
 

 

Q & A เร่ืองกายภาพบ าบดัในเดก็ท่ีมีภาวะเกร็ง (Spasticity)  
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Q :ภาวะเกร็ง Spasticity คอือะไร 
A : ภาวะท่ีกลา้มเน้ือมีความตึงตวัมากกวา่ปกติ 
Q : ภาวะเกร็ง Spasticity ส่งผลให้เกดิอาการใดบ้าง 
A : มี Stretch reflex ท่ีแรงกวา่ปกติ ,แขนขามีท่าทางท่ีผดิปกติ ,กลา้มเน้ือกลุ่ม antagonist หดตวัมากเกินปกติ ,
อาการสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหว ,มีClonus  ,การเคล่ือนไหวรูปแบบเดิมเกิดข้ึนซ ้ าๆ 
Q : ภาวะเกร็ง Spasticity มผีลกระทบต่อเด็กในด้านใด 
A : การควบคุมการเคล่ือนไหวต่างๆ 
Q : การจัดการทางกายภาพบ าบัดควรตรวจประเมนิส่ิงใดบ้าง 
A : แรงตึงตวัของกลา้มเน้ือ ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ และการควบคุมการเคล่ือนไหวของผูป่้วยเดก็ 
Q : แรงตึงตัวของกล้ามเนือ้ทีผ่ดิปกติสามารถแบ่งตาม tone spectrum ได้กีแ่บบ อะไรบ้างและในแต่ละแบบเป็น
อย่างไร 
A : 4แบบ ไดแ้ก่ Flaccidity คือไม่มีความตึงตวัของกลา้มเน้ือเลย ,Hypotonicityคือมีความตึงตวัของกลา้มเน้ือนอ้ย
กวา่ปกติ , hypertonicityคือมีความตึงตวัของกลา้มเน้ือมากกวา่ปกติ ,Rigidityคือมีความตึงตวัของกลา้มเน้ือทั้งสอง
ฝ่ังมาก มกัติดอยูใ่นท่า flexion หรือ extension 
Q : นักกายภาพบ าบัดควรตรวจประเมนิภาวะเกร็ง spasticityจากการท าpassive movement ร่วมกบัการตรวจบ้าง 
A : Postural tone ,Postural alignment ,voluntary movement และ positional stability 
Q : วตัถุประสงค์ของการลดภาวะเกร็ง spasticity คอือะไร 
A : ช่วยใหก้ารเคล่ือนไหวท่ีถูกจ ากดัอยูค่วบคุมไดดี้ข้ึนและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึน 
Q :นักกายภาพบ าบัดนิยมใช้เทคนิคใดในการลดภาวะเกร็ง spasticity 
A : Bobath technique และ Neurodevelopmental treatment 
Q : วธิีการลดภาวะเกร็ง spasticity ทีใ่ช้ในคลนิิกมวีธิีใดบ้าง 
A : การถ่ายเทน ้าหนกั ,การยดืคงคา้ง ,การใชค้วามดนั ,การกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้า 
Q : ตัวแปรทีบ่่งบอกถึงการ Shift weight มอีะไรบ้าง 
A : ระยะของการเคล่ือนท่ี ,ความเร็วในการเคล่ือนท่ี และทิศทางการเคล่ือนท่ี 

http://www.firstphysioclinics.com/


 

 

Q : key point ทีใ่ช้ในการควบคุมการลงน า้หนักของผู้ป่วย มตี าแหน่งใดบ้าง 
A : ส่วนโคนของร่างกาย เช่น หวัไหล่ เชิงกราน เป็นตน้ 
Q : การยดืคงค้างในผู้ใหญ่ใช้เวลาในการคงค้างไว้ประมาณกีน่าท ี
A: 30นาที –7ชัว่โมง 
Q: การยดืคงค้างในเด็กใช้เวลาในการคงค้างไว้ประมาณกีน่าท ี
A: ประมาณ1ชัว่โมง 
Q: การใส่เฝือกส้ันในผู้ป่วยภาวะเกร็ง spasticity มจุีดประสงค์อย่างไร 
A: เพื่อใหเ้กิดการยดืคงคา้งของกลา้มเน้ือ 
Q: การใส่เฝือกส้ันทีข่ามผีลเสียอย่างไร 
A: ท าใหค้วามไวต่อการรับความรู้สึกกลา้มเน้ือน่องลดลง เน่ืองจากเฝือกไปยบัย ั้งสัญญาณประสาทขาเขา้บริเวณ
ผวิหนงั ท าใหก้ลา้มเน้ือท่ีอยูล่่างกวา่ไดรั้บการกระตุน้นอ้ยกวา่ปกติ 
Q: การลดภาวะเกร็ง spasticityในผู้ป่วยสมองพกิารร่วมกบัการตึงตัวของกล้ามเนือ้ Gastrocnemius นิยมใช้วธิีใด 
A: ใส่เฝือกและถอดเฝือกเป็นระยะๆ ร่วมกบัไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวดว้ยเทคนิค weight shift 
Q: การลดภาวะเกร็ง spasticityโดยวธิีการใช้แรงดัน นิยมใช้ air splint หรือ elastic bandage ในการรักษาผู้ป่วยเด็ก
มากกว่ากนั เพราะเหตุใด 
A: Air splint เน่ืองจาก ท าจากพลาสติกเหนียวและทนทาน เป็นการอดัลมเขา้ไปจนถึงจุดท่ีผูป่้วยยอมรับได ้และยงั
สามารถใชแ้ทน cold pack ไดเ้น่ืองจากมีสองช่องซ่ึงสามารถบรรจุน ้าเขา้ไปได ้จึงสามารถช่วยลดบวมใหผู้ป่้วยได้
อีกดว้ย 
Q: ข้อห้ามในการใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าในการลดภาวะเกร็ง spasticity มอีะไรบ้าง 
A: ไม่ท าในกลา้มเน้ือท่ีอยูบ่ริเวณท่ีมีกระดูกหกั, ฝัง pacemaker 
Q: ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าในการลดภาวะเกร็ง spasticity มอีะไรบ้าง 
A: คนอว้นท่ีมีไขมนัมาก 
Q: electrical stimulation ทีใ่ช้ในการลดภาวะเกร็ง spasticity ในผู้ป่วยเด็กโต มวีธีิใดบ้าง 
A: stimulation of the antagonist และ stimulation for generalized relaxation 
Q: การเลอืกใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าแบบstimulation of the antagonistในการลดภาวะเกร็ง spasticity ควรเห็นการ
หดตัวของกล้ามเนือ้ระดับใด 
A: Maximum contraction 



 

 

Q: การปรับตั้งค่าเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าแบบstimulation of the antagonistในการลดภาวะเกร็ง ด spasticity ควร
ค านึงถึงค่าใดบ้าง และปรับตั้งค่าอย่างไร 
A : -Pulse rate 35-50 pps.  
 -Pulse duration 300 microsec 
 -Rise time 4 sec 
 -Fall time 2 sec 
 -on/off time 12sec/8sec 
 -Intensity ค่อยๆเพิ่มข้ึนทีละนอ้ยจนเห็นการหดตวัของกลา้มเน้ือแรงท่ีสุดเท่าท่ีผูป่้วยจะทนได้ 
Q: stimulation for generalized relaxation นิยมใช้กระแสแบบใด 
A: กระแส TENS 
Q :ท าไมถึงใช้ low-rate TENS ในการรักษาเด็กสมองพกิารทีม่ภีาวะเกร็ง spasticity 
A :สามารถยบัย ั้ง Primitive motor reflex ได ้
Q :low-rate TENS มกีารปรับตั้งค่าอย่างไร และควรเห็นการหดตัวของกล้ามเนือ้แบบใด 
A:  - pulse rate 1-4 pps. 
      - wider pulse width 150-250 microsec 
      - Intensity ท่ีท าใหเ้ห็นการหดตวัของกลา้มเน้ืออยา่งแรงและเป็นจงัหวะ 
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