
 

 

Q&A เร่ือง โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebral Vascular Accident) : Stroke 
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1. Q: โรคหลอดเลอืดสมอง CVA ย่อมาจากอะไร 

    A: Cerebral vascular accident โรคหลอดเลือดสมอง 

2. Q: ระดับความรุนแรงและอาการแสดงของโรคหลอดเลอืดสมอง CVA มอีะไรบ้าง 

 A: ระยะแรก : ร่างกายดา้นตรงขา้มกบัสมองท่ีถูกท าลายหยดุการท างาน มีอาการอ่อนแรง กลา้มเน้ืออ่อน 
ปวกเปียก ไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวได ้

ระยะฟ้ืนตวั : ขยบัแขนขาได ้สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวไดบ้า้งอาจมีอาการเกร็งของกลา้มเน้ือแขนและขา 
3. Q: อาการแสดงอืน่ๆ ทีอ่าจพบได้แก่อะไรบ้าง 

 A: อาการอ่อนเพลียและเหน่ือยง่าย กลา้มเน้ืออ่อนแอ ประสิทธิภาพการท างานของระบบทางเดินหายใจและ
หวัใจลดลง ผูป่้วยอาจไม่สนใจส่ิงต่างๆ ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยหรือร่างกายซีกซา้ยของตนเองการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
นานหรือไม่ไดเ้ลย ปัญหาดา้นความจ าระยะสั้น การพดู การอ่าน การคิด การสรุปความ และการค านวณ ปัญหา
ดา้นการมองเห็น การบอกทิศทาง ระยะทาง ปัญหาซึมเศร้าและการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ 

4. Q: ระยะเวลาในการฟ้ืนตัวของสมองใช้เวลานานเท่าใด 

   A: 2-3 วนั ถึง 4 เดือน  

5. Q: ระยะฟ้ืนตัวโดยการปรับเปลีย่นโครงข่ายระบบประสาท ใช้ระยะเวลาเท่าใด 

    A: ระยะเวลานานถึง 7-8 ปี ข้ึนกบัรอยโรคในสมอง ภาวะแทรกซอ้นโรคประจ าตวั อาย ุลกัษณะนิสัย 
    ของผูป่้วย ความตั้งมัน่และวนิยัในการฝึกฝนครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัและการรักษาท่ีไดรั้บ  
6. Q: การวนิิจฉัยยนืยนัโรคหลอดเลอืดสมอง CVA มวีธิีใดบ้าง 

A: มีหลายวธีิเช่น การตรวจสมองดว้ยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจดว้ยคล่ืนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI และ 
MRA) การตรวจการไหลเวยีนเลือดของหลอดเลือดในสมอง (Transcranial Doppler : TCD) และการตรวจหลอด
เลือดคอ เป็นตน้ 

7. Q:ควรเร่ิมท ากายภาพบ าบัดได้เมือ่ใดหลงัจากทราบว่าเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง 
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A: ควรเร่ิมท ากายภาพใหเ้ร็วท่ีสุด โดยเร่ิมจากการท่ีญาติตอ้งเรียนรู้วธีิการกายภาพบ าบดัโดยวธีิ passive 
movement ทุกขอ้ต่อใหผู้ป่้วย เพื่อญาติควรท าใหผู้ป่้วยทุกวนั จะช่วยป้องขอ้ติดแขง็ในระยะนอนพกัรักษาตวั 
เป็นการกระตุน้การไหลเวยีนเลือดและระบบประสาทการรับรู้ใหเ้ร็วข้ึน 

8. Q: ผู้ป่วยโรคเลอืดออกในสมองต้องดูแลเร่ืองความดันในสมองอย่างไร 

A: จดัใหน้อน ศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา หรือใหน้อนศีรษะสูงประมาณ 15-30 องศา ศีรษะวางอยูใ่นท่าท่ีสบาย 
เพื่อใหเ้ลือดด าไหลกลบัสะดวก การท่ีไม่ใหผู้ป่้วยนอนราบเพราะเลือดด าคัง่ในสมอง หากศีรษะนอนสูงเกินไป
จะท าจะท าใหเ้กิดสมองเล่ือน (Brain Herniation )ได ้

9. Q: การป้องกนัการเกดิภาวะขาดออกซิเจนในผู้ป่วย CVA ท าได้อย่างไร 

A: -โดยการท าทางเดินหายใจใหโ้ล่ง โดยการใหน้อนตะแคง  
     -ในรายท่ีมีเสมหะมากควรดูดเสมหะตามความจ าเป็น  

10. Q: ท าไมจึงต้องให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง CVA หลกีเลีย่งการงอพบัของคอและการหมุนหรือหันศีรษะ 

A: เพราะ เป็นการขดัขวางการไหลกลบัของหลอดเลือดด าจากสมอง ท าใหค้วามดนัในกะโหลกศีรษะเพิ่มข้ึน
ระหวา่ง 5-20 mmHg 

11. Q: การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน ควรให้การรักษาอย่างไร 

      A: 1.1 Acute period เป็นมาภายใน 3 ชัว่โมงแรก พิจารณาให ้Thrombolytic drug 
       1.2 Intermediate period เป็นมาภายใน 7 วนั แต่เกิน 3 ชัว่โมง พิจารณา Admit 
       1.3 Rehabilitation period เป็นมาหลงั 7 วนั พิจารณา ดูแลฟ้ืนฟูสภาพท่ีบา้น 
12. Q: เพราะเหตุใดจึง ไม่ควรให้ Steroid แก่ผู้ป่วย CVA 

      A: เน่ืองจากไม่ไดผ้ลและยงัเพิ่ม ความเส่ียงของการติดเช้ือแทรกซอ้น 

13. Q: การ Early ambulation ทนัททีีผู้่ป่วยพร้อม เพือ่อะไร 

      A: เพื่อช่วยลดภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อยได ้เช่น โรคปอดอกัเสบ การเกิดแผลกดทบั 

14. Q: ควรให้ยาอะไรภายใน 48 ช่ัวโมง หลงัจากเกดิอาการ หรือหลงัจากรับไว้ในโรงพยาบาล 

      A: ให ้Aspirin ขนาด 160–300 มิลลิกรัม ทางปาก 

15. Q: การใช้อปุกรณ์ดามกนัเท้าตกแบบบุนุ่ม  ในผู้ป่วยทีม่ ีFoot drop นอนติดเตียง ช่วยในเร่ืองใด 



 

 

 A: ช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของเลือด ช่วยป้องกนัขอ้เทา้ติดแขง็ กระตุน้การท างานของระบบประสาท 

16. Q: ผู้ป่วยหลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตันระยะเฉียบพลนั (Acute Stroke) ไม่ควรปล่อยให้มไีข้ เพราะอะไร 

 A: เพราะจะเพิ่ม Brain damage อาจเกิดอาการชกัตามมา  
      ถา้มีไขต้อ้งรีบใหย้าลดไข และเช็ดตวัใหไ้ขล้งทนัที 

17. Q: การป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองตีบตันทีค่วรปฏบิัติ คอือะไร 

     A: งดสูบบุหร่ี ควบคุมอาหาร อยา่ใหน้ ้าหนกัตวัเกินเกณฑม์าตรฐาน ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ ควบคุมระดบั
ไขมนัในเลือดใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ ถา้เป็นเบาหวาน ควรรักษาระดบัน ้าตาลใหใ้กลเ้คียงปกติมากท่ีสุด หลีกเล่ียง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ถา้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง ควรดูแลความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ หากมีอาการ
ผดิปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบ้ียว พดูล าบาก เวยีนศีรษะ มองเห็นภาพซอ้น ควรรีบพบแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด 
18. Q: Small vessels stroke หรือเรียกว่า Lacuna Infarction เกดิจากอะไร 

A: เกิดจาก small penetrating arteries located deep in the brain มกัพบท่ี putamen , thalamus , pons , posterior 
limb internal capsule 

19. Q: ในช่ัวโมงแรก imaging ทีร่วดเร็วทีสุ่ดในการ early detection คอือะไร 

A: คือการท า MRI diffusion weighted image ; MRI (DWI) ซ่ึงจุดท่ีขาดเลือดจะเห็นสีขาว (Hypersignal 
Intensity) 

20. Q: เตียงนอนของผู้ป่วยหลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน ควรปรับให้มคีวามสูงระดับใด 

      A: ระดบัเข่าของผูป่้วยในท่ายนื หรือท่านัง่แลว้เทา้ทั้ง 2 วางสัมผสัพื้นสนิทพอดี 
 
21. Q: อยากให้มอืมแีรงก า แรงหยบิของได้เร็วๆ ต้องท าอย่างไร  

      A: คอยกระตุน้กลา้มเน้ือในท่ากระดกขอ้มือ เช่น การฝึกนัง่เทา้มือบ่อยqใหอ้ยูใ่นท่ากระดกขอ้มือ การฝึกก าโดย
ใชลู้กบอลเจลบริหารมือและมือ(finger grip) หรือการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัแรงตา้นบริหารมือ เช่น สปริงบริหารมือ 
handgrip  ฝึกหยบิกระดุม ฝึกการใชก้รรไกรตดักระดาษ ฝึกเขียน 
 ใชส้เก๊ตบอร์ดบริหารแขน 
22. Q: ป่วยเป็นโรคหลอดเลอืดสมองเดินได้เอง กระดกเท้าได้เหลก็น้อย ต้องคอยเดินยกัสะโพกเพือ่ให้เท้าพ้นพืน้
เพราะกลวัสะดุดล้ม  ควรใช้อปุกรณ์ตัวใดทีช่่วยการเดินได้ดีขึน้  



 

 

      A: แนะน า  foot sling สายรัดพยงุปลายเทา้ตก ตวัน้ีจะช่วยใหป้ลายเทา้กระดกไดดี้ข้ึนขณะเดิน 

23. Q: การใส่อปุกรณ์ดามกนัเท้าตกแบบปรับองศาข้อเท้าได้ (AFO gait assist) เหมาะในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด
สมอง CVAระยะใด 
       A: ระยะท่ีผูป่้วยเดินเองไดแ้ลว้ หรืออาจเดินโดยใชไ้มเ้ทา้  3 ขาหรือไมเ้ทา้ 4 ขาช่วย ตวัอุปกรณ์ดามกนัเทา้ตก
แบบปรับองศาขอ้เทา้ได ้(AFO gait assist) ตวัแกนท่ีปรับองศาท่ีขอ้เทา้ขยบัข้ึนลงไดเ้ลก็นอ้ย เวลาเดินจึงช่วยใหดู้
เป็นธรรมชาติมากข้ึน  
24. Q: วธิีการใดช่วยป้องกล้ามเนือ้ทีข่ยบัให้ลบีเลก็ช้าลงในผู้ป่วยหลอดเลอืดสมองตีบหรืออุดัน 

       A: การใชเ้คร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือ (electrical stimulator) ซ่ึงควรท าโดยนกักายภาพบ าบดัหรือแพทย ์

25. Q: เพราะเหตุใดภาวะไขมนัในเลอืดสูง เป็นปัจจัยเส่ียงทีส่ าคญัของโรคหลอดเลอืดสมอง 

A: ทั้งชนิด cholesterol , triglyceride ซ่ึงเป็นไขมนัท่ีไปเกาะผนงัหลอดเลือดและจะท าใหผ้นงัหลอดเลือดแขง็ตวั 

 


