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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาว สุริยาพร แดงนวล   ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. นาย ตุลยวิทย์  พุฒซ้อน   คุณอำนวย (Facilitator) 
3. นางสาว ปณิตา เสน่ห์กลศาสตร์  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. ผศ.นพ.วรพล   อร่ามรัศมกีุล  คุณกิจ 
5. แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ  คุณกิจ 
6. แพทย์หญิงวันปณิธาน สุดเสน่หา  คุณกิจ 
7. นางสาว สุภานัน สุทธินาค  คุณกิจ 
8. นางสาว สุนันทา ศรีสวัสดิ์   คุณกิจ 
9. นางสาว รวิภา  คงศิลป์   คุณกิจ 
10. นางสาว จิตรดา ผ่องกุหลาบ  คุณกิจ 
11. นาง สุปดี  โนนสิงห ์  คุณกิจ 
12. นาง ยุพา  มณีวงศ์   คุณกิจ 
13. นางสาว นิภา  เพาะบุญ  คุณกิจ 
14. นาย อติภัทร  คงมูล   คุณกิจ 
15. นาย กฤษณพล ทัพแย้ม   คุณกิจ 
16. นางสาว นววรรณ เจริญสุข   คุณกิจ 
17. นางสาว  วรัญญา สุทธิคำภา  คุณกิจ 
18. นาง เสาวลักษณ์ วรรณวิชิต  คุณกิจ 
19. นางสาว ศรีสุรางค์ เพ็ญธัญกิจ  คุณกิจ 
20. นาง จุฬาลักษ์  ณ ลำปาง  คุณกิจ 
21. นางสาว ณัฐจีรา เลาะกลาง  คุณกิจ 
22. นาย วันทนะ  ยอดอ่อน  คุณกิจ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนกลับบ้าน  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ 15 มิถุนายน 2563 

แบบสรุปการจัดการความรู ้
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2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
23. นาย  ภานุวัฒน์ วงษ์อารีย์  คุณกิจ 
24. นาง มะลิ  หมัดนุช   คุณกิจ 
25. นางสาว วิลาวัณย์ ฤาชัย   คุณกิจ 
26. นาย มนตร ี  ฉวีวรรณ   คุณกิจ 
27. นาง ศิริอัมพร  อินทชิต   คุณกิจ 
28. นาง กัลยา  ยัญญลักษณ์  คุณกิจ 
29. นาง เกศปภัสสร ชุ่มชาติ   คุณกิจ 
30. นาง รุ่งนภา  นุเครือ   คุณกิจ 
31. นาง ละออ  เพ็ชรเล่ียม  คุณกิจ 
32. นาง นันทิชา  บุญมี   คุณกิจ 
33. นางสาว สุนันทา รักสนิท   คุณกิจ  

 

 

3. หลักการและเหตุผล 
เนื ่องจากผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่เพิ ่มขึ้น โดยปัญหาหลักของผู ้ป่วย                

คือ ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายทำให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความพิการ ซึ่งหากผู้ป่วย
ได้รับความรู้ที่ไม่ครบถ้วนและครอบคลุมหรือในบางครั้งผู้ป่วยอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สอนแล้วข้อมูล
หาย ทำให้มีโอกาสที่จะมารับข้อมูลเดิมอีกครั้ง ดังนั้น หน่วยงานจึงให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองแก่ผู้ปว่ย
และผู้ดูแล เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการให้เหลือน้อยที่สุด ลดการกลับเป็นซ้ำ รวมถึงการลดอัตรา
การตาย จึงได้จัดทำ กระบวนการการจัดการความรู้(KM) เผยแพร่ โดยใช้การจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านวีดโีอ 
ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลให้มีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. นักกายภาพบำบัดหรือบุคลากรในหน่วยงานให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านได้
ครบถ้วน ครอบคลุม 
 2. ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านอย่างครบถ้วนผ่านส่ือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1. นักกายภาพบำบัดหรือบุคลากรในหน่วยงานให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านได้
ครบถ้วน ครอบคลุม 
 2. นักกายภาพบำบัดหรือบุคลากรในหน่วยงานได้ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจและ
เข้าใจง่าย 
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6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรณุาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

ผู้เล่าเรื่อง 

    (Narrator) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

(Share & Learn) 
เทคนิค/วิธีการ 

(Action) 
คุณจิตรดา 

คุณณัฐจีรา 

คุณสุภานัน 

ผู้ป่วยโรคหลอดสมองที่ได้รับการรกัษาใน
โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันบางรายจะถูก
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อนพบแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด หรือนัก
กิจกรรมบำบัดทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำ
ในการปฏิบัติตัวที่บ้าน 

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแจ้งชื่อผู้ป่วยใน
รายที่จะกลับบ้านแก่นักกายภาพบำบัด
หรือนักกิจกรรมบำบัดเพื่อเข้าให้
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้านแก่ผู้ป่วย
ก่อนเข้ารับการประเมินางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

2.นำเอกสารแผ่นพับการออกกำลังกาย
อย่างง่ายและการฝึกกลืนไว้ที่หอผู้ป่วย
เพื่อให้พยาบาลแจกแก่ผู้ป่วยก่อนกลับ
บ้าน 

3.ติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์เพื่อให้มา
ติดตามการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการ
ปฏิบัติตนที่บ้าน 

คุณสุภานัน 

คุณนววรรณ 

แผ่นพับในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยมี
เนื้อหาไม่ครบถ้วนตามหัวข้อที่ต้องการสอน
และรูปที่อยู่ในแผ่นพับบางครั้งผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่เข้าใจ 

1.สอนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยปฏิบัติ
ตามโดยไม่มีเอกสารการสอน 

2.จัดทำส่ือการสอนโดยใช้รูปการปฏิบัติที่
ชัดเจน เช่น การทำวีดีโอส้ันๆ เกี่ยวกับ
การฝึกออกกำลังกายอย่างง่าย การ
เคล่ือนไหวบนเตียง การลุกขึ้นนั่ง หรือการ
ออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน  

คุณตุลยวิทย์ 
คุณปณิตา 

การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้านยังไม่
ครอบคลุมการเกิดภาวะแทรกซอ้นและการ
ป้องกันการกลับมาเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ซ้ำ 

เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจัดทำส่ือการ
สอนให้ครบทุกหัวข้อที่จำเป็นต้องให้กับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
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คุณรวิภา 

คุณสุนันทา 

คุณสุริยาพร 

ส่ือการสอนที่จัดทำเป็นหนังสือนั้นมีขนาด
ใหญ่และภายในหนังสือมีเนื้อหาเยอะ 
บางครั้งผู้ป่วยและญาติแจ้งว่า ตัวหนังสือ
เยอะ เนื้อหามาก เปิดหาเรื่องที่ตอ้งการไม่
สะดวก และหัวข้อภายในหนังสือ บางหัวข้อ
ไม่จำเป็นต่อผู้ป่วย 

1.จัดทำส่ือการสอนในลักษณะไฟล์ QR 
Code เพื่อที่สะดวกต่อการนำไปใช้ เช่น 
ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสามารถนำกลับไปสแกน
ที่บ้านได้ในกรณีที่เกิดการลืมหรือเปล่ียน
ผู้ดูแล 

2.จัดทำส่ือการสอนแบบส้ันๆ (short 
clip) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เห็นภาพและขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

คุณจุฬาลักษ์ ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่มา
ตามนัดแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เจ้าหน้าที่จะ
เป็นคนโทรตามจะโทรไปติดตามและ
สอบถามอาการเบ้ืองต้น 

1.ถ้าผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะ
เป็นคนคอยกำชับให้มาตามนัดแพทย์
เพื่อที่จะรับยาหรือให้แพทย์ตรวจเบ้ืองต้น 

2.ถ้าผู้ป่วยแข็งแรงดีหรือผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองเช่น วิธีการรับประทานยา 
การดูแลสุขอนามัย และ การดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ 

คุณวรัญญา 
 
  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา
เกี่ยวกับ Cognition บางครั้งเจ้าหน้าที่
ประจำหอผู้ป่วยใน ให้ความรู้หรือคำแนะนำ
ต่อผู้ป่วยโดยการจิบน้ำทำให้เกิดการสำลัก 

ส่ือสารไปยังหน่วยงานหอผู้ป่วยในเพื่อให้
เกิดความเข้าใจหรือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่
ถูกวิธี เพื่อป้องการการสำลัก 

คุณวิลาวัลย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีป่วยที่จะต้องใส่อุปกรณ์
ช่วยพยุง เช่น Bobath sling & AFO แพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะส่งผู้ป่วยข้ึนมารับ
คำแนะนำที่งานกายอุปกรณท์ันทีในวันพบ
แพทย ์

1.เจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์จะสอนให้
คำแนะนำทันทีโดยใช้เป็นการส่ือสารและ
ปฏิบัติตาม เช่น สอนผู้ดูแลในการใส่ 
Bobath sling เมือ่สอนเสร็จก็จะให้ผู้ดูแล
ลองทำตาม จะได้เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติเองได้เมื่อกลับไปที่บ้าน 

คุณสุปดี 
คุณยุพา 

ในการจัดทำส่ือการสอนโดยใช้กระดาษ 
เพื่อที่จะจัดทำแผ่นพับบางครั้งจะตามให้เกิด
ส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน 

1.จัดทำส่ือการสอนเป็นไฟล์ QR code 
เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยและผู้ดูแลและ
ไม่ส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ 
2.จัดทำส่ือการสอนเป็นวีดีโอให้แก่ผู้ป่วย 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. จัดทำสื่อการสอนที่เป็นวีดีโออย่างง่ายให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลกลับไปทำเอง                  

ที่บ้านได้ เรื่องการออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน การฝึกพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย การลุกขึ้นนั่งข้างตียง               
การออกกำลังกายอย่างง่าย และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อในการกลืน 

2. จัดทำแผ่นพับไปยังหน่วยงานหอผู้ป่วยในเพื่อที่จะให้พยาบาลตามหอผู้ป่วยนั้นให้คำแนะนำหรือ
สอนการดูแลตนเองเบ้ืองต้น 

3. จัดทำสื่อการสอนเป็นไฟล์ QR Code เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการนำไปใช้ เช่น ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
สามารถนำกลับไปสแกนที่บ้านได้ในกรณีที่เกิดการลืมหรือเปล่ียนผู้ดูแล 

4. สอนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำโดยไม่ต้องใช้เอกสารการสอน 

5. เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจัดทำสื่อการสอนให้ครบทุกหัวข้อที่จำเป็นต้องให้กับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น เรื่องการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ อาการที่ต้องเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำ เมื่อผู้ป่วย
กลับมาเป็นซ้ำสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้างและการรับประทานอาหาร 

6. ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นคนคอยกำชับให้
มาตามนัดแพทย์เพื่อที่จะรับยาหรือให้แพทย์ตรวจเบ้ืองต้น 

7. ผู้ป่วยที่แข็งแรงดีหรือผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองเช่น วิธีการรับประทานยา การดูแลสุขอนามัย และ การดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ 

8. สื่อสารไปยังหอผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ถูกวิธี เพื่อป้องการการ
สำลักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา Cognition 

 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรณุาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ  QR code วีดีโอให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   โปสเตอร์ 
  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ วีดีโอสำหรับให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM  

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้หัวข้อในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ผู้ดูแลกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ครบถ้วน 

 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ส่ือการสอนที่เป็นวีดีโอและเอกสารที่เป็น QR code ให้กับ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล 
 
 

11. After Action Review (AAR)  



KM – MEDSWU 

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง
- ได้ส่ือการสอนทีท่ันสมัย เข้าใจง่ายและเป็นไปในแนวทางเดียวกันประกอบกับได้

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ

-
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทำงานใดบ้าง

- ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น
4. ท่านสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร

- พัฒนาปรับปรุงส่ือการสอนต่างๆให้เป็นรูปแบบวีดีโอทั้งหมด

12. ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 .................................................................... 
  (แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ) 

หัวหน้าหน่วยงาน 



ทีมฟ้ืนฟโูรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Rehab)งานกายภาพบาํบดั  

แผนกเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ  

 

สติก๊เกอรผ์ูป่้วย 

 

คูมือการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวที่บานแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการพลิกตะแคงตัว การลุกข้ึนนั่ง การลุกยืน 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการฝกเดิน 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการการออกกําลังกลามเนื้อท่ีใชในการกลืน 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการทํางานของแขนและมือ 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับความรูสึก 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับรูสติปญญา 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับประทานยาอยางเครงครัดตามคําสั่งแพทย และพบแพทยตามนัด 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับการควบคุมอาหาร การควบคุมโรคประจําตัวตางๆ 

  การใหคําแนะนําเก่ียวการเลิกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

  การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาการผิดปกติและการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 

        

 

 ผูไดรับคําแนะนํา              ผูใหคําแนะนํา 

 

……………………………………………..    …………………………………………….. 

(…………………………………………….)    (…………………………………………….) 

       วันท่ี……………………………………….. 

 



  

 

การใหคําแนะนํากอนกลับบานในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

1. การเกิดโรคและอาการของโรค 

โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤตอัมพาต เกิดจากการสูญเสียหนาท่ีของสมองท่ีเกิดข้ึน

ทันทีทันใดจากภาวะสมองขาดเลือดท่ีมีสาเหตุจากเสนเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทําใหเกิด

อาการชาหรือออนแรงของแขนขาครึ่งซีก พูดไมออก หรือไมเขาใจคําพูด มึนงง เวียนศีรษะ การ

มองเห็นผิดปกติ ลิ้นแข็ง พูดไมชัด เดินเซ หากเปนมากจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ซึมลง หมดสติ 

หรือเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว  

2. ปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

1. โรคความดันโลหิตสูง 

2. โรคเบาหวาน 

3. โรคไขมันในเลือดสูง 

4. โรคหวัใจ 

5. การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

6. ความอวน น้ําหนักเกิน 

7. ภาวะเครียดทํางานหนัก พักผอนไมเพียงพอ และขาดการออกกําลังกาย 

3. การปองกันการกลับเปนซํ้า 

โรคหลอดเลือดสมองเม่ือเกิดข้ึนแลว ผูปวยบางสวนอาจหายเปนปกติ บางสวนอาจดีข้ึนแตไม

หายเปนปกติ บางคนอาจมีความพิการตลอดไป การปองกันจึงเปนสิ่งจําเปนทําไดโดยการควบคุม

รักษาปจจัยเสี่ยงไดแก 

1. ควบคุมความดันโลหิต โดยงดอาหารเค็ม อาหารท่ีมีไขมัน และรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ 

2. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ 

3. ควบคุมระดับไขมัน 

4. เลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงรับควันบุหรี่ เลิกดื่มสุรา  

5. ควบคุมน้ําหนัก 

6. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที 

7. ควบคุมความเครียดและพักผอนใหเพียงพอ นอนหลับอยางนอยวันละ 7 - 8 ชม. 

8. ผูท่ีเคยเปนโรคหลอดเลือดสมองแลว ควรรับประทานยาตานเกร็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด

อยางตอเนื่องและปฏิบัติตามคําสั่งแพทยอยางเครงครัด ควรพบแพทยตามนัด ไมงดยาเอง  



  

 

4. การดูแลภาวะท่ัวไปเกี่ยวกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

อาหาร : หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม เนื่องจากเปนสาเหตุของความดันโลหิตสูง การรับประทานแปงและ

น้ําตาลมากเกินไปทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด รวมถึงอาหารไขมันสูง 

การสื่อสาร : ผูดูแลควรพยายามทําความเขาใจการสื่อสารของผูปวย รวมถึงดูแลสภาพจิตใจของผูปวย 

อาจมีความวิตกกังวล นอนไมหลับ หรืออารมณซึมเศรารวมดวย 

ระดับการชวยเหลือตนเอง : ดูแลความสามารถในการเคลื่อนไหว เชน นอนติดเตียง นั่งเองได ตองใช

ไมเทา หรือรถเข็นนั่ง 

การปรับสภาพบาน : การจัดเก็บสิ่งของไมใหขวางทางเดิน การปรับพ้ืนตางระดับ ควรจัดใหผูปวย

นอนบนเตียงโดยใหขางออนแรงของผูปวยอยูทางดานนอกเพ่ือสะดวกตอการทํากิจวัตรประจําวัน  

ควรจัดวางโทรทัศนใหอยูทางดานขางออนแรงของผูปวย  

5. การสังเกตอาการผิดปกติของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

1. เวียนศีรษะ บานหมุน ทรงตัวไมได ทันทีทันใด 

2. ตามองไมเห็นขางเดียวหรือท้ังสองขาง ทันทีทันใด 

3. หนาเบี้ยว ปากเบี้ยวครึ่งซีก ทันทีทันใด 

4. แขนขาออนแรงครึ่งซีก ทันทีทันใด 

5. พูดไมชัด สื่อสารไมเขาใจ ทันทีทันใด 

เม่ือพบอาการดังกลาวควร รีบไปโรงพยาบาล หรือ โทร 1669 ทันทีทันใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การออกกําลังกายกลามเนื้อท่ีใชใน                    

การกลืนการเตรียมพรอมการพูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือกิจกรรมบําบัดในผูปวยโรค                      

หลอดเลือดสมอง (กลามเนื้อออนแรงเล็กนอย) 

 

 

 

 

 

 

หนังสือกิจกรรมบําบัดในผูปวยโรค                      

หลอดเลือดสมอง (ผูปวยติดเตียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอใหคําแนะนําในการปฏบัิติตัวท่ีบาน 

แกผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

 

 

หนวยงานกายภาพบําบัด และ หนวยงานกิจกรรมบําบัด 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  

โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ 



 

 

 

 

 

 

การพลิกตะแคงในทานอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลุกนั่งจากทานอน 

 

 

 

 

 

 

 

ทาการออกกําลังกายสําหรับผูปวย                            

ท่ีไมสามารถเคล่ือนไหวไดเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาการออกกําลังกายสําหรับผูปวย                            

ท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดเล็กนอย 

 

 

 

 

 

หนังสือกายภาพบําบัดในผูปวยโรค 

หลอดเลือดสมอง (กลามเนื้อออนแรงเล็กนอย) 

 

 

 

 

 

หนังสือกายภาพบําบัดในผูปวยโรค                        

หลอดเลือดสมอง (ผูปวยติดเตียง) 

 


