
 

Q &A โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebral Vascular Accident) 
 

 BY..FIRSTPHYSIO                              http://www.firstphysioclinics.com                                    LINE ID : 0852644994 

1) Q: ภาวะเลอืดออกในสมองน้อย(Cerebellum) อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไร 

     A: เสียการทรงตวั, เดินเซ, คล่ืนเซ, อาเจียน, ปวดศีรษะ, มึนงง 

2) Q:โรคหลอดเลอืดสมองประเภทใดทีม่อีตัราการตายของผู้ป่วยสูงทีสุ่ด 

    A: หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic) 

3) Q: หลอดเลอืดในสมองแตกท าให้ผู้ป่วยมอีตัราการเสียชีวติสูงเน่ืองจากสาเหตุใด 

    A: ความดนัภายในกระโหลกศีรษะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

4) Q: อาการของผู้ป่วยทีม่หีลอดเลอืดสมองแตกจะมลีกัษณะแบบใด 

     A: จะเกิดข้ึนทนัทีทนัใด และอาการมากข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยอาการจะแยล่งภายใน 2-3 ชัว่โมง 

5) Q: อาการของภาวะเลอืดออกในสมองเป็นอย่างไร 

     A: ปวดศีรษะ อาเจียน ระดบัความรู้สึกตวัเปล่ียนแปลงไป คอแขง็เกร็ง อาการตามต าแหน่งต่างๆของสมอง หยดุ
หายใจ อาการสัมพนัธ์กบัประวติัอุบติัเหตุ 
6) Q: การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่เีลอืดออกนอกจากใช้ยาละลายลิม่เลอืดแล้วมวีธีิอืน่หรือไม่  

   A: มีคือการใหo้smotic Diuresis เช่น Mannitol รวมทั้งยาขบัปัสสาวะและการป้องกนัการชกัโดยใหย้า การผา่ตดั
รักษา 
7) Q: ท าไมผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองึงมปัีญหาเร่ืองของข้อไหล่หลดุ 

     A: เน่ืองจากกลา้มเน้ือรอบๆขอ้ไหล่เกิดการอ่อนแรงและฝ่อลีบท าใหไ้ม่มีแรงของกลา้มเน้ือท่ีจะพยงุขอ้ไหล่ไว้
ในแนวเดิมได ้
8) Q: การฟ้ืนฟูและท ากายภาพบ าบัดควรท าบ่อยแค่ไหน 

    A: ควรออกก าลงักายทุกวนัและต่อเน่ืองไปตลอดชีวติ เพื่อป้องกนัการฝ่อลีบของกลา้มเน้ือและการยดึติดของขอ้
ต่อ 
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9) Q: การออกก าลงักายมผีลดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองอย่างไร 

    A: ช่วยเพิ่มสมรรภาพของระบบหวัใจละการไหลเวยีนเลือดรวมทั้งควบคุมความดนัโลหิต ระดบัน ้าตาล และ
ไขมนัในเลือดไดดี้ข้ึน 
10) Q: ท าไมโรคหลอดเลอืดสมองอดุตันจึงเกดิอมัพาต อมัพฤกษ์ได้ 

       A: สมองขาดเลือดนานเกิดการตายถาวร จึงส่งผลใหผู้ป่้วยมีอาการพิการ 

11) Q: อาการเด่นในผู้ป่วยทีม่กีารอดุตันของหลอดเลอืดสมองส่วนกลาง(Middle Cerebral Artery) 

     A: อ่อนแรงคร่ึงซีก อ่อนแรงใบหนา้และแขนขามากกวา่ขา ส่ือสารล าบาก (Aphasia) 
อ่านยาก ไม่สามารเขียนได ้การมองเห็นลายสายตาแคบลง ตาบอดคร่ึงซีก Sensory Loss(สูญเสียความรู้สึก) 
12) Q: อาการเด่นในผู้ป่วยทีม่กีารอดุตันของหลอดเลอืดสมองส่วนหน้า(Anterior Cerebral Artery) 

      A: อาการสับสน อ่อนแรง ชา (โดยเฉพาะขา) ไม่สามารควบคุมการขบัถ่ายได ้ประสาทสั่งการและรับรู้บกพร่อง 

13) Q: อาการเด่นในผู้ป่วยทีม่กีารอดุตันของหลอดเลอืดสมองส่วนหลงั(Posterior Cerebral Artery) 

      A: สูญเสียความรู้สึกคร่ึงซีก อาจสูญเสียตวามทรงจ า บ่งพร่องลานสายตา รับรู้บกพร่อง อ่านยาก 

14) Q: ท าไมผู้ ป่วยบางคนจึงมอีาการเกร็งแขนขา     

      A: เกิดจากสมองส่วนควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือเร่ิมฟ้ืนตวัท าใหก้ลา้มเน้ือตึงตวัมากข้ึน 

15) Q: อาการเกร็งแขนขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมข้ีอดีหรือไม่    

      A: มีหกัเกร็งไม่มากจะช่วยใหก้ลา้มเน้ือไม่ฝ่อลีบเร็วลดบวมลดเลือดด าอุดตนัได้ 

16) Q: หากเกร็งมากเกนิจะมข้ีอเสียหรือไม่   

     A: มี จะท าใหเ้กิดอาการปวดกลา้มเน้ือและขอ้ยดึติดแขง็ได ้

17) Q: วธิีการทางกายภาพบ าบัดลดอาการเกร็งได้อย่างไร   

      A: ช่วยใหก้ลา้มเน้ือคลายตวัไดเ้ร็วข้ึนขณะเกร็งตวั หรือสอนใหผู้ป่้วยรู้จกัใชก้ลา้มเน้ือส่วนท่ีเกร็งตวัสามารถ
กลบัมาใชง้านได ้



 

18) Q: อาการเตือนในผู้ป่วยหลอดเลอืดสมอง    

      A: FAST    F = face หนา้เบ้ียวหรือปากเบ้ียว  A = arm แขนอ่อนแรง  S = speech พดูผดิปกติ   T = time เวลา
ในการมารับการรักษาหากเกร็งอาการอาจหายเป็นปกติได้ 
19) Q: อาการเตือน ล่วงหน้าของโรคหลอดเลอืดสมองเป็นแบบใด   

     A: อ่อนแรงคร่ึงซีก ปากเบ้ียว พดูผดิปกติ  ประมาณไม่เกิน 1 ชัว่โมงแลว้บางรายหายเองภายใน 24 ชัว่โมง 

20) Q: เมือ่มสัีญญาณเตือนโรคหลอดเลอืดสมองควรท าอย่างไร     

       A: ควรรีบไปโรงพยาบาลทนัทีหากภายใน 4.5 ชัว่โมงหลงัมีอาการยงัมีโอกาสไดผ้ลดีในการรักษามากข้ึน 

21). Q: ยิง่รับการรักษาเร็วเท่าไหร่ ยิง่ช่วยลดความพกิารและเสียชีวติลงได้จริงหรือ   

       A: จริงเพราะลดโอกาสการลุกลามของบริเวณการขาดเลือดหรืออุดตนัของเส้นเลือดท่ีสมองหากไดรั้บการ
รักษาท่ีรวดเร็วอาจช่วยลดความพิการและเสียชีวติลงได ้
22.) Q: บุหร่ีให้ความเส่ียงต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองหรือไม่    

       A: ใช่ บุหร่ีเป็นตวัเร่งการเกิดการอุดตนัของหลอดเลือดสมองได้ 

23.) Q: กลไกหลกัของหลอดเลอืดสมองทีเ่กดิจากบุหร่ีคอือะไร    

       A: บุหร่ีท าให ้เลือดมีความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนท าใหห้ลอดเลือดแดงหนาข้ึน 

24) Q: จะสามารถป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองตีบได้ 

      A: ได ้ควรควบคุมโรคท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงใหดี้ ไม่ขาดยาของโรคท่ีเส่ียง ตั้งใจควบคุมอาหาร รวมทั้งการออกก าลงั
กายสม ่าเสมอพกัผอ่นเพียงพอ หลีกเล่ียงของมึนเมา 
25) Q: ปัจจัยเส่ียงโรคหลอดเลอืดสมอง 

      A: ความเครียด โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง สูบบุหร่ี โรคอว้น ด่ืมสุราเป็นตน้ 

26) Q: ค านิยามของโรคหลอดเลอืดสมองตีบ ตัน แตก คอื  

       A:ตีบ>หลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงสมองไหลเวยีนลดลง 
        - ตนั>หลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงสมองอุดตนั 



 

        - แตก>มีเลือดออกในหรือรอบๆสมอง 

27) Q: การป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองทีด่ี 

      A: ตรวจสุขภาพประจ าปี ผอ่นคลายความเครียดพกัผอ่นใหเ้พียงพอเลิกบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา ควบคุมน ้าหนกั หากมี
อาการควรรีบพบแพทย ์
28) Q: การผ่าตัดก้อนเลอืดในผู้ป่วยหลอดเลอืดในสมองแตกจากภาวะความดันโลหิตสูงมคีวามปลอดภัยแค่ไหน 

       A: ข้ึนกบัต าแหน่งและพยาธิสภาพของโรค โดยแพทยจ์ะเป็นคนแนะน าเองวา่ควรผา่ตดัหรือไม่ 

29) Q: ในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองรายใดทีแ่พทย์จะพจิารณาให้การรักษาทางยา 

      A:ในผูป่้วยระยะแรกๆอาการยงัไม่หนกัมากนกั 

30) Q: ปัญหาทางสมรรถนะด้านใดบ้างทีจ่ะเกดิในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

       A: การเคล่ือนไหว การมอง การฟัง การพดู 

31) Q: Mini Stroke คอืภาวะใด 

      A: อาการไม่รุนแรงสมองขาดเลือดชัว่คราวเน้ือสมองยงัไม่ตายมีอาการเกิดข้ึนชัว่คราวหายเป็นปกติเน่ืองจากมี
หลอดเลือดขา้งเคียงมาเล้ียงแทนหรือส่ิงอุดตนัหลุดไป 
32) Q: ผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นปัจจัยเส่ียงของโรคหลอดเลอืดสมองอย่างไร 

     A: ล่ิมเลือดท่ีเกิดท่ีหวัใจ หลุดลอยไปตามกระแสเลือดและข้ึนไปอุดตนัในเส้นเลือดสมอง 

33) Q: การเกดิTIAบ่งบอกถึงสภาวการณ์ใด  

       A: เตือนใหรู้้วา่ ภาวะการณ์ขาดเลือดของสมองท่ีแทจ้ริงก าลงัจะเกิดข้ึนอยา่ไดช้ะล่าใจ ตอ้งรีบพบแพทยใ์หก้าร
รักษาทนัที 
34) Q: การท ากายภาพบ าบัดส าคญัต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองอย่างไร  

       A: นกักายภาพบ าบดัส าคญัท่ีสุดในการเพิ่มโอกาสท่ีท าใหส่้วนท่ีอ่อนแรงกลบัมามีแรงมากข้ึนได ้และลด
อาการขอ้ติดและการฟ้ืนฟูในระดบัต่อไปเร่ือยๆ 
35) Q: การวนัิยฉันของแพทย์ต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองท าโดยวธีิใด 



 

       A: อาศยัประวติัผูป่้วย การตรวจร่างกายท าCT scan ส าคญัคือการถ่ายภาพฉีดสีเขา้หลอดเลือดสมองเพื่อทราบ
ลกัษณะและต าแหน่งของaneurysm 
36) Q:โรคอมัพาตคอือะไร 

       A: โรคความผดิปกติของหลอดเลือดสมอง เน่ืองจากมีการอุดตนั ตีบ แตกของหลอดเลือดสมองส่งผลใหผู้ป่้วย
มีความผดิปกติของสมองเกิดรวดเร็ว 
37) Q: อาการของสมองขาดเลอืดต่างจากหลอดเลอืดในสมองแตกอย่างไร 

      A: หลอดเลือดในสมองแตกอาจพบอาการเร่ิมคือปวดศีรษะ อาเจียนไดบ่้อยกวา่หลอดเลือดสมองขาดเลือด 

38) Q: การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีด่ีควรท าอย่างไร 

      A: ตอ้งรักษาควบคุมโรคประจ าตวั 
         -การท ากายภาพบ าบดั 
         -การติดตามการรักษาอยา่งสม ่าเสมอตามแพทยน์ดั 
         -การปรับพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 
39) Q: อาหารประเภทใดเส่ียงต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 

      A: รสเคม็ส่งผลใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน อาหารไขมนัสูงท าใหไ้ขมนัในเลือดสูง ของหวานโดยเฉพาะในผูป่้วย
เบาหวานมีผลทางออ้มใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมองได ้
40) Q: โรคเบาหวานมผีลต่อโรคหลอดเลอืดสมองอย่างไร 

      A: เบาหวานเกิดจากระดบัน ้าตาลในเลือดสูงมีผลใหห้ลอดเลือดแขง็ผนงัหลอดเลือดแดงหนามากข้ึนมีการอุด
ตนัท าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตามมา 
41) Q: อปุกรณ์เสริมส าหรับช่วยเหลอืผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมชีนิดใดได้บ้าง 

      A: อุปกรณ์คลอ้งไหล่ (arm sling) ส าหรับขอ้ไหล่เคล่ือน 
          -กายอุปกรณ์ส าหรับประคองขอ้มือและน้ิวมือ 
          -กายอุปกรณ์เสริมส าหรับประคองขอ้เทา้ ป้องกนัไม่ใหป้ลายเทา้ตกตอนเดิน 
          -ไม่เทา้ชนิดต่างๆส าหรับช่วยเดิน 
42) Q:โรคหลอดเลอืดสมองเป็นแล้วมโีอกาสเกดิซ ้าได้หรือไม่ 



 

      A: ได ้ควรมีการควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรคซ ้ าอีก 

43) Q: อายุมผีลให้เกดิโรคหลอดเลอืดสมองอย่างไร 

       A: อายเุม่ือมากข้ึนหลอดเลือดจะเส่ือมโดยผวิชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแขง็ข้ึนจากการท่ีมีไขมนัและ
หินปูนเกาะรูท่ีหลอดเลือดไหลผา่นจะแคบลงเร่ือยๆ 
44) Q: ยาละลายลิม่เลอืดให้ผลดีกบัผู้ป่วยโรคคหลอดเลอืดสมองได้อย่างไร 

      A: ใหผ้ลดีกบัผูท่ี้มีอาการและการแสดงของโรคและรีบมาโรงพยาบาลภายในและไม่เกิน4.5 ชัว่โมง 

45) Q: การฟ้ืนสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองเกดิได้ช่วงใดหลงัการเกดิอาการ 

      A: เร่ิมเกิดข้ึนภายในเวลาตั้งแต่3เดือนแรกท่ีเกิดโรคและดีข้ึนเร่ือยๆจนถึง 6 เดือนอาการจะเปล่ียนแปลงนอ้ย
มาก 
46) Q: การรักษาระดับความดันโลหิตช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองได้ในด้านใด 

      A: ช่วยป้องกนัและช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ ้ าได้ 

47) Q: ต าแหน่งทีเ่ลอืดออกทีส่มองทีพ่บบ่อยได้แก่ทีใ่ดบ้าง 

       A: ส่วนเบซอล-แกงเกลีย, ส่วนทาลามสั  (Thalamus), ซีรีบรัล เฮมิสาเฟียร์ (Cerebral Hemispheres), สมองนอ้ย
(cerebellum และ  Pons) 
48) Q: ท าไมผู้ป่วยบางคนจึงมอีาการเกร็งแขน-ขา 

      A: เกิดจากสมองส่วนควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือเร่ิมฟ้ืนตวัท าใหก้ลา้มเน้ือตึงตวัมากข้ึน 

49) Q: แพทย์หาสาเหตุของโรคหลอดเลอืดสมองแตก ได้จากวธีิใด 

      A: ดูจากต าแหน่งของเลือดในCT scan ร่วมกบัอาย ุประวติัความดนัโลหิตสูงและโรคท่ีเป็นร่วมของผูป่้วย 

50) Q: หลอดเลอืดแดงในสมองแตกแบ่งออกเป็นกีป่ระเภทอะไรบ้าง 

      A: หลอดเลือดแดงในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) แบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ 
1 เลือดออกในสมอง (Intracerebral Hemorrhage) 
2 เลือดออกใตเ้ยือ่หุม้สมอง (Subdural Hemorrhage) 



 

51)  Q :  โรคหลอดเลอืดสมอง (stroke) คอือะไร 

     A :  ภาวะท่ีสมองขาดเลือดไปเล้ียงเน่ืองจากหลอดเลือดตีบ      หลอดเลือดอุดตนั      หรือหลอดเลือดแตก ส่งผล
ใหเ้น้ือเยือ่ในสมองถูกท าลาย การท างานของสมองหยดุชะงกั 
52) Q: ความผดิปกติของหลอดเลอืดสมองทีท่ าให้สมองขาดเลอืด แบ่งได้อย่าไร 

      A :  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี         
            1.  หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั ( Ischemic Stroke ) 
            2. หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด   ( Hemorrhagic Stroke ) 
53) Q :  หลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน (Ischemic Stroke)  เป็นอย่างไร 

       A :  เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมอง  พบไดป้ระมาณ 80% หลอดเลือดสมองอุดตนั เกิด
ไดจ้ากล่ิมเลือดท่ีเกิดข้ึนในบริเวณอ่ืนไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตนัท่ีหลอดเลือดสมอง หรืออาจเกิดจากมี
ล่ิมเลือดก่อตวัในหลอดเลือดสมอง     และขยายขนาดใหญ่ข้ึนจนอุดตนัหลอดเลือดสมอง       ส่วนสาเหตุของ
หลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมนัในหลอดเลือด ท าใหห้ลอดเลือดตีบแคบ มีความยดืหยุน่และ
มีประสิทธิภาพในการล าเลียงเลือดลดลง 
54)  Q :  หลอดเลอืดสมองปริแตกหรือฉีกขาด   ( Hemorrhagic Stroke )  เป็นอย่างไร 

       A :  พบไดป้ระมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง     เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกบัภาวะ 
ความดนัโลหิตสูง ท าใหบ้ริเวณท่ีเปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออก หรืออาจเกิดจากหลอดเลือด 
 เสียความยดืหยุน่จากการสะสมของไขมนัในหลอดเลือด ท าใหห้ลอดเลือดปริแตกไดง่้าย ซ่ึงอนัตราย 
 มากเน่ืองจากท าใหป้ริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงสมองลดลงอยา่งฉบัพลนัและท าใหเ้กิดเลือดออกในสมอง  
 ส่งผลใหผู้ป่้วยเสียชีวติในเวลาอนัรวดเร็วได ้
55)  Q :  เพศใดมคีวามเส่ียงต่อโรคหลอดเลอืดสมองสุงกว่ากนั 

     A : พบวา่เพศชายมีความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกวา่เพศหญิง   

56)  Q : ปัจจัยเส่ียงทีป้่องกนัไม่ได้ของโรคหลอดเลอืดสมอง  คอื  

     A : อาย ุ    เม่ืออายมุากข้ึน หลอดเลือดกจ็ะเส่ือมตามไปดว้ย      โดยผวิชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและ แขง็
ข้ึนจากการท่ีมีไขมนัและหินปูนมาเกาะ รูท่ีเลือดไหลผา่นจะแคบลงเร่ือยๆ เพศ พบวา่เพศชายมีความเส่ียงต่อโรค
หลอดเลือดสมองสูงกวา่เพศหญิง ภาวะการแขง็ตวัของเลือดเร็วกวา่ปกติ    ส่งผลใหเ้กิดการจบัตวักนัของเมด็เลือด



 

และมีล่ิมเลือดเกิดข้ึน ไดง่้ายกวา่คนปกติ 

57)  Q :  ปัจจัยเส่ียงสูงทีส่ าคญัสุดของโรคหลอดเลอืดสมอง  คอื 

     A :  ความดนัโลหิตสูง  เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีสุดของโรคหลอดเลือดสมอง   ผูท่ี้มีภาวะความดนัโลหิต  สูงจึง
มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองไดม้ากกวา่คนปกติ 
58)  Q :  ปัจจัยเส่ียงทีป้่องกนัได้ของโรคหลอดเลอืดสมอง  คอื 

     A :  ความดนัโลหิตสูง  เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีสุดของโรคหลอดเลือดสมอง   ผูท่ี้มีภาวะความดนัโลหิต สูงจึง
มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองไดม้ากกวา่คนปกติ เบาหวาน   เป็นสาเหตุท่ีท าใหห้ลอดเลือดแขง็ทัว่ร่างกาย 
หากเกิดท่ีสมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอด เลือดสมองมากกวา่คนปกติ 2-3 เท่า        ไขมนัในเลือดสูง เป็นความ
เส่ียงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกบัโรคหลอดเลือดหวัใจ      คือ  
 ภาวะไขมนัสะสมอยูต่ามผนงัหลอดเลือด    ท าใหกี้ดขวางการล าเลียงเลือด โรคหวัใจ เช่น โรคล้ินหวัใจ
ผดิปกติ หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ เป็นสาเหตุของการเกิดล่ิมเลือด  ถา้ล่ิมเลือด  ไปอุดตนัท่ีหลอดเลือดสมอง กจ็ะท าให้
สมองขาดเลือดได ้การสูบบุหร่ี   สารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซดท์ าใหป้ริมาณออกซิเจนลดลง  และเป็นตวั
ท าลาย  ผนงัหลอดเลือดท าใหห้ลอดเลือดแขง็ตวั   พบวา่การสูบบุหร่ีเพียงอยา่งเดียวเพิ่มความเส่ียงต่อโรค  หลอด
เลือดสมองถึง 3.5% ยาคุมก าเนิด      ในผูห้ญิงท่ีใชย้าคุมก าเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจะมีความเส่ียงต่อการเกิด
โรค หลอดเลือดสมองสูง โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของหลอดเลือดอกัเสบและหลอดเลือดแขง็ การขาดการออกก าลงั
กาย 
59)  Q :  เมือ่มอีาการแปลก ๆ คอืแขนขาชาไปคร่ึงซีก มนึศีรษะ ตามดืไปสักพกัแต่แล้วกก็ลบัเป็นปกติ  
            เหมอืนเดิม จ าเป็นต้องไปพบแพทย์อกีหรือไม่ 
     A :  จากอาการท่ีกล่าวมา   มีความเป็นไปไดว้า่อาจเกิดจากภาวะสมองขาดเลือดชัว่คราว     (Transient  Ischemic 
Attack) การไปพบแพทยจึ์งยงัเป็นเร่ืองจ าเป็นแมอ้าการจะหายไป ทั้งน้ีเน่ืองจากอาการ ดงักล่าวจดัเป็นสัญญาณ
เตือนท่ีส าคญัท่ีตอ้งเอาใจใส่     เพราะจากขอ้มูล     ผูป่้วยจ านวนถึง 1 ใน 3 ท่ี ประสบภาวะดงักล่าวจะมีอาการ
สมองขาดเลือดตามมาในระยะเวลาหน่ึงปี   อยา่น่ิงนอนใจคิดวา่ไม่มี อาการแลว้กไ็ม่น่าเป็นอะไร   ใหคิ้ดวา่
สัญญาณเตือนหมายถึงโอกาส   เพราะเม่ือไดรั้บสัญญาณเตือน หมายความวา่อาจป้องกนัตนเองจากภาวะสมองขาด
เลือดฉบัพลนั      ซ่ึงอาจส่งผลกระทบร้ายแรงได ้
60)  Q :  ผลของโรคหลอดเลอืดในสมองเป็นอย่างไร 

       A :  เม่ือเกิดโรคหลอดเลือดในสมองข้ึน ในระยะเร่ิมแรกจะมีผลกระทบเพียงเลก็นอ้ยจากอาการปวดหวั หนา้
มืด นอนไม่หลบั  เกิดภาวะการแทรกซอ้นของโรคอ่ืนไดง่้าย แต่หากปล่อยใหโ้รคมีอาการหนกั มากข้ึนอาจส่งผล
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ท าใหเ้กิดการเสียชีวติอยา่งกระทนัหนั     หรือเป็นอมัพฤกษ ์    อมัพาต 

61)  Q :  อาการของโรคหลอดเลอืดสมอง  เป็นอย่างไร       

       A :  เม่ือสมองขาดเลือดจะท าใหส้มองไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ    ซ่ึงอาการแสดงต่างๆ จะมากหรือ นอ้ย
ข้ึนกบัระดบัความรุนแรงและต าแหน่งของสมองท่ีถูกท าลาย    เช่น    ชาหรืออ่อนแรงท่ีใบหนา้  และ /  หรือบริเวณ
แขนขาคร่ึงซีกของร่างกาย     พดูไม่ชดั        ปากเบ้ียว    มุมปากตก    น ้าลายไหล กลืนล าบาก   ปวดศีรษะ     เวยีน
ศีรษะทนัทีทนัใด   ตามวั มองเห็นภาพซอ้นหรือเห็นคร่ึงซีก หรือ       ตาบอดขา้งเดียวทนัทีทนัใด   เดินเซ ทรงตวั
ล าบาก 
62)  Q :  ถ้าพบผู้ป่วยทีม่อีาการของโรคหลอดเลอืดสมอง   เบือ้งต้นควรให้รับประทานยาแอสไพรินก่อนแล้ว รีบ
พาส่งโรงพยาบาล เร่ืองนีถู้กต้องไหมไม่ 
       A :  การใหย้าแอสไพรินแก่ผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัตอ้งกระท าอยา่ง 
 ระมดัระวงัและควรเป็นวจิารณญาณของแพทย ์ เพราะอาการของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเกิดได ้
              จากทั้งหลอดเลือดสมองอุดตนัและหลอดเลือดสมองแตกซ่ึงมีวธีิการในการรักษาแตกต่างกนัไป         
              เน่ืองจากแอสไพรินมีคุณสมบติัในการตา้นเกลด็เลือดส่งผลใหเ้ลือดไหลเวยีนสะดวกข้ึน   การใหย้า 
              แอสไพรินอาจเป็นผลดีในกรณีหลอดเลือดสมองอุดตนั   แต่ส าหรับกรณีหลอดเลือดสมองแตก การ 
              ใหย้าแอสไพรินอาจส่งผลใหเ้ลือดออกในสมองมากกวา่เดิม กลายเป็นสร้างความเสียหายไดม้ากข้ึน  
              ทางท่ีดีเม่ือพบผูป่้วยมีอาการของหลอดเลือดสมอง   ควรรีบพาผูป่้วยส่งใหถึ้งมือแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด  
              หรือเรียกใชบ้ริการรถพยาบาล      เพราะปัจจุบนัโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานหลายแห่งสามารถเร่ิมตน้ 
             ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้งไดท้นัที  
63)  Q :  เม่ือมีอาการสมองขาดเลือด จะใชเ้วลารักษามากนอ้ยเพียงไร    และจะกลบัมาเป็นปกติไดห้รือไม่ 

       A :  เม่ือผูป่้วยประสบกบัภาวะสมองขาดเลือดแลว้ การรักษาจะเป็นอยา่งไร จะใชเ้วลานานเท่าไร อีกทั้ง 
              ระยะฟ้ืนตวัของผูป่้วยจะมากนอ้ยขนาดไหนข้ึนอยูก่บัความเสียหายท่ีเกิดกบัสมองของผูป่้วยเป็น 
              ส าคญัดว้ยเหตุผลน้ีเอง       การน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลท่ีมีบุคลากรซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจใน 
              กระบวนการใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอยา่งแทจ้ริง  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ต่อ 
              ชีวติของผูป่้วย     เพราะเม่ือผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลและไดรั้บความช่วยเหลือโดยไม่รอชา้   สมองมี 
              ความเสียหายนอ้ย ดงันั้นผูป่้วยกฟ้ื็นตวัไดเ้ร็ว    หากผูป่้วยไดรั้บการช่วยเหลือชา้  สมองไดรั้บความ 
เสียหายมาก      แมใ้นท่ีสุดแพทยห์า้มเลือดหรือเปิดหลอดเลือดได ้     แต่ผูป่้วยอาจตอ้งใชเ้วลาฟ้ืนฟู ตนเองนานนบั
ปี    หรือบางรายอาจกลายเป็นผูทุ้พพลภาพถาวรไปเลยกเ็ป็นได้ 
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64)  Q : การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiogram ) ท าเพือ่อะไร  

       A :  เพื่อดูจงัหวะการเตน้ของหวัใจท่ีผดิปกติ 

65)  Q :  การตรวจสมองด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ ( Computerized tomography ) ท าเพือ่อะไร 

       A :  เพื่อดูวา่สมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่ 

66)  Q :  การตรวจอลัตราซาวนด์หลอดเลอืดบริเวณคอ (carotid duplex scan)  ท าเพือ่อะไร 

       A :  เพื่อดูขนาดและการไหลเวยีนของหลอดเลือดแดงบริเวณคอท่ีไปเล้ียงสมองดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง 

67)  Q :  การตรวจสมองด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (magnetic resonance imaging)  ท าเพือ่อะไร 

       A :  เพื่อดูเน้ือสมอง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดท่ีคอ เป็นวธีิการท่ีไม่เจบ็ปวดและมีประสิทธิภาพสูง 

68)  Q :  หลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน เป้าหมายของการรักษาคอือะไร 

       A :   หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั  เป้าหมายของการรักษาคือท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไดอ้ยา่งปกติ  
               โดยทางเลือกในการรักษามีหลายวธีิ    ในบางกรณีใหย้าละลายล่ิมเลือด   ซ่ึงพบวา่จะไดผ้ลดีกบัผูท่ี้  มี
อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง        และรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่  เกิน 4.5 ชัว่โมง 
69)  Q :  หลอดเลอืดสมองปริแตกหรือฉีกขาด เป้าหมายของการรักษาคอือะไร 

       A :  หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด        เป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดท่ีออก  ดว้ย
การรักษาระดบัความดนัโลหิต ในกรณีท่ีเลือดออกมาก แพทยอ์าจพิจารณาท าการผา่ตดัเพื่อ              ป้องกนัความ
เสียหายต่อสมองท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการเปล่ียนแปลงความดนัโลหิต 
70)  Q : บทบาทของกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมอง  คอือะไร 

       A : การฟ้ืนฟูทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีสูญเสียไปจากการท่ีบางส่วนของสมองถูกท าลาย      การควบคุม การ
เคล่ือนไหว    การทรงตวั    การท างานประสานสัมพนัธ์ของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ  
71)  Q : บทบาทช่วยป้องกนัของนักกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมอง  คอือะไร 

       A : การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากการถูกจ ากดัการเคล่ือนไหว     การหดสั้นของกลา้มเน้ือ   เอน็     
              และเน้ือเยือ่รอบขอ้ต่อ ป้องกนัอาการเกร็งของกลา้มเน้ือ 

https://www.bumrungrad.com/th/heart-cardiology-center-treatment-surgery-bangkok-thailand/procedures/ecg-stress-echocardiogram


 

 

72)  Q : เป้าหมายการรักษาของกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมอง  คอือะไร 

       A :  เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถกลบัไปเคล่ือนไหวร่างกายใหไ้ด ้     ใกลเ้คียงปกติมากท่ีสุด สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั  การท างานเพื่อหาเล้ียงชีพและการท ากิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได้ 
73)  Q :  กระบวนการทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมอง ได้แก่อะไรบ้าง 

        A :  1) การจดัท่านอน นัง่ ยนืท่ีถูกตอ้ง      
               2) การฝึกเคล่ือนยา้ยตนเองหรือการเปล่ียนท่าทาง  
               3) การออกก าลงักายแบบท าให้                             
               4) การกระตุน้ไฟฟ้าท่ีกลา้มเน้ือท่ีอ่อนปวกเปียก  
               5) การฝึกฝนการทรงตวัและการรักษาสมดุลของร่างกาย                     
               6) การฝึกเดิน 
               7) การฝึกการท างานท่ีประสานสัมพนัธ์กนัของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ  
               8) การฝึกการท ากิจวตัรประจ าวนั                           
               9) การออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
74)  Q :  ข้อควรระวงัในการฝึกกายภาพบ าบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมองทีเ่ป็นอมัพาตคร่ึงซีก คอื 

       A :  ไม่ใหผู้ป่้วยใชค้วามพยายามในการเคล่ือนไหวเกินก าลงักลา้มเน้ือของผูป่้วย เพราะจะท าใหเ้กิด 
               อาการเกร็งกลา้มเน้ือมากข้ึน  และมีการเคล่ือนไหวชดเชยท่ีไม่ควรเกิดข้ึนในการเคล่ือนไหวปกติ ขดัขวาง
การพฒันาทกัษะท่ีดี ระวงัอยา่ดึงกระชากขอ้ไหล่ผูป่้วย   เพราะจะท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ท่ีขอ้ไหล่ได ้ เน่ืองจาก
กลา้มเน้ือ สะบกัและไหล่อ่อนแรง ลดอาการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือก่อนการท าการเคล่ือนไหวขอ้ต่อต่างๆ  เพื่อ
ป้องกนัการบาดเจบ็ของ  กลา้มเน้ือ เอน็  และเน้ือเยือ่ การยกแขนข้ึนสูงกวา่ระดบัไหล่ตอ้งจดัใหแ้ขนขา้งท่ีอ่อนแรง
อยูใ่นท่าศอกเหยยีดตรง น้ิวหวัแม่มือช้ีข้ึนเพดานหรือหงายมือ 
75.  Q :  การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมองทีเ่ป็นอมัพาตคร่ึงซีก ควรท าอย่าไร 

       A :  ผูป่้วยและญาติตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการตั้งเป้าหมายการฟ้ืนฟูสภาพและการวาง 
              แผนการรักษาเนน้การฝึกฝนตนเองของผูป่้วย      ความช่วยเหลือและก าลงัใจจากญาติ 


