ข้ อมูลจาก หนังสื อ "คู่มือกายภาพบาบัด ผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซีก" โดย อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี , อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล

สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีก การรักษาและฟื้ นฟู
สังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงและรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามามาก รวมไปถึงเรื่ องอาหารการกิน ซึ่งจะมี
ปริ มาณเนื้อสัตว์ ไขมัน คอเลสเตอรอล เกลือ น้ าตาล ในปริ มาณที่สูง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินอยูข่ องคนไทยที่
เปลี่ยนไปจากเดิมนั้น ทาให้มีโรคบางอย่างเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสูง เบาหวาน
และโรคสมองขาดเลือดอย่างเฉี ยบพลัน (stroke) ซึ่งทาให้เกิดอาการอ่อนแรงของร่ างกายซีกหนึ่งซีกใด ที่เราเรี ยกว่าอัมพาต
ครึ่ งซีก ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีอตั ราการเป็ นอัมพาตครึ่ งซีกจากสมองขาดเลือดอย่างเฉี ยบพลันสูงมากกว่าใน
ภาคอีสานถึง 3 เท่า และผูท้ ี่เป็ นโรคนี้ก็มีอายุนอ้ ยลง เมื่อ 30 ปี ที่แล้วผูเ้ ขียนเคยทางานเป็ นนักกายภาพบาบัดที่โรงพยาบาล
ประสาทพญาไท ผูป้ ่ วยอัมพาตส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในระยะหลังนี้อายุของผูท้ ี่สมองขาดเลือดอย่าง
เฉี ยบพลันนี้มีได้ต้ งั แต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่พบมากในผูท้ ี่มีอายุ 40-60 ปี ซึ่งเป็ นการเพิ่มอัตราการเป็ นอัมพาตมากขึ้น
อย่างน่าเป็ นห่วง
สมองและระบบประสาทเป็ นอวัยวะที่สาคัญและมีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่ างกาย เพราะสมองและระบบ
ประสาทควบคุมการทางานทุกระบบในร่ างกาย ตลอดจนควบคุมการตอบสนองของร่ างกายต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา สมองยัง
เป็ นแหล่งกาเนิดของสติปัญญา ความจา ความรู ้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์ เมื่อตับ ไต หรื อหัวใจของคนเราบกพร่ อง
ทางานไม่ได้ เราอาจเปลี่ยนหรื อปลูกถ่ายอวัยวะเหล่านี้ได้ (organ transplantation) แต่เราไม่อาจปลูกถ่ายสมองได้
สมองจึงมีความสาคัญอย่างยิง่
โรคสมองขาดเลือดอย่างเฉี ยบพลัน (stroke) เนื่องจากมีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมองนั้น อาจเกิด
จากการตีบ อุดตันหรื อแตกของหลอดเลือดแดงในสมอง จะทาให้มีอาการอ่อนแรงของร่ างกายซีกหนึ่งซีกใด หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น
อัมพาตครึ่ งซีก ผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาตนั้นจะทาให้ชีวติ เปลี่ยนเเปลงไปอย่างทันทีทนั ใด บุคคลที่เคยเป็ นหัวหน้าครอบครัว อาจ
ทางานไม่ได้อีก หรื อไม่สามารถอยูใ่ นบทบาทของหัวหน้าครอบครัวต่อไปได้ ผลกระทบจึงไม่ได้เกิดเฉพาะตัวผูป้ ่ วยเท่านั้น แต่
การดาเนินชีวติ ของครอบครัวและผูท้ ี่ใกล้ชิดก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผูป้ ่ วยและครอบครัวนั้น
เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆในครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการ
รักษาพยาบาล การดูแล และการฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย จะต้องอาศัยความอดทน ผูป้ ่ วยและครอบครัวจึงมีความจาเป็ นต้องเข้าใจถึงสภาพ
ของสมองที่ขาดเลือดอย่างเฉี ยบพลันและการฟื้ นตัวของสมอง ตลอดจนถึงการดูแลและการฝึ กฝนทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ จึง
จะช่วยผูป้ ่ วยให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมองกับอัมพาตครึ่งซีก
การขาดเลือดไปเลีย้ งสมองอย่ างเฉียบพลัน เรียกว่ า “สโตร๊ ค” (stroke) เกิดจากการมีความผิดปกติของหลอด
เลือดแดงในสมอง ถ้ าหลอดเลือดแดงมีการตีบหรืออุดตันทีเ่ กิดขึน้ เพียงช่ วงเวลาสั้นๆ มีอาการอ่อนแรงเพียงเล็กน้ อย และฟื้ นตัว
ในระยะเวลาสั้นๆ เช่ นใน 2-3 ชั่วโมง เรียกว่ า มินิสโตร๊ ค (mini-stroke) หรือทีเ่ รียกว่ า ทีไอเอ (TIA =
transient ischemic attack)
การขาดเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเฉี ยบพลันหรื อสโตร๊ ค แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ

1. การขาดเลือดจากการตีบหรื ออุดตันของหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมอง (ischemic stroke) ส่วนใหญ่ของผูป้ ่ วยอัมพาต
ครึ่ งซีกนั้น เกิดจากสาเหตุน้ ี การตีบหรื ออุดตันของหลอดเลือดแดง ทาให้สมองขาดอาหารและออกซิเจน และไม่อาจขับของเสี ย
และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากซลล์ได้ เซลล์สมองที่เรี ยกว่า นิ วรอน (neuron) ก็จะหยุดทางาน หากการขาดเลือดเกิดขึ้น
ต่อเนื่องนานกว่า 2-3 นาทีนิวรอนก็อาจตายได้ ดังนั้นผูป้ ่ วยจึงต้องได้รับการรักษาทันที การตีบหรื ออุดตันของหลอดเลือด
แดงเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือดแดง เมื่อขนาดของหลอดเลือด
แดงแคบลง จะทาให้ความเร็ วของกระแสเลือดในบริ เวณนี้เพิม่ มากขึ้นกว่าบริ เวณอื่น ความเร็ วของกระแสเลือดที่เพิม่ ขึ้นนี้จะ
กระแทกผนังหลอดเลือดแดงจนทาให้ผนังหลอดเลือดแดงมีการบาดเจ็บ แม้วา่ จะเพียงเล็กน้อยก็ทาให้เกล็ดเลือด (platelet)
ในบริ เวณนี้มีปริ มาณมากขึ้น และเกล็ดเลือดเหล่านี้อาจรวมตัวกันเป็ นลิ่มเลือดทาให้เกิดการอุดตันในบริ เวณหลอดเลือดที่แคบ
นี้ นอกจากนี้ยงั อาจมีการอุดตันจากลิ่มเลือดที่มาจากอวัยวะอื่น เช่น มาจากหัวใจ มาจากการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงใหญ่
บริ เวณลาคอ ลิ่มเลือดซึ่งไหลตามกระแสเลือด เมื่อมาถึงบริ เวณที่แคบนี้ก็อาจทาให้เกิดการอุดตันได้ นอกจากสาเหตุ
ดังกล่าวแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่นการใช้ยาเสพติด หรื อปั ญหาของระบบเกล็ดเลือด ที่ทาให้เลือดแข็งตัวง่าย ก็อาจทาให้เกิด
การอุดตันได้ การตีบตันของหลอดเลือดแดงนั้นจะพบได้ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ ของผูป้ ่ วยสโตร๊ ค การตีบหรื ออุดตันนี้เกิดขึ้นได้
ในทุกเพศและทุกวัย แม้แต่ในเด็ก แต่จะพบได้มากที่สุดในผูท้ ี่สูงวัย และพบในผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาความดัน
โลหิ ตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน และการสูบบุหรี่ จะมีอตั ราเสี่ ยงต่อการตีบ หรื ออุดตันของหลอดเลือดแดงสูง
2. หลอดเลือดแดงในสมองแตก (haemorrhagic stroke) แบ่งได้เป็ น 2 อย่างคือ
2.1 เลือดออกในสมอง (intracerebral haemorrhage)
2.2 เลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมอง (subdural haemorrhage)
2.1 เลือดออกในสมอง คือมีการแตกของหลอดเลือดแดงในสมอง เลือดที่ออกมาจะเพิ่ม ความดันในสมอง ทาให้เซลล์
สมองรอบๆบริ เวณที่เลือดออกถูกทาลาย ถ้าเลือดออกมามากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วอาจทาให้หมดสติหรื ออาจทาให้เสี ยชีวติ ได้
บริ เวณที่มกั มีเส้นเลือดแตกได้แก่ สมองน้อย (cerebellum) ก้านสมอง (brain stem)และบริ เวณที่เรี ยกว่า เบซัลแกลง
เกลีย (basal ganglia) และสมองใหญ่ (cerebral cortex) สาเหตุที่ทาให้เส้นเลือดแตกได้แก่ ความดันโลหิ ตสูง คน
ทัว่ ไปส่วนใหญ่มกั ไม่รู้วา่ ตนเองมีความดันโลหิ ตสูง เพราะไม่เคยมีอาการผิดปกติทาให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจทาให้
เกิดเส้นเลือดแตกได้ สาเหตุอื่นๆที่ทาให้เส้นเลือดในสมองแตกได้แก่ การบาดเจ็บของสมอง การติดเชื้อ เนื้องอกในสมอง ปั ญหา
เลือดไม่แข็งตัว และความผิดปกติของหลอดเลือด (artereovenous malformation) หลอดเลือดแดงในสมองแตก
เกิดขึ้นได้กบั ทุกเพศทุกวัย มักพบในผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่าผูท้ ี่เป็ นเส้นเลือดตีบหรื ออุดตัน
2.2 เลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมอง (subdural haematoma haemorrhage) เส้นเลือดแดงที่แตกนี้ไม่ได้อยู่
ในเนื้อสมองแต่อยูท่ ี่เยือ่ หุม้ สมอง (subdural space) ซึ่งเลือดจะออกมาอย่างรวดเร็ ว อาจทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการปวดศีรษะ
อย่างรุ นแรง ปวดคอ และคลื่นไส้ อาเจียน บางครั้งผูป้ ่ วยจะบอกว่าเป็ นอาการปวดศีรษะที่รุนแรงที่สุด เพราะเกิดการเพิม่ ความ
ดันในกระโหลกศีรษะอย่างทันทีทนั ใดอาจทาให้หมดสติหรื อเสี ยชีวติ ได้ สาเหตุที่เกิดการแตกของหลอดเลือดบริ เวณเยือ่ หุม้
สมองมักมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่เรี ยกว่า หลอดเลือดสมองโป่ ง (cerebral aneurysm) หลอดเลือด
สมองโป่ ง นี้เกิดได้กบั ทุกวัย ทุกเพศ ความผิดปกติน้ ีอาจเกิดมาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก เมื่อเส้นเลือดโป่ งมากขึ้น จะทาให้ผนังหลอด
เลือดบางลง จนแตกในที่สุด การขาดเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเฉี ยบพลันนั้นมักมีอาการเตือนล่วงหน้า ถ้าเราเรี ยนรู ้วา่ อาการ
เตือนนั้นเป็ นอย่างไรและเรี ยนรู ้ที่จะลดปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ เราก็จะสามารถลดอัตราการเสี่ ยงและป้ องกันการเกิดอัมพาตได้

อาการเตือนทีค่ วรรู้
อาการเตือนคือสิ่ งที่ร่างกายส่งสัญญาณบอกให้รู้วา่ สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ หากมีอาการต่อไปนี้ ให้ไปพบ
แพทย์โดยด่วน







มีอาการชาและอ่อนแรงของใบหน้าหรื อแขนขา ซีกใดซีกหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน
มีอาการสับสน ลิ้นแข็ง พูดไม่ชดั พูดไม่ออก หรื อฟังไม่เข้าใจ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างทันทีทนั ใด และหายไปใน
ช่วงเวลาสั้นๆ
ตาพร่ า มองไม่ชดั อาจเป็ นตาข้างใดข้างหนึ่ง หรื อเป็ นทั้ง 2 ข้าง
เดินเซ เวียนศีรษะ รู ้สึกว่าทรงตัวไม่ดี
ปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ

อาการเตือนอื่นๆได้แก่ เห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาการเตือนต่างๆเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแล้ว
หายไป เราเรี ยกอาการนี้วา่ “การขาดเลือดชัว่ คราว” (transient ischemic attack = TIA ) บางทีก็เรี ยกว่า “มินิส
โตร๊ ค” (mini stroke) ซึ่งอาการเตือนเหล่านี้ แม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่าละเลย เพราะอาการเหล่านี้เป็ นการเตือน
ว่ามีปัญหาที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่ จึงจาเป็ นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่ งด่วน ซึ่งถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจหลีกเลี่ยง
การเป็ นอัมพาตได้ หากมีอาการเตือนให้ไปโรงพยาบาลและพบแพทย์ทางระบบประสาทโดยด่วนที่สุด

ปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้ เกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงในสมอง
ปัจจัยเสี่ยงคืออะไร ?
ปั จจัยเสี่ ยงคือสภาวะหรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อย ที่ทาให้มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหรื อเกิดพยาธิสภาพของหลอด
เลือดแดงในสมอง คนที่มีปัจจัยเสี่ ยงไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะเป็ นอัมพาต แต่หมายความว่าโอกาสที่จะเป็ นอัมพาตมีสูงกว่า
คนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ ยง คนที่มีปัจจัยเสี่ ยงสูง เช่นคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงและไม่สามารถควบคุมได้ หรื อคนที่มีความดัน
โลหิ ตสูงและควบคุมได้ยากขึ้น ก็จะทาให้มีโอกาสเป็ นอัมพาตได้มากขึ้น ความรุ นแรงของโรคก็อาจมีมากขึ้น
ปั จจัยเสี่ ยงอะไรบ้างที่สามารถรักษาได้


ความดันโลหิตสู ง(hypertension)

ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสูง ควรปรึ กษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีแนวทางในการแก้ไขที่แตกต่างกัน
ออกไป เพื่อจะทาให้ความดันโลหิ ตกลับมาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ บางคนแค่เปลี่ยนแปลงเรื่ องอาหารการกินและการออกกาลังกายก็
สามารถ ทาให้ความดันกลับมาสู่เกณฑ์ปกติได้ บางคนต้องดูแลเรื่ องน้ าหนักตัว หรื ออาจต้องใช้ยาร่ วมด้วย ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ต
สูง ควรลดการทานอาหารเค็ม รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น ออกกาลังกายให้มากขึ้น และการควบคุมความดันโลหิ ต ให้อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ ก็จะช่วยป้ องกันโรคหัวใจ เบาหวานและโรคไตล้มเหลว


บุหรี่

การสูบบุหรี่ ทาให้มีไขมันเกาะที่เส้นเลือดใหญ่บริ เวณลาคอ(carotid artery) ซึ่งเป็ นเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมอง ส่วน
นิโคตินทาให้ความดันเลือดสูงขึ้น และคาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดปริ มาณออกซิเจนในเลือดที่ไปสู่สมอง นอกจากนั้นแล้วการ
สูบบุหรี่ ยงั ทาให้เลือดข้นและแข็งตัวง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรสูบบุหรี่ หรื อควรเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนั้นการเลิกบุหรี่ จะช่วยลดอัตรา
เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคปอด โรคหัวใจและมะเร็ งในปอดด้วย


โรคหัวใจ

โรคหัวใจที่พบบ่อย ได้แก่ ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงหัวใจ ที่อาจมีการตีบหรื ออุดตัน ความบกพร่ องของลิน้ หัวใจ หัว
ใจเต้นไม่เป็ นจังหวะหรื อห้องหนึ่งห้องใดในหัวใจโตผิดปกติ ซึ่งอาจเป็ นผลให้เกิดลิ่มเลือดจากหัวใจ ไหลไปตามกระแสเลือด
ทาให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองได้ สาหรับผูท้ ี่มีปัญหาโรคหัวใจนั้นแพทย์อาจให้ยาหรื อแนะนาการผ่าตัดซึ่ง
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆอย่างจึงควรปรึ กษาแพทย์


เบาหวาน

เบาหวานคือภาวะความผิดปกติที่ร่างกายไม่อาจใช้น้ าตาลได้เนื่องจากขาดอินซูลิน กลูโคสหรื อน้ าตาลที่อยูใ่ นกระแสเลือดจะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงทัว่ ร่ างกายรวมทั้งหลอดเลือดแดงในสมองด้วย ถ้าปล่อยให้น้ าตาลในเลือดสูง
ในขณะที่เกิดการตีบหรื ออุดตันของหลอดเลือดในoสมอง อาการจะรุ นแรงและเซลล์สมองจะถูกทาลายมากกว่าคนที่ไม่เป็ น
เบาหวาน ดังนั้นการควบคุมระดับน้ าตาลจะช่วยป้ องกันภาวะแทรกซ้อนได้ การใช้ยาและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ จะช่วยควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานบางคนมีความคิดที่วา่ กินยาก็พอเพียงที่จะควบคุมระดับน้ าตาลแล้วแต่ไม่สนใจการปรับเปลี่ยน
การรับประทานอาหารหรื อการออกกาลังกาย ในที่สุดแล้วก็จะทาให้มีปัญหาในการควบคุมระดับน้ าตาล
สาหรับผูท้ ี่เคยมีอาการเตือนหรื อว่าเป็ น “มินิสโตร๊ ค” หรื อเคยมีประวัติการอุดตันชัว่ คราว (TIA) หรื อผูท้ ี่เคยมี
ประวัติเคยเป็ นอัมพาตมาก่อน จาเป็ นต้องป้ องกันการเป็ นอัมพาตซ้ า เพราะถ้าเป็ นซ้ าอาการจะรุ นแรงกว่าครั้งแรก การรักษา
และการฟื้ นตัวจะใช้เวลานานกว่า และผลของการฟื้ นตัวจะไม่ดีเท่าครั้งแรก
ปั จจัยเสี่ ยงเกี่ยวกับความดันโลหิ ตสูง การสูบบุหรี่ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ที่สาคัญ ส่วนปั จจัยเสี่ ยงรองลงมาได้แก่ ไขมันในเลือดหรื อคลอเรสเตอรอล ความอ้วน (obesity) แลการไม่ออกกาลังกาย
(inactivity)
สาหรับปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อการมีพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง คือ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การใช้ยา
เสพติด หรื อการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง สิ่ งเหล่านี้ยงั ไม่มีรายงานที่แน่ชดั
ท่านทราบหรื อไม่วา่ ท่านมีอตั ราเสี่ ยงต่อการที่จะเป็ นสโตร๊ คเท่าใด
ปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญๆนั้นจะทราบได้จากการตรวจร่ างกาย สาหรับผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไปอาจใช้ตารางข้างล่างนี้
เพื่อหาว่ามีอตั ราเสี่ ยงที่จะเกิดสโตร๊ คเท่าใด และเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมปั จจัยเสี่ ยงได้
ตารางข้างล่างนี้พฒั นาโดยสถาบันโรคประสาทวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (National Institute of
Neurological Diseases = NINDS)
ตารางวัดอัตราเสี่ยงการเป็ นอัมพาตครึ่งซีก

คาถามแต่ ละข้ อนับเป็ น 1 คะแนน ให้ รวมคะแนนในแต่ ละช่ องเพือ่ ดูระดับความเสี่ยง ต่ อการเป็ นอัมพาตครึ่งซีก

ปัจจัยเสี่ยง
- สูง
- ปานกลาง
- ต่า

ความดันโลหิต
- มากกว่า 140/90 หรื อไม่ทราบ
- 120-139/80-89
- น้อยกว่า120/80

ไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
- มากกว่า 240 หรื อไม่ทราบ
- 200-239
- น้อยกว่า200

เบาหวาน
- เป็ น
- ระดับน้ าตาลในเลือดสูงแต่ยงั ไม่เป็ นเบาหวาน
- ไม่เป็ น

การสู บบุหรี่
- สูบบุหรี่
- กาลังพยายามเลิกสูบบุหรี่
- ไม่สูบบุหรี่

การเต้ นของหัวใจ
- หัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ
- ไม่ทราบ
- หัวใจเต้นปกติ

น้าหนักตัว
- อ้วน
- น้ าหนักเกินปกติเล็กน้อย
- น้ าหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

การออกกาลังกาย
- ไม่ออกกาลังกายเลย
- ออกกาลังกลายเป็ นครั้งคราว

- ออกกาลังกายสม่าเสมอ

ประวัติการเป็ นอัมพาตในครอบครัว
- มี
- ไม่แน่ใจ
- ไม่มี

คะแนนรวม
- คะแนนรวมในช่องนี้ต้ งั แต่ 3 ขึ้นไป ให้พบแพทย์เพื่อทาการป้ องกันการเป็ นอัมพาต
- คะแนนรวมในช่องนี้ 4-6 มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเป็ นอัมพาตปานกลาง
- คะแนนรวมในช่องนี้ 6-8 มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเป็ นอัมพาตต่า
ผลจากการขาดเลือดอย่ างเฉียบพลันของสมอง
สมองเป็ นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนมาก นักวิทยาศาสตร์เองก็ยงั ไม่สามารถเข้าใจการทางานของสมองได้อย่าง
สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นักวิทยาศาสตร์บางคนเรี ยกสมองว่ากล่องดา (The black box) ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีจะมีการ
พัฒนาเจริ ญก้าวหน้ามาก และนักวิทยาศาตร์อาจมีความเข้าใจถึงการทางานของสมองมากกว่าศตวรรษที่ผา่ นมา แต่ก็ยงั ไม่เข้าใจ
ถึงการทางานของสมองได้ท้ งั หมด
สมองควบคุมการทางานของร่ างกายทุกระบบ ถ้าสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยง สมองส่วนนั้นจะหยุดทางานทาให้
ระบบของร่ างกายส่วนที่ถูกควบคุมจะทางานได้ไม่ปกติ หรื อทางานไม่ได้เลย
ผลของการขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเฉี ยบพลันจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลัก 2 อย่างได้แก่



สมองส่วนที่ถูกทาลาย
บริ เวณที่ถูกทาลายเป็ นบริ เวณกว้างมากน้อยแค่ไหน

สมองซีกขวาจะควบคุมการทางานของร่ างกายซีกซ้าย และสมองซีกซ้ายควบคุมร่ างกายซีกขวา สมองแต่ละข้างมี
หน้าที่พิเศษไม่เหมือนกัน จึงทาให้เกิดความผิดปกติที่แตกต่างกันออกไป
ผลของการขาดเลือดของสมองซีกซ้ าย (left brain stroke)




มีอาการอ่อนแรงของร่ างกายซีกขวา หรื อที่เรี ยกว่าอัมพาตซีกขวา
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด การอ่าน ความคิด การคานวณ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรื อความคิดอาจช้าลงกว่าเดิม และอาจมีความ

ระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมจึงทาอะไรช้ามาก



อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้หรื อความจาเกี่ยวกับสิ่ งใหม่ๆ หรื อข้อมูลใหม่ๆ
ในการทากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็ จ อาจต้องมีการเตือนผูป้ ่ วยเป็ นระยะๆ



ผูป้ ่ วยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความคิด การสรุ ปความ

ผลของการขาดเลือดของสมองซีกขวา (right brain stroke)











มีอาการอ่อนแรงของร่ างกายซีกซ้าย
อาจมีปัญหาเรื่ องสายตาเช่นเห็นภาพไม่ชดั มีปัญหาเกี่ยวกับลานสายตา (visual field defect)
ผูป้ ่ วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับการกะระยะทาง ความลึก หรื อ ทิศทางของการเคลื่อนไหว ทาให้ผปู ้ ่ วยมีปัญหาในการ
ช่วยเหลือตนเอง เช่นการแต่งตัว การเปลี่ยนท่านัง่ หรื อนอน เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความจาระยะสั้น ผูป้ ่ วยอาจจาสิ่ งต่างๆในอดีตได้ แต่ไม่สามารถจาสิ่ งที่เกิดขึ้นใน 2-3 นาที
ที่ผา่ นมา
ผูป้ ่ วยมักมีปัญหาไม่สนใจสิ่ งของหรื อผูค้ นที่อยูท่ างด้านซ้าย บางคนไม่สนใจแม้แต่แขนขาซ้ายของตนเอง บางคนอาจ
พยายามยืนเดินโดยไม่ระวัง อาจทาให้ลม้ ได้ ในรายที่มีอาการรุ นแรงอาจบอกว่า แขนขาซ้ายไม่ใช่ของตนเอง
ผูป้ ่ วยมีปัญหาในการตัดสิ นใจและมักทาอะไรเกินกาลังตนเอง บางครั้งอาจเป็ นอันตรายได้
ผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาตข้างซ้าย ไม่มีปัญาเกี่ยวกับการพูด หรื อการสื่ อสารเหมือนผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาตข้างขวา แต่อาจจะมี
การพูดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา หรื อสถานที่ พูดโดยไม่ทนั คิด บางครั้งจึงมีปัญหาในการเข้าสังคม

ผลของการขาดเลือดบริเวณก้ านสมอง (Brain stem stroke)
การขาดเลือดบริ เวณก้านสมองพบไม่บ่อยนัก บริ เวณก้านสมองคือบริ เวณส่วนต่อของสมองกับไขสันหลัง ถ้ามีการขาดเลือดใน
บริ เวณนี้ ความผิดปกติที่จะพบคือ







อาจมีปัญหาการหายใจและการทางานของหัวใจ
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิกาย
มีปัญหาเรื่ องการทรงตัวและมีปัญหาเรื่ องการประสานสัมพันธ์กนั ของการทางานของกล้ามเนื้อ
มีการอ่อนแรงของร่ างกายซีกซ้ายและขวา
อาจมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร การกลืนและพูดไม่ชดั
อาจมีปัญหาทางด้านสายตา

ปัญหาอืน่ ๆทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผู้ป่วยทีส่ มองขาดเลือดเฉียบพลัน
นอกจากปั ญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูป้ ่ วยที่สมองขาดเลือดเฉียบพลันนี้อาจมีปัญหาอื่นๆ ร่ วมด้วยได้แก่


มีอาการอ่อนเพลียง่าย (Fatigue) อาการอ่อนเพลียง่ายนี้เกิดจากปั จจัยหลายอย่าง นอกเหนือไปจากปั ญหาทางสมอง
ที่ทาให้มีอาการอ่อนแรง ทาให้ผปู ้ ่ วยลดกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆลง ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ร่างกายอ่อนแอ
ลง รวมไปถึงระบบอื่นๆในร่ างกายด้วย เช่นการทางานของปอดและหัวใจ การไหลเวียนเลือด จะมีผลกระทบตามมา








ด้วย ดังนั้น การกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการ
ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย
ผูป้ ่ วยอาจมีปัญหาในการกลั้นปั สสาวะ (incontinence) ทาให้ปัสสาวะบ่อย
ผูป้ ่ วยอาจมีปัญหาซึมเศร้า โดยเฉพาะ ผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ย เพราะการเป็ นอัมพาตทาให้ชีวติ เปลี่ยนแปลงกระทันหัน และ
ทาให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอาการซึมเศร้า
ผูป้ ่ วยอาจมีปัญหาความจาและวิธีการแก้ปัญหา ทาให้การตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยนั้นไม่ดี
ผูป้ ่ วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเนื่องจากปั ญหาการซึมเศร้าและปั ญหาทางอารมณ์ ผูป้ ่ วยบางคนอาจ
ระงับอารมณ์ไม่ได้ หรื อมีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย บางรายเรี ยกร้องความสนใจ สิ่ งเหล่านี้ทาให้มีปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่สมองขาดเลือดอย่างเฉี ยบพลันหรื อผูท้ ี่เป็ นอัมพาตนั้นญาติหรื อผูด้ ูแลต้องมี
ความเข้าใจไม่เพียงแต่อาการอ่อนแรงของแขนขาเท่านั้น ยังต้องเข้าใจถึงความผิดปกติอื่นๆที่มีผลต่อการฟื้ นฟูกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว และปั ญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข หรื อทาให้ลดน้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ถ้าญาติและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยเข้าใจ
ถึงปั ญหาต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขก็จะทาให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นตัวเร็ วและดีข้ ึน
การรักษาในขณะทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล
การตรวจวินิจฉัย
ขณะที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นโรงพยาบาล แพทย์จะทาการตรวจวินิจฉัยหลายอย่างเพื่อหา พยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใน
สมองว่าเป็ นชนิดใด และเพื่อหาตาแหน่งของพยาธิสภาพ หากผูป้ ่ วยมีโรคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง เช่น ความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจ
หรื อ เบาหวาน แพทย์จะให้การรักษาโรคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง แพทย์จะทาการตรวจเบื้องต้นได้แก่





ถามถึงอาการเตือนและปั ญหาสุขภาพของผูป้ ่ วย
วัดความดันโลหิ ต จับชีพจรและวัดอุณหภูมิกาย
ตรวจเลือดและปั สสาวะ
ตรวจร่ างกายอื่นๆ

การตรวจพิเศษที่ผปู ้ ่ วยอาจได้รับ




CAT หรื อ CT Scan (computed tomography) คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความผิดปรกติของ
สมอง
MRI (Magnetic Resonance Imagery) เป็ นการถ่ายภาพของสมอง

แพทย์อาจทาการตรวจการไหลเวียนเลือดในสมอง เช่น


การใช้อลั ตราซาวด์ ตรวจการไหลเวียนของเส้นเลือดบริ เวณลาคอ (carotid artery)





การตรวจเส้นเลือดในสมองโดยการฉี ดสี พิเศษเข้ากระแสเลือด แล้ว X-ray ดูภาพเส้นเลือดเรี ยกการตรวจนี้วา่ ซี
รี บรัลแองจิโอกราฟ (cerebral angiography) การตรวจนี้เพื่อหาตาแหน่งเส้นเลือที่อดุ ตัน
แพทย์อาจทาการบันทึกการไหลเวียนเลือดบริ เวณลาคอ โดยใช้ ไมโครโฟนพิเศษ
ในขณะที่อยูโ่ รงพยาบาล แพทย์อาจทาการตรวจหัวใจเพื่อดูวา่ มีลิ่มเลือดจากหัวใจหรื อไม่
และอาจให้ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (EKG หรื อ ECG) หรื อตรวจอื่นๆ

การรักษาในโรงพยาบาล การรักษาในขณะที่อยูใ่ นโรงพยาบาลจะขึ้นอยูก่ บั ชนิดและความรุ นแรงของพยาธิสภาพของหลอด
เลือดแดงในสมอง และยังขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลด้วย การรักษาในโรงพยาบาลในระยะแรกได้แก่






tPA เป็ นยาที่ใช้ละลายลิ่มเลือดในทันที tPA คือ tissue plasminogen activator และต้องใช้ภายใน 3
ชัว่ โมงจากที่มีอาการ แต่ยา tPA ก็ไม่สามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยทุกคน
การผ่าตัด ผูป้ ่ วยบางท่านจาเป็ นต้องได้รับการผ่าตัด เช่น ในกรณี ที่มีการอุดตันของหลอดเลือดแดงบริ เวณลาคอ หรื อ
ในรายที่มีเลือดออกในสมอง แพทย์อาจต้องผ่าตัดเอาเลือดที่คงั่ ในสมองออก หรื อผ่าตัดเพื่อลดความดันในสมอง เป็ น
ต้น
การรักษาที่ไม่ตอ้ งผ่าตัด ผูป้ ่ วยบางรายอาจไม่ตอ้ งผ่าตัด และใช้การสอดสายเข้าไปตามหลอดเลือดแดงที่อาจมีการอุด
ตัน การรักษาแบบนี้เป็ นวิธีใหม่ ซึ่งไม่สามารถทาได้ในทุกโรงพยาบาลและไม่สามารถทาได้ในผูป้ ่ วยทุกราย ขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณของแพทย์ผรู ้ ักษา

การฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซีกในโรงพยาบาล จะต้องอาศัยการทางานร่ วมกันเป็ นทีมจึงจะประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่งทีมงานในโรงพยาบาลประกอบด้วย บุคลากรต่อไปนี้








แพทย์ อาจเป็ นแพทย์ทางโรคระบบประสาทที่ทาการดูแลผูป้ ่ วย แพทย์อายุรกรรมหรื อแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
พยาบาลซึ่งทางานใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วยและทีมงานคนอื่นๆ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ จนกว่าผูป้ ่ วยจะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น พยาบาลจะช่วยในการให้ยา การพยาบาลต่างๆ และเป็ นผูป้ ระสานงานในการรักษาต่างๆที่
ผูป้ ่ วยต้องการ
เภสัชกร เป็ นผูจ้ ่ายยา ตอบคาถามต่างๆเกี่ยวกับยาและการใช้ยา
นักกายภาพบาบัด จะช่วยในการฟื้ นฟูการเคลื่อนไหว โดยจัดโปรแกรมการฝึ กการทางานของกล้ามเนื้อ การฝึ กการทรง
ตัว และการประสานสัมพันธ์ของการทางานของร่ างกาย นักกายภาพบาบัดจะออกแบบการออกกาลังกายเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เช่น การเดิน เป็ นต้น
นักกิจกรรมบาบัด จะช่วยผูป้ ่ วยให้เรี ยนรู ้ถึงการประกอบกิจวัตรประจาวัน เช่น การอาบน้ า แต่งตัว การทาอาหาร การ
ทางาน นักกิจกรรมบาบัดอาจออกแบบเครื่ องช่วยการทางาน หรื อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนของการใช้มือ นอกจากนั้น
นักกิจกรรมบาบัดยังช่วยเกี่ยวกับการปรับปรุ งบ้าน หรื อที่อยูอ่ าศัยให้เหมาะกับผูป้ ่ วยที่จะช่วยเหลือตนเอง อาจให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาด้านการรับรู ้ ปั ญหาทางอารมณ์ เป็ นต้น







นักอรรถบาบัดหรื อนักฝึ กการพูด จะช่วยในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาด้านการสื่ อภาษา เช่นการพูด การอ่าน การเขียน การ
คานวณ นักอรรถบาบัดยังช่วยแก้ปัญหาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ องการกลืนอาหาร
นักจิตวิทยา จะช่วยฝึ กเรื่ องการใช้ความคิด ความจา ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์ หรื อผูท้ ี่มีอาการซึมเศร้า ใน
ประเทศไทยนั้น นักจิตวิทยาที่รักษาผูป้ ่ วยอัมพาตยังมีนอ้ ย ส่วนใหญ่นกั อาชีวบาบัดหรื อนักกิจกรรมบาบัดจะช่วยฝึ ก
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหา ความคิด ความจา หรื อปั ญหาด้านอารมณ์
นักสังคมสงเคราะห์ ช่วยผูป้ ่ วยและครอบครัวในการจัดหาความช่วยเหลือ หรื อช่วยวางแผนการให้ผปู ้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาล และอาจช่วยให้คาปรึ กษาในกรณี ที่ญาติและผูป้ ่ วยมีความสับสน วิตกกังวลในการกลับบ้าน

ในประเทศไทยนั้น การให้การรักษาแบบทีมงานเช่นนี้ยงั ไม่แพร่ หลาย ส่วนใหญ่เรามีบุคลากรไม่ครบทีม และไม่
เพียงพอ และอาจมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงในสมอง มีปัญหาหลายด้าน
แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบาบัด ควรทางานร่ วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้ได้มากที่สุด สิ่ งที่สาคัญคือ การให้ขอ้ มูล
และความรู ้กบั ญาติ และผูป้ ่ วย ตลอดจนข้อแนะนาต่างๆ ที่ญาติและผูป้ ่ วยควรรู ้และควรทา ญาติเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญของ
ทีมงานที่จะทาให้การดูแลผูป้ ่ วยอัมพาตประสบความสาเร็ จหรื อไม่
เมือ่ ผู้ป่วยต้ องกลับบ้ าน
การกลับบ้านของผูป้ ่ วยนั้นเป็ นเรื่ องใหญ่ เพราะครอบครัว ผูด้ ูแลและผูป้ ่ วยต้องมี การปรับตัว เนื่องจากผูป้ ่ วยยัง
ต้องการความช่วยเหลืออยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย ดังนั้นจึงควรมีการเตรี ยมตัวและวางแผน การดูแลผูป้ ่ วย ดังนี้






ก่อนกลับบ้านให้ญาติ ผูด้ ูแล และผูป้ ่ วยทางานร่ วมกับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัดและทีมงานอื่นๆอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อกลับบ้านแล้วสามารถทาตามแผนการรักษาได้
ถ้าเป็ นไปได้ให้ทดลองกลับบ้านเป็ นช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อน เช่นกลับไปบ้าน 2-3 ชัว่ โมงก่อน เพื่อให้รู้วา่ เมื่อ
กลับไปอยูบ่ า้ นแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง ญาติและผูด้ ูแลสามารถให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่บา้ นได้หรื อไม่ มีปัญหาใดบ้าง
ทีมงานฟื้ นฟูจะช่วยฝึ กฝนและให้คาแนะนาได้ หลังจากที่ทดลองกลับบ้าน 2-3 ชัว่ โมงแล้วก็ให้ทดลองกลับบ้าน
ช่วงเสาร์-อาทิตย์เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยอัมพาตส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้โดยไม่มีปัญหา แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ควรปรึ กษาแพทย์
หรื อพยาบาลเพื่อให้ทราบว่ามีอาการเตือนอะไรบ้างที่ควรระมัดระวัง และควรปฎิบตั ิตนอย่างไร และเมื่อมีอาการจะ
ติดต่อแพทย์ได้อย่างไร ข้อแนะนาเมื่อมีอาการแทรกซ้อน อย่าตื่นตระหนก ควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ไว้ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ เมื่อจาเป็ น

ความรู้ เรื่องยาทีค่ วรทราบ
เมื่อมีภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง ผูป้ ่ วยอาจได้รับยาหลายตัว และควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาแต่
ละตัว เช่น


รายชื่อยาที่ตอ้ งรับประทาน





ทาไมถึงต้องรับประทานยานั้น
ควรรับประทานอย่างไร เช่น พร้อมอาหาร ก่อนอาหาร หรื อหลังอาหาร
ถ้าลืมรับประทานยา ควรทาอย่างไร ให้ถามแพทย์ พยาบาล หรื อเภสัชกร

ควรทราบผลข้างเคียงของยา ส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงจะไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ให้ปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนออกจาก
โรงพยาบาลว่า มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่ผปู ้ ่ วยจาเป็ นต้องรายงานแพทย์ ผลข้างเคียงบางอย่างมาจากปฏิกิริยาของยาตัวอื่นๆ
รวมทั้งยาที่ไม่ตอ้ งมีใบสัง่ แพทย์ หรื อ ยาหม้อ ยาต้ม ยาสมุนไพร ควรปรึ กษาแพทย์ เภสัชกร

