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แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Clinical Practice Guidelines for Stroke Rehabilitation)

โดย

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 

สภากายภาพบำบัด 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแหงประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 



แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนี้ 

เปนเครื่องมือสงเสริมคุณภาพของการบริการดานสุขภาพท่ีเหมาะสม

กับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย

โดยหวังผลในการสรางเสริมและแกไขปญหาสุขภาพของคนไทย

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ขอแนะนำตางๆในแนวทางนี้

ไมใชขอบังคับของการปฏิบัติ ผูใชสามารถปฏิบัติแตกตางไปจากขอแนะนำได

ในกรณีที่สถานการณแตกตางออกไป หรือมีเหตุผลที่สมควร 

โดยใชวิจารณญาณที่เปนที่ยอมรับในสังคม



คำนิยม 
 

 

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, Stroke) หรือโรคอัมพาต/อัมพฤกษ เปนโรค

ที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548 (Public 

Health Statistics A.D.2005) พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับท่ี 31 

ในประชากรไทย และมีแนวโนมวาจะเพ่ิมสูงขึ้น สอดคลองกับรายงานการศึกษาท่ีเปนการศึกษารวมกัน

ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลก พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีเปนสาเหตุ

การเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย2  นอกจากนี้ยังพบวาโรคหลอดเลือดสมอง

ยังเปนโรคที่เปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year) ที่สำคัญอันดับที่ 2 

ทั้งในชายและหญิง2 

 

สถาบันประสาทวิทยา เปนสถาบันชั้นนำทางวิชาการเฉพาะทางดานโรคระบบประสาท  ไดตระหนัก

ถึงความจำเปนและเรงดวนของปญหาดังกลาว จึงไดดำเนินการจัดทำแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง (ฉบับท่ี 1) เมื่อป พ.ศ. 2545 และในป 2549  ไดประเมินแนวทางฯ ดังกลาวทำให

ทราบวาแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ฉบับที่ 1) เปนที่ยอมรับและไดรับการ

อางอิงในระดับหน่ึง  อีกทั้งยังพบวาการนำแนวทางการฟนฟูฯ นี้ไปใชนั้น มีบางสวนท่ีตองปรับปรุง

ประกอบกับขณะนี้ในดานการรักษาฟนฟูมีความกาวหนาขึ้นมาก จึงสมควรปรับปรุงแกไขเน้ือหาใน 

สวนตางๆ ดังนั้นในป พ.ศ. 2550 นี้ สถาบันประสาทวิทยาจึงไดดำเนินการจัดประชุมพัฒนาแนวทางการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น  

 

โดยสถาบันประสาทวิทยาไดขอความรวมมือจากสถาบันวิชาการตางๆ กลาวคือ ราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย สภากายภาพบำบัด สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/นักอาชีวบำบัด 

แหงประเทศไทย กรมแพทยทหารบก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงพยาบาลและสถาบันใน

สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดภาคเอกชน โดยมีการดำเนินการ

ดังนี้ 

 



 

 

 

1. ประชุมคณะทำงานผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 3 ครั้ง ดังนี้  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 วันที่ 

16  มีนาคม 2550 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

2. จัดสงแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พรอมแบบประเมินใหแพทย 

ทั่วประเทศ โดยผานทางคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ  โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  

ในวันที่  26 มิถุนายน 2550 

3. เชิญแพทยเวชศาสตรฟนฟูและบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของท่ัวประเทศเขารวมประชุม/

สัมมนา ปรับปรุงแนวทางฯ (ฉบับราง) ในวันที่  16-17  กรกฎาคม 2550 

 

อยางไรก็ตาม  แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนี้  เปนคำแนะนำในสิ่งที่

ควรแกการปฏิบัติเทาน้ัน  ทั้งนี้ในการปฏิบัติจริงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทยและบุคลากรทางการแพทยท่ี

ดูแลผูปวยขณะน้ันเปนสำคัญ 

 

ทายท่ีสุดนี้ สถาบันประสาทวิทยาหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง ฉบับนี้ จักเกิดประโยชนสำหรับแพทยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของท่ีจะนำไปประยุกตใช  

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในโอกาสน้ี ใครขอขอบคุณราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหง

ประเทศไทย สภากายภาพบำบัด สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/นักอาชีวบำบัดแหงประเทศไทย กรมแพทย

ทหารบก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย  

กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดภาคเอกชน ที่ไดใหความรวมมืออยางดีในการจัดทำ 

รวมทั้งกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ที่สนับสนุนการดำเนินงานคร้ังนี้อยางดียิ่ง 

 

 

        

 

        (นายมัยธัช สามเสน) 

        ผูอำนวยการสถาบันประสาทวิทยา 



คณะผูจัดทำ 
1. พญ.พรพิมล  มาศสกุลพรรณ ประธาน  
   สถาบันประสาทวิทยา 
2. รศ.พ.ญ.กฤษณา  พิระเวช คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. ผศ.พ.ญ.พัชรวิมล  คุปตนิรัติศัยกุล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4. พญ.ดรุณี  ตัณนิติศุภวงษ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5. รศ.โสภา  พิชัยยงควงศดี คณะกายภาพและการเคล่ือนไหวประยุกต  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. นายอนุชาติ  เข่ือนนิล  คณะกายภาพและการเคล่ือนไหวประยุกต  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. พญ.ปยะภัทร  พัชราวิวัฒนพงษ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
8. นพ.พิพัฒน  ชุมเกษียร โรงพยาบาลกรุงเทพ 
9. พญ.สุนีย  เจริญวัฒน โรงพยาบาลเลิดสิน 
10. นางศิริวรรณ  มโนปญจศิริ  โรงพยาบาลเลิดสิน 
11. น.ส.มาลัย  จันทรสุข  โรงพยาบาลเลิดสิน 
12. พ.ท.หญิงสุมาลี  ซื่อธนาพรกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
13. น.ส.เบญจมาศ  นาควิจิตร โรงพยาบาลราชวิถี 
14. นางสุมนา  ตัณฑเศรษฐี  โรงพยาบาลราชวิถี 
15. พญ.ดารณี  สุวพันธ ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
16. น.ส.สองแสง  ธรรมศักดิ์ ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
17. น.ส.สาลิน  เรืองศรี ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
18. น.ส.พรสวรรค  โพธิ์สวาง ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
19. น.ส.สมจิต  รวมสุข ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
20. นางอรัญญา  ปรมาคม ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 
21. พญ.อลิสรา  เตชะไพทูรย โรงพยาบาลนครปฐม 
22. นางนงลักษณ  อาทิตยรุงสวาง โรงพยาบาลนครปฐม 
23. น.ส.สุธิดา  พวงสมบัติ โรงพยาบาลนครปฐม 
24. น.ส.กัลยาณี  หอมสมบูรณ โรงพยาบาลนครปฐม 
25. พญ.กาญจนา  ริ้วทอง สถาบันประสาทวิทยา 
26. พญ.พาฝน  จันทรอุบล สถาบันประสาทวิทยา 
27. พญ.ทิพยรัตน  ศฤงคารินกุล สถาบันประสาทวิทยา 
28. น.ส.ลาวัลย  พานิชเจริญ สถาบันประสาทวิทยา 
29. นายประพันธ  สุขวัฒนจรูญ สถาบันประสาทวิทยา 
30. น.ส.ณัฐณิชา  รามณีย สถาบันประสาทวิทยา 
31. น.ส.พรทิพยพา  ธิมายอม สถาบันประสาทวิทยา 
32. น.ส.ธีราภรณ  ผุดผอง สถาบันประสาทวิทยา 
33. น.ส.ภารดี  สกุลคง สถาบันประสาทวิทยา 
34. นายวสันต  กองอุบล สถาบันประสาทวิทยา 
35. นายธิตินาจ  ปานเขียว สถาบันประสาทวิทยา 
36. น.ส.ณัฏฐกฤตา  ฐิติธัญวรัตน  สถาบันประสาทวิทยา 
37. น.ส.อิสรี  ตรีกมล สถาบันประสาทวิทยา 
38. น.ส.พรพิมล  วิเชียรไพศาล สถาบันประสาทวิทยา 
39. นายสมจิตร  ทิพยอาจ สถาบันประสาทวิทยา 
40. น.ส.ศุภนาฏ  วงศวานนนท สถาบันประสาทวิทยา 

 



คณะทำงานโครงการจัดทำแนวทาง 
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย  
1. นพ.สมภพ  พันธุโฆษิต ที่ปรึกษา 
2. นพ.มัยธัช สามเสน ที่ปรึกษา 
3. นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย ที่ปรึกษา 
4. พญ.พรพิมล มาศสกุลพรรณ ประธานคณะทำงาน 
5. รศ.พญ.กฤษณา พิระเวช คณะทำงาน 
6. ผศ.พญ.พัชรวิมล คุปตนิรัติศัยกุล คณะทำงาน 
7. พญ.ปยะภัทร พัชราวิวัฒนพงษ คณะทำงาน 
8. พ.ท.หญิงสุมาลี ซื่อธนาพรกุล คณะทำงาน 
9. พญ.ดรุณี ตัณนิติศุภวงษ คณะทำงาน 
10. รศ.โสภา พิชัยยงควงศดี คณะทำงาน 
11. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี คณะทำงาน 
12. นายอนุชาติ เขื่อนนิล คณะทำงาน 
13. พญ.ดารณี สุวพันธ คณะทำงาน  
14. น.ส.สองแสง ธรรมศักดิ์ คณะทำงาน 
15. น.ส.สาลิน เรืองศรี คณะทำงาน 
16. น.ส.พรสวรรค โพธิ์สวาง คณะทำงาน 
17. น.ส.สมจิต รวมสุข คณะทำงาน 
18. นพ.พิพัฒน ชุมเกษียร คณะทำงาน 
19. น.ส.เบญจมาศ นาควิจิตร คณะทำงาน 
20. พญ.สุนีย เจริญวัฒน คณะทำงาน 
21. นางศิริวรรณ มโนปญจศิริ คณะทำงาน 
22. น.ส.มาลัย จันทรสุข คณะทำงาน 
23. พญ.อลิสรา เตชะไพทูรย คณะทำงาน 
24. นางนงลักษณ อาทิตยรุงสวาง คณะทำงาน 
25. น.ส.สุธิดา พวงสมบัติ คณะทำงาน 
26. น.ส.กัลยาณี หอมสมบูรณ คณะทำงาน 
27. พญ.กาญจนา    ริ้วทอง คณะทำงาน 
28. พญ.พาฝน    จันทรอุบล คณะทำงาน 
29. พญ.ทิพยรัตน  ศฤงคารินกุล คณะทำงาน 
30. น.ส.ลาวัลย พานิชเจริญ คณะทำงาน 
31. นายประพันธ สุขวัฒนจรูญ คณะทำงาน 
32. น.ส.ณัฐณิชา รามณีย คณะทำงาน 
33. น.ส.พรทิพยพา ธิมายอม คณะทำงาน 
34. น.ส.ธีราภรณ ผุดผอง คณะทำงาน 
35. น.ส.ภารดี สกุลคง คณะทำงาน 
36. นายวสันต กองอุบล คณะทำงาน 
37. นายธิตินาจ ปานเขียว คณะทำงาน 
38. น.ส.ณัฏฐกฤตา ฐิติธัญวรัตน คณะทำงาน 
39. น.ส.อิสรี  ตรีกมล คณะทำงาน 
40. น.ส.พรพิมล วิเชียรไพศาล เลขานุการ  
41. นายสมจิตร ทิพยอาจ ผูชวยเลขานุการ 1 
42. น.ส.ศุภนาฏ วงศวานนนท ผูชวยเลขานุการ 2 
 



โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคทางระบบประสาทที่พบไดบอย เปนสาเหตุการตายที่สำคัญและเปนตนเหตุ
ที่ทำใหเกิดความพิการและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากสถิติทางสาธารณสุข ป 2548 พบผูเสียชีวิตดวย 
โรคหลอดเลือดสมองจัดเปนสาเหตุการตาย อันดับที่ 3 รองจาก อุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง1 จึงนับไดวาโรค 
หลอดเลือดสมองเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่รอดชีวิต สวนใหญมักมีความพิการหลงเหลืออยู และเกิดความบกพรอง
ดานการเคลื่อนไหวและการทรงตัว ดานสติปญญาประสาทการรับรูและการเรียนรู ดานการส่ือความหมาย  
ดานพฤติกรรมและอารมณ รวมทั้งมีปญหาดานสังคม 

การใหการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟูหรือการฟนฟูสมรรถภาพเปนการชวยใหผูปวยท่ีรอดชีวิต มีความ
สามารถชวยเหลือตนเองได ใหมีความพิการเหลือนอยที่สุดหรือชวยใหผูปวยดำรงชีวิตอยูไดแมมีความพิการ 
หลงเหลืออยู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูปวย 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญยังขาดการรักษาดานเวชศาสตรฟนฟูอยางตอเนื่อง เพราะ 
โรงพยาบาลหลายแหงขาดบุคลากรดานเวชศาสตรฟนฟู ผูปวยสวนใหญเม่ือไดรับการรักษาเบื้องตนจนพนขีด
อันตราย มักไดรับการจำหนายใหกลับไปอยูบาน ทำใหผูปวยขาดโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพและกลายเปน 
ผูไรสมรรถภาพในท่ีสุด 

เนื่องจากภาวะขาดแคลนบุคลากรดานเวชศาสตรฟนฟู ทำใหไมสามารถใหบริการดานน้ีไดอยาง
ครอบคลุมทั่วประเทศ สถาบันประสาทวิทยาจึงเห็นความจำเปนที่จะทำมาตรฐานและแนวทางการฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อผลประโยชนในการรักษาพยาบาลไดครบวงจรและเปนมาตรฐาน 

 
 

          คณะผูจัดทำ 

คำนำ

 

กลุมเปาหมายผูใช 

 แพทย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล นักแกไขการพูด นักจิตวิทยา  
และนักกายอุปกรณ 

 



      
 

สารบัญแผนภูมิ 
     
 

  หนา 
 แผนภูมิที่ 1  ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 1   
 แผนภูมิที่ 2 การคัดกรองผูปวยเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 2   
 แผนภูมิที่ 3 กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 5  
 แผนภูมิที่ 4 การติดตามผลหลังจำหนาย 9               
 แผนภูมิที่ 5 กายภาพบำบัดในผูปวยที่มีสภาวะทางการแพทยไมคงที่ 10 
 แผนภูมิที่ 6 แนวทางปฏิบัติระบบบริการพยาบาล 29 
 แผนภูมิที่ 7 สรุปการรักษาทางจิตวิทยา 37 

               
 

สารบัญตาราง 
 

 
  หนา 

 
 ตารางที่ 1      การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 11           
 ตารางที่ 2      สรุปปญหาและการรักษาทางกายภาพบำบัด 15  
 ตารางที่ 3      การตรวจประเมินและการรักษา ทางกิจกรรมบำบัด 17  
 ตารางที่ 4      การตรวจประเมินภาวะการกลืนลำบาก 20  
 ตารางที่ 5      สรุปปญหาและการรักษา/ ฟนฟูของภาวะกลืนลำบาก 22  
 ตารางที่ 6      การตรวจประเมินความสามารถทางการสื่อความหมาย 24  
 ตารางที่ 7      สรุปปญหาและการรักษาทางการสื่อความหมาย 26  
 ตารางที่ 8     การประเมินปญหาและการพยาบาล 30  
 ตารางที่ 9      การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 36  

 ตารางที่ 10 สรุปปญหาและการรักษาทางจิตวิทยา 36 



    สารบัญ 
 

 
      หนา 

ภาวะที่ควรงดโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพชั่วคราว  8     
โรงพยาบาลและศูนยที่มีนักแกไขการพูด 28 
จิตวิทยากับการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 35 
การใชอุปกรณชวยและอุปกรณเสริมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 38 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวกที่ 1 Glasgow Coma Scale  (GCS) 42 

 ภาคผนวกที่ 2   Level of consciousness 43 
 ภาคผนวกที่ 3 เกณฑการประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อ 43 
 ภาคผนวกที่ 4  เกณฑการประเมินกำลังกลามเนื้อ 44 
 ภาคผนวกที่ 5 Visual aualogue scale 44  

 ภาคผนวกที่ 6 เกณฑการประเมินคุณภาพการเคลื่อนไหวของสวนแขนและขา 44 
 ภาคผนวกที่ 7 เกณฑการประเมินระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรม 45 
 ภาคผนวกที่ 8 ความสามารถในการทรงตัว 45 

 ภาคผนวกที่ 9 การประเมิน Coordination 46 
 ภาคผนวกที่ 10 Traditional gait pattern 48 
 ภาคผนวกที่ 11 การกระตุนการรูสึกตัว 49 
 ภาคผนวกที่ 12 การประเมินการทำงานของมือ 51 
 ภาคผนวกที่ 13 การประเมินการควบคุมการเคลื่อนไหว 52 
 ภาคผนวกที่ 14 การประเมินการรับความรูสึก 53 
 ภาคผนวกที่ 15 Visual Processing skills 54 
 ภาคผนวกที่ 16 Perception evaluation  54 

 ภาคผนวกที่ 17 Cognitive evaluation 55 
 ภาคผนวกที่ 18 The Barthel index of activities of daily living 56 
 ภาคผนวกที่ 19 SNMRC functional assessment 58 
 ภาคผนวกที่ 20 การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอม 60 
 ภาคผนวกที่ 21 การทดสอบความพรอมกอนการประกอบอาชีพ 62 

 ภาคผนวกที่ 22 การทดสอบ Oral apraxia 64 
 ภาคผนวกที่ 23 Standard test of aphasia 65 
 ภาคผนวกที่ 24 วิธีปฏิบัติตอผูปวยที่มีปญหาการสื่อสาร 66 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) 66  
เอกสารอางอิง  69 
   
   
          



 

 

 

Evidence-Based grading of the recommendation3

 

Grade (R)     Definition 

A  A strong recommendation based on randomized controlled trials that the  
  intervention is always indicated and acceptable. 

B  A recommendation that the intervention may be useful/effective. 

C   A recommendation that the intervention may be considered. 

D  A recommendation that a procedure may be considered not useful/effective,  
  or may be harmful. 

   Insufficient evidence to recommend for or against-the clinician will use clinical  
  judgement 



1

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ผูปวย 

คัดกรอง  

กระบวนการฟนฟู 

จำหนายเมื่อบรรลุเปาหมาย 

ติดตามผลหลังจากจำหนาย 

จบโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ 

ดูแผนภูมิที่ 2 

ดูแผนภูมิที่ 3  

ดูแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่ 1 
ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 



2

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

สภาวะทางการแพทย 
(1) 

การสูญเสียสมรรถภาพ (3) 
- การเคลื่อนไหว 
- การทำกิจกรรม 
- การสื่อความหมาย 
 

ทำตามคำสั่งได 
2 ขั้นตอนและเรียนรูได 

(5) 

ทรงตัวในทานั่ง 
ไดอยางนอย 2 ชม. 

(6) 

การฟนฟูสมรรถภาพอยางเต็มรูปแบบ (7) 

ทำตามคำส่ังได 
1 ขั้นตอน 

(5) 

การฟนฟูสมรรถภาพอยางเบา (8) 

 

ประเมินซ้ำ 

โปรแกรม 
การดูแล 
ที่บาน 

บำบัดรักษา/ 
ปองกันภาวะแทรกซอน (2) 

แนะนำปองกันปจจัยเสี่ยง (4) 

ไมคงที่ 

ไม 

คงท่ี 

ใช 

ใช 

ใช 

ไม 

ไม 

ไม 

ไม 

ใช 

ใช 

แผนภูมิที่ 2 
การคัดกรองผูปวยเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 

ทรงตัวในทานั่ง 
ไดอยางนอย 1/2 ชม. 

(6) 



(1) สภาวะทางการแพทยคงที่4 (R=A) 
หมายถึง ผูปวยท่ีไมมีไข สัญญาณชีพคงท่ี ไมมีการเปล่ียนแปลงทางการแพทยที่สำคัญและไมมีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษาภายใน 48 ชั่วโมงที่ผานมา ความบกพรองทางระบบประสาทคงท่ีหรือดีขึ้น  

(2) ภาวะแทรกซอนท่ีควรเฝาระวัง 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบหายใจ เชน ภาวะปอดบวม 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินอาหาร เชน การสำลัก ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน 

ภาวะทุพโภชนาการ 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินปสสาวะ เชน การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน ภาวะความดันโลหิตต่ำเกินไปจากการเปลี่ยนทา 

หลอดเลือดดำสวนลึกอุดตัน 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท เชน Complex regional pain syndrome การกดทับของ 

เสนประสาท  ภาวะหดเกร็งของกลามเนื้อ 
•• ภาวะแทรกซอนทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ เชน  ภาวะขอยึดติดผิดรูป  ภาวะปวดไหล 
•• ภาวะแทรกซอนทางผิวหนัง เชน การเกิดแผลกดทับ 
•• อุบัติเหตุ เชน การลื่นลม  การตกเตียง 

(3) การประเมินสมรรถภาพ* 
3.1 การประเมินการเคลื่อนไหวและการรับความรูสึก 
    •• การประเมินประสาทสั่งการ (motor function assessment) 
    •• การประเมินประสาทรับความรูสึก (sensory assessment) 
    •• การควบคุมการประสานงานการเคลื่อนไหว (coordination) 
    •• พิสัยการเคลื่อนไหวของขอ (range of motion) 
    •• ความตึงตัวของกลามเน้ือ (muscle tone) 
3.2 การประเมินการทำกิจกรรม 
    •• กิจวัตรประจำวัน เชน Barthel index, SNMRC score (ดูภาคผนวกที่ 18, 19) 
  •• การประกอบอาชีพ 
3.3 การประเมินการสื่อความหมาย (ดูตารางที่ 7) 
3.4 การประเมินการกลืน (ดูตารางที่ 4) 
3.5 การประเมินสติปญญาและการรับรู (cognitive and perception assessment) (ดูภาคผนวก 

  ที่ 16, 17) 
 

* รายละเอียดของการประเมินขึ้นกับดุลยพินิจและศักยภาพของแตละโรงพยาบาล 

(4) ปจจัยเส่ียง 5 ไดแก  
4.1  ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไมได 
    •• อายุมากกวา 55  ป 
    •• เพศชาย 

3

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

คำจำกัดความ



    •• เชื้อชาติ เชน ชาวผิวดำจะมีความเส่ียงมากกวาชาวผิวขาว 
    •• ประวัติครอบครัว เชน การเปนโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว 
    •• ประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองมากอน 
4.2 ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได 
    •• ความดันโลหิตสูง 
    •• โรคเบาหวาน 
    •• ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ 
    • •  โรคหัวใจ เชน โรคหัวใจรูหมาติค ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและ 

   หัวใจขาดเลือด 
    •• ปญหาหลอดเลือด เชน หลอดเลือด carotid  ตีบตัน โรคของหลอดเลือดแดงสวนปลาย 
    •• การสูบบุหรี่ 
    •• การขาดการออกกำลังกาย 
    •• โรคอวน 
    •• การด่ืมแอลกอฮอล 
    •• ภาวะเครียด 

(5) ทำตามคำส่ังได 2 ขั้นตอน  
 เชน ทำตามส่ังใหยกมือและนำมือไปแตะหูได 

ทำตามสั่งได 1 ขั้นตอน 
 เชน ทำตามส่ังใหยกมือได 

การเรียนรู  
 หมายถึง สามารถทำตามคำส่ังและจดจำสิ่งท่ีเรียนไดอยางนอย 24 ชั่วโมง 

(6) การทรงตัวในทานั่ง 
หมายถึง สามารถอยูในทาน่ังได โดยมีหรือไมมีการชวยพยุงก็ได 

(7) การฟนฟูสมรรถภาพอยางเต็มรูปแบบ4 (R=B) 
หมายถึง การฟนฟูสมรรถภาพโดยทีมเวชศาสตรฟนฟูที่ผูปวยตองไดรับเปนเวลาอยางนอยวันละ 2 

ชั่วโมง และสัปดาหละ 5 วันขึ้นไป 

(8) การฟนฟูสมรรถภาพอยางเบา4 

หมายถึง ผูปวยจะตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยางนอยครั้งละ 1 ชั่วโมง แตไมเกิน 2 ช่ัวโมง 
สัปดาหละ 2-3 วันขึ้นไป 

(9) โปรแกรมการดูแลที่บาน 
9.1 การใหความรูแกผูปวยและญาติโดยทีมเวชศาสตรฟนฟูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่บาน เชน  

  การจัดทาที่เหมาะสม  การออกกำลังกาย 
9.2  การดูแลรักษาโรคที่เปนอยูอยางตอเนื่อง 
9.3  การควบคุมปจจัยเสี่ยงเพื่อปองกันการเกิดโรคซ้ำ 
9.4  การเฝาระวังการเกิดภาวะแทรกซอน  
9.5  แนะนำสถานบริการใกลบาน 
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ใช 

ไม 

ไมได 

ได 
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บรรลุเปาหมาย 
การฟนฟู 

ผูปวยที่เขารับการฟนฟู 

การตรวจประเมินโดย  
••  แพทยเวชศาสตรฟนฟู / แพทยผูเกี่ยวของ (หนา 3 ขอ 3) 
••  นักกายภาพบำบัด (ตารางที่ 1) ••  นักกิจกรรมบำบัด (ตารางที่ 3) 
••  นักแกไขการพูด (ตารางท่ี 6) ••  พยาบาล (ตารางที่ 8) 
••  นักจิตวิทยา (ตารางท่ี 9) 

 
สรุปปญหา 

••  ดานการแพทย เชน ภาวะแทรกซอน ปจจัยเสี่ยง โรครวม 
••  ดานกายภาพบำบัด (ตารางท่ี 2) ••  ดานกิจกรรมบำบัด (ตารางที่ 3) 
••  ดานการสื่อความหมาย (ตารางที่ 7) ••  ดานการพยาบาล (ตารางที่ 8) 

••  ดานจิตวิทยาและสังคม (ตารางที่ 10) 

กำหนดเปาหมายและวางแผนการฟนฟู (1) 

วางแผนกอนจำหนาย (2) 

 

ใหโปรแกรมการฟนฟ ู

••  ดานกายภาพบำบัด (ตารางท่ี 2) ••  ดานกิจกรรมบำบัด (ตารางที่ 3) 
••  ดานการสื่อความหมาย (ตารางที่ 7) ••  ดานพยาบาล (ตารางที่ 8) 
••  ดานจิตวิทยาและสังคม (ตารางที่ 10) •  •  ดานกายอุปกรณ (หนา 38-41) 

สอนญาติและฝกผูดูแล 
จำหนาย 

(4) 
นัดติดตามผล 

(5) 

แผนภูมิที่ 3 
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 

ประเมินปญหาและอุปสรรค 
ถาสามารถใหการฟนฟู 
สมรรถภาพตอ (3) 



คำอธิบายแผนภูมิที่ 3 กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 
 

(1) การกำหนดเปาหมายการฟนฟู 
 ทีมเวชศาสตรฟนฟูจะทำการกำหนดเปาหมายการฟนฟูอยางเหมาะสมอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง 
โดยอาจมีผูปวยและหรือญาติรวมดวย 

(2) การวางแผนกอนจำหนาย6 

 การวางแผนกอนจำหนายเปนสิ่งสำคัญท่ีตองคำนึง ดังนั้นควรมีการวางแผนลวงหนาต้ังแตเริ่มรับเขา
โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ มีวิธีการดังนี้ 

1. ประชุมปรึกษาหารือระหวางทีมเวชศาสตรฟนฟู ผูปวยและญาติ เพื่อคนหาปญหาและวิธีการแกไข 
รวมกัน เชน การปรับสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวย ผลกระทบทางจิตใจและสังคม โดยเฉพาะ 
ในรายท่ีมีปญหาการสื่อสารหรือความจำ 

2. ลดการฝกจากเจาหนาท่ีลงตามลำดับ  โดยใหเจาหนาท่ีเปนผูกำกับ และพัฒนาใหผูปวยหรือผูดูแล 
ทำเอง 

3. ควรเนนการใหคำปรึกษา รวมท้ังความรูเร่ืองโรคและองคกรท่ีใหความชวยเหลือแกผูดูแล เพ่ือใหมี 
ความเขาใจผูปวยไดดีข้ึน ลดความเครียดและความซึมเศราของผูดูแล ซึ่งจะลดปญหาการทอดทิ้ง 
และทำรายผูปวยได  

(3) ปญหาและอุปสรรคที่ทำใหไมบรรลุตามเปาหมาย 
 3.1 ภาวะแทรกซอนทางการแพทย เชน ปวดกระดูกและกลามเนื้อ หัวใจขาดเลือด เลือดออก 
  ทางเดินอาหาร 

 3.2 ปญหาทางจิตใจ เชน ภาวะซึมเศรา ขาดแรงจูงใจ 

 3.3 ปญหาทางสังคม เชน ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ปญหาเศรษฐานะ 

(4) การจำหนายผูปวยจากโปรแกรมการฟนฟู6 

 ควรกระทำเมื่อผลการฟนฟูผูปวยไดบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
เปนเวลา 2 สัปดาห   

 การประเมินกอนจำหนาย ควรกระทำเพื่อรวบรวมขอมูลที่สำคัญในการวางแผนจำหนายผูปวย 
ออกจากแผนการฟนฟู ไดแก ความสามารถในการเคลื่อนไหวและประกอบกิจวัตรประจำวัน สภาพจิตใจ 
ลักษณะบานและสภาพแวดลอม การสนับสนุนของครอบครัวและศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

แพทยและทีมควรสงตอขอมูลใหกับแพทยที่จะดูแลผูปวยตอไป ดังนี ้
 • • ประวัติทางการแพทย และความสามารถกอนเกิดโรค 

 • • การดำเนินโรค ภาวะแทรกซอน และการรักษาขณะอยูในโรงพยาบาล 
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 • • ชนิด และระยะเวลาของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพที่ผูปวยไดรับ 

 • • ลักษณะการเคล่ือนไหว ความสามารถในการดูแลตนเอง ขอจำกัดในการดูแลสุขภาพ และวิธีการ
สนับสนุนใหผูปวยดำเนินกิจกรรมนี้ไดตอเนื่อง 

 • • การดูแลทางการแพทยและอุปกรณที่คาดวาจะตองใชในอนาคต 

 • • ปญหาทางจิตใจ อารมณ และ cognition การรักษาท่ีไดรับและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 • • ขอเสนอแนะในการรับบริการฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง และระดับความสามารถสูงสุดของ 
ผูปวยที่นาจะเปนไปได 

 

(5) การติดตามผูปวยหลังจำหนาย6 

 ควรมีการติดตามหลังจำหนายภายในเวลา 1 เดือน4  และติดตามตอเนื่องตามความเหมาะสม  

 (ดูแผนภูมิที่ 4) 
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ภาวะที่ควรงดโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพชั่วคราว* 
 
 ผูปวยไดรับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพอยู หากมีอาการหรืออาการแสดงดังตอไปนี้ ควรงดโปรแกรม
ชั่วคราว 

 • • ไข ≥ 38 °C 

 • • ชีพจร > 100  หรือ < 60 ครั้ง/นาที 

 • • ความดันโลหิต  SBP >180 หรือ < 90, DBP > 110 หรือ < 60 มิลลิเมตรปรอท 

 • • เจ็บแนนหนาอก 

 • • หัวใจเตนผิดจังหวะแบบเฉียบพลัน 

 • • หอบเหนื่อย 

 • • ซึมลง สับสน หรือมีภาวะทางจิตที่ไมสามารถรับการฟนฟูตอได 

 • • ชัก 

 • • แขนขาออนแรงเพิ่มขึ้น 

 • • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หรือคลื่นไสอาเจียนมาก 

 • • ขาบวมที่สงสัยวาจะมีเสนเลือดดำสวนลึกอุดตัน 

  แพทยเจาของไขตองใหการดูแลรักษาอาการเหลานี้จนกวาภาวะทางการแพทยคงท่ีแลว จึงสงกลับมา
เพื่อประเมินและพิจารณาโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพใหม 

 * หมายเหตุ  หากผูปวยมีอาการหรืออาการแสดงขอหนึ่งขอใดหรือมากกวา ควรพิจารณารวมกับอาการ
ของผูปวยเปนรายๆ ไป                     
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แผนภูมิที่  4 
การติดตามผลหลังจำหนาย 

หมายเหตุ 

1.  สิ่งที่ตองประเมิน มีดังนี้ 
 1.1  การประเมินทางคลินิก เชน 

 •• ภาวะบกพรองของระบบประสาท เชน กลามเนื้อออนแรง  กลืนลำบาก การควบคุมการขับถาย 

 • • ความสามารถในการเคล่ือนไหวและประกอบกิจวัตรประจำวัน 

 • • การควบคุมปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได (ดูหนา 3 ขอ 4)  และการรักษาโรครวมอื่นๆ 

 • • ภาวะแทรกซอน เชน ขอติดแข็ง แผลกดทับ การติดเชื้อ 

 • • ความผิดปกติทางอารมณ 

 • • ความสม่ำเสมอในการฟนฟูสมรรถภาพ 

 1.2  การประเมินทางสังคมและสภาพแวดลอม 

 • • ความสามารถของผูปวยในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพ 

 • • บทบาทหนาที่ของครอบครัวและผูดูแลที่มีตอผูปวย 

 • • การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอม 

2.  โปรแกรมการดูแลที่บาน (ดู ขอ 9 หนา 4) 
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ประเมินซ้ำ 

จำเปนตองรับการฟนฟู 
ที่โรงพยาบาล 

จำเปนตองฟนฟูตอที่บาน 

จบโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ 

กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 
ที่โรงพยาบาล ตามแผนภูมิที่ 3 

การดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 



 

แผนภูมิที่ 5  
กายภาพบำบัดในผูปวยที่มีสภาวะทางการแพทยไมคงที ่
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ผูปวยท่ีมีสภาวะทางการแพทยไมคงที่ 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูปวย 
- ซักประวัติผูปวยโดยการซักถามผูปวยและผูเก่ียวของ 
- ศึกษาขอมูลในแฟมประวัติผูปวย 

การตรวจประเมิน (ตารางท่ี 1 ขอ 1-7) 

สรุปปญหา (ตารางท่ี 2 ขอ 1-11) 

กำหนดเปาหมายการรักษา 

วางแผนการรักษา 

บำบัดรักษา / ปองกันภาวะแทรกซอน (ตารางท่ี 2 ขอ 1-11) 

แผนภูมิที่ 3 

ไมคงที่ 

คงที่ 

ประเมินสภาวะ 
ทางการแพทยซ้ำ 



ตารางที่ 1 
การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 

 

  การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด    วิธีการตรวจประเมิน              ผลการตรวจประเมิน 

 1. สัญญาณชีพ ดูบันทึก / สังเกต / ตรวจวัด ปกติ / ผิดปกติ 
 •• อัตราการเตนของหัวใจ  (ดูหนา 8) 
 •• ความดันโลหิต 
 •• อัตราการหายใจ 
 •• อุณหภูมิ 
 2. สภาวะโดยท่ัวไป 
 •• การรูสติ ดูบันทึก / ตรวจ Glasgow  ภาคผนวกที่ 1 /   
  coma scale7 / consciousness8 ภาคผนวกที่ 2  
 •  • การสื่อสาร การสังเกตและพูดคุย ได / ไมได 
 •• Mental status •• การสังเกตและพูดคุย ปกติ / ผิดปกติ 
  •  • ดูบันทึก 
 • • การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง •• การสังเกต ปกติ / ผิดปกติ 
  •  • การคลำ 
 • • การบวม •• การกด การคลำ บวม / ไมบวม 
  •  • การวัดขนาดเสนรอบวง 
 3. ระบบทางเดินหายใจ •• Observation ปกติ / ผิดปกติ 

  •  • Palpation 
  •  • Percussion 
  •  • Auscultation โดยใช  
  stethoscope  

 4. สภาวะของกลามเนื้อ 
 •• ความตึงตัวของกลามเน้ือ Passive movement ภาคผนวกที่ 3 
 •• ความยาวของกลามเน้ือ Passive movement Normal / tightness  
   shortening / contracture 
 •• กำลังกลามเน้ือ Manual muscle testing ภาคผนวกที่ 4 
 5. สภาวะของขอ 
 •• พิสัยการเคลื่อนไหวของขอ Passive movement Full ROM / limit ROM 
 •• ภาวะการผิดรูปของขอ •• การสังเกต ปกติ / ผิดปกติ 
  •  • การคลำ 
  •  • passive movement 
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  การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด    วิธีการตรวจประเมิน                ผลการตรวจประเมิน 

 •• ปวดขอ •• การสอบถาม (ภาคผนวกที่ 5) มี / ไมมี 

      •• การสังเกต        
   •   • Passive movement 
 6. Abnormal posture การสังเกต มี / ไมมี 
 7. การรับความรูสึก ภาคผนวกที่ 14 ภาคผนวกที่ 14 
 8. Essential components of  
 upper extremity9 

 •• Scapular protraction ทานอนหงาย ยื่นแขนไปทาง  ภาคผนวกที่ 6 
   ดานหนาใหสุด 
 •• Holding & placing in ทานอนหงาย งอขอศอก วางมือ ภาคผนวกที่ 6  
   flexion and extension บนไหลดานตรงขามใหตั้งขอศอก 
   ไวนิ่งๆ (holding) จากนั้นใหเคลื่อน 
   ขอศอกขึ้น และลงชาๆ (placing) 
 •• Holding & placing in ทานอนหงาย งอขอศอก วางมือ ภาคผนวกที่ 6  
  abduction and adduction บนหนาผาก ใหตั้งขอศอกไวนิ่งๆ  
   (holding) จากนั้นใหเคลื่อนขอศอก 
   เขาดานในและออกดานนอกชาๆ  
   (placing) 
 •• Eccentric – concentric ทานอนหงาย งอขอศอก วางมือ  ภาคผนวกท่ี 6  
   control of triceps บนหนาผากใหเหยียดขอศอกขึ้น 
   ไปชาๆ (concentric control)  
   จากนั้นใหงอขอศอกลงวางมือ 
   บนหนาผากชาๆ (eccentric  

   control) 
 •• Shoulder flexion with  ทานอนหงาย ยกแขนข้ึนมาทาง ภาคผนวกที่ 6  
  elbow extension ดานหนาจนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว  
   โดยใหขอศอกเหยียดตรง 
 •• Supination ทานอนหงาย / ทานั่ง หงายฝามือขึ้น ภาคผนวกที่ 6 
   โดยใหตนแขนแนบลำตัว งอขอศอก  
   90 องศา 
 • • Wrist extension ทานอนหงาย / ทานั่ง กระดก ภาคผนวกที่ 6 
    ขอมือขึ้น 
 • • Radial deviation ทานอนหงาย / ทานั่ง กระดก ภาคผนวกที่ 6 
   ขอมือขึ้นไปทางดานนิ้วหัวแมมือ   
  •• Grasp & release ทานอนหงาย / ทานั่ง กำและ ภาคผนวกที่ 6 
   ปลอยวัตถุ 
 •• Opposition  ทานอนหงาย / ทานั่ง ทำทา ภาคผนวกที่ 6  
   opposition ของนิ้วหัวแมมือ 
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   การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด         วิธีการตรวจประเมิน   ผลการตรวจประเมิน  

 9. Essential components of  
  lower extremity9 

 • • Hip extensor ทานอนหงาย ชันเขา แลวยก ภาคผนวกที่ 6 
    สะโพกขึ้น (Bridging) 
 •• Pelvic forward rotation ทานอนหงาย ชันเขาขึ้น ไขวขา ภาคผนวกที่ 6  
   ไปดานตรงขาม ใหพยายาม 
   ควบคุมสวนสะโพกและ 
   อุงเชิงกรานใหอยูนิ่ง (holding)  
   จากนั้นบิดสะโพกไปทางดาน 
   ตรงขาม 
 • • Knee control by  ทานอนหงาย งอเขาเล็กนอย  ภาคผนวกที่ 6  
  quadriceps inner  ผูตรวจออกแรงดันผานสนเทา  
  range พรอมกับสั่งใหผูปวย คอยๆ  
   เหยียดเขาออกชาๆ จนสุดพิสัย 
   การเคลื่อนไหว (ระวังอยาให 
   เขาแอนมากเกินไป) จากน้ัน 
   ใหคอยๆ ผอนเขาเขาชาๆ ขณะท่ี 
   ผูตรวจดันใหเขางอเขา 
 • • Knee flexion with hip •• ทานอนตะแคง สะโพกอยูใน ภาคผนวกที่ 6  
  extension ลักษณะเหยียดเล็กนอย แลว 
    ใหงอเขา 
   •   • ทานอนคว่ำ ใหงอเขาขึ้น 
 •• Hip flexion with knee ทานอนตะแคง งอเขางอสะโพกชาๆ ภาคผนวกที่ 6 
  flexion 
 •• Knee extension with hip  ทานอนตะแคง สะโพกงอแลว ภาคผนวกที่ 6 
   flexion and ankle  เหยียดเขาออกชาๆ  
   dorsiflexion จนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว จากนั้น 
   ใหกระดกขอเทาขึ้น 
 • • Ankle dorsiflexion ทานอนหงาย อาจมีหมอนรองใตเขา ภาคผนวกที่ 6 
   เล็กนอย แลวใหกระดกขอเทาขึ้น 
 10. Bed mobility10 

 • • Move up ทานอนหงาย เคลื่อนตัวขึ้นไปทาง ภาคผนวกที่ 7 

   ดานหัวเตียง  

 •• Move down ทานอนหงาย เคลื่อนตัวลงไปทาง  

   ดานปลายเตียง  

 • • Move right side ทานอนหงาย เคลื่อนตัวไปทาง 

   ดานขวา  

 •• Move left side ทานอนหงาย เคลื่อนตัวไปทาง 

   ดานซาย  
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  การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด        วิธีการตรวจประเมิน   ผลการตรวจประเมิน  

 11. Gross motor function10 

 • • Supine to right side lying ทานอนหงาย พลิกตะแคงตัวไป ภาคผนวกที่ 7 
  ทางดานขวา 
 •• Supine to left side lying ทานอนหงาย พลิกตะแคงตัวไป 
  ทางดานซาย 
 • • Right side lying to sitting ลุกข้ึนนั่งจากทานอนตะแคงขวา  
 •• Left side lying to sitting ลุกข้ึนนั่งจากทานอนตะแคงซาย  
 •• Sitting to standing ลุกข้ึนยืนจากทานั่งขางเตียงหรือ 
  เกาอี้  
 12. Transfer10 

 • • Bed       wheelchair ลุกข้ึนยืนแลวเคลื่อนยายจากเตียง ภาคผนวกที่ 7 
  ไปรถเข็นและจากรถเข็นไปเตียง  
 13. Balance10 ภาคผนวกที่ 8 ภาคผนวกที่ 8 

 14. Equilibrium reaction10  •• ทานั่งบนเกาอี้หรือเตียงแข็ง  ระบุการตอบสนองที่เกิดขึ้น 
   เทาลอยพนพื้น ใหผูตรวจจับ 
   พยุงท่ีบริเวณไหลทั้งสองขาง 
   แลวเคลื่อนไปในทิศทางตางๆ  
   จนเกือบเสียสมดุลและสังเกต 
   การตอบสนองที่เกิดขึ้น 
  •  • ทายืนเทาชิด ใหผูตรวจจับพยุง 
   ที่บริเวณไหลทั้งสองขางแลว 
   เคลื่อนไปในทิศทางตางๆ จน 
   เกือบเสียสมดุลและสังเกตการ 
   ตอบสนองที่เกิดขึ้น 
 15. Coordination10 * ภาคผนวกที่ 9 ภาคผนวกที่ 9 

 16. การเดิน10  สังเกตความผิดปกติของศีรษะ • • ปกติ (ภาคผนวกที่ 10) /  
  ลำตัว แขนและขา ในระหวาง  ผิดปกติ (ใหระบุปญหาที่พบ) 
  การเดิน ในชวง swing phase • • ใช / ไมใช gait aid 
  และ stance phase • • ระดับความชวยเหลือที่ให 
    (ภาคผนวกที่ 7) 

 
* ตรวจประเมินในผูปวยที่มีกำลังกลามเนื้อตั้งแตเกรด 4 ขึ้นไป 
 
หมายเหต ุนอกเหนือจากการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีรูปแบบการ 
 ตรวจประเมินจำเพาะอ่ืนๆ อีกหลายรูปแบบตามปญหาของผูปวยแตละราย  
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           ปญหา การรักษา 

1. Pressure sore •• Positioning 
   •   • Education 
2. Edema* •• Positioning 
   •   • Therapeutic exercise 
   •   • Compression techniques 
   •   • Massage 
   •   • Electrotherapy 
   •   • Education 
3. Hypotone •• Positioning 
   •   • Therapeutic exercise 
   •   • Specific techniques เชน Facilitation  
    techniques 
   •   • Education 
4. Hypertone  •• Positioning 
   •   • Therapeutic exercise 
   •   • Specific techniques เชน Inhibition  
   techniques, Relaxation techniques 
   •   • Education 

5. Muscle tightness / shortening  •• Positioning 
   •   • Therapeutic exercise 
   •   • Superficial / deep heat 
   •   • Specific techniques เชน PNF 
   •   • Education 
6. Joint subluxation •• Positioning 
   •   • Therapeutic exercise 
   •   • Supportive device 
   •   • Electrotherapy 
   •   • Education 
 
 
* ถาเปนการบวมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดดำสวนลึกอุดตัน (deep vein thrombosis) ใหงดการรักษาทาง 
 กายภาพบำบัดจนกวาไดรับการรักษาและประเมินแลววาสามารถทำได 

ตารางที่ 2 
สรุปปญหาและการรักษาทางกายภาพบำบัด 
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 ปญหา การรักษา 

7. Joint pain ••  Positioning 
   •   •  Therapeutic exercise 
   •   •  Heat / Cold 
   •   •  Specific techniques เชน Mobilization  
    techniques 
   •   •  Electrotherapy 
   •   •  Education  

8. Limit ROM ••  Therapeutic exercise 
   •   • Heat / Cold 
   •   • Specific techniques เชน Mobilization  
    techniques 
   •   • Education 

9. Muscle weakness ••  Positioning  
   ••  Therapeutic exercise  
   •   •  Specific techniques เชน  
    Facilitation techniques 
   •   •  Education 

10. Sensation ••  Specific techniques เชน Sensory  
    stimulation 
   •   •  Electrotherapy  
   •   •  Education 
11. ระบบทางเดินหายใจ ••  Chest physiotherapy 
   •   •  Education 
12. Essential components of upper ••  Therapeutic exercise  
 and lower extremities ••  Specific techniques เชน Facilitation  
    techniques, Inhibition techniques  
   •   •  Education 
13. Bed mobility ••  Bed mobility training 
   •   •  Education 
14. Gross motor function ••  Gross motor function training 
   •   •  Specific techniques เชน Normal  
    development 
   •   •  Education 
15. Transfer ••  Transfer training 
   •   •  Education 
16. Balance ••  Balance training 
   •   •  Education 
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ตารางท่ี  3 15-28 

การตรวจประเมินและการรักษา ทางกิจกรรมบำบัด  
 

             การประเมิน     วิธีการประเมิน การรักษา 

1. สภาพทั่วไปของผูปวย •• การสังเกต กระตุนระดับการรูสึกตัว 
 (general appearance) •• ระดับการรูสึกตัว (ภาคผนวกที่ 11) 
2. ความสามารถในการเคลื่อนไหว  
  (motor control) 16 

••  พิสัยการเคลื่อนไหวของขอ  •• Passive movement กิจกรรมที่ปรับพิสัยการเคล่ือนไหว 
    ของขอ 

   •   • Active movement  
••  ความตึงตัวของกลามเน้ือ Passive movement ••  กิจกรรมปรับความตึงตัวของ 
   (ภาคผนวกที่ 3)  กลามเนื้อ 
    •    •  Positioning 
    •    •  Splint, arm sling 
••  กำลังกลามเน้ือ Manual Muscle Testing กิจกรรมเพิ่มกำลังของกลามเนื้อ 
    (กรณีที่มี isolated movement 
   แตถายังไมมี isolated  
          movement ใหอางอิงกับ  
   Brunnstrom’s recovery  
   stage) (ภาคผนวกที่ 4) 
••  ความทนทานของกลามเน้ือ ระยะเวลาในการทำกิจกรรม กิจกรรมเพิ่มความทนทานของ 
 (endurance)  กลามเนื้อ 
  
  
 

 ปญหา การรักษา 

17. Equilibrium reaction  ••  Equilibrium reaction training 
   •   •  Education 
18. Incoordination ••  Coordination training 
   •   •  Education 
19. Gait ••  Correct gait 
   •   •  Gait training 
   •   •  Specific techniques เชน autonomic  
    movement 
   •   •  Education 

17

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



  
  
  
              การประเมิน วิธีการประเมิน การรักษา 

••  สหสัมพันธของการ  Gross-Fine Coordination Test กิจกรรมเพิ่มสหสัมพันธของ  
  ทำงานของแขนและมือ  เชน finger to nose etc. การทำงานของแขนและมือ 
  (coordination) 

••  การควบคุมการเคลื่อนไหว ••  Functional Motion of the กิจกรรมสงเสริมการควบคุม 
    Hemiparetic UE. Evaluation การเคลื่อนไหว 
     (ภาคผนวก 13) 
   •   •  Functional Test 
   •   •  Fugal – Meyer Assessment 
•• ความสามารถของการ ••  Hand function Assessment กิจกรรมสงเสริมการทำหนาที่ 
 ทำงานของแขนและมือ   (ภาคผนวกที่ 12) ของแขนและมือ 
   •   •  Jebsen-Taylor Test of Hand  
     Function  
•• ความคลองแคลวของแขน Dexterity Test เชน กิจกรรมฝกทักษะความ 
 และมือ (hand dexterity) 1.O’Coner Dexterity Test คลองแคลวของแขนและมือ 
   2.Purdue Pegboard Test 
3. การรักษาสมดุลและการทรงตัว ••  การสังเกต กิจกรรมสงเสริมและฝก 
   •   •  ประเมินความสมดุลและการ การทรงตัว 
     ทรงตัว (ภาคผนวกที่ 8) 
4. การรับความรูสึก17,21,26  ประเมินการรับความรูสึก Education 
    (ภาคผนวกที่ 14) 
5. ดานการมองเห็นและสายตา 22,26 • • Visual processing skills •• กิจกรรมสงเสริมและกระตุนดาน 

    assessment   การมองเห็นและสายตา เชน 
    (ภาคผนวกที่ 15)   Remedial Approach และ  
      • • Adaptive Approach 
      •      • Education 
6. ดานการรับรู16-19,26,29 Perceptual evaluation กิจกรรมสงเสริมและกระตุน 
  (perceptual function) (ภาคผนวกที่ 16) ดานการรับรู 
7. ดานสติปญญา 16-19,26,29 Cognitive evaluation กิจกรรมสงเสริมและกระตุน 
  (cognitive function) (ภาคผนวกที่ 17) ดานสติปญญา 
8. ภาวะการกลืนลำบาก 20-24,26-28  ••  การสังเกต โปรแกรมกระตุนการกลืน 
   ••  ประเมินภาวะการกลืน 
  (ดูเรื่องภาวะการกลืนลำบาก  
  ตารางที่ 4 ) 
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              การประเมิน วิธีการประเมิน  การรักษา 

9. ภาวะแทรกซอน (shoulder  ••  การสังเกต/ การซักถาม ••  กิจกรรมปองกันและลด 
 subluxation, CRPS, edema, ••  Passive movement   ภาวะแทรกซอน 
  pressure sore, contracture ••  ทดสอบ edema of hand* ••  Positioning 
  etc.) ••  Palpation ••  Splint, arm sling 
      (ดูเรื่องอุปกรณชวยและ  
      อุปกรณเสริม หนา 38) 
10. กิจวัตรประจำวัน  ••  The Barthel index ••  โปรแกรมการฝกทักษะการทำ 
   (activities of daily living)  (ภาคผนวกที่ 18)  กิจวัตรประจำวัน 
   •   •  SNMRC score25 •• อุปกรณชวยและอุปกรณ 
     (ภาคผนวกที่ 19)  ดัดแปลง 
11. อารมณ สังคม และจิตใจ ••  การสังเกต สงเสริมประคับประคองสภาพจิตใจ 
   (psychosocial skill and  ••  การซักถาม 
   psychological component) 
12. สภาพบานและสิ่งแวดลอม  ••  การซักถาม Education 
   (ภาคผนวกที่ 20) ••  ประเมินสภาพบานและ  
     สิ่งแวดลอม 
13. กิจกรรมในเวลาวาง  ••  การซักถาม/ การสังเกต กิจกรรมสงเสริมการทำ 
   (leisure activities) ••  การประเมิน กิจกรรมยามวาง 
14. การทำงาน  ••  การซักถาม 
  •• งานบาน  ••  Prevocational Evaluation  Prevocational training 
  •  • การดูแลบุคคลอื่นในบาน  (ภาคผนวกที่ 21)     
  •  • การศึกษา         
  •  • อาชีพ  

 
* ทดสอบโดยการวัดเสนรอบวง (circumference) ที่ distal metacarpalphalangeal joint, wrist 

และ/ หรือ proximal phalangeal หรือใช volumetric 
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ภาวะการกลืนลำบาก หมายถึง ภาวะท่ีมีขบวนการกลืนบกพรองหรือถูกรบกวน ทำใหไมสามารถกลืน
น้ำและกลืนอาหารไดเหมือนปกติ เชน กลืนชา กลืนเจ็บ หรือกลืนไมลง 

ตารางท่ี 4 20-24,26-28 

การตรวจประเมินภาวะกลืนลำบาก 

           การประเมิน วิธีการประเมิน ขอควรระวัง 

1 สภาวะของผูปวย •• ดู level of responsiveness/ ผูปวยตองมี good   
   cooperation (consciousness) consciousness   
   •   • Psychological status 
   •   • Position 
 
2. ความสามารถในการกลืน 
  2.1 Oral phase 
   • • Oral structure สังเกตความผิดปกติของโครงสราง •• ฟนปลอมหลุด 
   ในชองปาก •• แผลในปาก 
      •• เลือดออกในชองปาก 
    •• Oral muscular  •• Lips  การหอปาก ภาวะน้ำลายไหล 
      function การปด-เปดปาก 
   •   • Tongue  ดู protrusion, retraction,  
   elevation, lateralization 
   •   • Jaw control open/ close, lateral,  
   deviation 

  •• Oral Apraxia ดูภาคผนวก 22  ผูปวยไมมีภาวะออนแรง 
     ของกลามเนื้อในชองปาก 
    •• Oral sensation วิธีการประเมินการรับความรูสึก 
   •   • General senses ไดแก Pain,  
   Temperature, Tactile, Pressure  
   •   • special Senses ไดแก การรับรสชาติ 
    (hyposensation * / hypersensation**) 

* Hyposensation = มีความรูสึกนอย 
** Hypersensation = มีความรูสึกไว รูสึกไมสบาย สำรอก เกิด gag reflex 
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 การประเมิน วิธีการประเมิน ขอควรระวัง 

 2.2 Reflexes  •• Bite reflex •• ระวังเรื่องผิวสัมผัส ขนาด   
  ที่เกี่ยวของ •• Gag reflex รูปราง ของอาหารและอุปกรณ  
   •• Swallowing reflex ในการรับประทานอาหาร 
   •   • Cough •• ถาผูปวยไมมี swallowing  
    reflex ควรงดอาหารและน้ำ 
    ในการฝก 
    •    • ควรเพิ่มความระมัดระวัง 
    ในการฝกเม่ือประเมินพบวา 
    มีความผิดปกติของ  
    gag reflex และ cough 
 2.3 Pharyngeal  •• ดูการสำลัก/ ไมสำลัก น้ำลายตัวเอง •• Silent aspiration 
  phase •• คลำกลองเสียง ขณะกลืนน้ำลาย •• Obstruction 
   (ดูวามีการเคลื่อนไหวหรือไม/ มีเสียง)  
   และดูระยะเวลาในการกลืนใชเวลา 
   มากที่สุด 1- 3 วินาที 

   •   • อมลมในปากแลวกดแกม  
    (ดูวามีลมออกจากปาก/ จมูก) 
   •   • ดูจำนวนครั้งในการกลืนอาหารใน 
   แตละคำจนหมด 
   •   • ดูอาหารและน้ำที่เหลือในชองปาก 
   •   • เสียงผิดปกติ เชน เสียงแหบ  
   (hoarseness) หรือ ออกเสียงลำบาก 
   (dysphonia) เสียงพรา (gurgling voice /   
   wet voice) 
   •   • ทดสอบโดยใหการกลืนน้ำปริมาณ  
   5 ซีซี (1 ชอนชา), 10, 90 ซีซี 
         : สังเกตการสำลัก / ไมสำลัก 
         : กรณีพบวามีเสียงพราหลัง 
   การกลืน 1 นาที ซึ่งแสดงถึงภาวะ  
   Silent Aspiration 
   •   • การทดสอบอื่น ๆ เชน  
   Videofluoroscopic Technique  
   (โดยแพทย / ผูเชี่ยวชาญ) 

เงื่อนไขสำคัญ : ในกรณีผูปวยที่มีภาวะผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกลืน เชน ความผิดปกติของ
โครงสรางอวัยวะภายในปาก และ ความผิดปกติของระบบประสาทอยางถาวร ใหปรึกษาผูที่เก่ียวของ 
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 ปญหา การรักษา/ ฟนฟูสมรรถภาพ 

1. Consciousness level ควรไดรับการฝกใหระดับ consciousness ไดระดับ good  
2. Poor position Correct position 
     ทานั่ง : จัดทาใหสะโพกและเขางอเล็กนอยจะชวย 
    ยับยั้งความตึงตัวของกลุมกลามเนื้อเหยียด โดยเฉพาะ 
    กลามเนื้อคอ ควรใหมีการกมตัวไปดานหนาเล็กนอย  
    ทำไดโดยหนุนหมอนใตหลังของผูปวยโดย 
     1. ควรคำนึงถึงสมดุลในการทรงตัว ลำตัว คอและ 
      เชิงกรานไมเอียงไปทางใดทางหน่ึง 
      2 นั่งบนพื้นผิวเรียบไมยืดหยุน เทาวางราบบนพื้น 
      3. เขางอ 90 องศา 
      4. ลำตัวโนมไปดานหนาเล็กนอย 
      5. ลงน้ำหนักบนสะโพกท้ังสองขางเทากัน 
      6. หลังตรง 
      7. มือวางบนโตะ 
      8. ศีรษะและคออยูกึ่งกลางลำตัวและกมหนาเล็กนอย 
      9. ในกรณีที่ผูปวยทรงตัวไมดี อาจพิจารณาใหอยูใน 
      ทานั่ง โดยใชหมอน/ อุปกรณชวยพยุงตัว 
3. Oral reflex (abnormal) Inhibit / facilitate oral reflex 

4. Oral-muscular function  Oral-muscular exercise  
   1. ริมฝปาก 
     •• เปาเทียน 
     •• เมมริมฝปาก ยิ้มกวางๆ 
     •• การนวดกระตุนกลามเนื้อรอบปาก 
     •• กลั้วน้ำ 
   2. ลิ้น 
     •• อมเกล็ดน้ำแข็งขนาดพอคำ (ใหกมหนาเล็กนอย  
     หามเงยหนาเพราะจะทำใหหลุดลงคอ) 
    •• การเคลื่อนไหวลิ้น ใหเลียริมฝปาก เลียไอศกรีม 
     •• ไมกดลิ้น กดกลางลิ้นแลวดันเขาปาก 
     •• ใหออกเสียง “ลา ลา คา คา คาลา คาลา”  

ตารางที่ 520-24,26-28 

สรุปปญหาและการรักษา/ ฟนฟูของภาวะกลืนลำบาก 
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 ปญหา การรักษา/ ฟนฟูสมรรถภาพ 

   3. ขากรรไกร 

    ••  ใชมือโยกขากรรไกรไปมา 
    ••  ใหอาปาก หุบปาก 
5. Oral apraxia สอนโดย การสาธิตใหดู หรือใชรูปภาพหรือวิดีโอ และใชการ  
   Feedback ทางสายตาและการมองเห็นรวมดวย เพื่อใหเกิด 
   การเรียนรูจากการลองผิดลองถูก สอนจากทาที่งายไปยาก  
   และทำซ้ำๆ 
6. Oral sensation 
  - Hyposensitivity ••  Stimulation/ compensation 
  - Hypersensitivity ••  Desensitization 
7. Delayed swallowing ••  Thermal stimulation 
   ••  Laryngeal manipulation 
   ••  Double / repeat swallowing 
   ••  กมหนาเล็กนอยและหันไปดานออนแรงขณะกลืน 

8. อาหาร ลำดับข้ันตอนการเลือกอาหาร เรียงจากงายไปยากดังนี้ 
(ประสานงานกับโภชนากร) 1. อาหารบด หรือปนขน เชน โจกขน ฟกทองบด กลวยขูด/บด 
     สังขยา ไอศกรีม 
    2. อาหารบด หรือปนขนปานกลาง เชน ขาวโอต ขาวปน 
    3. อาหารออนขน เชน โจก ขาวตม ขาวสวยนิ่มๆ เนื้อสัตวบด 
    4. อาหารทั่วไป เชน ขาวสวย ผักตม ผลไม 
    5. อาหารเหลวใส เชน น้ำผลไม น้ำ นม น้ำขาว 

   หมายเหตุ : ควรหลีกเล่ียงอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเกินไป  
          โดยเฉพาะน้ำสมสายชู 
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 การประเมิน วิธีการตรวจ ผลการตรวจ เงื่อนไขสำคัญ 

1. โครงสรางและการ •• Oral peripheral  โครงสราง   
  ทำงานของอวัยวะที่ใช  examination •• No tracheal tube Cooperate 
 ในการพูด/การกลืน ••  การดู/ การคลำ contour, size, position,  
   •• ริมฝปาก      alignment, mucosal 
  •• ลิ้น       ••  Normal 
   •• ฟน     ••  Abnormal 
   •• เพดานปาก •• การสังเกตการทำงาน Range of motion 
   •• ขากรรไกร    •• Full ROM  
   •• ลิ้นไก    •• Limited ROM  
      ••  ทดสอบแรง Strength of muscle tone 
      ••  ใชไมกดลิ้น •• Normal 
      ••  ใชมือคลำ •• Hypotonic 
        •• Hypertonic 
     Diadochokinetic Sequential movement:  
      test  •• Normal 
         •• Decrease rate 
         •• Wrong pattern 
2. การหายใจ 
  ••  ลักษณะการหายใจ ••  การสังเกต •• ถูกตอง / ไมถูกตอง 
   ขณะพัก ••  นับอัตราการหายใจ •• เพียงพอ / ไมเพียงพอ  
      เปนครั้ง / นาที 
 •• ลักษณะการหายใจ •• การสังเกต •• ถูกตอง / ไมถูกตอง 
   ขณะพูด •• นับอัตราการหายใจ •• เพียงพอ / ไมเพียงพอ 
  เปนคร้ัง / นาที 
 •• การควบคุมลมหายใจ ทดสอบจากกิจกรรม ทำได /ทำไมได  
   ออกขณะเปา การเปาตางๆ เชน  โดยสังเกตจากแรงลม 
     เปาน้ำ เปาเทียน และระยะเวลาท่ีเปาได  
     เปากระดาษ 
 ••  Maximum of  ลากเสียงสระใหยาว > 10-15 วินาที เขาใจคำสั่ง 
   phonation time ที่สุดใน 1 ชวงการ 
     หายใจ 
3. Perception 
 • •  Visual field •• การสังเกต Normal / abnormal สงปรึกษาจักษุแพทย 
          •• ศึกษาจากเวชระเบียน 
 ••  Hearing ••  สังเกต behavioral Normal / abnormal สงปรึกษาโสต ศอ 
     •     •   ตรวจการไดยินโดย    นาสิกแพทย 
      ใชเครื่อง audiometer 

ตารางที่ 631-41 

การตรวจประเมินความสามารถทางการส่ือความหมาย 
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   การประเมิน   วิธีการตรวจ   ผลการตรวจ  เงื่อนไขสำคัญ 

4. Language ใช standard test of      ไมมีปญหาการไดยิน 
     aphasia ในการทดสอบ  
     ไดทุกหัวขอที่ตองการ 
     ประเมิน (ภาคผนวกที่ 19)  
     หรือปฏิบัติตามงายๆ ดังนี้ 
4.1 Receptive language ••  ฟง-ตอบคำถาม •• ฟงเขาใจ  
 • • Auditory    (ใช /ไมใช) •• ฟงไมเขาใจ 
   comprehension ••  ทำตามคำสั่งได   •• Mild (ทำได 2 ข้ันตอน) 
      1, 2, 3 ขั้นตอน  •• Moderate 
          (ทำได 1 ขั้นตอน ) 
         •         •  Severe (ทำไมไดเลย) 
 • • Reading  ••  จับคูคำศัพทกับภาพ •• อานเขาใจ   •• ระดบัการศึกษาเพียงพอ 
 • • comprehension ••  อานแลวทำตามสั่ง •• อานไมเขาใจ • • ไมมีปญหาการไดยิน  
     ••  อานเรื่องแลวตอบ ••  Mild (อานเรื่องได) 
      คำถาม ••   Moderate (จับคูภาพ 
         อานแลวทำตามคำส่ังได) 
        •        • Severe (ทำไมไดเลย) 
4.2 Expressive language 
 •  • Speaking •• การพูดคุย •• พูดคลอง/พูดไมคลอง  ไมมีปญหาการไดยิน  
     •• การตอบคำถาม  (Fluency/ non fluency) 
     •     • การบรรยายภาพ •• พูดชัด/พูดไมชัด 
     •     • Dysarthria 
     •     • Apraxia of speech 
     •     • Paraphasia/ jargon 
 • • Writing •• เขียนตามแบบ •• เขียนไดถูกตองแบบ  ไมมีปญหาการไดยิน 
     •     • เขียนตามสั่ง   spontaneous  และ การมองเห็น 
     •     • เขียนบรรยายใตภาพ •• Copy 
     •• เขียนไมได/เขียนผิด •• มีความสามารถใน   
        การเขียนไดกอนเจ็บปวย 
 • • Naming •• เรียกชื่อ สิ่งของ สัตว  •• ได/ ไมได   ไมมีปญหาการไดยิน 
      จากรูปภาพ และ •• ไมมีปญหาการไดยิน 
      หุนจำลอง และการมองเห็น 
  •• Repetition •• ใหพูดตาม คำ วลี  •• พูดตามได 
       ประโยค  •• สมบูรณ 
           •            • ไมสมบูรณ ( พูดตก/  
               พูดไมครบ/พูดสลับ) 
         •          • พูดตามไมได 
 •  • Calculation ใหบวก ลบ คูณ หาร ได/ ไมได   ไมมีปญหาการไดยิน 
   (บวก ลบ คูณ หาร) เลข หลักหนวย สิบ      และการมองเห็น 
     และรอย  
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 ปญหา การรักษา 

1. โครงสรางและการทำงานของอวัยวะที่ใชในการพูด 
  ••  ออนแรง •• บริหารกลามเนื้อของอวัยวะท่ีใชในการพูด 
      (mouth gymnastics) 
  •• พิสัยการเคลื่อนไหวนอยกวาปกติ ••  กิจกรรมการเปา (blowing exercises) 
  •• เกร็ง (incoordination) ••  การนวดลิ้น กระพุงแกม หรือ บริเวณปาก  
     (passive exercises) 
2. การหายใจไมถูกตอง/หายใจไมเพียงพอตอการ ••  ฝกการหายใจ (breathing exercises) 
 ออกเสียงพูด ••  ประสานงานกับนักกายภาพบำบัด 
3. การกลืนลำบาก •• ประสานงานกับนักกิจกรรมบำบัด 
4. ปญหาการไดยิน •• ประสานงานกับนักโสตสัมผัสวิทยา/โสต ศอ  
     นาสิก 
5. ปญหาการมองเห็น •• ประสานงานกับจักษุแพทย 
6. ปญหาดานภาษา  
  6.1 ปญหาดาน receptive language 
   •   • Auditory comprehension ••  Auditory comprehension stimulation 
   •   • Reading comprehension ••  Receptive training protocols 
     •     •  Awareness (การตระหนัก)  
     •     •  Recognition (การจำได) 
     •     •  Discrimination (การแยกแยะ) 
  6.2  ปญหาดาน Expressive language 
   •   • Speaking, Repetition, Naming,  ••  Expressive training protocols 
     Reading aloud  ••  Elicits (กระตุนใหเกิดการตอบสนองดวย 
      ทาทาง หรือการพูด) 
     •     •  Facilitated speech movement and  
      phonation (ชวยกระตุนการออกเสียงหรือ 
      พูดใหงายขึ้น) 
  •  • Writing  ชวยกระตุนการเขียนใหงายขึ้น (facilitated  
    writing) 
  •  • Dysarthria สงเสริมการเคล่ือนไหวของอวัยวะที่ใชในการพูด  
    เพื่อใหพูดไดชัดขึ้น (corrected dysarthria) 
  •• Voice disorders (มีเสียงแหบ/หาว/พูดเสียงเบา) ฝก voice therapy 
  •• Apraxia of speech (AOS) Corrected apraxia of speech 
 6.3 Severe case (expressive and receptive) ให augmentative communication 
    (รูปแบบการส่ือความหมายทดแทน) 
    หมายเหตุ ตองมี comprehension ดี 

ตารางที่ 7 31-41 

สรุปปญหาและการรักษาทางการสื่อความหมาย 
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คำจำกัดความ 31-41 

 

Diadokokinetic test   •• การทดสอบการทำงานประสานกันของอวัยวะท่ีใชใน 

  การพูดโดยการเคลื่อนไหว ซ้ำๆ 

Sequential movement •• การเคลื่อนไหวอวัยวะในการพูดตามลำดับอยางเปนขั้นตอน 

Maximum of phonation time •• ชวงเวลาการเปลงเสียงที่นานที่สุดใน 1 ชวงลมหายใจออก 

Receptive language ••  การรับรูทางภาษา ไดแก การฟงเขาใจ การอาน 

Expressive language ••  การแสดงออกทางภาษา ไดแก การพูด และการเขียน 

Fluency  ••  ความคลองในการพูด 

Paraphasia  ••  การใชคำหรือเสียงอื่นแทนคำหรือเสียงท่ีถูกตอง 

Jargon ••  การพูดที่มีการใชคำที่มีความหมายและไมมีความหมาย 

  ปะปนออกมาในการพูด 

Dysarthria ••  การพูดไมชัด เนื่องจากมีปญหาออนแรงและการทำงาน 

  ประสานกันของกลามเนื้อที่ใชในการพูดผิดปกติ 

Apraxia of speech ••  การไมสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะในการพูดไดอยาง 

  สมบูรณตามที่ตองการซึ่งไมมีสาเหตุของอัมพาต  

  ประสาทสัมผัส หรือ ความบกพรองของความเขาใจ 

Augmentative communication  ••  การใชรูปแบบการส่ือความหมายอื่นนอกเหนือการพูด  

  เชน การใชทาทาง ภาษามือ รูปภาพ กระดานส่ือ 

  ความหมาย (communication board) คอมพิวเตอร  

  เพื่อทดแทนการสูญเสียความสามารถในการส่ือความหมาย 

Auditory comprehension ••  การฟงเขาใจคำพูด คำสั่งตางๆ 

Voice disorders  ••  ความผิดปกติของเสียงพูด  
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 กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ภูมิภาค 

 โรงพยาบาล/สถาบัน หนวยงาน โรงพยาบาล/สถาบัน หนวยงาน 

1. ร.พ.จุฬาลงกรณ ฝายเวชศาสตรฟนฟู ภาคเหนือ 
2. ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช หนวยโสตสัมผัสและ 1. ร.พ.ศูนยราชบุรี งานกายภาพบำบัด  
   การพูด  จ.ราชบุรี  
3. ร.พ.ศิริราช สาขาอรรถบำบัด  2. ร.พ.มหาราชนคร คลินิกโสตสัมผัส และ 
   ตึกศรีสังวาล   เชียงใหม การพูด  
4. ร.พ.ราชวิถี งานแกไขการพูด กลุมโสต 3. ร.พ.เชียงรายประชา งานกิจกรรมบำบัด  
   ศอ นาสิก  นุเคราะห กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู 
5. ร.พ.รามาธิบดี คลินิกฝกพูด 4. สถาบันสุขภาพจิตเด็ก 
      และวัยรุน ราชนครินทร  
      จ. เชียงใหม 
6. ร.พ.เลิดสิน หนวยตรวจการไดยินและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แกไขการพูด 
7. ร.พ.ตำรวจ งานเวชศาสตรฟนฟู 1. มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาควิชาโสต ศอ นาสิก  
      จ.ขอนแกน ลาริงซวิทยา  
8. ร.พ.พระมงกุฎเกลา กองเวชศาสตรฟนฟู ภาคกลาง 
 
9.  ศูนยเวชศาสตรฟนฟู   1. ร.พ.สระบุรี  คลินิกฝกพูด จ.สระบุรี  
 สวางคนิวาส  
 จ. สมุทรปราการ 
10. ศูนยสิรินธรเพื่อ งานแกไขการพูด กลุมงาน ภาคตะวันออก 
 การฟนฟูฯ เวชศาสตรฟนฟู  
11. ร.พ.เจริญกรุง   1. ร.พ.ชลบุรี 
 ประชารักษ 
12. ร.พ.ราชานุกูล   2. ร.พ.พระนางเจาสิริกิติ์  
     จ. ชลบุรี 
13. ร.พ.สมเด็จพระ   3. ร.พ.เมืองฉะเชิงเทรา หองตรวจหู คอ จมูก 
 ปนเกลา     จ.ฉะเชิงเทรา 
14. สถาบันสุขภาพจิตเด็ก   ภาคใต 
 และวัยรุนราชนครินทร 
15. ร.พ.ศิริราช หนวยฝกพูด 1. ร.พ.ยะลา จ.ยะลา แผนกผูปวยนอก หู  
   ตึกผูปวยนอกใหม ชั้น 5   คอ จมูก  
   แผนก หู คอ จมูก 
     2. ร.พ.ตรัง จ.ตรัง คลินิกโสตสัมผัสและ 
       การพูด  
     3. ร.พ.ศูนยหาดใหญ  คลินิกโสตสัมผัส 
      จ.สงขลา และการพูด  
     4. ร.พ.วชิระภูเก็ต  
     จ. ภูเก็ต 

                        ขอมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2550 

โรงพยาบาลและศูนยที่มีนักแกไขการพูด 



ุ
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แผนภูมิที่ 6 
แนวทางปฏิบัติระบบบริการพยาบาล 
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ผูปวยรับใหม/รับยาย 

ประเมินแรกรับ 

วิเคราะหปญหา & ความตองการ 

ประสานกับแพทยเจาของไขในเปาหมาย แนวทางและแผนการฟนฟูสมรรถภาพ 

วางแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับเปาหมาย/แผนการรักษาในขณะอยูรักษา/วางแผนจำหนาย 

ประสานทีมสหวิชาชีพ ใหความรูผูปวยและครอบครัว ปฏิบัติการพยาบาล 

ประเมินผลตามเปาหมาย 

สงตอขอมูลไปยังทีมสหวิชาชีพ (หนา 6 ขอ 4) 

- ประเมินความพรอมของผูปวยและครอบครัวและทบทวนการดูแลตนเองกอนจำหนาย 

- จัดเตรียมอุปกรณการดูแล 

- สงตอผูปวย 

ปรับปรุงแผนการดูแล 

ที่เหมาะสมในแต 

ละราย 

จำหนาย 
ทีมการดูแลในชุมชน/กลุมเวชฯ/ 

สถานีอนามัย 



ตารางท่ี 8 
การประเมินปญหาและการพยาบาล 29, 30, 31, 32 

 ปญหา การพยาบาล 

1. ภาวะไข (T ≥ 38 ํC)   ••  Tepid sponge 
        ••  Force oral fluid (ในรายที่ไมมีขอหาม) 
    •    •  Check vital signs q 4 hr. until stable 
    •    •  ดูแลใหไดรับการพักผอน 
    •    •  ดูแลใหไดรับอาหารอยางเพียงพอ 
    •    •  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงจากภาวะแทรกซอน  
     เชน ระบบทางเดินปสสาวะ, ทางเดินหายใจ  
     เปนตน 
2. Arrhythmia  ••  Check vital signs  
    •    •  Monitor EKG 
    •    •  ประเมินภาวะพรอง O

2 

    •    •  Bed rest  
    •      •  ใหการพยาบาลตามแผนการรักษา 
    •    •  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
3. Chest pain  ••  Absolute bed rest 
    •    •  Check vital signs 
    •    •  ประเมินอาการ   
    •    •  Monitor EKG 
    •    •  On O

2
 canula  

    •    •  ลดความวิตกกังวล 
    •    •  รายงานแพทย 
4. Hypo - hyperglycemia ••  Check vital signs  
    •    •  ประเมินอาการและติดตามระดับน้ำตาลในเลือด 
    •    •  Bed rest 
    •    •  รายงานแพทย 
5. ความดันโลหิตผิดปกต ิ ••  Bed rest 
  (≥180/110 หรือ <90/60)  ••  ติดตามความดันโลหิตตามสภาวะผูปวย  
    ••  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
    •    •  รายงานแพทย 
6. หอบเหนื่อย  ••  จัดทาทางใหถูกตอง 
    ••  Clear airway 
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     ปญหา   การพยาบาล 

    •    •  Check vital signs, Neurological signs 
    •    •  ประเมินภาวะพรอง O

2 
    •     • ให O

2
 ตามแผนการรักษา 

    •    •  ประเมินลักษณะการหายใจ 
    •     • Bed rest 
    •    •  Record I/O 
    •    •  รายงานแพทย 
7. ซึมลง  ••  Check vital signs, Neurological signs 
    •    •  Bed rest 
    •    •  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง  
    •    •  Record I/O 
    •    •  รายงานแพทย 
8. สับสน   ••  ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
        ••  Check vital signs, Neurological signs 
    •    •  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
    •    •  ใหการพยาบาลอยางใกลชิดตามสภาวะอาการ 
        ของผูปวย 
    •    •  รายงานแพทย 
9.  ชัก  ••  จัดทาทางใหถูกตอง 
        ••  Clear airway 
    •    •  ดูแลใหไดรับ O

2
 อยางเพียงพอ 

    •    •  Check vital signs, Neurological signs 
    •    •  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
    •    •  Bed rest 
    •    •  ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  
    •    •  ปองกันการสำลัก 
    •    •  รายงานแพทย 

10. แขนขาออนแรงเพิ่มข้ึน ••  Check vital signs, Neurological signs โดยเนน  
     Motor power 
    ••  ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับ 
     สภาวะผูปวย 
    ••  ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
    ••  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
    ••  รายงานแพทย  
  11. ปวดศีรษะมาก เวียนศีรษะมาก หรือ • • Check vital signs, Neurological signs 
  คลื่นไสอาเจียน  ••  Bed rest 
    ••  ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
    ••  ประคบเย็น 
    ••  จัดทาใหถูกตอง 
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      ปญหา   การพยาบาล   

    ••  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
    ••  จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 
    ••  รายงานแพทย 
12.  ขาบวมท่ีสงสัยวาจะมีภาวะเสนเลือดดำ ••  วัดรอบขาทั้ง 2 ขาง วันละ 1 ครั้ง 
  สวนลึกอุดตัน   ••  ยกขาขางที่บวมสูง 
    ••  รายงานแพทย  
     ••  หลีกเล่ียงการเคลื่อนไหว / การออกกำลังกาย 
      ขาขางที่บวม 
     ••  ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง 
13.  ขออักเสบเฉียบพลัน ••  หลีกเล่ียงการเคลื่อนไหว / การกดทับขอที่มีการ 
       อักเสบ 
     ••  รายงานแพทย 

14.  การบวมของแขน ขา มือ และเทา ••  จัดทาใหถูกตอง 
   (กรณีที่ผูปวยไมมีภาวะเสนเลือดดำสวนลึก ••  พัน elastic bandage จากปลายเทาสูโคนขาพัน 
  อุดตัน)   นาน 2 ชั่วโมง แลวปลอยคลายนาน 30 นาที 
    ••  ยกขาขางที่บวมสูง 
    ••  กระตุนใหเปล่ียนอิริยาบถบอยๆ 
    ••  นวดจากสวนปลายไปสวนตน  

15.  ดานจิต สังคม  ••  ประเมินสภาวะจิตใจ สังคม 
    ••  ตอบสนองความตองการของผูปวยและญาติตาม 
       ความเหมาะสม 
    ••  เปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุย แสดงความคิดเห็น 
    ••  บริการใหคำปรึกษาแกผูปวยและญาติ  
     (counseling) 
    ••  จัดใหมีกิจกรรมกลุม 
    ••  รายงานแพทย 
16.  ขาดความรูในเรื่องปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดการ ••  ใหคำปรึกษาดานสุขภาพ เพื่อลดปจจัยเสี่ยง 
  กลับเปนซ้ำ  ••  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว 
17.  การละเลยหรือไมสนใจรางกายดานที ่ ••  กระตุนใหใชรางกายดานออนแรง  
   ออนแรง  ••  จัดของใช และสิ่งแวดลอม* 
    ••  ใหความรูผูปวย / ญาติ / ผูดูแลเรื่องการดูแล 
18.  ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได ••  ดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
    ••  กระตุนใหผูปวยชวยเหลือตัวเองมากท่ีสุด 
    ••  แนะนำญาติในการดูแลผูปวย 
       ••  ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
19. แผลกดทับ  ••  ดูแลสุขภาพของผิวหนัง 
    ••  ทำความสะอาดแผล  
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   ปญหา   การพยาบาล   

    ••  จัดที่นอนไมนุมหรือแข็งเกินไป 
    ••  พลิกตะแคงตัวอยางนอยทุก 2 ชั่วโมง 
    ••  กระตุนใหเปล่ียนอิริยาบถบอยๆ 
    •• จัดทาใหถูกตอง เหมาะสม 
    ••  แนะนำญาติ/ ผูดูแลในการดูแลผูปวย 
    •• ดูแลใหไดรับอาหารและน้ำอยางเพียงพอ 
20. การกลืนลำบาก  ••  ประเมินภาวะการกลืนเบี้องตน (ดูตารางท่ี 4) 
    ••  จัดทาใหเหมาะสม (ดูหนาที่ 22) 
    ••  ใหอาหารตามลำดับข้ัน (ดูหนาที่ 23) โดยประเมิน 
     การกลืนเปนระยะ 
    ••  ใหอาหารแตพอคำ ชาๆ และมีการบอกผูปวย 
      กอนปอนอาหารแตละคำ 
    ••  ประเมินอาการ delay aspiration โดยเฉพาะใน 
      ผูปวยที่กำลังฝกกลืน (ภายใน 30 นาที) 
     ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
21.  การนอนไมหลับ ••  จัดสิ่งแวดลอมใหเงียบสงบในเวลากลางคืน 
   ••  จัดกิจกรรมใหทำในเวลากลางวัน 
   •• รายงานแพทย 
22.  มีโอกาสเกิดอุบัติเหต ุ   
  ••  หกลม ••  ใหการชวยเหลืออยางถูกตอง และเหมาะสม 
   ••  ตกเตียง ••  ล็อคลอรถเข็นทุกครั้งท่ีขึ้น – ลงจากเตียง 
   ••  แขนขาดานอัมพาตตก/ครูดขณะเคลื่อนยาย ••  ดูแลพื้นไมใหลื่น 
   ••  ยกเหล็กก้ันเตียงข้ึนทุกครั้งหลังใหการพยาบาล 
   ••  แนะนำการเปลี่ยนอิริยาบถอยางถูกตอง 
   ••  จัดหาอุปกรณชวยที่เหมาะสม 
   •• ใหความรูกับญาติ / ผูดูแลในการเคลื่อนยาย 
23.  ขอติด ••  จัดทาใหถูกตอง 
   ••  Active – passive exercise 
   ••  ดูแลใหตอเนื่อง และสอดคลองกับทีมเวชศาสตร 
    ฟนฟู 
   •   •  แนะนำญาติ / ผูดูแลในการชวยเหลือผูปวย 
   •   •  ประเมินความกาวหนา 
24.  ไหลเคลื่อน (shoulder subluxation) ••  Support แขนขางที่ออนแรง 
   •   •  จัดทาใหเหมาะสม 
   •   •  ดูแลใหใสอุปกรณพยุงไหล ทุกครั้งเม่ืออยูในทา 
     upright 
   •   •  ดูแลใหตอเนื่อง และสอดคลองกับทีมเวชศาสตร 
    ฟนฟู 

   ••  แนะนำญาติ / ผูดูแลในการชวยเหลือผูปวย 
   •   •  ประเมินความกาวหนา 
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      ปญหา   การพยาบาล   

 25. การขับถายปสสาวะ เชน การควบคุม ••  ควบคุมดูแลใหไดรับสารน้ำตามความตองการของ  
  การขับถายปสสาวะไมได  รางกาย 
   ••  บันทึกปริมาณและลักษณะการขับถาย ไดแก  
    จำนวนครั้งและการซึม/เล็ด ความถ่ี-หางของ 
    ปสสาวะ 

    •   •  บริหารจัดการในการใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับ 
    ผูปวยแตละราย ผาออมสำเร็จรูป แผนรองกันเปอน  
    condom  
   •   •  ฝกการควบคุมการขับถาย (bladder retraining)  
   •   •  ดูแลสุขภาพของผิวหนัง  
26.  การขับถายอุจจาระ เชน ทองผูก ••  Force oral fluid (ในรายที่ไมมีขอหาม) 
   ••  แนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีมีกากใย 
   ••  ฝกการขับถายใหเปนเวลา 
   ••  สอนผูปวย / ญาตินวดหนาทองกอนการขับถาย** 
   ••  ชวยลวงอุจจาระตามความเหมาะสม 
   ••  ดูแลใหยาระบาย / สวนอุจจาระตามแผนการ 
     รักษา 
27. การสื่อสารบกพรอง ••  ประเมินความสามารถทางความสื่อความหมาย 
    เบ้ืองตน (ตารางที่ 6) เชน 
      ฟง – เขาใจคำสั่ง 
      พูด – พูดเอง / พูดตาม 
    ••  ใชวิธีปฏิบัติตอผูปวยที่มีปญหาการสื่อสาร  

    (ภาคผนวกที่ 24) 
  
 
 
หมายเหตุ  

 * จัดของใชและสิ่งแวดลอม หมายถึง เครื่องใชตางๆ ควรวางใหอยูทางดานออนแรงของผูปวยเมื่อมี 
ผูดูแล รวมทั้งการเขาหาผูปวยของบุคลากรทางการแพทย ในกรณีที่ผูปวยอยูตามลำพัง ควรจัดวางเครื่องใช 
ที่จำเปนไวดานที่แข็งแรง  

 
** การนวดหนาทอง: การนวดคลึงลำไสใหญ โดยใชปลายนิ้วมือ นวดจากซายไปขวา และจากบนลง

ลางตาม  
 
 

34

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



จิตวิทยากับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง52-53 

 

การวินิจฉัยภาวะซึมเศรา (depression) 

 ภาวะซึมเศราหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองยังไมมีเคร่ืองมือชนิดหน่ึงชนิดใดท่ีจะประเมินไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะมีปญหาดาน cognitive function หรือปญหาดาน 

aphasia ตามมา วิธีที่ดีที่สุด ที่แนะนำใหใชคือ ดูตาม criteria ของ major depression ประกอบกับการทำ

แบบวัดประเมินตนเอง การสังเกตพฤติกรรมของผูปวย ขอมูลจากญาติหรือผูดูแลถึงพฤติกรรมกอนปวย 

เปรียบเทียบกับหลังปวย ขอมูลจากทีมผูรักษาเก่ียวกับพฤติกรรม อารมณ ความรวมมือ ความพยายามในการฝก 

 

ภาวะวิตกกังวล (anxiety)  

 Anxiety พบบอยรวมกับ depression แตมักไมคอยไดรับความสนใจเทาใด ภาวะวิตกกังวลจะทำให

ผูปวยรูสึกไมมีความสุข รูสึกกลัว รูสึกเปนหวง กับอาการปวยทางกาย สงผลใหการรักษามีความยุงยากข้ึน 

 

ตัวอยางเคร่ืองมือในการประเมินภาวะซึมเศรา 

 •• Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) 

 •• Health-Related Self-Reported Scale (HRSR) : The Diagnostic Screening Test for  

  Depression in Thai Population 

 

ตัวอยางเคร่ืองมือในการประเมินภาวะซึมเศราและวิตกกังวล 

 •• Thai Hospital Depression and Anxiety Scale (Thai HADS) 
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 การประเมิน วิธีประเมิน เงื่อนไขสำคัญ 

1. สภาวะความเจ็บปวย ••  สัมภาษณผูปวยและ/ หรือญาติ 
    ••  สังเกตพฤติกรรม 
2. สภาพทางจิต ••  แบบทดสอบ ผูปวยตองสามารถส่ือความหมายได 
    ••  เปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและ 
      หลังการเจ็บปวย 
3. การจัดการกับปญหาของ ••  ซักประวัติ ผูปวยตองสามารถส่ือความหมายได 
 ผูปวยและญาติ ••  สังเกตพฤติกรรม 
    ••  แบบทดสอบ 

 
ตารางท่ี 9 

การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 

 ปญหา การรักษา 

1.  Depression ••  Counseling 

    ••  Group psychotherapy 
2.  Family problem ••  Counseling 
    ••  จัดเวลาใหความรูแกญาติ 
    •• ครอบครัวบำบัด 
 

ตารางท่ี 10 
สรุปปญหาและการรักษาทางจิตวิทยา 
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Current problems 
•• Cognitive 

•• Emotional 

•• Psychosocial 

•• Behavioral     

Neuropsychological 
assessment 

•• Language 

•• Memory 

•• Executive function 

•• Attention     

Psychological and 
behavioral assessment 
•• Observation 

•• Self - report 

•• Interview 

     

Psychosocial Model 

•• Family / caregiver 

•• Relationship 

•• Income and benefits 

• • Spiritual and culture 

•• Activity     

Assessment 

Decide on treatment 
• • Counseling 

• • Supportive Therapy 

• • Psychotherapy 

• • Cognitive therapy 

• • Mediacation 

Patient and family 

 

แผนภูมิที่ 7 
สรุปการรักษาทางจิตวิทยา 

 



 การใชอุปกรณชวย 
และอุปกรณเสริมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง33, 34, 35 

 

1. อุปกรณชวยพยุงไหล (shoulder slings)  
ใชประคองขอไหล เพื่อปองกันขอไหลเคลื่อน (shoulder subluxation) (รูปท่ี 1-4)  
 1.1. ในระยะ flaccid  
 อุบัติการณการเกิดขอไหลเลื่อนหลุดในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกประมาณรอยละ 50-80  
 Shoulder slings มีหลายชนิด เชน 
 Bobath’s sling หรือ Modified Bobath’s sling     
 Rolyan humeral cuff sling  

การใชอุปกรณชวยพยุงขอไหล เปนการพยุงขอไหลไวเทานั้น ไมสามารถทำใหหัวกระดูกตนแขน (head 
of humerus) กลับเขาไปในเบาของหัวไหลไดอยางถาวร ขณะเดียวกันถาผูปวยใชตลอดเวลาโดยไมบริหาร 
อาจทำใหขอไหลติดได  

1.2. ในระยะ Spastic  
  ถาผูปวยยังมีขอไหลเลื่อน จำเปนตองใสอุปกรณชวยพยุงหัวไหลตอไป  
 

    ตัวอยาง Shoulder Sling แบบตาง ๆ 

รูปที่ 1 ดานหนา รูปที่ 2 ดานหลัง 

รูปท่ี 3 รูปที่ 4 

38

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



 

2. เครื่องดามแขนและมือ (splints) 
2.1 ระยะ flaccid  
 Splints ในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกในระยะน้ี ใชเพื่อปองกันขอยึดติดจากการอยูในทาที่ไมเหมาะสม 

เปนเวลานานๆ splints ที่ใชเปน static splints ซึ่งจัดใหขอมือและมืออยูใน functional position (กระดก 
ขอมือประมาณ 20-30 ํ งอ MCP joint ประมาณ 45 ํ งอ PIP joint ประมาณ 30-45 ํและงอ DIP joint 
ประมาณ 20 ํ) เพื่อใหขอมือและมืออยูในทาที่เหมาะสมกับการทำงาน (รูปที่ 9) 

  
2.2 ระยะ spastic 
 ผูปวยอัมพาตครึ่งซีกท่ีเขาสูระยะ spastic แตยังไมสามารถใชงานของมือได ตองระวังการยึดติดของ

ขอมือและนิ้วมือในทา flexion (รูปที่ 6 - 11) 
  
ตัวอยาง Splint แบบตางๆ  

รูปที่ 5 

รูปท่ี 6 Anti-spastic splint รูปที่ 7 Dorsal/ Anti-spastic splint 

รูปท่ี 8 Resting Splint รูปที่ 9 Functional hand splint 
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กายอุปกรณเสริมของขา 36, 37, 38 

ในสภาวะท่ีผูปวยเปนอัมพาตครึ่งซีกภายหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง ปญหาที่สำคัญอยางหนึ่ง คือ 
สภาวะของแขนขาออนแรง ทำใหเกิดอุปสรรคตอการเดิน บทบาทของการใชกายอุปกรณเสริมของขา (lower 
limb orthosis) สวนใหญจะใชในรูปแบบของ Ankle Foot Orthosis (AFO) (รูปที่ 12-15) ซึ่งการใชควร 
มีการวิเคราะหทาเดินของผูปวยโดยละเอียด เชน 

1. ปลายเทาตกเปนทาเดินผิดปกติที่พบไดบอยที่สุด ในผูปวยที่มีอาการไมมากจะสามารถ 
compensate ได โดยการยักสะโพกชวยเล็กนอย เพื่อใหปลายเทาพนพื้นก็อาจจะไมตองใชกายอุปกรณเสริม
ชวย แตในผูปวยที่มีอาการมาก ปลายเทาตกตั้งแตชวง mid swing ไปจนถึง terminal swing ในรายนี้ ควรจะ
ใช AFO ซึ่งทำจากพลาสติก และควรใหตั้งแตเริ่มตน คือ ระยะ flaccid และใหไปจนถึงระยะ mild spasticity 
แตถาเกร็งมากควรพิจารณารักษารวมกับการใชยารับประทานหรือการฉีดยาลดเกร็งเฉพาะที่ 

2. ปลายเทาบิดเขาใน (inversion) มากในชวง stance จนทำใหผูปวยไมสามารถลงน้ำหนักท่ีเทานั้นได
จนเสียการทรงตัว มักเกิดจากการเสียสมดุลของ tibialis anterior, toe extensor และ peroneus tertius  

โดยเทาไมมี equinus ในกรณีนี้ก็เชนเดียวกันการใช AFO จะมีสวนชวยทำใหผูปวยมีความมั่นคงในการเดินดีขึ้น 
3. ปลายเทาบิดเขาในและมี equinus การแกไขตองใช AFO รวมกับรองเทาเพื่อแก equinus 

รูปที่ 10 Spastic splint รูปที่ 11 Spastic splint 

รูปที่ 12  Plastic AFO รูปที่ 13 Plastic AFO 
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โดยสรุป AFO มีสวนชวยเพิ่มความมั่นคงของขอเทา ความสามารถในการทรงตัว และการเดิน โดยไมมี
ผลตอการฟนตัวของการทำงานของระบบประสาทสวนกลาง  

 

รูปท่ี 14 Metal AFO รูปที่ 15 Metal AFO  

รูปที่ 16 Foot sling 
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ภาคผนวกที่ 1 

Glasgow Coma Scale (GCS)7 

 

Eye opening response (การลืมตา)      E 
Spontaneous (ลืมตาเอง)       4 
To speech (ลืมตาเม่ือไดยินเสียง)      3 
To pain  (ลืมตาเม่ือถูกทำใหเจ็บ)      2 
No response (ไมลืมตาเลย)      1 

Motor response (การเคล่ือนไหว)      M 
Follow motor commands (เคลื่อนไหวไดปกติเมื่อสั่งใหทำ)   6 
Localizes (เคลื่อนไหวไดเหมาะสมเม่ือทำใหเจ็บ)    5 
Withdraws (หดงอหรือกระตุกแขนขาหนีเมื่อทำใหเจ็บ)     4 
Abnormal flexion (แขนงอเกร็งแนบตัว)     3 
Extensor response (แขนขาเหยียดเกร็ง)     2 
No response (ไมเคลื่อนไหวเลย)      1 

Verbal response (การพูด)       V 
Orientated (พูดไดปกติ)       5 
Confused conversation (พูดจาสับสนไมปะติดปะตอ)   4 
Inappropriate words (พูดเปนคำแตไมสื่อความหมาย)   3 
Incomprehensible sounds (สงเสียงแตไมเปนภาษา)    2 
No response (ไมออกเสียงเลย)      1 
 
 
   Coma score (E + M + V) = 3 to 15 
 
  คะแนน      <   8  =   Severe 
         9 – 12   =  Moderate 
     13 – 15   =  Mild 
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ภาคผนวกท่ี 2 

Level of consciousness8 

 

Alert     ระดับที่ตื่น และมีสติ 
Drowsiness  ระดับที่มีความรูสึกตัวลดลงเล็กนอย มีอาการงวง ซึ่งถาปลอยทิ้งไวใหอยูเงียบๆ  
     จะหลับ แตถาปลุกก็จะตื่นเปนปกติ  
Stupor   ระดับที่มีความรูสึกตัวลดลงมาก เกือบหมดสติ มีลักษณะหลับ แตถากระตุนให 
     เจ็บปวดอาจปดสิ่งกระตุนออกไปได  
Semicoma  กึ่งหมดสติ เปนระดับท่ีหมดสติ แตถากระตุนแรงๆ อาจมีการขยับแขนขาอยาง 
     ไมมีจุดหมายไดบาง  
Coma    หมดสติ นอนนิ่งไมมีการตอบสนองตอการกระตุนใดๆ  
 

ภาคผนวกท่ี 3 

เกณฑการประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อ 
 

แบบที่ 110 

Flaccidity   = ไมมีความตึงตัวของกลามเนื้อ 
Hypotonia   = ความตึงตัวของกลามเนื้อนอยกวาปกติ 
Normal muscle tone  = ความตึงตัวของกลามเนื้อปกติ 
Hypertonia      = ความตึงตัวของกลามเนื้อมากกวาปกติ 
 

แบบที่ 2  Modified Ashworth Scale (MAS)11 

  0   =  ความตึงตัวของกลามเนื้อปกติ 
  1   =  ความตึงตัวของกลามเนื้อสูงข้ึน เฉพาะพิสัยการเคล่ือนไหวแรกหรือสุดทาย 
  1+  =  ความตึงตัวของกลามเนื้อสูงข้ึนในพิสัยการเคล่ือนไหวแรก และยังมีความตึงตัว 
     ของกลามเนื้ออยูเล็กนอย แตไมถึงครึ่งของพิสัยการเคลื่อนไหว 
  2   =  ความตึงตัวของกลามเนื้อเพิ่มตลอดพิสัยการเคลื่อนไหว แตสามารถเคลื่อนได 
      จนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว 
  3   =  ความตึงตัวของกลามเนื้อมากขึ้น และทำการเคล่ือนไหวไดยาก แตยังสามารถ 
      เคลื่อนไดจนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว 
  4   = แข็งเกร็งในทางอ หรือเหยียด 
 

43

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



ภาคผนวกที่ 4 

เกณฑการประเมินกำลังกลามเนื้อ12 

 

 เกรด 0  กลามเน้ือไมมีการหดตัวเลย 
 เกรด 1   กลามเน้ือมีการหดตัว แตไมเห็นการเคลื่อนไหว 
 เกรด 2   มีการเคลื่อนไหวไดเต็มพิสัยการเคลื่อนไหว แตไมสามารถตานแรงโนมถวงของโลกได 
 เกรด 3   มีการเคลื่อนไหวไดเต็มพิสัยการเคลื่อนไหว และสามารถเคล่ือนไหวตานแรงโนมถวง 
      ของโลกได  
 เกรด 4   สามารถเคลื่อนไหวตานแรงของผูตรวจไดไมเต็มที่ แตเต็มพิสัยการเคลื่อนไหว  
 เกรด 5   กำลังกลามเนื้อปกติ สามารถออกแรงตานไดเต็มที่ตลอดพิสัยการเคลื่อนไหว 

ภาคผนวกที่ 5 

visual analogue scale13  

 
การประเมินระดับของอาการปวด มีคะแนนตั้งแต 0 – 10 เรียงจากนอยไปหามาก  
ไมมีอาการปวด       อาการปวดรุนแรง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาคผนวกที่ 6 
เกณฑการประเมินคุณภาพการเคลื่อนไหวของสวนแขนและขา 

(Quality of movement)10 

 
 Loss  หมายถึง  ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดเลย 
 Poor  หมายถึง  ควบคุมการเคลื่อนไหวไดเพียงบางสวน 
 Fair   หมายถึง  สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดดีพอควร 
 Good หมายถึง  สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดใกลเคียงกับปกติ 
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ภาคผนวกท่ี 7 
เกณฑการประเมินระดับความสามารถ 

ในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรม (Function)10 

 

Maximum assistance  หมายถึง  ไมสามารถชวยเหลือตนเองในการเคล่ือนไหวใดๆ ไดเลย  
   ตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นทั้งหมด 
Moderate assistance  หมายถึง  สามารถชวยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมบางสวนได 
Minimal assistance  หมายถึง  สามารถชวยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมไดเกือบท้ังหมด 
   โดยอาศัยความชวยเหลือเพียงเล็กนอย 
Contact guarding  หมายถึง  ยังมีแนวโนมตองการความชวยเหลือ ผูตรวจสัมผัสตัว 

  แตไมไดใหความชวยเหลือใดๆ 
Close guarding  หมายถึง  มีแนวโนมตองการความชวยเหลือบาง ผูตรวจไมไดสัมผัสตัว  

  แตคอยระวังอยูใกลๆ 
Supervision  หมายถึง  ตองการใหผูตรวจคอยระวังอยูหางๆ เพื่อความปลอดภัย 
Independent  หมายถึง  สามารถทำ function ตางๆ ไดดวยตนเอง และอยาง 
   ปลอดภัย  

ภาคผนวกท่ี 8 

ความสามารถในการทรงตัว (Balance)10 

 

1. Sitting balance 
1.1 Static sitting balance 
  วิธีที่  1  นั่งบนเกาอี้หรือเตียงแข็ง เทาวางบนพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไมเอียงไปดานใด 
      ดานหน่ึง  
  วิธีที่ 2  นั่งบนเกาอี้หรือเตียงแข็ง เทาลอยพนพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไมเอียงไปดานใด 
       ดานหน่ึง  
1.2 Dynamic sitting balance 
  วิธีที่ 1  นั่งบนเกาอี้หรือเตียงแข็ง เทาวางบนพื้น ใหยกมือขางเดียวหรือประสานมือ 
     ทั้งสองขางเขาดวยกัน แลวเคล่ือนไปในทิศทางตางๆ เชน ดานหนา ดานซาย  
     ดานขวา ดานบนและดานลาง เปนตน 
  วิธีที่ 2  นั่งบนเกาอี้หรือเตียงแข็ง เทาลอยพนพื้น กอดอก ใหผูตรวจจับพยุงท่ีบริเวณไหล 
     ทั้งสองขางแลวเคลื่อนไปในทิศทางตางๆ เชน ดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวา  
     หมุนไปดานซายและหมุนไปดานขวา เปนตน 
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2. Standing balance 
2.1 Static standing balance 
  ยืนโดยไมมี support ศีรษะและลำตัวตรง สะโพกและเขาเหยียดตรง 
2.2 Dynamic standing balance 
  วิธีที่ 1  ยืนโดยไมมี support ใหเอื้อมมือไปแตะท่ีเปาหมายในทิศทางตางๆ เชน ดานหนา 
      ดานซาย ดานขวา เปนตน 
  วิธีที่ 2  ยืนโดยไมมี support กอดอก ใหผูตรวจจับพยุงท่ีบริเวณไหลทั้งสองขางแลวเคล่ือน 
      ไปในทิศทางตางๆ เชน ดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวา เปนตน 
 

เกณฑการประเมิน 
 Zero  หมายถึง  ไมสามารถทรงตัวไดเองเลย ตองอาศัยความชวยเหลือทั้งหมด 
 Poor  หมายถึง  สามารถทรงตัวไดโดยอาศัยการพยุง  
 Fair   หมายถึง  สามารถทรงตัวไดโดยไมตองอาศัยการพยุง แตไมสามารถทรงตัวไดเมื่อ 
       ถูกรบกวน และไมสามารถถายน้ำหนักได  
 Good  หมายถึง  สามารถทรงตัวไดดีโดยไมตองอาศัยการพยุง และสามารถรักษาสมดุล 
       ไดดีพอควรเมื่อมีการถายน้ำหนัก 
 Normal หมายถึง  สามารถทรงตัวไดดีและมั่นคงโดยไมตองอาศัยการพยุง และสามารถ 
       รักษาสมดุลไดดีเมื่อมีการถายน้ำหนัก 

ภาคผนวกที่ 9 

การประเมิน Coordination10 

 

1. Finger to nose test 
ทานอนหงาย / ทาน่ัง กางแขนขางหนึ่งออกไปทางดานขางขนานกับพื้น แลวเคลื่อนมือเอานิ้วชี้มา 

แตะที่ปลายจมูกตนเอง ทาเริ่มตนอาจปรับเปล่ียนได เพื่อตรวจในระนาบการเคล่ือนไหวอื่นๆ 

2. Alternate nose to finger test 
ทานอนหงาย / ทาน่ัง ใหเอานิ้วชี้มาแตะที่ปลายจมูกตนเองแลวเอามาแตะที่นิ้วชี้ของผูตรวจ ตำแหนง

ของน้ิวชี้ผูตรวจอาจเปล่ียนแปลงได เพ่ือประเมินความสามารถของผูปวยในการเปล่ียนระยะ ทิศทางและแรง 
ของการเคลื่อนไหว 

3. Finger opposition test 
ทานอนหงาย / ทาน่ัง ใหเอานิ้วโปงแตะกับนิ้วชี้ในลักษณะ opposition แลวแตะไลไปเร่ือยๆ ทีละนิ้ว 

ตามลำดับ อาจใหทำดวยความเร็วที่เพิ่มขึ้น 
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4. Pronation / supination test 
ทานอนหงาย / ทาน่ัง งอขอศอก 90 องศา ตนแขนแนบลำตัว แลวคว่ำ – หงายมือสลับกันอยาง

รวดเร็ว  

5. Tapping (hand) test 
ทาน่ัง วางมือบนหนาขาแลวใหเคาะปลายนิ้ว โดยไมยกขอมือ 

6. Tapping (foot) test 
ทาน่ัง เทาวางราบกับพื้น ใหเคาะเทาลงบนพื้น โดยไมยกสนเทาขึ้น 

7. Alternate heel to knee, heel to toe test 
ทานอนหงาย ยกขาขางหน่ึงขึ้น เอาสนเทาแตะที่เขาและแตะที่นิ้วหัวแมเทาดานตรงขามสลับกัน 

8. Heel on shin test 
ทานอนหงาย ยกขาขางหนึ่งขึ้น เอาสนเทามาแตะบนหนาแขงของขาดานตรงขาม แลวเล่ือนสนเทา 

ขึ้น – ลงไปตามหนาแขง 

9. Fixation or position holding test 
ทาน่ัง ใหยกแขนทั้งสองขางข้ึนระดับไหล คางไว 
ทาน่ัง ใหเหยียดเขาตรงคางไว 
 

เกณฑการประเมิน  
 เกรด 0  หมายถึง  ไมสามารถทำกิจกรรมการทดสอบไดเลย 
 เกรด 1  หมายถึง  ทำการเคลื่อนไหวไดยากมากอยางเห็นไดชัดเจน ไมเปนจังหวะ มีการสั่น 

      เกิดข้ึน มีการเคลื่อนไหวอื่นเกิดรวมดวย  
 เกรด 2  หมายถึง  ทำการเคลื่อนไหวไดสำเร็จ โดยมีความยากลำบากปานกลาง การเคลื่อนไหว 

      ไมเปนจังหวะ และการทำการเคล่ือนไหวจะแยลงเม่ือเปล่ียนความเร็ว 
      ในการทำ 

 เกรด 3  หมายถึง  ทำการเคลื่อนไหวไดสำเร็จ โดยมีความยากลำบากเพียงเล็กนอย 
  เกรด 4  หมายถึง  ทำไดเปนปกติ 
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ภาคผนวกท่ี 10 

Traditional gait pattern10 

 
Stance phase 

 Heel strike Foot flat Midstance Toe off 

Hip Flexion 30 องศา Flexion 30 - 5 องศา Hyperextension  Neutral 

   10 องศา - Neutral 

Knee Flexion 0 – 15 องศา Extension 15 – 5  Flexion 5 – 0 องศา Flexion 0 – 40 องศา 

  องศา (Neutral) 

Ankle Plantar flexion  Plantar flexion 15 Dorsiflexion 10 -  Dorsiflexion 15 องศา -  

 0 – 15 องศา องศา - Dorsiflexion  15 องศา Plantar flexion 20 

  10 องศา  องศา 

 

 Swing phase 

 

 Acceleration Midswing Deceleration 

Hip Flexion 20 - 30 องศา Flexion 30 องศา - Neutral Neutral 

Knee Flexion 40 - 60 องศา Extension 60 – 30 องศา Extension 30 – 0 องศา 
Ankle Dorsiflexion - Neutral Neutral Neutral 
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 การตอบสนอง การกระตุน 
 ระยะของ 
 การรูสึกตัว  

 

 ภาคผนวกท่ี 1130 

การกระตุนการรูสึกตัว 
 

การกระตุนการรับสัมผัส 

 

 

Stage 1 ไมตอบสนอง  •• กระตุนดวยความเจ็บปวด (pain) เชน ดึงผม หนวด เครา  

     ผูปวยเบาๆ 

  •• กระตุนดวยการสัมผัสลึก (heavy touch) เชน ใชแปรง 

  ขนนุมปดหรือใชมือกดบริเวณขอตอหรือผิวหนัง 

  •• กระตุนดวยอุณหภูมิ (temperature) เชน ใชถุงพลาสติก 

  บรรจุน้ำแข็ง ใชแทงน้ำแข็งหรือฟองน้ำชุบน้ำอุนกระตุน 

  รางกายผูปวย 

  •• กระตุนดวยแรงสั่นสะเทือน (vibration) เชน vibrator 

  หมายเหตุ : ระวังการใชอุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดหรือการ 

  กระตุนที่รุนแรงเกินไปอาจกออันตรายตอผิวหนังหรือ 

  กระตุนภาวะเกร็ง 

Stage 2 มีการตอบสนองทั้ง กระตุนเหมือนใน Stage 1 โดยกระตุนนาน 10 นาที  

 แบบ flexion extension  หมายเหตุ : หากผูปวยเกร็งมากหลังการกระตุนใหหยุดการ 

  กระตุน 2-3 วัน แลวลองกระตุนอีกครั้ง ตรวจปจจัยอื่นๆ ที่ 

  ทำใหเกร็ง เชน ทองผูก มีไข 

Stage 3 งอหรือขยับแขนขาหนี ลดการกระตุนดวย pain และ ice ลง และเพิ่มการกระตุน 

 สิ่งกระตุน ดวย hand brushing การนวด (massage) โดยกระตุนนาน 

  ครั้งละประมาณ 10 นาที 

Stage 4 รูตำแหนงของสิ่งกระตุน ลดการกระตุนดวยการนวดและลดการกระตุนดวย vibrator 

 ทางการสัมผัส และ ice ลง โดยกระตุนนานครั้งละประมาณ 10 นาที 

Stage 5 สามารถแยกแยะสัมผัส กระตุนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะตอบางสัมผัสที่ยังบกพรองอยู 

 ที่ไดรับ ซึ่งมักไดแก การรับรูอุณหภูมิและแรงสั่นสะเทือน 
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 การตอบสนอง การกระตุน 
 ระยะของ 
 การรูสึกตัว  

 

 

การกระตุนการมองเห็น 

 

 

Stage 1 ไมตอบสนอง กระตุนดวยไฟฉายที่ตาทีละขาง โดยถือใหหางจากตาผูปวย  
  10-15 ซม. และกระตุนนาน 1 วินาที (นับ 1-5 ) จากนั้น 
  เคลื่อนไฟฉายออก กระตุนซ้ำจนครบ 12 ครั้ง แลวเปล่ียน 
  ไปกระตุนตาอีกขาง 
  หมายเหตุ : งดกระตุนในผูที่มีแผลที่ตาหรือเปลือกตา และ 
  สามารถกระตุนไดในผูปวยที่ไมสามารถลืมตาได 

Stage 2 เร่ิมมีการตอบสนองของ •• กระตุนดวยไฟฉายที่ตาทีละขาง ในทิศทางตางๆ กัน 
 มานตาตอแสง แตยังไมหัน เชน vertical, horizontal, diagonal โดยเคลื่อนไฟฉายมาหยุด 
 หาแสงและกะพริบตา ตรงกลางสายตา (centre point) กอนเคลื่อนไปจุดอื่นและ 
  ถือไฟฉายใหหางจากตาผูปวย 10-15 ซม.  

  •  • กระตุนใหผูปวยดูโทรทัศน โดยวางโทรทัศนในตำแหนง 
  ดานหนาหางจากผูปวยพอประมาณ และเปดเสียงดังกวา 
  ปกติเล็กนอย 

Stage 3 มานตาหดตัวตอบสนอง •• กระตุนดวยอุปกรณที่เปนแสงสีตางๆ โดยเคล่ือนไป 
 ตอแสงหรือตอบสนอง โดย ในทิศทางตางๆ กัน เชน vertical, horizontal, diagonal 
 กะพริบตาตอการสัมผัส  ถืออุปกรณใหหางจากตาผูปวย 15-20 ซม. ขยับอุปกรณ 
 แสงและวัตถุ กระตุนชาๆ พรอมบอกทิศทางที่จะเคล่ือนไป 

  •• กระตุนดวยการใหผูปวยดูโทรทัศน ที่วางในตำแหนงที่เห็น 
  ไดชัดเจน เปนระยะเวลา 30 นาที 

Stage 4 เร่ิมควบคุมการเคลื่อนไหว •• กระตุนดวยภาพที่มีขนาดใหญ สีสดใส เชน สีแดง เหลือง 
 ของลูกตา หันศีรษะมองตาม อาจใชภาพบุคคลเดี่ยวหรือภาพหมู (ไมเกิน 3 คน) โดยควร 
 และจองมองแสงหรือวัตถุ เปนภาพบุคคลที่ผูปวยคุนเคยและเปนภาพที่กระตุนใหเกิด 
 ไดชั่วคราว ความรูสึกตางๆ 

  •• กระตุนดวยบัตรคำ เชน บัตรที่มีชื่อผูปวย ชื่อสมาชิกใน 
  ครอบครัว หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นักกีฬา นักการเมือง  
  โดยควรใชอักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง ตัวอักษรควรสูง 
  ไมนอยกวา 3 ซม. และเปนอักษรตัวหนา 

  •  • กระตุนใหผูปวยมองหนา สบตาผูบำบัด 
Stage 5 สบตาได และแยกแยะ เพิ่มความหลากหลายของรูปภาพและบัตรคำที่ใช 
 สิ่งเราทางสายตาได กระตุนผูปวย 
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 การตอบสนอง การกระตุน 
 ระยะของ 
 การรูสึกตัว  

 

 

การกระตุนการไดยิน 

 

 

Stage 1 ไมมีการตอบสนอง กระตุนดวยนกหวีด เครื่องเขยา กลอง หรืออุปกรณใหเสียง 
  อื่นๆ โดยถืออุปกรณใหหางจากหูผูปวยประมาณ 30 ซม.  
  และกระตุนนาน 5 วินาทีตอครั้ง นาน 1 นาที (โดยกระตุนใน 
  ผูที่มีแผลหรือผาพันแผลบริเวณศีรษะและใบหู) 

Stage 2 กะพริบตาหรือขมวดคิ้ว •• กระตุนดวยอุปกรณที่ใหเสียง เชน นกหวีด อุปกรณเขยา 
 เมื่อไดยินเสียง  กลอง โดยถืออุปกรณหางจากหูผูปวยประมาณ 30 ซม. 

  •  • กระตุนดวยเสียงบุคคลที่ผูปวยคุนเคย เสียงรองของสัตว 
  ชนิดตางๆ เสียงยานพาหนะตางๆ โดยอาจกระตุนดวยการ 
  ใหผูปวยใสหูฟงหรือเปดจากเทปบันทึกเสียง 

  •  • พูดคุย เลาเร่ืองตางๆ ใหผูปวยฟง และเพิ่มเวลาขึ้นตามลำดับ 
Stage 3 หันศีรษะหนีเสียง กระตุนดวยวิธีการเดียวกับ stage 2 และเพิ่มระยะหาง 
  ระหวางอุปกรณที่ใหเสียง กับผูปวย 
Stage 4 รูแหลงที่มาของเสียงและ กระตุนดวยวิธีการเดียวกับ stage 3 
 เริ่มตระหนักรูตอเสียง 
Stage 5 เริ่มเขาใจความหมายของ กระตุนดวยวิธีการเดียวกับ stage 3  
 ภาษาพูดที่ไดยิน 

ภาคผนวกท่ี 1216,18,21,22,26 

การประเมินการทำงานของมือ (Hand Function assessment)  
 

ความสามารถของการทำหนาที่ของแขนและมือ ประกอบดวย 
 
Reach out    Grasp / prehension       Carry / hold Release 
 

Prehension ability ประกอบดวย 
 1. Hook grasp เชน การหิ้วกระเปา 
 2. Spherical grasp เชน การหยิบลูกเทนนิส 
 3. Cylindrical grasp เชน การจับแกวน้ำ และ/หรือ การจับดามตะหลิว 
 4. Lateral pinch เชน การจับลูกกุญแจ 
 5. Palmar pinch เชน การหยิบเม็ดยา 
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 6. Tripod pinch เชน การจับดินสอ / ปากกา 
 7. Tip to tip pinch เชน การหยิบเข็มเย็บผา  
 8. Communication เชน ชู 2 นิ้ว แสดงสัญลักษณ 
 9. Support เชน ใชฝามือยันขางลำตัวกันลม 
 10. Bilateral palmar เชน การประคองถวยกาแฟ 
 11. Strike เชน การกำมือตอสู  
  ตัวอยางแบบประเมินมาตรฐานเชน Jebsen-Taylor test of hand function 

ภาคผนวกท่ี 13 
การประเมินการควบคุมการเคลื่อนไหว  
(Voluntary movement control) 

 

Functional Motion of the Hemiparetic Upper Extremity Evaluation เปนการประเมิน 
การเคล่ือนไหวสวนของรยางคทอนบน ซึ่งประกอบดวย แขน มือ รวมถึงน้ิวมือทุกนิ้วนั้นมีหลายขอตอ (joint)  
ที่มีการเคล่ือนไหว กิจกรรมสวนใหญตองใชการเคล่ือนไหวในหลายทิศ แตกิจกรรมบางอยางมีการเคล่ือนไหว 
ขอตอในมุม หรือทิศทางเดียว ประกอบดวย 

1.  Active ROM (individual muscle groups) 

2.  Prehension ability (ภาคผนวกที่ 10) 
3.  Movement patterns independent of synergy ไดแก 
  3.1. Shoulder flexed with elbow extended 
  3.2. Shoulder abducted with elbow extended 
  3.3. External rotation of shoulder with elbow flexed, shoulder adducted  
  3.4. Hand to sacrum 
  3.5. Touch shoulder of same side 
  3.6. Supinate forearm with elbow extended 
  3.7. Hold wrist stable during finger flexion/ extension 
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ภาคผนวกท่ี 1426 

การประเมินการรับความรูสึก 
 

 ชนิดของการรับความรูสึกทางกาย  

 (somatic sensation) วิธีการประเมิน 
Superficial sensation 
•• Pain ใชวัตถุปลายแหลม เชน ไมจิ้มฟน ทิ่มเบาๆ บนผิวหนัง 
•• Light touch ใชแปรงขนนุม หรือสำลีลูบเบาๆ บนผิวหนัง 
•• Pressure ใชปลายนิ้วหรือปลายยางลบดินสอกดลงบนผิวหนัง 
•• Temperature ใชหลอดแกวหรือหลอดโลหะบรรจุน้ำรอนและเย็นอยางละ 
 หลอด โดยใหน้ำรอนมีอุณหภูมิระหวาง 40-45 oc และ 
 น้ำเย็นมีอุณหภูมิระหวาง 5-10 oc สัมผัสบนผิวหนังผูปวย 
 สลับกันไปมาแบบสุม 
Deep Sensation 
•• Proprioception จับสวนของแขนขาใหขอตอที่ตองการทดสอบเคลื่อนไหวใน 
 ทิศทางตางๆ และคงทานั้นไว และถามผูปวยวาขอตอนั้น 
 อยูในลักษณะใด 
•• Kinesthesia จับสวนของแขนขาใหขอตอที่ตองการทดสอบเคลื่อนไหวใน 
 ทิศทางตางๆ อยางชาๆ และถามผูปวยวาขอตอนั้นกำลัง 
 เคลื่อนไหวในทิศทางใด 
Cortical sensation 
•• Tactile localization ใชปลายนิ้วมือสัมผัสหรือแตะบนผิวหนังของผูปวยแลวถาม 
 ผูปวยวาแตะถูกบริเวณไหน ใหผูปวยบอกหรือชี้ 
•• Stereognosis ใหผูปวยใชมือคลำสิ่งของท่ีรูจักคุนเคยในชีวิตประจำวัน เชน  
 ลูกกุญแจ เหรียญ หวี เปนตน โดยไมใหผูปวยมองเห็นวัตถุ 
 แลวใหผูปวยบอกวาสิ่งของท่ีคลำนั้นคืออะไร  
•• Two - point discrimination ใชวงเวียนปลายแหลมทั้ง 2 ดาน หรือ Aesthesiometer  
 กดลงบนผิวหนังของผูปวยแลวถามผูปวยวารูสึกถูกกด 1  
 หรือ 2 จุด เมื่อผูปวยตอบไดคอยๆ ลดระยะหางระหวาง  
 2 จุดสัมผัสลงเรื่อยๆ เพื่อหาระยะหางที่นอยที่สุดที่ผูปวย 
 สามารถแยกแยะได ซึ่งโดยปกติ บริเวณปลายนิ้วมีคา 
 ประมาณ 3-5 มม. บริเวณ middle และ proximal  
 phalanges มีคาประมาณ 5-9 มม. 
•• Graphesthesia ใชปลายนิ้วหรือปลายดานบนของดินสอหรือปากกาเขียน 
 ตัวอักษรหรือตัวเลขหรือรูปทรงงายๆ ลงฝามือหรือแผนหลัง 
 ของผูปวยแลวใหผูปวยบอกวาเปนอะไร 
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การรายงานผล 
Intact   หมายถึง  มีการตอบสนองตอการทดสอบปกติ คือ ตอบสนองไดไวและ 
       ถูกตอง 100 % 
Impaired  หมายถึง  มีการตอบสนองแตชา หรือตอบสนองไมแนนอน มีตอบผิดบาง 
Absent / Loss หมายถึง  ไมมีการตอบสนองเลย สูญเสียการรับความรูสึกชนิดที่ทดสอบ 
       บริเวณนั้นโดยสิ้นเชิง 
 

ภาคผนวกท่ี 1522 

Visual Processing Skills  
 ประกอบดวย 

1. ความคมชัดของการมองเห็น (visual acuity) 
2. การอยูในแนวเดียวกันของลูกตา (ocular alignment) 
3. การเพงสายตาอยูกับที่ (visual fixation) 
4. ลานสายตา (visual field) 
5. การเคลื่อนไหวตาอยางรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีก™จุดหนึ่ง (saccadic eye movement) 

ภาคผนวกท่ี 1626,29 

Perceptual evaluation 
ปญหาดานการรับรู (perceptual deficits)  

 ปญหาการรับรูในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก จำแนกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 
1. Body image / body scheme disorder 

  •• Body image disorder / simultagnosia 

  •• Unilateral spatial neglect / visual spatial neglect 

  •• Right-left discrimination 

  •• Anosognosia 

  •• Finger agnosia 
2. Spatial relation syndromes 

  •• Figure ground discrimination 

  •• Form constancy 

  •• Spatial relationship 

  •• Topographical disorientation 

  •• Depth and distance perceptual deficits 
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3. Apraxias 

 •• Constructional apraxia 

 •• Dressing apraxia 

 •• Ideomotor apraxia 

 •• Ideational apraxia 

4. Agnosia  

 •• Visual object agnosia 

 •• Tactile agnosia / astereognosis 

 •• Auditory agnosia 

 •• Prosopagnosia 
 

ภาคผนวกท่ี 1726,29 

Cognitive Evaluation 

 
ปญหาดานความสามารถทางสติปญญา (cognitive function deficits) ประกอบดวย 
1. Level of Arousal 
2. Orientation 
3. Recognition 
4. Attention Span 
5. Initiation of Activity 
6. Termination of Activity 
7. Memory 
8. Sequencing 
9. Categorization 
10. Concepts Formation 
11. Spatial Operation 
12. Problem Solving 
13. Learning 
14. Generalization 
ตัวอยางแบบประเมิน เชน LOTCA, PRPP (Thai version), MMSE-Thai 2002 เปนตน 
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 กิจกรรม/ คะแนน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

1. Feeding (การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไวใหเรียบรอยตอนา)นา) 
  0  =  ไมสามารถตักอาหารเขาปากได ตองมีคนปอนให 
  5 =  ชวยใชชอนตักอาหารไวให หรือตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ไวลวงหนา 
  10  = ตักอาหารและชวยตัวเองไดปกติ 
2. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเกาอี้) 
  0  =  ไมสามารถน่ังได (นั่งแลวจะลมเสมอ) หรือตองใชคนสองคน 
    ชวยกันยกขึ้น 
  5  =  ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะนั่งได เชน ตองใชคนที่ 
     แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน หรือใชคนทั่วไป 2 คนพยุง หรือดัน  
     ขึ้นมาจึงจะนั่งอยูได 
  10  =  ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทำตาม หรือชวยพยุง  
    เล็กนอย หรือตองมีคนดูแลความปลอดภัย 
  15  =  ทำไดเอง 
3. Grooming (ลางหนา หวีผม แปรงฟน โกนหนวด ในระยะ 24-48  
 ชั่วโมงท่ีผานมา) 
  0  =  ตองการความชวยเหลือ 
  5  =  ทำไดเอง (รวมทั้งที่ทำไดเองถาเตรียมอุปกรณไวให) 
4. Toilet Use (การเขาหองน้ำ) 
  0  =  ชวยตัวเองไมได 
  5  =  ทำเองไดบาง (อยางนอยทำความสะอาดตัวเองไดหลังเสร็จธุระ)  
     แตตองการความชวยเหลือในบางสิ่ง 
  10  =  ชวยตัวเองไดดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถสวมไดเอง ทำความสะอาด 
    ไดเรียบรอยหลังจากเสร็จธุระแลว ถอดใสเสื้อผาไดเรียบรอย) 
5. Bathing (การอาบน้ำ) 
  0  =  ตองมีคนชวย หรือทำให 
  5  =  อาบน้ำไดเอง 

ภาคผนวกท่ี 18 

The Barthel index of activities of daily living 

า

ู
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 กิจกรรม/ คะแนน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

6. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในหองหรือบาน) 
  0  =  เคลื่อนที่ไปไหนไมได 
  5  =  ตองใชรถเข็นชวยตัวเองใหเคลื่อนที่ไดเอง (ไมตองมีคนเข็นให)  
    และจะตองเขาออกมุมหรือประตูได 
  10 =  เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนชวย เชน พยุง หรือบอกใหทำตาม 
    หรือตองใหความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย 
  15 =  เดินหรือเคลื่อนที่ไดเอง 
7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ขั้น) 
  0  =  ไมสามารถทำได 
  5  =  ตองการคนชวยเหลือ 
  10 = ขึ้นลงไดเอง (ถาตองใชอุปกรณชวยเดิน เชน walker  
    จะตองเอาขึ้น-ลงไดดวย) 
8. Dressing (การสวมใสเสื้อผา) 
  0  =  ตองมีคนสวมใสให ชวยตัวเองไมไดเลยหรือไดนอย 
  5  =  ชวยตัวเองไดราวรอยละ 50 ที่เหลือตองมีคนชวย 
  10 =  ชวยตัวเองไดดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใสเสื้อผาที่ 
     ดัดแปลงใหเหมาะสมก็ได) 
9. Bowels (การกลั้นอุจจาระในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
  0  =  กลั้นไมได หรือตองการสวนอุจจาระอยูเสมอ 
  5  =  กลั้นไมไดเปนบางคร้ัง (ไมเกิน 1 ครั้งตอสัปดาห) 

  10 =  กลั้นไดปกติ 
10. Bladder (การกลั้นปสสาวะในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
  0  =  กลั้นไมได หรือใสสายสวนปสสาวะและไมสามารถดูแลเองได 
  5  =  กลั้นไมไดเปนบางคร้ัง (ไมเกินวันละ 1 ครั้ง) 
  10  =  กลั้นไดปกติ 

 

Total (0-100) : Interpretation of Score 
0-20   =  Very severely disabled 
25-45   =  Severely disabled 
50-70   =  Moderately disabled 
75-90   =  Mildly disabled 
100    =  Physical independent, but not necessarily or socially independent 

ู
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ภาคผนวกท่ี 1925 

แบบประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผูปวย / ผูพิการที่ศูนยสิรินธรเพ่ือ 

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ (SNMRC Functional Assessment) 
 

 หัวขอหลัก รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หมวดที่ 1 Feeding 1.  ดื่มน้ำ 
 2. รับประทานอาหาร 
หมวดที่ 2 Grooming 3. แปรงฟน 
 4. ลางหนา 
 5. ลางมือ 
 6. หวีผม 
หมวดที่ 3 Cleaning 7. อาบน้ำ - เช็ดตัว 
 8. สระผม - เช็ดผม 
 9. ทำความสะอาดหลังขับถาย 
หมวดที่ 4 Dressing 10. ถอดเสื้อ 
 11. ถอดกางเกง 
 12. ถอดถุงเทา - ถอดรองเทา 
 13. ใสเสื้อ 
 14. ใสกางเกง 

 15. ใสถุงเทา - ใสรองเทา 
หมวดที่ 5 Bowel & Bladder  16.  ควบคุมการขับถายปสสาวะ 
management 17. ควบคุมการขับถายอุจจาระ 
หมวดที่ 6 Mobility 18. พลิกตัวบนเตียง 
 19. ลุกข้ึนนั่ง 
 20. ทรงตัวในทานั่งและทาทางในการน่ัง 
 21. ลุกข้ึนยืน 
 22. ทรงตัวในทายืน 
 23. เคลื่อนยายตัว 
หมวดที่ 7 Walking 24. เดินบนทางราบ 
 25. เดินบนทางลาดเอียง 
 26. ขึ้น - ลงบันได อยางนอย 12-14 ขั้น 

หมวดท่ี 8 Communication 27. ฟงเขาใจในการสื่อสารกับบุคคลอื่น 
 28. แสดงออกทางภาษา 
หมวดที่ 9 Social &  29. ปฏิสัมพันธทางสังคม 
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 หัวขอหลัก รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
Cognition 30. แกไขปญหา 
 31. ความจำ 
 32. คำนวณ 
หมวดที่ 10 IADL 33. เตรียมอาหาร 
 34. ทำความสะอาดที่พักอาศัย 
 35. กินยา 

รายละเอียดเกี่ยวกับการใหคะแนนแบบประเมินความสามารถ 

ในการทำกิจกรรมของผูปวย / คนพิการที่ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 

ทางการแพทยแหงชาติ (SNMRC Functional Assessment) 
 

 คะแนน คำอธิบาย 

 5 Complete independent ทำกิจกรรมนั้นๆไดทุกข้ันตอนภายในเวลาพอสมควร  
   ไมตองดัดแปลงวิธีการ ไมตองใชเครื่องชวย และมีความ 
   ปลอดภัยในการกระทำ 
 4 Independent with assist โดยระบุวา assist โดย device หรือ supervision  
   กลาวคือ สามารถทำกิจกรรมนั้นไดเองแตอาจใชเวลา 
   มากกวาปกติ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย 
   อยูบาง อาจตองดัดแปลงวิธีการ อาจตองใชเครื่องชวย  
   หรืออาจตองมีผูคอยระวัง ชี้นำ คะยั้นคะยอ แตผูชวยเหลือ 
   ไมไดออกแรงชวยทำกิจกรรมนั้น 
 3 Independent with ผูปวยชวยเหลือตนเองไดมากกวา 50% ออกแรงทำเอง  
  minimal assist ตองการผูชวยเหลือเล็กนอย 
 2 Independent with  ผูปวยชวยเหลือตนเองไดนอยกวาหรือเทากับ 50%  

  moderate assist ตองการผูชวยเหลือมาก 
 1 Dependent ผูปวยชวยเหลือตนเองไมไดเลย 
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คะแนนรวมจากการประเมิน SNMRC Functional Assessment 
 

 ระดับความสามารถ ระดับ ชวงคะแนน 

Complete Independent  5 175 
Independent with assistance 4+ 160-174 
 4 144-159 
 4- 129-143 
Independent with minimal assistance 3+ 114-128 
 3 98-113 
 3- 83-97 
Independent with moderate assistance 2+ 67-82 
 2 51-66 
 2- 36-50 
Dependent 1 35 

ภาคผนวกท่ี 20 

การปรับสภาพบานและส่ิงแวดลอม 
  
 การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาพของท่ีอยูอาศัยท้ังบริเวณภายในและภายนอก

อาคารบริเวณบาน 

  

 อุปกรณ / สิ่งอำนวยความสะดวก ลักษณะ 

1. ทางเขาสูตัวอาคาร  ••  ควรเปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน หากเปนพื้นตางระดับ ควรมีทางลาด  

  •  •  ทางลาดควรมีความชันไมเกิน 5 องศาหรืออัตราสวนความสูงตอ 
    ความยาวไมนอยกวา 1 ตอ 12  

  •  •  ความกวางของทางลาดควรมากกวา 1.20 เมตร สำหรับเดินทาง 
    เดียวและ 1.80 เมตร สำหรับเดินสวนทาง (รถเข็น) 

  •  •  ทางลาดมีความสูงเกิน 15 ซม. ตองทำราวเกาะทั้ง 2 ขาง  

  •  •  ทางลาดยาวเกิน 10 เมตรหรือมีทางลงสูถนนโดยตรง ตองออกแบบ 
    ใหมีที่พักหรือทำแบบหักมุม ซึ่งควรมีพื้นที่อยางนอย 1.5 x 1.5 
    ตารางเมตร  
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อุปกรณ / สิ่งอำนวยความสะดวก ลักษณะ 

2. บันได  ••  สูง 14 ซม. และกวาง 32 ซม. 

  •  •  มีราวบันไดทั้ง 2 ขาง ความสูงของราวเกาะคือ 90 ซม.จากพื้น  
   สำหรับผูใหญและสูง 75 ซม. จากพื้นสำหรับเด็ก  

  •  •  ราวบันไดควรมีเสนผาศูนยกลาง 1.25 ซม. ถึง 5 ซม. และผิวเรียบ 
   ไมลื่น  

  •  •  มีอักษรเบรลลบอกช้ันที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของราวบันได 

3. ประตู  ••  ไมควรมีธรณีประตู  

  •  •  กรณีมีธรณีประตูขอบท้ังสองดานควรลาดเอียง และกวางไมนอยกวา  
   85 ซม. 

  •  •  กวางมากกวาความกวางของรถเข็น 

  •  •  ควรเปนแบบเล่ือนปด-เปดอัตโนมัติ  

4. อุปกรณและเครื่องใชภายในบาน  ••  เตียงควรมีความสูงเทากับความสูงของท่ีนั่งรถเข็น  

  •  •  โตะหรือเคานเตอรควรสูงกวาที่พักแขนของรถเข็น 

  •  •  ชั้นวางของ สวิทชไฟ โทรศัพท สูงพอที่ผูใชลอเข็นเอื้อมถึง  

5. หองน้ำ/หองสวม ••  ประตูบานเลื่อนหรือบานพับ ไมมีธรณีประตู ติดอักษรเบรลลให 
    ทราบวาเปนหองน้ำหญิงหรือชาย  

  •  •  มีราวจับแนวนอนจากประตูทางเขาไปยังโถสวม 

  •  •  พื้นที่กวางพอที่รถเข็นเขาไปและเล้ียวกลับได (มากกวา 1.5 x 1.5 
    ตารางเมตร)  

  •  •  มีราวเกาะติดผนัง ราวเกาะสูง 80 - 90 ซม. ขนาดของราวเกาะ 
   ที่เหมาะสมประมาณ 3.8 ซม. และควรติดใหยื่นหางจากผนังมากกวา  
   3.8 ซม. 

  •  •  โถสวมควรเปนแบบชักโครกหรือใชเกาอี้นั่งถาย  

  •  •  อางลางหนา อางลางมือ สูง 80 ซม. และมีที่วางดานลางใหผูใช 
   ลอเข็นสอดเทาเขาไปได (68 ซม.)  

  •  •  มีสัญญาณไฟติดตั้งเพื่อเตือนภัยสำหรับคนพิการทางการไดยิน  
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ภาคผนวกท่ี 21 

การทดสอบความพรอมกอนการประกอบอาชีพ 
 (Prevocational Evaluation) 

 
 
การทดสอบความพรอมในการประกอบอาชีพน้ีจะกระทำตอเม่ือผูรับบริการมีความสามารถถึงหรือ

เกือบถึงความสามารถสูงสุดตามเปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation potential) ที่ไดกำหนดไว
สำหรับผูรับบริการรายนั้น การทดสอบในดานนี้จะแตกตางไปจากการทดสอบในการฟนฟูสมรรถภาพเพราะ 
จะเนนหนักในเรื่องความเร็วในการทำงาน ปริมาณงาน สมาธิในการทำงาน ความจำเปนในการเขาชวยเหลือและ
ความอุตสาหะในการทำงาน นักกิจกรรมบำบัดจะตองทดสอบศักยภาพทางดานรางกาย ความสามารถในการ
เรียนรูทั่ว ๆ ไป และความสามารถในการทำงานในสถานการณจำลองและสถานการณจริง ซึ่งวิธีในการทดสอบ 

นักกิจกรรมบำบัดจะใชกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงงานฝมือมาเปนสื่อในการทดสอบ โดยเนนประเมิน 
ในเร่ืองความสามารถดานตางๆ เชน ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ ความคลองแคลว ปริมาณงาน ความเร็ว 
ในการทำงาน รวมถึงทักษะตาง ๆ ในการคิดคำนวณและการรับรู ทั้งนี้การเลือกจะประเมินทักษะดานใด 
ควรพิจารณาจากลักษณะงานหรืออาชีพของผูปวยเปนหลัก 

 

ตัวอยางแบบประเมินสภาพรางกาย และความทนทานในการทำงาน 

Physical Capacities Evaluation 

  Name:  Date: 

 N G F P O Limits Comments 

1. Sitting 
 Standing 

 Walking 
 Stopping 
 Kneeling 
 Crouching 
 Crawling 
2. Climbing  
 Balancing 
3. Lifting (Unilateral) 
 Lifting (Bilateral) 
 Carrying 
 Pushing 
 Pulling 
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Physical Capacities Evaluation 

  Name:  Date: 

 N G F P O Limits Comments 

4. Reaching 
 Handling 
 Fingering 
 Feeling 
 Placing 
5. Talking 
 Hearing 
6. Seeing 
 a. Acuity 
 b. Depth perception 
 c. Field of vision 
 d. Accommodation 
 e. Colour vision 

การแปลผล 
O หมายถึง Unable to perform impractical.   
P หมายถึง Performed with assistance, improvement needed. 
F หมายถึง Performed without assistance, but improvement needed to be  
  adequate. 
G หมายถึง Adequate for practical performance even though affected by  
  disability. 
N หมายถึง Performance not affected by disability. 

1. Standing 
2. Sitting 

3. General mobility 
4. Fine work 
5. Rapid work 
6. Repetitive work 
7. Sequential work 
8. Stamina 

Functional Tolerance 

  Name:  Date: 

 N G F P O Limits Comments 
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 ภาคผนวกท่ี 22 

การทดสอบ Oral apraxia 
 

ออกคำสั่งใหทำตาม ทำไดทันที ตองทวนคำสั่ง ตองเลียนแบบ 

1. แลบลิ้นออกมา 
2. เอาลิ้นแตะจมูก 
3. เอาลิ้นแตะคาง 
4. กัดริมฝปาก 
5. ทำปากจู 
6. ทำแกมปอง 
7. ยิงฟน 
8. ทำฟนกระทบกันเบาๆ 
9. แกวงลิ้นไปมา ซาย-ขวา 
10. ผิวปาก 
11. ทำทาหนาวจนสั่น 
12. ยิ้ม 
13. กระแอม 
14. สงจูบ 
15. เลียริมฝปาก 

16. อาปากกวางๆ  
17. เปาลม 
18. แลบลิ้นออกหลายๆเที่ยว 
19. กระเดาะลิ้น 
20. ไอ 
22. ฮัมเพลง 
23. หอลิ้น 
24. ใชฟนกัดลิ้นเบาๆ 
25. ทำปากเบี้ยวซาย-ขวา 
26. ทำแกมปองขางเดียวซาย-ขวา 
27. เมมปาก 
28. ใชลิ้นเลียฟนบนดานนอก 
29. ใชลิ้นดันแกมซาย-ขวา 
30. ยื่นริมฝปากลาง 
  รวม 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน  11 หมายถึง  ทำถูกตองทันที 
คะแนน  10 หมายถึง  ถูกตองแตชา ไมมีการตอบสนองนานเกิน 5 วินาทีขึ้นไป 
คะแนน  9  หมายถึง  ทำผิดแลวแกไขถูกตองภายหลัง 
คะแนน  8  หมายถึง  ทำถูกบางสวน 
คะแนน  7  หมายถึง  ทำเกินที่สั่ง 
คะแนน  6 หมายถึง  พยายามที่จะพูดลองผิดลองถูก กอนทำถูกตอง จึงขยับไปมากอนพูด 
คะแนน  5 หมายถึง  ทำผิดทา 
คะแนน  4  หมายถึง  พยายามที่จะพูดแลวทำผิด 
คะแนน  3 หมายถึง  มีความพยายามที่จะพูดไมแตกตางกันในคำสั่งอื่นๆ 
คะแนน  2  หมายถึง  มีความเคลื่อนไหวและความสนใจเพียงเล็กนอย 
คะแนน  1  หมายถึง  ไมมีการตอบสนอง  
คะแนน  0  หมายถึง  ไมมีการรับรู  

1. Thai version : Porch Index of Commuicative Ability - PICA (Porch 1971)  
 (ศรีวิมล มโนเชี่ยวพิพิท) 
2. Thai version : Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia – MTDDA 
  (Schuell 1965, 1973) (Chantiempetch W.2002) 
3. Thai version : Boston Diagnostic Aphasia Examination – BDAE 
  (Good glass, 1972) (Koonchit S. 2004) 
4. Thai version : Token test (Doranzi & Vignoko, 1960-1970) 
  (ชนัตถ อาคมานน) 
5. Thai version : Western Aphasia Battery Test - WAB test  
 (Kertesz, 1982) (Teerapong W.2000) 
6. Thai version : Apraxia test for adult  
 (Sarankawin C.2002) 

ภาคผนวกท่ี 23 
แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับตรวจวินิจฉัยผูปวยผิดปกติทาง 

การสื่อความหมายเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาท 

(Standard test of aphasia) 

65

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



1. ควรทำความเขาใจถึงอารมณ จิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูปวย 
2. ไมปลอยใหผูปวยอยูคนเดียวนานๆ 
3. อยาปฏิบัติตนเหมือนกับผูปวยเปนเด็ก 
4. ใหโอกาสผูปวยไดชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 
5. พยายามใหผูปวยรูสึกอยากพูด เลือกเรื่องที่ผูปวยสนใจ มาพูดกับผูปวย 
6. พูดกับผูปวยชาๆ ชัดๆ ใชคำศัพทงายๆ พูดประโยคสั้นๆไดใจความ 
7. ไมควรติเตียนผูปวยบอยเกินไป เมื่อผูปวยพูดไมไดหรือใชคำผิด 
8. เมื่อฝกผูปวยควรใหผูปวยไดพักบอยๆ 
9. หลีกเล่ียงการใหความหวังในสิ่งท่ีทานเองยังไมทราบผล ถาตองการใหกำลังใจผูปวย ควรเนนถึง 

 ความกาวหนาในทักษะตางๆ ที่ผูปวยสามารถเขาใจได 
 

ภาคผนวกท่ี 24 
วิธีปฏิบัติตอผูปวยที่มีปญหาการสื่อสาร 

ขอ 1 คาใชจายเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุง เพื่อสรางสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  

   สามารถนำคาใชจายทั้งหมด x 2 เพื่อหักภาษีปลายปได 
ขอ 2 อาคารตอไปนี้จะตองมีอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ คือ 

   •   • อาคารของสถานสงเคราะหคนพิการหรือคนชรา 

   •   • สถานศึกษาสำหรับคนพิการ 

   •   • โรงพยาบาล 

   •   • โรงแรม 

   •   • หอประชุม 

   •   • สถานศึกษา 

   •   • สถานีขนสงมวลชน 

   •   • อาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกำหนดไว 
ขอ 3  ลักษณะสถานที่ตองมีอุปกรณอำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก 

   •   • สวนสาธารณะ สวนสัตว หรือสถานที่ทำนองเดียวกัน 

   •   • สถานท่ีอื่นใดท่ีไดจัดไววาเพื่อใหบริการสาธารณะ หรือใหประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดซึ่งอาจมี 
    คนพิการรวมอยูดวยไดใชบริการ 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

66

แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



 

 
 
ขอ 4 ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณอำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการน้ี ไดแก 

   •• รถยนตสาธารณะ 

   •   • รถที่ใชขนสงผูโดยสารประเภทการขนสงประจำทาง และไมประจำทาง 

   •   • รถไฟ หรือ รถไฟฟา 

   •   • เรือโดยสาร 
   •   • อากาศยาน 
ขอ 5 ลักษณะบริการสาธารณะท่ีตองมีอุปกรณอำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 

   •   • โทรศัพทสาธารณะ 

   •   • ไปรษณีย 
ขอ 6 อุปกรณที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ  

   ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด 
ขอ 7  จัดใหมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการดวย 
 
อุปกรณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมีในสถานที่พยาบาล ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) 

และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. 2544 ซึ่งไดแก 

 อุปกรณ/ 

 สิ่งอำนวยความสะดวก 
ลักษณะ หมายเหตุ 

1. ทางลาด •• พื้นผิวทางลาดใชวัสดุกันลื่น กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

 • • กวางไมนอยกวา 90 ซม. หนา 7, 8, 21, 22 

 • • ความลาดเอียง  

  •  • 1 : 12 ถาความยาวทางลาดนอยกวา 3 ม. 

  •  • 1 : 16 ถาความยาวทางลาด 3 – 6 ม. 

  •  • 1 : 20 ถาความยาวทางลาดมากกวา 6 ม. 

 • • มีราวจับทั้งสองขาง สูงจากพื้นไมนอยกวา 80 ซม. 

2. สถานที่จอดรถ  •• ใกลกับอาคารมากที่สุด กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

 • • จำนวน ถาที่จอดรถทั้งหมดมี 50 คัน จะตองมี 1 ที่  หนา 4, 12, 34 
  ถาที่จอดรถทั้งหมดมี 51-100 คัน จะตองมี 2 ที่ 
  แตถามากกวา 100 แตไมเกิน 200 ใหเพิ่มอีก 1 ที่  

 • • มีสัญลักษณคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว  
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อุปกรณ/ 

 สิ่งอำนวยความสะดวก 
ลักษณะ หมายเหตุ 

3. ลิฟท •• ประตูกวางไมนอยกวา 85 ซม. กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

 • • ขนาดของลิฟท กวาง x ยาว 1.10 x 1.40 ม. หนา 10, 11, 25, 26, 27 

 • • แผงควบคุมอยูสูงจากพื้น 0.90 – 1.20 ม. และ 
  มีอักษรเบรลลกำกับไวทุกปุม 

 • • มีราวจับจากพื้นสูงไมนอยกวา 80 ซม. 

 • • เม่ือลิฟทหยุดตามชั้นตาง ๆ ควรมีเสียงบอกเลข 
  ชั้นนั้น ๆ ภายในหองลิฟท 

 • • ถาลิฟทขัดของตองมีเสียง และควรมีไฟเตือนภัย 
  เปนไฟกะพริบท้ังภายนอกและภายในลิฟท 

4. หองน้ำ ที่อาบน้ำ •• ประตูเปนบานเลื่อนหรือบานพับ  กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

 หองสวม และ •• ไมมีธรณีประตู หนา 10, 11, 28, 29 

 อางลางมือ •• ประตูกวางไมนอยกวา 80 ซม. 

 • • ติดอักษรเบรลลวาเปนชายหรือหญิง 

 • • พื้นหองน้ำเปนวัสดุกันลื่น 

 • • ราวจับสูงไมนอยกวา 80 ซม. 

 • • มีสัญญาณไฟเตือนภัย 

 • • พื้นที่บริเวณอาบน้ำมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  

  1.50 ม. เพื่อรถเข็นหมุนไดรอบ 

 • • หองสวมมีโถสวมชนิดนั่งราบ สูง 45 ซม. จากพื้น  

 • • ที่กดน้ำเปนแบบคันโยก 

 • • ใตอางลางมือมีที่วางใหรถเข็นสอดเขาได และมีราว 
  จับสองขาง 

6. โทรศัพทสาธารณะ •• ติดต้ังสูงจากพื้น 70 ซม. กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

 • • มีที่วางขางใตใหรถเข็นสอดเขาได หนา 19, 33 

 • • จำนวนอัตราสวน 1 : 5 
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39. น.ส.ทิพยวรรณ  นามพงษ รพ.สอยดาว จันทบุรี 

40. นพ.องอาจ  ศิริกุลพิสุทธิ์ รพ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

41. น.ส.กัญญรัตน  ชลอรักษ รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

42. น.ส.อรพินท  ทุงอวน รพ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
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45. น.ส.พิมลภรณ  กิจรักษ รพ.เวียงปาเปา เชียงราย 

46. น.ส.รัตติยาพร  วังมณี รพ.แมสาย เชียงราย 

47. นายรัตนพล  กิจวงค รพ.สมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย 
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51. น.ส.ชุลีรัตน  นิลจง รพ.นครพิงค เชียงใหม 

52. น.ส.ทัศวรรณ  กันทาทอง รพ.เชียงดาว เชียงใหม 

53. นายนิพนธ  เชื้อสะอาด รพ.ประสาทเชียงใหม เชียงใหม 

54. น.ส.รุงนภา  ปญยัง รพ.แมคคอรมิค เชียงใหม 

55. นางนฤมล  สุมินทร รพ.มหาราชนครเชียงใหม เชียงใหม 

56. นางสายฝน  ทศภาทินรัตน รพ.ประสาทเชียงใหม เชียงใหม 

57. นพ.บุญสง  ตันติวิญญพงค รพ.วัฒนะแพทย ตรัง 

58. นพ.มงคล   ธาดาสติ รพ.แหลมงอบ ตราด 
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59. พญ.นิภาวรรณ   ศรีรัตนวุฒิ รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตาก 

60. พญ.จันทรจิรา  สวัสดิพงษ รพ.พุทธมณฑล นครปฐม 

61. พญ.ธนพร  ลาภรัตนากุล รพ.ศูนยกาญจนาภิเษก   นครปฐม 

62. น.ส.วิจันทรา  อินทรมี รพ.หลวงพอเปน นครปฐม 
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64. นายสุรสิทธิ์  อุดมเดชาเวทย รพ.ทาอุเทน นครพนม 
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66. พญ.สุภาวดี  ทรัพยผดุงสุข รพ.บัวใหญ นครราชสีมา 

67. น.ส.ทิพวิมล  ดำชวย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

68. น.ส.ปองแกว  ผองจิตร รพ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

69. นางฐิติมา กะมุทา รพ.ชมุแสง นครสวรรค 

70. พญ.โฉมขจี  สุขอารียชัย รพ.ชลประทาน นนทบุรี 

71. นพ.สุวิช  เรืองพาณิชยชาญชัย รพ.บางบัวทอง นนทบุรี 

72. คุณจารินี  สุนทราสา รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร นนทบุรี 

73. น.ส.สุพรรษา  เกิดกลา รพ.ไทรนอย นนทบุรี 

74. น.ส.ศิริกาญจน  ฉลองวงศ รพ.ระแงะ นราธิวาส 

75. นายสิทธิ  พรหมแกว รพ.ระแงะ นราธิวาส 

76. น.ส.หทัยกาญจน  ตั้งเตชานนท รพ.นาหมื่น นาน 

77. น.ส.วันดี  คาแพรดี รพ.ธรรมศาสตร ปทุมธานี 

78. น.ส.อจรี  อินทรสกุล รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 

79. นางอุไร  คำมาก รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 

80. น.ส.นันทวัน  นบนอน รพ.ผักไห พระนครศรีอยุธยา 

81. นายอนุเทพ  วิไลลักษณ รพ.พะเยา พะเยา 

82. นพ.ชินภัทร  จิระวรพงศ ม.นเรศวร พิษณุโลก 

83. นายพนม  ออยหวาน รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก 

84. น.ส.วัฒนา  สุวรรณพจน รพ.เพชรบูรณ เพชรบูรณ 

85. พญ.สุนทรี  ลาภใหญ รพ.แพร แพร 

86. นพ.อนุวัตร  แกวเชียงหวาง รพ.คำชะอี มุกดาหาร 

87. น.ส.ศิริพร  จันทรโข รพ.รอยเอ็ด รอยเอ็ด 

88. นางสุมิตรา  กูระอาวิช รพ.บานฉาง ระยอง 

89. น.ส.วราภรณ  พุทธวิถี รพ.ราชบุรี ราชบุรี 

90. น.ส.สนธยา  จรูญชนม รพ.บางแพ ราชบุรี 

91. นางรุงสุรีย  มิ่งขวัญ รพ.วัดเพลง ราชบุรี 

92. พญ.วรรณรัตน  สาธิตพิฐกุล รพ.ทาวุง ลพบุรี 

93. คุณพิริยาภรณ  เอี่ยมสาย รพ.สบปราบ ลำปาง 
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94. น.ส.สุรีรัตน  ไชยชะนะ รพ.เถิน ลำปาง 

95. นางวรารัตน  ฟุงวัชรากร รพ.ลำปาง ลำปาง 

96. นางอัคคลักษณ  ญาณโรจน รพ.ลำพูน ลำพูน 

97. นพ.ธราพงษ  กัปโก รพ.ภูหลวง เลย 

98. พญ.จันทิมา  หงสพิพัฒน รพ.เมืองจันทร ศรีสะเกษ 

99. นพ.เชิดชาติ  วิทูราภรณ รพ.หวยทบัทัน ศรีสะเกษ 

100. นพ.ปราโมทย  แซอึง รพ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 

101. นางตรูตา  มีธรรม รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

102. น.ส.สุพัตตรา  สุรสิงห รพ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

103. พญ.ลักษมี  เปาทอง รพ.หาดใหญ สงขลา 

104. ผศ.นพ.วุฒิชัย  เพิ่มศิริวาณิชย  คณะแพทยศาสตร มอ.  สงขลา 

105. พญ.สุขุมาล  นิลมานัต รพ.กรุงเทพ หาดใหญ สงขลา 

106. นพ.พงษศักดิ์  วงรัตนโหราณ รพ.บางพลี สมุทรปราการ 

107. น.ส.ทุงษเทวี  อุดมดี รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ 

108. นางสมศรี  พิพัฒนจรัสสกุล รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

109. น.ส.มุกดา  แซเตีย รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา สมุทรสงคราม 

110. น.ส.วาสนา  ผิวเหลือง รพ.วังน้ำเย็น สระแกว 

111. นพ.สุวัฒน  ธนกรนุวัฒน รพ.เสาไห สระบุรี 

112. น.ส.กรรณิการ  ธีรวุฒิวรเวทย รพ.สระบุรี สระบุรี 

113. น.ส.โสรญา   สุดสาระ รพ.ดอนพุด สระบุรี 

114. คุณมนันญา  เครือวัลย รพ.เสาไห สระบุรี 

115. คุณพิมพนภา  แซโซว รพ.เสาไห สระบุรี 

116. นพ.เดชา  พงษสุพรรณ รพ.ดานชาง สุพรรณบุรี 

117. นางสุเพ็ญ  มณีอินทร รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

118. นพ.ดิเรค  วงศทอง รพ.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

119. น.ส.นิติสันต  พูนกระโทก รพ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 

120. นายชัยวุฒิ  ดอนเสือ รพ.ลืออำนาจ   อำนาจเจริญ 

121. น.ส.ชื่นจิต  โนวฤทธิ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 

122. พญ.ดวงนภา  ศิริโสภณ รพ.หวยคต อุทัยธานี 

123. น.ส.อโนทัย  วงศใหญ รพ.ทัพทัน อุทัยธานี 

124. นางนิจกานต  ตันอุนเดช รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
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