิ่วคิ้วขมวด นอนไม่หลับ นอนดิ้นเป็นพักๆ pain 
score = 6-7 คะแนน 
- มีแผลผ่าตัดบริเวณศีรษะและแผล external 
fixation ขาข้างขวา 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินอาการปวดแผลผ่าตัดและปวด
ศีรษะจากสีหน้าท่าทาง 

2. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สุขสบายไขหัวเตียง
สูง15-30 องศา เพ่ือลดแรงดันในกะโหลก
ศีรษะและดูแลไม่ให้นอนทับแผลผ่าตัดหรือ
เกิดการดึงรั้งสายท่อระบาย 

3. ประเมินความปวดแผลผ่าตัด โดยใช้ Pain 
scale ทุก 4-6 ชั่วโมง  

4. ดูแลประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดขาขวา 
5. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการ

รักษาและสังเกตอาการข้างเคียงของยา 
6. ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดเวลาเยี่ยมให้เหมาะสม

กับเวลาพักผ่อนและความต้องการของผู้ป่วย 
ประเมินผล 
- ผู้ป่วยมีอาการปวดทุเลา pain score อยู่ในช่วง  
2-3 คะแนน ได้รับยาแก้ปวดfentanyl 30 µcg 3วัน
แรกหลังผ่าตัดวันละ 1-3 dose ไม่พบอาการ
ข้างเคียงจากยา 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 30 นาทีและ  

1 ชั่วโมงเพ่ือประเมินอาการเปลี่ยนแปลง  
2. ดูแลให้งดน้ำอาหารทางปาก ตามแผนการรักษา

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือทันทีถ้า
ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง  

3. สังเกตบันทึกเลือดที่ซึมจากบาดแผลและ 
radivac drain เพ่ือประเมินการสูญเสียเลือด 

4. ดูแลให้ได้รับเลือดและสารน้ำตามแผนการรักษา 
5. บันทึกสารน้ำเข้าออกเพ่ือประเมินการสูญเสีย

สารน้ำของร่างกาย 
6. สังเกตอาการข้างเคียงหลังได้รับเลือด 

ประเมินผล 
- ไม่มีอาการของภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน 
- ได้รับ PRC ทดแทนหลังผ่าตัดรวม 3 unit ความ
เข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเป็น 31% 
- ได้รับการ suture แผลศีรษะที่มี bleed ซึมหลังผ่าตัด 
2 stitch หลัง suture ไม่มี bleed ซึมออกมาให้เห็น 
- สัญญาณชีพปกติ หลังได้รับเลือดทดแทน ชีพจร  
72 – 90ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 – 20 ครั้ง/นาที 
Spo2 = 100 % 
- ไม่มีอาการข้างเคียงหลังได้รับเลือดทดแทน 
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จากตารางท่ี 1 ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด พบว่ากรณีศึกษาที่ 1 ไม่เกิดIICP หรือภาวะพร่องออกซิเจน
และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บในระยะทุติยภูมิได้ กรณีศึกษาที่ 2 สามารถดูแลเพ่ือให้มีการกำซาบของเนื้อเยื่อ
สมองได้ดีไม่มีอาการชักซ้ำหลังผ่าตัด ในการจัดการอาการปวด กรณีศึกษาที่ 1 สามารถจัดการได้ดีกว่าในการ
บริหารยาแก้ปวดหลังผ่าตัด ส่วนกรณีศึกษาท่ี 2 ยังขาดการประเมินความปวดอย่างต่อเนื่องและกรณีศึกษาที่ 2  
มีภาวะซีดจากการสูญเสียเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดแต่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีจึงไม่เกิดภาวะ
พร่องออกซิเจนจากการสูญเสียเลือดหลังผ่าตัด 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ในระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
1.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการ  
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ข้อมูลสนับสนุน 
ใส่ท่อหลอดลมคอ ต่อกับเครื่องช่วยหายใจนานเกิน  
48 ชั่วโมง 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ดูแลความสะอาดในช่องปากด้วยการแปรงฟัน
และลิ้นวันละ 3 ครั้ง โดยใช้ 0.15 % 
chlorhexidine oral จัดท่าศีรษะสูงตะแคง
หน้าป้องกัน สำลักขณะทำความสะอาด 
ช่องปาก  

2. ดูดเสมหะด้วยหลักปราศจากเชื้อ 
3. เปลี่ยนสาย proximal tube และ หัว ambu 

bag ทุก 24 ชั่วโมงและเทน้ำใน water trap 
ทิ้งเสมอก่อนพลิกตัวผู้ป่วยระวังไม่ให้น้ำไหล
เข้าทางผู้ป่วย 

4. ยึดตรึงท่อหลอดลมคอระวังไม่ให้ท่อหลอดลม
คอเลื่อนหลุด 

5. วัดintracuff pressure ของท่อหลอดลมทุก  
8 ชั่วโมงและปรับ intracuff pressure ให้มี
ค่า 20 – 30 เซนติเมตรน้ำ 

1.อาจเกิดอันตรายจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ 
ข้อมูลสนับสนุน 
ระดับโพแทสเซียม ในเลือด = 2.5 mmol/L 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. สังเกตอาการอาการแสดงของภาวะ
โพแทสเซียม   ในเลือดต่ำ เช่น กล้ามเนื้ออ่อน
แรง เป็นตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก ท้องอืดหัว
ใจเต้นผิดจังหวะ 

2. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ตามแผนการรักษาของแพทย์ คือ 0.9 % NSS 
1,000 มิลลิลิตรผสมกับ KCl 40 meq อัตรา
การหยด 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง 

3. ประเมินสัญญาณชีพอัตราและจังหวะการเต้น
ของชีพจรอาการทางระบบประสาทเช่นง่วงซึม 
reflex ลดลง 

4. บันทึกจำนวนสารน้ำเข้า และน้ำออกจาก
ร่างกาย เพื่อประเมินการทำงานของไต
เนื่องจากโพแทสเซียม ถูกขับออกทางไต 
เป็นหลัก 

5. ติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือดเพ่ือประเมิน  
     การตอบสนองต่อการให้ยา 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ในระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
6. ใช้น้ำปราศจากเชื้อใน humidifier ของ

เครื่องช่วยหายใจการเปิด ปิดฝาการสัมผัส
เครื่องด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ  

7. ติดตามผลภาพถ่ายรังสีทรวง 
ประเมินผล 
- secretionสีขาวขุ่นsuction2สายทางเดินหายใจโล่ง 
- ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติผู้ป่วยไม่เกิด
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและสามารถหย่า
เครื่องช่วยหายใจได้หลังใส่ 12 วัน 
2. เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อของร่างกายพร่องออกซิเจน
เนื่องจากภาวะซีด 
ข้อมูลสนับสนุน 
- มีแผลกระดูกหักแบบมีแผลเปิดแผล  
- ใส่external fixation มี bleed ซึมรpูinที่ 2 นับจาก
ด้านล่าง 
- Hct 25% Hb 8.3 g/dl ก่อนส่งทำ ผ่าตัด 
ORIF with plate & screw 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. สังเกตประเมินเลือดที่ซึมออกจากแผล ถ้ามี 
active bleed รายงานแพทย์ทราบ 

2. ประเมินภาวะซีด ติดตามค่า Hct  
3. ประเมินภาวะ shock จากการเสียเลือดมาก 
4. ติดตามบันทึกปริมาณเลือดที่ออกจากสาย

ระบาย และบันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกและ
ปริมาณปัสสาวะถ้าน้อยกว่า 30 ml / hr 
รายงานแพทย์ 

5. ดูแลให้ได้รับ PRC ตามแผนการรักษาสังเกต
อาการและอาการแสดงของการแพ้เลือดวัด
สัญญาณชีพขณะได้รับเลือดและหลังให้เลือด 

 

ประเมินผล 
- ไม่เกิดอันตรายจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำไม่มี
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก
ท้องอืดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
- ผลการตรวจ potassium เท่ากับ 3.5 mmol/L 
2.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ใส่ท่อหลอดลมคอต่อกับเครื่องช่วยหายใจ นานเกิน 
48 ชั่วโมง 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ดูแลความสะอาดในช่องปากด้วยการแปรงฟัน
และลิ้นวันละ 3 ครั้ง โดยใช้ 0.15 % 
chlorhexidine oralจัดท่าศรีษะสูงตะแคง
หน้าขณะทำความสะอาดช่องปากป้องกัน
สำลัก 

2. ดูดเสมหะด้วยหลักปราศจากเชื้อ 
3. เปลี่ยนสาย proximal tube และ หัว ambu 

bag ทุก 24 ชั่วโมงและเทน้ำใน water trap 
ทิ้งเสมอก่อนพลิกตัวผู้ป่วยระวังไม่ให้น้ำไหล
เข้าทางผู้ป่วย 

4. ยึดตรึงท่อหลอดลมคอระวังไม่ให้ท่อหลอดลม
คอเลื่อนหลุด 

5. วัดintracuff pressure ของท่อหลอดลมทุก  
8 ชั่วโมงและปรับintracuff pressure ให้มีค่า
20 – 30 เซนติเมตรน้ำ 

6. ใช้น้ำปราศจากเชื้อใน humidifier ของ
เครื่องช่วยหายใจการเปิด ปิดฝาการสัมผัส
เครื่องด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ  

7. ติดตามผลภาพถ่ายรังสีทรวง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ในระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
ประเมินผล 
- ได้รับการทำผ่าตัด ORIF with plate & screw เมื่อ
วันที่ 25/4/65 เสียเลือด 100 ml ได้รับเลือดทดแทน
ในห้องผ่าตัด PRC 1 unit หลังผ่าตัดติดตามค่า    
Hct= 34% แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึมออกมาให้เห็น 
3. มีโอกาสเกิดแผลกดทับเนื่องจากบกพร่องในการ
เคลื่อนไหว 
ข้อมูลสนับสนุน 
- มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหวกระดูกหน้าแข้งขวาหัก 
- ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. จัดท่านอนให้นอนหงายศีรษะสูง 30 องศา 
พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมงไขหัวเตียงศีรษะ
สูงไม่ เกิน 60 องศา ขณะ feed อาหารนาน 
1 ชั่วโมง 

2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย การยกตัว ผู้ป่วย หรือ
ใช้อุปกรณ ์Pad slide ช่วยในการเคลื่อนย้าย
และใช้ผ้ายกตัว 

3. ทำความสะอาดผิวหนังด้วยความนุ่มนวล
ทาโลชั่นหรือน้ำมันมะกอกหลังอาบน้ำเพ่ือ
ป้องกันผิวแห้งภายหลังการขับถ่ายทำความ
สะอาด ซับผิวหนังให้ แห้ง และทาเคลือบ
ผิวหนังบริเวณก้น สะโพก และขาหนีบด้วย 
วาสลีน โลชั่น 

4. จัดผ้าปูที่นอนและผ้ารองตัวผู้ป่วยให้เรียบตึง 
และแห้งสะอาด 

5. ประเมินการขับถ่ายทุก 2 ชั่วโมง  
 

ประเมินผล 
- ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติผู้ป่วยไม่
เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและ
สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้หลังผ่าตัดวันที่ 4 
3. เสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่าตัด 
ข้อมูลสนับสนุน 
- มีแผลผ่าตัด Craniotomy with removed 
blood clot 
- มีการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกาย
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล
เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

2. ดูแล redivac drain ให้เป็นระบบปิดเป็น
สุญญากาศเพ่ือจะได้ดูด content ที่ค่ังค้างอยู่
หลังผ่าตัดออกมา 

3. สังเกตสีของ content ที่ออกมาถ้าผิดปกติ
รายงานแพทย์ 

4. ประเมินอาการและอาการแสดงของการติด
เชื้อของแผลผ่าตัดเช่น ปวด บวมแดงและร้อน 
มี discharge เป็นหนอง ซึม หรือมีไข้วัดไข้ทุก 
4 ชั่วโมง 

5. ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของ
แพทย์คือ ceftriaxone 2 กรัม ทางหลอด
เลือดดำ ทุก 12 ชั่วโมง cloxacillin 1 กรมั 
ทุก 6 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ในระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
6. ประเมินสภาพผิวหนัง ทุกครั้งขณะเช็ดตัว

หรือพลิกตะแคงตัวและลงบันทึกทุกวันใน
แบบเฝ้าระวังและและลงบันทึกทุกวันใน
แบบเฝ้าระวังและบันทึกทางการพยาบาล
เมื่อพบแผลกดทับ 

7. ประเมินปริมาณการรับอาหารทางสายยาง
และนำ้ในแต่ละวัน  

8. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาพของ
ผิวหนัง ในการ รับ- ส่งเวร 

9. ให้คำแนะนำและฝึกทักษะแก่ญาติ 
ประเมินผล 
- ผู้ป่วยมีร่างกายสะอาด ไม่มีแผลกดทับขณะที่ถูก
จำกัดกิจกรรมบนเตียง 

ประเมินผล 
- ผู้ป่วยไม่เกิดการติดเชื้อแผลผ่าตัดแผลผ่าตัดติดดี 
4. พร่องในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและมีโอกาสเกิด
แผลกดทับ 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 
- ยังใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. จัดท่านอนให้นอนหงายศีรษะสูง 30 องศา 
พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมงไขหัวเตียงศีรษะสูง
ไม ่เกิน 60 องศา ขณะ feed อาหารนาน  
1 ชั่วโมง 

2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย การยกตัว ผู้ป่วย หรือใช้
อุปกรณ ์Pad slide ช่วยในการเคลื่อนย้ายและ
ใช้ผ้ายกตัว 

3. ทำความสะอาดผิวหนังด้วยความนุ่มนวล 
ทาโลชั่นหรือน้ำมันมะกอกหลังอาบน้ำเพ่ือ
ป้องกันผิว แห้งภายหลังการขับถ่ายทำความ
สะอาดด้วยสำลีชุบน้ำธรรมดาซับผิวหนังให้ 
แห้งและทาเคลือบผิวหนังบริเวณก้น สะโพก 
และขาหนีบด้วยวาสลีน โลชั่น  

4. จัดผ้าปูที่นอนและผ้ารองตัวผู้ป่วยให้เรียบตึง 
และ แห้งสะอาด  

5. ประเมินการขับถ่ายทุก 2 ชั่วโมง  
6. ประเมินสภาพผิวหนัง ทุกครั้งขณะเช็ดตัวหรือ

พลิกตะแคงตัวและลงบันทึกทุกวันในแบบเฝ้า
ระวังและและลงบันทึกทุกวันในแบบเฝ้าระวัง
และบันทึกทางการพยาบาลเมื่อพบแผลกดทับ 

7. ประเมินปริมาณการรับอาหารทางสายยางและ
นำ้ ในแต่ละวัน  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ในระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
 8. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาพของผิวหนัง  

ในการรับ-ส่งเวร  
9. ให้คำแนะนำและฝึกทักษะแก่ญาติ 

- ผู้ป่วยมีร่างกายสะอาด ไม่มีแผลกดทับไม่มีรอย
แดงบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ 

 
จากตารางที่ 2 ระยะหลังผ่าตัด (พ้นภาวะวิกฤติ) การพยาบาลในระยะหลังผ่าตัดเมื่อพ้นภาวะวิกฤติ

กรณีศึกษาทั้งสองรายเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่เกิดหลังผ่าตัดในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อปอด
อักเสบจากการใส่เครื ่องช่วยหายใจจากการศึกษาพบว่าระยะเวลาการ  extubation ของกรณีศึกษาที ่ 1  
ใช้ระยะเวลานาน กว่าซึ่งการ extubation เนื่องจากมีเสียงลมรั่วET-tube leak หลังจาก extubation ผู้ป่วย
สามารถหายใจเองได้ อาจแสดงถึงการหย่าเครื่องช่วยหายใจล่าช้า อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดการติด
เชื้อปอดอักเสบมากกว่า กรณีศึกษาที่ 2 ได้รับการ weaning ตามมาตรฐาน แต่ทั้งสองกรณียังไม่เกิดภาวะปอด
อักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ การเกิดภาวะซีด เกิดระยะเวลาแตกต่างกัน กรณีศึกษาที่1พบปัญหาภาวะ
ซีดหลังผ่าตัดวันที่ 10 ส่วนกรณีศึกษาที่ 2 เกิดภาวะซีดทันทีหลังผ่าตัดการสูญเสียเลือดปริมาณมากใน  
24 ชั่วโมงแรกทำให้มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำร่วมด้วยแต่ทั้งสองกรณีไม่มีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน
จากภาวะซีดการป้องกันการเกิดแผลกดทับได้รับการดูแลตามมาตรฐานจึงไม่มีแผลกดทับทั้งสองราย 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
1. เสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณกระดูกหน้าแข้งขวา
เนื่องจากกระดูกหักแบบมีแผลเปิด 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ผลx-ray มีกระดูกหน้าแข้งขวาหัก 
- มีแผลฉีกขาดขนาด 2X2 ซม.บริเวณหน้าแข้งขวา 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินสัญญาณชีพสังเกต อาการไข้ ชีพจร
เร็ว หายใจเหนื่อย 

 

1. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนหลังจากกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ผู้ป่วยและญาติซักถามเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่อ
กลับบ้าน 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วยและญาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 
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ตารางท่ี3 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
2. ประเมินบาดแผล สังเกตลักษณะแผลผ่าตัด 

บวมแดง หรือมีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล 
3. dressing แผล external fixation วันละ 1 

ครั้งและ PRN เมื่อมีbleed ซึม  
4. ดูแลให้ได้รับยาฆ่าเชื้อ cefazolin 1gm  

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำทุก 6 ชั่วโมงและ 
gentamicin 240 mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
วันละ 1 ครั้ง 

5. ดูแลความสะอาดของร่างกายและจัด
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด 

ประเมินผล 
- ไมเ่กิดการติดเชื้อแผลกระดูกหักบริเวณขาขวา 
แผลมbีleed ซึม รูที่ 2 นับจากล่างแผลไม่บวม  
มีไข้ต่ำๆเป็นบางช่วงและสามารถทำผ่าตัด ORIF with 
plate & screw ได้เมื่อวันที่ 25/4/65  หลังผ่าตัดแผล
ไม่บวมแดงไม่มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล 
2. มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เนื่องจากการผ่าตัดสมองและกระดูกหน้าแข้งขวาหัก
ร่วมด้วย 
ข้อมูลสนับสนุน 
- เดินเซต้องช่วยพยุงเมื่อลุกจากเตียงและใช้ walker
ขณะลุกเดิน 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมิน ADLนำมาวางแผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟู
การทำกิจกรรมของผู้ป่วยร่วมกับผู้ดูแล 

2. กระตุ้นให้ลุกนั่งขยับแขนขาบนเตียง 
 

2. อธิบายถึงสาเหตุของโรคที่เป็นเพื่อให้ผู้ป่วย
และญาติมีความรู้เกี่ยวกับอาการและสาเหตุ
ของการเกิดโรคเพ่ือจะได้นำไปปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้อง 

3. แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ครบ 5 หมู่ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แก่
ข้าวเนื้อสัตว์ไข่นม ผักและผลไม้แนะนำ เรื่อง
การพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 
ชั่วโมง เพ่ือให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดียิ่ง ขึ้นแนะนำ 
การออกกำลังที่เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วย
เช่น นั่งแกว่งแขนหรือขาการเดินรอบๆบ้าน
เป็นต้นเพื่อฟ้ืนกำลังของแขนขาแนะนำการ
รับประทานยาตามแผนการรักษาจนครบ 

4. ให้ใบคำแนะนำวิธีสังเกตอาการทางระบบ
ประสาทหากมีอาการผิดปกติเช่น ปวดศีรษะ 
ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน มีอาเจียนพุ่งชัก
เกร็งกระตุกให้รีบมาพบแพทย์ หรือโทรแจ้ง
1669 เพ่ือให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

5. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและมาตรวจ
ตามนัด 

ประเมินผล 
- ผู้ป่วยและญาติรับฟัง สามารถบอกการปฏิบัติเมื่อ
กลับไปอยู่บ้านได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขไป
บางส่วนยังคงต้องดูแลเกี่ยวกับการเพ่ิมความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อต่างๆ การเคลื่อนไหวที่ดี และการฟ้ืน 
ความทรงจำต่างๆ 
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ตารางท่ี3 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 
ระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 
3. สอนผู้ป่วยและผู้ดูแลช่วยทำกายภาพบำบัด

บริหารกล้ามเนื้อและข้อและกระตุ้นให้ผู้ป่วย
ทำเองอย่างต่อเนื่อง- ADL=13 ได้รับการ
ช่วยเหลือกิจกรรมบางส่วนดูแลความปลอดภัย
เมื่อลุกเดินการใช้ walker อย่างถูกต้อง 

3. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากคา
สายสวนเป็นเวลานาน 
ข้อมูลสนับสนุน 
- คาสายสวนปัสสาวะตั้งแต่แรกรับ 
- ไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้
เอง 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 
2. สังเกตลักษณะปริมาณและสีของ

ปัสสาวะ 
3. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับน้ำเพียงพอกับความ

ต้องการอย่างน้อยวันละ 2000 ซีซี/วัน 
4. บันทึกปริมาณน้ำที่ผู้ป่วยได้รับและ

ปัสสาวะที่ออกทุก 8 ชั่วโมง 
5. ประเมินอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง 
6. ดูแลสายสวนปัสสาวะให้อยู่ในระบบปิด

ถุงรองรับต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะและ
เช็ดทำความสะอาดท่อ เทปัสสาวะด้วย
แอลกอฮอล์ 70%ทุกครั้งก่อนและหลัง  
เทปัสสาวะออกจากถุง 

 

 

 
 
 
 



19 
 
ตารางท่ี3 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 

ระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 

ประเมินผล 
- ไม่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ น้ำปัสสาวะใสไม่มี
ตะกอนขุ่นอุณหภูมิร่างกาย 36.6-37.8 องศาเซลเซียส
คาสายสวนปัสสาวะ 15 วันสามารถถอดสายสวน
ปัสสาวะได้ 
4. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนหลังจากกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
ข้อมูลสนับสนุน 
- ผู้ป่วยและญาติตอบคำถามการดูแลตนเองเมื่อกลับ
บ้านได้ไม่ถูกต้อง 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วยและญาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
อธิบายถึงสาเหตุของโรคที่เป็นเพื่อให้ผู้ป่วย
และญาติมีความรู้เกี่ยวกับอาการซ่ึงจะได้นำไป
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 

2. แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ครบ  5 หมู่ เพ่ือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แก่
ข้าวเนื้อสัตว์ไข ่นม ผักและผลไม้แนะนำเรื่อง
การพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ  
6-8 ชั่วโมง เพ่ือให้ร่างกายฟ้ืนฟูได้ดี 

3. แนะนำ การออกกำลังที่เหมาะสมตามสภาพ
ของผู้ป่วย นั่งแกว่งแขนหรือขาการเดินรอบๆ
บ้านโดยใช้เครื่องช่วยพยุงไม่ลงน้ำหนักขาข้าง
ขวาจนกว่าแพทย์จะอนุญาตเพ่ือฟ้ืนกำลังของ
แขนขา  
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ตารางท่ี3 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน และกิจกรรมการพยาบาล 

ระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด กรณีศึกษา 2 ราย 
 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
4. แนะนำการรับประทานยาตามแผนการรักษา      

จนครบ แนะนำและให้ใบคำแนะนำวิธีสังเกต
อาการทางระบบประสาท หากมีอาการ
ผิดปกติเช่น ปวดศีรษะตาพร่ามัว มองเห็นภาพ
ซ้อน มีอาเจียนพุ่งชักเกร็งกระตุกให้รีบมาพบ
แพทย์ หรือโทรแจ้ง 1669 เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

5. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและเล็งเห็น
ความสำคัญในการมตรวจตามนัด 

ประเมินผล 
- ผู้ป่วยและญาติรับฟัง สามารถบอกการปฏิบัติเมื่อ
กลับไปอยู่บ้านได้ยังคงต้องดูแลเกี่ยวกับการเพ่ิมความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ การเคลื่อนไหวที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 

 
จากตารางที่ 3 ในระยะฟื้นฟูและวางแผนจำหน่ายหลังผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยทั้ง 2 รายจำหน่ายออกจาก

โรงพยาบาลไปดูแลพักฟื้นต่อที่บ้านจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแล ผู้ดูแลทั้ง 2 รายมีความแตกต่างกัน
ผู้ดูแลรายที่ 1 เป็นบิดาซึ่งมีอายุมากและผู้ป่วยไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำต่างๆพยาบาล
จึงต้องใช้ทักษะในการพูดคุยต่อรองเพื่อให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำและพูดคุยกับพี่ชาย
ของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ดูแลรองก่อนจำหน่ายผู้ป่วยให้ความร่วมมือดีรวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 20 วันผู้ป่วยราย 
ที่2 เป็นบุตรสาวของผู้ป่วยมีความพร้อมในการดูแล อาชีพตัดยางสามารถแบ่งเวลาในการดูแลได้หลังจากทบทวน
การปฏิบัติตัวก่อนการจำหน่ายสามารถตอบได้ดีมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วย
และครอบครัวผ่านระบบ ติดตามหลังจำหน่ายรวมวันนอนโรงพยาบาล 20 วัน  
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ผลการศึกษา (Results) 

 ตารางท่ี 4 ผลการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษา (การพยาบาล ในแต่ระยะ) 
ประเด็น

เปรียบเทียบการ
พยาบาลหลัง

ผ่าตัด 

กรณีศึกษาที่1ระยะ
การบาดเจ็บศีรษะ
ปฐมภูมิ (primary 

injury) 

กรณีศึกษาที่2ระยะการ
บาดเจ็บศีรษะทุติยภูมิ 
(secondary injury) 

             ผลการวิเคราะห์ 

ระยะ 24 ชั่วโมง
แรกหลังผ่าตัด 
 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 
   1. เสี่ยงต่อภาวะความ
ดันในกะโหลกศีรษะสูง
จากการบาดเจ็บรุนแรง
ที่ศีรษะ 

2. เสี่ยงต่อการได้รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ
เนื่องจากระดับความ
รู้สึกตัวลดลงการหายใจ
ไม่มีประสิทธิภาพ 
   3. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิด
อาการชักภายหลังการ
ผ่าตัด เนื่องจากเซลล์
สมองได้รับบาดเจ็บ
กระทบกระเทือน 
   4. ไม่สุขสบาย
เนื่องจากปวดแผลผ่าตัด
ศีรษะและแผลexternal 
fixation 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 
   1. การกำซาบของ
เนื้อเยื่อสมองลดลง
เนื่องจากการบาดเจ็บ
และบวมของเนื้อเยื่อ
สมอง 
   2. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิด
อาการชักภายหลังการ
ผ่าตัดเนื่องจากเซลล์สมอง
ได้รับบาดเจ็บ
กระทบกระเทือน 
   3. ไม่สุขสบาย
เนื่องจากปวดแผลผ่าตัด
และปวดศีรษะ 
   4. เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อพร่อง
ออกซิเจนเนื่องจากสูญเสีย
เลือดจากการผ่าตัด 

 

กรณีศึกษาที ่ 1 เป็นการบาดเจ็บ
ศ ีรษะแบบปฐมภ ูม ิการพยาบาล
เป้าหมายป้องกันการเกิดภาวะพร่อง
ออกซ ิ เจนและภาวะความด ันใน
กะโหลกสูงทำให้สมองขาดเลือด ซึ่ง
เป ็นสาเหต ุหน ึ ่ ง ในการเก ิดการ
บาดเจ็บในระยะที่ 2 ตามมาจะทำให้
การบาดเจ็บรุนแรงและมีความพิการ
เกิดขึ ้นได้ กรณีศึกษาที่  2 เกิดการ
บาดเจ ็บระยะที่  2  ข ึ ้นแล ้วการ
พยาบาลมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้
การบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้นจากภาวะ 
IICP ซึ ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบ
ทำให้ผู้ป่วยมีความพิการตามมาโดย
การดูแลให้ได ้ร ับออกซิเจนอย่าง
เพียงพอส่งเสริมการไหลเวียนกลับ
ของ เล ื อดดำจากสมองส ู ่ ห ั ว ใจ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมการพยาบาลหลาย
อย่างพร้อมกันมากเกินไปเพราะจะ
กระตุ ้นให้เกิดความดันในกะโหลก
สูงขึ้นได ้
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ผลการศึกษา (Results) 

  ตารางท่ี 4 (ต่อ) ผลการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษา (การพยาบาล ในแต่ระยะ) 
ประเด็น

เปรียบเทียบการ
พยาบาลหลัง

ผ่าตัด 

กรณีศึกษาที่1ระยะ
การบาดเจ็บศีรษะ
ปฐมภูมิ (primary 

injury) 

กรณีศึกษาที่2ระยะการ
บาดเจ็บศีรษะทุติยภูมิ 
(secondary injury) 

ผลการวิเคราะห์ 

ระยะ 24 ชั่วโมง
แรกหลังผ่าตัด 

(ต่อ) 

  และการพยาบาลต้องให้ความสำคัญ
ในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดซึ่ง
เป็นอาการรบกวนพบว่ากรณีศึกษา 
ที่ 2 ไม่ได้รับการจัดการเรื ่องความ
ปวดหล ังผ ่าต ัดโดยการให ้ยาฉีด
บรรเทาอาการปวดเลยซึ่งจะมีผลทำ
ให้ความดันในกะโหลกสูงขึ้นได้ 

ระยะหลังผ่าตัด 
(พ้นภาวะวิกฤติ) 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 

1. เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะปอดอักเสบที่
สัมพันธ์กับการใช้
เครื่องช่วยหายใจ. 

2. เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อ
ของร่างกายพร่อง
ออกซิเจนเนื่องจาก
ภาวะซีด 

3. มีโอกาสเกิดแผล 
กดทับเนื่องจาก
บกพร่องในการ
เคลื่อนไหว 

 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 

1. อาจเกิดอันตราย
จากภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดต่ำ 

2. .เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะปอดอักเสบที่
สัมพันธ์กับการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

3. เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
แผลผ่าตัด 

4. พร่องในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันและมี
โอกาสเกิดแผลกดทับ 

การพยาบาลในระยะหลังผ่าตัดเมื่อ
พ้นภาวะวิกฤติกรณีศึกษาทั้งสองราย
เป้าหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกิดหลังผ่าตัดในเรื่องการป้องกัน
การติดเชื ้อปอดอักเสบจากการใส่
เคร ื ่องช ่วยหายใจจากการศ ึกษา
พบว่าระยะเวลาการ  extubation 
ของกรณีศึกษาท่ี 1 ใช้ระยะเวลานาน 
กว่าซึ่งการ extubation เนื่องจากมี
เสียงลมรั่ว ET-tube leak หลังจาก
extubation ผู ้ป ่วยสามารถหายใจ
เองได้ แสดงถึงการหย่าเครื่องช่วย
หายใจอาจล่าช้าส่งผลให้มีโอกาสเกิด
การต ิด เช ื ้ อปอดอ ัก เสบส ู งกว่ า 
กรณีศึกษาที่ 2 ได้รับการ weaning
ตามมาตรฐาน การเกิดภาวะซีดเกิด
ระยะเวลาแตกต่างกันกรณีศึกษาที่ 1
พบปัญหาภาวะซีดหลังผ่าตัดวันที่ 10
ส่วนกรณีศึกษาที่ 2  
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ผลการศึกษา (Results) 
  ตารางท่ี 4 (ต่อ) ผลการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษา (การพยาบาล ในแต่ระยะ) 

ประเด็น
เปรียบเทียบการ

พยาบาลหลังผ่าตัด 

กรณีศึกษาที่ 1 ระยะ
การบาดเจ็บศีรษะปฐม
ภูมิ (primary injury) 

กรณีศึกษาที่2ระยะการ
บาดเจ็บศีรษะทุติยภูมิ 
(secondary injury) 

ผลการวิเคราะห์ 

ระยะหลังผ่าตัด 
(พ้นภาวะวิกฤติ) 
(ต่อ) 

  เก ิดภาวะซีดทันทีหล ังผ ่าต ัดการ
ส ู ญ เ ส ี ย เ ล ื อ ด ป ร ิ ม า ณ ม า ก ใ น  
2 4  ช ั ่ ว โ ม ง แ ร ก ท ำ ใ ห ้ ม ี ร ะ ดั บ
โพแทสเซียมในเลือดต่ำร่วมด้วยแต่
ทั้งสองกรณีไม่มีภาวะเนื้อเยื่อพร่อง
ออกซิเจนจากภาวะซีด การป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ ได้ร ับการดูแล
ตามมาตรฐานจึงไม่มีแผลกดทับทั้ง
สองราย 

ระยะฟื้นฟูและ
วางแผนจำหน่าย
หลังผ่าตัด 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 

1. เสี่ยงต่อการติด
เชื้อบริเวณกระดูกหน้า
แข้งขวาเนื่องจาก
กระดูกหักแบบมีแผล
เปิด 

2. มีความบกพร่อง
ด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายเนื่องจากการ
ผ่าตัดสมองและกระดูก
หน้าแข้งขวาหักร่วม
ด้วย 

3. เสี่ยงต่อการติด
เชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะเนื่องจากคา
สายสวนเป็นเวลานาน 

จากการใช้กระบวนการ
พยาบาลพบปัญหาของ
ผู้ป่วยดังนี้ 

1. ผู้ป่วยและญาติขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
หลังจากกลับไปพักฟ้ืนที่
บ้าน 

 

ผู ้ป่วยทั ้ง 2 รายจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลไปดูแลพักฟื้นต่อที่บ้าน
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ผ ู ้ด ูแล ผ ู ้ด ูแลท ั ้ ง 2 รายม ีความ
แตกต่างกันผู้ดูแลรายที่ 1 เป็นบิดา
ซึ ่งมีอายุมากและผู ้ป่วยไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำต่างๆพยาบาลจึงต้องใช้
ทักษะในการพูดคุยต่อรองเพื ่อให้
ผู ้ป่วยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำและพูดคุยกับพี ่ชาย
ของผ ู ้ป ่วยซึ ่งเป ็นผู ้ด ูแลรองก่อน
จำหน่ายผู้ป่วยให้ความร่วมมือดีรวม
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 20 วัน
ผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นบุตรสาวของผู้ป่วย
มีความพร้อมในการดูแล  
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ผลการศึกษา (Results) 

  ตารางท่ี 4 (ต่อ) ผลการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษา (การพยาบาล ในแต่ระยะ) 
ประเด็น

เปรียบเทียบการ
พยาบาลหลัง

ผ่าตัด 

กรณีศึกษาที่ 1 ระยะ
การบาดเจ็บศีรษะปฐม
ภูมิ (primary injury) 

กรณีศึกษาที่2ระยะการ
บาดเจ็บศีรษะทุติยภูมิ 
(secondary injury) 

ผลการวิเคราะห์ 

ระยะฟื้นฟูและ
วางแผนจำหน่าย
หลังผ่าตัด (ต่อ) 

4. ผู ้ป่วยและญาติ
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
หลังจากกลับไปพักฟ้ืน
ที่บ้าน 

 อาชีพตัดยางสามารถแบ่งเวลาในการ
ดูแลได้หลังจากทบทวนการปฏิบัตติัว
ก่อนการจำหน่ายสามารถตอบได้ดีมี
การส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
การด ูแลต ่อเน ื ่องของผ ู ้ป ่วยและ
ครอบครัวผ่านระบบ ติดตามหลัง
จำหน่ายรวมวันนอนโรงพยาบาล  
20 วัน 
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สรุปและอภิปรายผล (Discussion) 

การบาดเจ็บศีรษะรุนแรง เป็นปัญหาที่
พบได้บ่อยมีอัตราตายสูง ถือเป็นการเจ็บป่วย 
ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ บางครั้งเกิดความพิการทำให้
สูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ดังนั ้นในการดูแลรักษาพยาบาลผู ้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะ10 นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยรอดชีวิตแล้ว 
ต้องมีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
ลดความพิการ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การนำกระบวนการพยาบาลมาใช ้จะช ่วยให้
สามารถค้นหาปัญหา ประเมิน,วินิจฉัยปัญหา 
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนที่ผ ู ้ป ่วยจะเข ้าส ู ่ภาวะว ิกฤติต ้อง
สามารถ Early detect ได ้ท ันเวลาการเตร ียม
ผู ้ป่วยและทักษะของทีมสุขภาพเพื ่อทำหัตการ
ต่างๆ ในภาวะวิกฤติ11 และเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะ
ฟื ้นฟ ูพยาบาลต ้องประเม ินภาวะแทรกซ้ อน 
ที ่ป้องกันได้เพื ่อนำมาวางแผนการดูแลรวมถึง
วางแผนจำหน่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ญาติในการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบว่าการพยาบาลผู ้ป่วย
หลังผ่าตัดตามระยะการเกิดการบาดเจ็บปฐมภูมิ
และทุติยภูมิมีความแตกต่างกันคือผู้ป่วยที่ได้รับ
การบาดเจ็บปฐมภูมิมุ่งเน้นการดูแลในการป้องกัน
และลดความเสี ่ยงจากการบาดเจ็บที ่ทำให้การ
ไหลเวียนเลือดในสมองบกพร่องความดันเลือดที่ไป
เลี้ยงสมองลดลงและสมองขาดเลือดโดยการดูแล
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและ
พร่องออกซิเจนเกิดขึ้นแล้วการพยาบาลจึงมุ่งเน้น
การดูแลเพื ่อไม่ให้สมองเสียหายเพิ ่มขึ ้นลดส่วน

ระยะการบาดเจ็บ ทุติยภูมิผู้ป่วยมีการให้ยา เพ่ือ
ป้องกันการชักหลังผ่าตัดเพื่อไม่ให้ภาวะสมองบวม
การบาดเจ็บระยะปฐมภูมิรุนแรงจนเกิดเป็นทุติย
ภูมิ12 การบวมของสมองเฝ้าระวังอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาทและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
จากการสูญเสียเลือดคงความสมดุลของเกลือแร่
และสารน้ำและการให้ยาเพื่อลดภาวะสมองบวม
รวมถึงเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากยา13 ส่วนการให้
พยาบาลในการฟื้นฟูสภาพเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
รายบุคคลตามลักษณะการบาดเจ็บร่วมดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
ต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินและการ
พยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัดเปิด
กะโหลกศีรษะในทุกระยะ และมีการวางแผนการ
พยาบาลได้ตรงกับอาการเจ็บป่วยในแต่ละรายได้
อย ่างถ ูกต ้องและม ีประส ิทธ ิภาพ ด ังน ั ้นผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางการพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะหลังรับการ
ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะทั ้ง 2 ระยะ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไปในอนาคต  
ข้อเสนอแนะ 

1.จัดทำแผนการพยาบาลการดูแลผู ้ป่วย
บาดเจ็บศีรษะรุนแรงหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลก
ศีรษะในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาล
สงขลาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

2. วิจัยผลของแผนการดูแลผู ้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะรุนแรงหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะที่เข้า
รับการรักษา โรงพยาบาลสงขลา 

3. พัฒนาเคร ื ่องม ือการใช ้แบบประเมิน
ส ัญญาณเต ือนก ่อนเข ้าส ู ่ภาวะว ิกฤต ิ MEWS 
( modified early warning score system) 
ในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
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