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รศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักกายภาพบำาบัดกับโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

	 โรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	เป็นสาเหตุ

การเสยีชวีติของประชาชนไทยทีพ่บมากเปน็อนัดบั	

4	รองจากโรคมะเรง็	อบุตัเิหต	ุและโรคหลอดเลอืด

หวัใจ1	สว่นผูท้ีร่อดชวีติจะมคีวามพกิารรนุแรงและ

เรื้อรังตามมาเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพจิตใจและร่างกาย

ของผู้ป่วย	 รวมทั้งครอบครัวและคนรอบข้างซึ่ง

ตอ้งรบัภาระในการดแูลและคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา

พยาบาลต่าง	 ๆ	 ผลกระทบที่สำาคัญ	 ได้แก่	 เกิด

อาการอมัพฤกษ-์อมัพาตครึง่ซกี	ทำาใหม้คีวามยาก

ลำาบากในการเคลื่อนไหวต่าง	ๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	

ซึ่งอาจทำาให้มีภาวะซึมเศร้าตามมา

	 โดยทั่วไปราว	1	ใน	3	ของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองจะเกิดความพิการถาวร	ประมาณร้อย

ละ	70-80	ของผูป้ว่ยอาจฟืน้สภาพจนสามารถชว่ย

ตวัเองได	้รอ้ยละ	20	ของผูป้ว่ยตอ้งไดร้บัความชว่ย

เหลือ	โดยทั่วไปใน	3	สัปดาห์แรกหลังจากเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง	อาการจะค่อย	ๆ	ดีขึ้น	ทั้งการ

เคลื่อนไหว	การพูด	 และการมองเห็น	 แต่ยังต้อง

ทำากายภาพบำาบัดอย่างต่อเนื่อง	 ประมาณร้อยละ	

50	 ของผู้ป่วยจะมีอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตครึ่ง

ซีก	มีปัญหาด้านการทำางานของร่างกายส่วนต่าง	ๆ	

การสื่อสาร	การตัดสินใจ	หรือพฤติกรรม	ซึ่งมีผล 

กระทบต่อการหน้าที่การงานและการเข้าสังคม2

	 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลักที่ทำาให้เกิดโรคหลอด

เลือดสมองคือโรคความดันโลหิตสูง	ซึ่งเป็นปัจจัย

เสีย่งทีส่ำาคญัทีส่ดุ	โดยผูท้ีม่ภีาวะนีจ้ะมอีบุตักิารณ์

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองสงูกวา่คนปกติ	3-17	

เท่า	 ทั้งนี้ขึ้นกับอายุและความรุนแรงของภาวะ

ความดันโลหิตสูงในแต่ละราย	ปัจจัยเสี่ยงสำาคัญ

ตอ่มาคอืโรคเบาหวาน	พบวา่ผูป้ว่ยเบาหวานมอีบุตัิ

การณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง	 2.5-4	

เท่า	 ส่วนปัจจัยเสี่ยงสำาคัญประการที่สามคือภาวะ

ไขมันในเลือดสูง	 ซึ่งจะก่อให้เกิดผนังหลอดเลือด

แดงแข็ง	 ทำาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดที่มี

การอุดตันของหลอดเลือดได้3

	 สถาบนัประสาทวทิยาและสมาคมโรคหลอด

เลือดสมองไทยได้ชี้ว่า	ประชาชนไทยมีความเสี่ยง

ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองประมาณ	 10	 ล้าน

คน	โดยเฉพาะผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูและเบา
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หวาน	มกีารคาดการณว์า่ในแตล่ะปปีระเทศไทยจะ

มีผู้ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเกิด

ปัญหาสมองขาดเลือดเพิ่มขึ้น	 150,000	คน	 โดย

ผู้ที่รอดชีวิตจะมีอาการอัมพาตถึงปีละประมาณ	

84,000	คน	และต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยราย

ละประมาณ	500,000	บาท4

	 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีจำานวนผู้ที่มี

ภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมาก	

ตัวอย่างเช่น	ใน	พ.ศ.	2544	มีผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง	287.5	คนต่อประชากร	100,000	คน	แต่

ใน	พ.ศ.	2550	มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น	782.4	คนต่อ

ประชากร	100,000	คน	เช่นเดียวกับจำานวนผู้ป่วย

เบาหวานที่เพิ่มขึ้นจาก	 277.7	 คนต่อประชากร	

100,000	คน	 ใน	พ.ศ.	 2544	 เป็น	 654.4	คนต่อ

ประชากร	100,000	คน	ใน	พ.ศ.	2550	เป็นต้น5

	 จากขอ้มลูทัง้หมดนีจ้ะเหน็ไดว้า่	การจดัการ

กบัปญัหาโรคหลอดเลอืดสมองของประชาชนไทย

จำาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน	ทั้งในด้านการ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคนี้และการ

รกัษาฟืน้ฟผููป้ว่ยทีม่อีาการอมัพฤกษ-์อมัพาตครึง่

ซีกแล้ว	 เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีวิธีใดที่จะจัดการ

กับโรคหลอดเลือดสมองได้ดีเท่ากับวิธีป้องกัน

โรค	 โดยการรณรงค์ป้องกันโรคอย่างจริงจังและ

เป็นระบบต่อเนื่องทั่วประเทศจะสามารถลดอุบัติ

การณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ราวร้อยละ	

50	จากเดิม3	ดังนั้น	การให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชนในชมุชนเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง 

และการดแูลสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิโรค จงึ

เป็นเรื่องสำาคัญในการจัดการกับโรคนี้	 ในขณะ

เดียวกัน	ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตจากโรคหลอด

เลือดสมองส่วนใหญ่ต้องกลับไปฟื้นฟูตนเองต่อ

ที่บ้านหลังจากถูกจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล	

เนื่องจากเป็นภาวะเจ็บป่วยที่เรื้อรัง	 ดังนั้น	 อาจ

กล่าวได้ว่าการจัดการกับโรคหลอดเลือดสมองให้

ได้ผลดีควรเป็นกระบวนการเชิงรุกสู่ชุมชน

นกักายภาพบำาบดัเปน็บคุลากรสาธารณสขุวชิาชพี

หนึง่ทีม่บีทบาทอยา่งมากตอ่ปญัหาโรคหลอดเลอืด

สมองของประชาชนไทย	นอกจากให้บริการผู้ป่วย

ในสถานบรกิารสขุภาพ	(institutional-	or	hospi-

tal-based	 services)	 แล้ว	นักกายภาพบำาบัดยัง

สามารถปฏบิตังิานในชมุชน	(community-based	

services)	 ได้หลากหลายแนวทางเพื่อจัดการกับ

ปัญหาโรคหลอดเลือดสมองนี้	 โดยอาจปฏิบัติ

งานร่วมกับบุคลากร	 หน่วยงาน	 หรือองค์กรอื่น	

ๆ	ด้วย	 รูปแบบของกิจกรรมสามารถออกแบบได้

ในลักษณะต่าง	ๆ	 ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชมุชน	ซึง่อาจแบง่ไดเ้ปน็	3	กลุม่	ไดแ้ก	่

ผู้ที่มีสุขภาพดี	ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด

สมอง	(เช่น	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	

ไขมันในเลือดสูง	 ผู้มีภาวะนำ้าหนักเกิน	 เป็นต้น)	

และผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว	 ตัวอย่าง

บทบาทของนักกายภาพบำาบัดในการจัดการกับ

โรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตามความเห็นของ

ผู้เขียน	มีดังนี้
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กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรม

ผู้ที่มีสุขภาพดี -	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอด

เลือดสมอง

-	 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมองและการ

ป้องกัน

-	 สร้างเสริมการใช้ชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ	เช่น	การออก

กำาลังกาย	การรับประทาน

อาหาร	การงด/ละ/เลิกการ

สูบบุหรี่และการบริโภคสุรา	

การดูแลสุขภาพใจ	เป็นต้น)

-	 เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างสมำ่าเสมอ

-	 จัดอบรมให้ความรู้

-	 รณรงค์ให้มีการออกกำาลัง

กายอย่างสมำ่าเสมอ

-	 จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพใจที่ดี

-	 สร้างกลุ่ม	อสม.	เพื่อเฝ้า

ระวังการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง

-	 ตรวจสุขภาพอย่างสมำ่า

เสมอ	เพื่อคัดกรองการ

เกิดโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อโรคหลอดเลือดสมอง

-	 อื่นๆ

ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค

หลอดเลือดสมอง

-	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมอง

-	 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมองและการ

ป้องกัน

-	 สร้างเสริมการใช้ชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ	เช่น	การออก

กำาลังกาย	การรับประทาน

อาหาร	การงด/ละ/เลิกการ

สูบบุหรี่และการบริโภคสุรา	

การดูแลสุขภาพใจ	เป็นต้น)

-	 เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างสมำ่าเสมอ

-	 จัดอบรมให้ความรู้

-	 รณรงค์ให้มีการออกกำาลัง

กายอย่างสมำ่าเสมอ

-	 จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพใจที่ดี

-	 สร้างกลุ่ม	อสม.	เพื่อเฝ้า

ระวังการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง

-	 ตรวจวัดความดันโลหิต	

ระดับนำ้าตาลและไขมันใน

เลือดอย่างสมำ่าเสมอ

-	 ตรวจวัดอาการแสดง 

ต่าง	ๆ	เพื่อคัดกรองการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

-	 อื่นๆ
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ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือด

สมอง

-	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมองซำ้า

-	 เพื่อให้สามารถดำารงชีวิต

อยู่ ในสั งคมได้อย่ า งมี

คุณภาพที่ดี	 (good	qual-

ity	of	life)

-	 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคหลอด

เลือดสมองและการป้องกัน

ไม่ให้เกิดซำ้า

-	 การทำากายภาพบำาบัดอย่าง

ต่อเนื่อง

-	 เฝ้าระวังภาวะโรคเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซ้อนอย่างสมำ่า

เสมอ

-	 สร้างเสริมสุขภาวะทั้ง	4	มิติ	

คือ	 กาย	 ใจ	 สังคม	 และ

ปัญญา

-	 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้

ความรู้	ตรวจสุขภาพ	

และกระตุ้นให้มีการทำา

กายภาพบำาบัดอย่างต่อ

เนื่อง

-	 ออกแบบโปรแกรม

กายภาพบำาบัด	โดยให้

สอดคล้องกับกิจกรรมใน

ชีวิตประจำาวันของผู้ป่วย

แต่ละราย	และเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้ป่วยและ

ญาติ

-	 จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพใจที่ดีแก่ผู้

ป่วยและญาติ

-	 อบรมญาติ/ผู้ดูแลในการ

ทำากายภาพบำาบัดแก่ผู้ป่วย

-	 สร้างกลุ่ม	อสม.	เพื่อ

ติดตามดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองใน

ชุมชน

-	 อบรม	อสม.	เกี่ยวกับ

กายภาพบำาบัดสำาหรับผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

-	 จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น

ให้ประชาชนเกิดทัศนคติ

ที่ดีต่อคนพิการในชุมชน

-	 ประสานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ใน

การดูแลคนพิการใน 

ชุมชน	เพื่อพัฒนาไปสู่ 

โครงการฟื้นฟูสมรรถ	

ภาพคนพิการโดยชุมชน

ต่อไป

*************************
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ส่งผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.	 แผน

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	 (Thailand	

Healthy	Lifestyle	Strategic	Plan)	พ.ศ.	

2550-2559.	 นนทบุรี:	 สำานักนโยบายและ

ยทุธศาสตร	์กระทรวงสาธารณสขุ.	[ออนไลน]์.	

[ค้นคว้า	 19	สิงหาคม	 2551].	 เข้าถึงได้จาก:	

http://bps.ops.moph.go.th/Thailand.

html.

5.	 สถิติ ส าธ ารณสุ ข 	 สำ านั กน โยบายและ

ยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข.	 วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม.	ต.ค.-ธ.ค.	2551.


