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โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) เป็ นโรคทีพบบ่อยในประเทศไทยและพบมากขึนในผูส้ งู อายุ
จํานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิมขึน เนืองจากปั จจุบนั หลายประเทศทัวโลกเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุมากขึน จากการศึกษาทัวโลกพบว่ามีผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน ล้านคน ในจํานวนดังกล่าวพิการ ล้าน
คน1 และเสียชีวิตประมาณ ล้านคนต่อปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจาํ นวนผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า , คน
ต่อปี และผูเ้ สียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง , คนต่อปี โดยพบว่าผูป้ ่ วยรอดชีวิตทีมีอายุมากกว่า ปี จํานวน
มากกว่าครึงหนึงสูญเสียสมรรถภาพและมีความพิการเกิดขึนในระยะยาว2 ในประเทศไทยจํานวนผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.
–
เท่ากับ . , 354.54, 366.81, . และ . ตามลําดับ และอัตรา
การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.
–
เท่ากับ . , 35.9, 38.7, . และ .
ตามลําดับ โดยเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ทังเพศชายและเพศหญิง3, 4, 5 โรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้เกิดความพิการ
ความบกพร่องด้านสมรรถภาพร่างกาย การรับรู ้ การสือสาร พฤติกรรม และอารมณ์ ซึงก่อให้เกิดผลกระทบกับตัวผูป้ ่ วย
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมและการฟื นฟูสมรรถภาพจึงเป็ นสิงทีสําคัญ ทังนีเพือช่วยให้
ผูป้ ่ วยสามารถใช้ชีวิตและมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีตอ่ ไปในอนาคต6
คณะผูศ้ กึ ษาได้เยียมบ้านผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกหลังจากจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยแรกรับที
โรงพยาบาลผูป้ ่ วยมีอาการเเขน-ขาอ่อนเเรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สําหรับการรักษาในผูป้ ่ วยรายนีใช้การรักษาแบบ
ประคับประคองอาการ เเละการฟื นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพือให้ผปู้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเพิม
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยให้ดียิงขึน โดยเริมการฟื นฟูสมรรถภาพตังเเต่ผปู้ ่ วยอยูใ่ นโรงพยาบาลซึงจะเน้นการทํากายภาพบําบัด
ด้วยการจัดท่านอนทีเหมาะสม (bed position) การบริหารข้อต่อเพือป้องกันข้อติดยึด (range of motion exercise) เเละ
การกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยใช้เเขนเเละมือในการทํากิจวัตรประจําวัน ซึงหลังจากผูป้ ่ วยมีอาการคงทีและได้กลับบ้าน การทํากายภาพ
จะเน้นการปฏิบตั ิตวั เเละการฟื นฟูสมรรถภาพทีบ้านเป็ นหลัก เช่น การจัดท่าทีเหมาะสม การออกกําลังกายบริหารข้อต่อ การ
ฝึ กทรงตัวในท่านัง ส่งผลให้ผปู้ ่ วยสามารถลุกนังทรงตัวได้เอง โดยมีญาติคอยดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยอยูข่ า้ งเตียง ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
ไม่มีภาวะติดเตียงและช่วยเหลือตนเองได้ดียิงขึน มีการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองแตกจํานวน คน โดย
ทําการศึกษาระหว่างการเริมทํากายภาพบําบัดตามปกติ คือประมาณ สัปดาห์หลังการเกิดโรค เปรียบเทียบกับการเริมทํา

กายภาพบําบัดทันทีภายใน ชัวโมงหลังการเกิดโรค พบว่าเมือติดตามที เดือนหลังจากเกิดโรค ผูป้ ่ วยทีได้รบั การทํา
กายภาพบําบัดตามปกติมีชีวิตรอดน้อยกว่ากลุม่ ทีได้รบั การทํากายภาพบําบัดใน ชัวโมงแรกคิดอัตราส่วนอันตราย
(Hazard ratio) ได้ . และเมือเปรียบเทียบด้านคุณภาพชีวิตระหว่างผูป้ ่ วย กลุม่ พบว่าผูป้ ่ วยทีได้เริมทํากายภาพบําบัด
เร็วจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีกว่าทังทางด้านร่างกายและจิตใจ วัดจาก physical component summary score และ mental
component summary score ทีสูงกว่ากลุม
่ ทีได้ทาํ กายภาพบําบัดตามปกติโดยเฉลีย และ คะแนนตามลําดับ อีกทัง
ผูป้ ่ วยทีได้ทาํ กายภาพบําบัดภายใน ชัวโมง ยังช่วยเหลือตนเอง เช่น อาบนํา แต่งตัวเองได้ดีกว่าและมีความวิตกกังวลน้อย
กว่า7
จากการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคหลอดเลือดสมองภายใน ชัวโมงหลังจากเริมมี
อาการของโรคพบว่า โดยเปรียบเทียบระหว่างการทํากายภาพบําบัดภายใน ชัวโมงแรกหลังเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
เปรียบเทียบกับผูป้ ่ วยทีได้รบั กายภาพบําบัดตามมาตรฐานทัวไปของ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง Melbourne ประเทศ
ออสเตรีย พบว่า เดือนหลังจากการติดตามผลการรักษากลุม่ ผูป้ ่ วยทีได้รบั กายภาพบําบัดภายใน ชัวโมงแรกหลังถูก
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองสามารถกลับมาเดินได้เร็วกว่า โดยมีคา่ มัธยฐานของเวลาทีใช้ในการกลับมาเดินได้ของกลุม่ ทีทํา
กายภาพเร็วกว่าและกลุม่ ทีทํากายภาพบําบัดตามมาตรฐานทัวไป มีคา่ เท่ากับ ชัวโมงและ ชัวโมงตามลําดับ
จํานวนครังของการทํากายภาพบําบัดก็มีความสําคัญ มีการศึกษาพบว่าจํานวนครังทีมากขึนในการทํา
กายภาพบําบัดในระยะเวลา วันหลังจากเป็ นโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กบั การฟื นฟูกาํ ลังกล้ามเนือทีเพิมมากขึน
และการทรงตัวทีดีขนึ 9 การออกกําลังกายในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบแอโรบิก (aerobic exercise) ควบคูก่ บั การออก
กําลังกายแบบใช้แรงต้าน (resistance exercise) จะทําให้ช่วยเพิมมวลกล้ามเนือและช่วยทําให้การทํางานของสมองด้าน
ความคิดความเข้าใจ (cognitive function) ดียิงขึน 10 มีการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีมีกล้ามเนืออ่อนแรง
และป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมองมานานกว่า สัปดาห์ ทีออกกําลังกายทังสองแบบดังกล่าว นาน เดือน มีความสามารถ
ด้านความคิดความเข้าใจ (cognitive function) ได้ดีขนึ มีความจดจ่อและสมาธิ การทํางานของสมองด้านมิติสมั พันธ์และ
การจัดการก็มีผลทีดีขนึ เทียบกับพืนฐานเดิมของผูป้ ่ วยตอนก่อนเริมการศึกษา การออกกําลังกายดังกล่าวยังช่วยเพิมมวล
กล้ามเนือในแขนขาข้างทีไม่ออ่ นแรง อีกทังยังช่วยเพิมความแข็งแรงของกล้ามเนือขาอีกด้วย
การทํากายภาพบําบัดตังแต่ผปู้ ่ วยเริมรักษาตัวในโรงพยาบาลส่งผลให้อตั ราการรอดชีวิตของผูป้ ่ วยเพิมมากขึน อีกทัง
ยังเป็ นการเพิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผปู้ ่ วยด้วยเช่นกัน อีกทังการทํากายภาพบําบัดในระยะมากกว่า ชัวโมงหลังเกิดโรคก็ให้
ประโยชน์ในด้านอัตราการรอดชีวิตเละเพิมคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกัน7 ดังนันบุคลากรทางการแพทย์และผูด้ แู ลทีเกียวข้องจึงควร
ให้ความสําคัญกับการทํากายภาพบําบัดอย่างรวดเร็วหลังการเกิดโรค ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยหลอดเลือดสมองทํา
กายภาพบําบัดอย่างสมําเสมอเพือเป็ นการเสริมสร้างกําลังกล้ามเนือแก่ผปู้ ่ วย อีกทังยังทําให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับมาช่วยเหลือ
ตนเองได้มากขึน นอกจากนียังเป็ นการเพิมคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลให้ดีมากยิงขึนอีกด้วย

Practical Point

การทํากายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองโดยเริมตังแต่ผปู้ ่ วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสําคัญทังใน
ด้านการลดความทุพพลภาพของผูป้ ่ วย อีกทังยังเป็ นการฝึ กทักษะในการทําโปรแกรมกายภาพทีถูกต้องและเหมาะสมแก่ผปู้ ่ วย
และผูด้ แู ล ในทางปฏิบตั ิจะเห็นได้วา่ มีทีมนักกายภาพบําบัดให้การดูแลผูป้ ่ วยขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีการ
ติดตามดูแลผูป้ ่ วยต่อเนืองหลังจากผูป้ ่ วยกลับบ้านร่วมกับทีมเยียมบ้าน ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อเนืองและ
เป็ นระบบ ทังในด้านของความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) กําลัง
กล้ามเนือ ความรูแ้ ละความเข้าของการทํากายภาพบําบัดของผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล อีกทังยังมีการประเมินภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
เช่น ภาวะทุพโภชนาการ การติดเชือของระบบทางเดินหายใจ การติดเชือของระบบทางเดินปั สสาวะ แผลกดทับ เป็ นต้น โดย
การดูแลผูป้ ่ วยต่อเนืองทีบ้านทําให้แพทย์และทีมดูแลผูป้ ่ วยทราบถึงปั ญหาและข้อจํากัดในผูป้ ่ วยแต่ละราย ส่งผลให้มีการ
รักษา ติดตาม และประเมินผูป้ ่ วยแต่ละรายให้เหมาะสมกับบริบทของผูป้ ่ วยให้ได้มากทีสุด

References

1.World Stroke Organization [Internet]. World Stroke Organization. 2018 [cited 2019 Sep 9]. Available
from: https://www.worldstrokecampaign.org/get‐involved/campaign‐toolkit/brochures‐2018.html#
2.Stroke Facts [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and
Prevention; [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.cdc.gov/stroke/facts.htm
.ณัฐธิวรรณ พันธ์มงุ , อลิสรา อยูเ่ ลิศลบ, อามีนะห์ เจะปอ. ประเด็นสารรณรงค์วนั อัมพาตโลก ปี
สารรณรงค์วนั อัมพาตโลก ปี
. Available from:
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/78a5b91d92a079c1a35867c6347a9299.pdf
.รายงานประจําปี สาํ นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรคไม่ติดต่อ; 2560.
.รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.

[Internet]. ประเด็น

. คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปี สํานัก

. สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; 2560.

.แนวทางการฟื นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines for Stroke Rehabilitation)
ฉบับปรับปรุงครังที พ.ศ.
. สถาบันประสาทวิทยา
7.Liu N, Cadilhac DA, Andrew NE, Zeng L, Li Z, Li J, et al. Randomized Controlled Trial of Early
Rehabilitation After Intracerebral Hemorrhage Stroke. Stroke [Internet]. 2014 Oct [cited 2019 Sep
9];45(12):3502–7. Available from:

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.114.005661?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub=pubmed
8.Cumming TB, Churilov L, Collier J, Donnan G, Ellery F, Dewey H, et al. Early mobilization and quality of
life after stroke. Neurology. 2019;93(7).

9.Sottini C, Vangi D, Rizzi E, Stampatori C, Mattioli F. Early Post Stroke Rehabilitation Load Correlates
With Greater Functional Improvement of Hemiparesis. Archives of Neuroscience [Internet]. 2016 Oct
15;4(1). Available from: http://archneurosci.com/en/articles/13287.html
10.Marzolini S, Oh P, Mcilroy W, Brooks D. The Effects of an Aerobic and Resistance Exercise Training
Program on Cognition Following Stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair [Internet]. 2012 Nov
16;27(5):392–402. Available from:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1545968312465192?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub=pubmed

