
 

 

 Q & A เร่ือง ลดภาวะเกร็งในเดก็ดว้ยกายภาพบ าบดั (Spasticity)  
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Q: ความหมาย ภาวะเกร็ง Spasticity คอื? 
     A:  1. มี Stretch reflex แรงกวา่ปกติ 
 2. แขนขามีท่าทางท่ีผดิปกติ 
 3. กลา้มเน้ือกลุ่ม antagonist หดตวัมากเกินปกติ 
 4. มีการเคล่ือนไหวร่วม(associated movement) เกิดข้ึน 
 5. มี clonus 
 6. การเคล่ือนไหวรูปแบบเดิมเกิดข้ึนซ ้ าๆ(stereotyped movement synergies) 
Q: แรงตึงตัวของกล้ามเนือ้ทีผ่ดิปกติมอีะไรบ้าง? 
A: 1. flaccidity 2.hypotonicity 3.normal muscle tone 
Q:  flaccidity หมายถึง? 
A: แรงตึงตวัของกลา้มเน้ือลดลงอยา่งสมบูรณ์ 
Q: Hypotonicity หมายถึง? 
A : ความตึงตวัของกลา้มเน้ือลดลง จะพบในผูป่้วยท่ีมีรอยโรคบริเวณ Spinocerebellum  ผูป่้วยระบบประสาท  และ
เดก็ดาวนซิ์นโดรม 
Q: normal muscle tone หมายถึง? 
A: ความตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงความยาวของกลา้มเน้ืออยูใ่นระดบัปกติ 
Q: normal muscle tone ประกอบด้วย? 
A : - non-neural component คือความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือและเน้ือเยือ่เก่ียวพนัซ่ึงตา้นทานต่อการ 
 เปล่ียนแปลงความยาว  
          -  neural components คือ จะแสดงระดบัของ motor unit activity, stretch reflex ซ่ึงตา้นทานการ             
 เปล่ียนแปลงความยาวของกลา้มเน้ือ  
Q:  Hypotonicity พบในผู้ป่วยทีม่รีอยโรคบริเวณใด? 
    A: บริเวณ Spinocerebellum   
Q: การตรวจประเมนิภาวะ Spasticity ในทางคลนิิกนักกายภาพบ าบัดควรท าความเข้าใจเร่ืองใดเป็นส าคญั? 
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A: ท าความเขา้ใจความหมายและการวเิคราะห์ผลควบคู่ไปกบัอาการของ upper motor neuron ท่ีเกิดกบั  ผูป่้วย  
Q: นอกจากการตรวจประเมนิโดยท า passive movementแล้วนักกายภาพบ าบัดควรตรวจอะไรเพิม่? 
A: 1.postural tone 2. Postural alignment  3. Voluntary movement  4. Positional stability 
Q: ความผดิปกติของ postural tone, postural alignmentส่งผลในด้านใดของเด็ก CP? 
A: ส่งผลต่อความสามารถในการเคล่ือนไหวและทกัษะการท าหนา้ท่ีต่างๆในชีวติประจ าวนัของผูป่้วย 
Q: นักกายภาพบ าบัดสามารถตรวจประเมนิ spasticity ในเด็ก CP โดยสังเกตจากอะไรบ้าง? 
A: 1. แนวแรงของร่างกาย (alignment)  
     2. การใชก้ลยทุธ์การเคล่ือนไหว (movement strategies)  
     3. ปัญหาในการปัญหาปรุงการเคล่ือนไหวใหเ้หมาะสม (motor adaptation problems) 
     4. ขาดการคาดการณ์ในการควบคุมท่าทาง (Loss of anticipatory postural control) 
Q: แนวแรงของร่างกาย (alignment) สังเกตจากอะไร? 
A: สังเกตจากแนวแรงของร่างกายท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนไหวแต่ละท่าทางหรือสังเกตจากการเปล่ียนแปลง
ท่าทางของร่างกายโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง เช่น สังเกตท่าทางการเดินรูปแบบของ crouched postural  pattern โดยใช้
ความรู้ดา้นกลศาสตร์การเคล่ือนไหวมาร่วมการประเมินดว้ยจะช่วยใหก้ารวางแผนการ รักษาไดแ้ม่นย  าข้ึน  
Q: ปัญหาของการบกพร่องด้านการประสานสัมพนัธ์การเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วข้องกบัmovement strategies คอื? 
A: - ความผดิปกติของเวลาการเคล่ือนไหวท่าทาง (timing problems)  
           - ความผดิปกติของสัดส่วนหรือปริมาณการเคล่ือนไหวท่าทาง (scaling problems) 
Q: Timing problems คอื? 
A: ความผดิปกติของการควบคุมท่าทางและขาดประสิทธิภาพเร่ืองเวลาท่ีท าใหเ้กิดแรงดว้ย เช่น เดก็สมอง พิการ
ไม่สามารถตอบสนองต่อการทรงท่าขณะถูกทดสอบการทรงตวัไดเ้หมือนเดก็ปกติหรือหากท าไดย้อ่ม ท าได้
ชา้หรือการเคล่ือนไหวปรับเปล่ียนท่าทางเดก็มกัใชเ้วลานาน 
Q: Scaling problems คอื? 
A: การคงสภาพสมดุลการทรงท่าตอ้งอาศยัแรงในการควบคุมท่าทางของร่างกายในท่ีวา่งโดยมีสัดส่วนหรื
 อปริมาณของแรงพอเหมาะต่อความมัน่คงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนคนปกติจะใชก้ลไกขอ้มูลในการคาดการณ์
 ร่วมกบักลไกในการป้อนกลบัเพื่อจดัปริมาณแรงท่ีจ าเป็นต่อ การเกิดท่าทางท่ีมัน่คงซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากการ
 ท างานของสมองส่วนหนา้ของ cerebellum 
Q: ปัญหาในการปรับปรุงการเคลือ่นไหวให้เหมาะสม (motor adaptation problems) คอื? 



 

 

A: การควบคุมท่าทางตามปกติตอ้งอาศยัความสามารถในการปรับปรุงการตอบสนองใหเ้หมาะสมต่องาน และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ผูป่้วยมกัเกิดปัญหาเคล่ือนไหวในรูปแบบซ ้ าๆเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให ้ขาด
การเคล่ือนไหวในลกัษณะอ่อนตวัและปรับสภาพไดดี้ดงัเช่นคนปกติ 
Q: เมือ่ผู้ป่วยขาดการคาดการณ์ในการควบคุมท่าทางมวีธีิการอย่างไร? 
A:  ผูป่้วยจะมีประสิทธิภาพไดดี้ข้ึนอยูก่บักระบวนการคาดการณ์ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการปรับท่าทางเพื่อท า
 ใหมี้ศกัยภาพในการเคล่ือนไหวไดม้ัน่คงมากข้ึนทั้งน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์และการเรียนรู้ของผูป่้วย  
Q: วตัถุประสงค์ในการตรวจประเมนิทางกายภาพบ าบัด ม ี3 ประการ คอื? 
A: 1. ช่วยในการวนิิจฉยัทางกายภาพบ าบดัท าใหท้ราบถึงพยาธิสภาพ ต าแหน่งและความรุนแรง 
 2. เป็นประโยชนต่์อการเลือกใชเ้ทคนิคการรักษาอยา่งเหมาะสม 
 3. เป็นตวับ่งช้ีผลของการรักษาทั้งก่อนและหลงัการรักษาเพื่อการแสวงหาวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพกวา่มา       
เปล่ียนการรักษา 
Q: spasticity มกีีเ่กรด? 
A: 6 เกรด 
Q: Spasticity มเีกรดอะไรบ้าง? 
A: เกรด 0, เกรด1, เกรด1+, เกรด2, เกรด3, เกรด4 
Q: เกรด 1 ของspasticity มคีวามหมายว่า? 
A: ไม่มีการเพิ่มข้ึนของ muscle tone 
Q: เกรด 1+ ของspasticity มคีวามหมายว่า? 
A: พบแรงตา้นเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงก่อนถึงคร่ึงของROM 
Q:  Pendulum test คอื? 
A: เคร่ืองมีท่ีใชต้รวจ spasticity 
Q: Pendulum test มวีธิีการตรวจอย่างไร? 
A : ใหผู้ต้รวจจบัขาหรือแขนผูป่้วยเหยยีดตรงในท่านอนหงายและปล่อยใหต้กลงมาตามแรงโนม้ถ่วงอยา่ง อิสระ
ซ่ึงท่าเป็นขาหรือแขนท่ีปกติมกัแกวง่อยา่งน่ิมนวลและสม ่าเสมอโดยลดความเร็วลงทีละนอ้ยเหมือน การแกวง่
ลูกตุม้แต่ในขาหรือแขนท่ีมีspasticity มกัพบวา่การแกวง่ไม่สม ่าเสมอเน่ืองจากถูกจ ากดัจากทั้ง คุณสมบติัของ
การยดืยาวและstretch reflex ท่ีมากเกินไป 
Q: ข้อจ ากดัของ pendulum test มอีะไรบ้าง? 



 

 

A: - เดก็มกัขาดความอดทนต่อการนัง่ทดสอบท่ีปราศจากอิสระในการเคล่ือนไหว 
           - การทดสอบดว้ยวธีิน้ีเป็นการท าแบบ passive movement ซ่ึงทดสอบไดก้บักลา้มเน้ือเพียงกลุ่มเดียว คือ 
quadriceps ดว้ยเหตุน้ีจึงยงัไม่เป็นท่ีกวา้งขวางเท่ากบัการตรวจประเมินวธีิอ่ืน 
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