
 

 
โรคอัมพาต หรือบางท่านเรียกว่า อาการอัมพาต ในความหมายทั่วไปคือ แขนและ/หรือ ขาขยับเขยื้อน
ไม่ได ้ไม่มีแรง ใช้งานไม่ได้ 
ส่วนโรคอัมพฤกษห์รืออาการอัมพฤกษ์ หมายถึงแขนและ/หรือขาอ่อนแรงกว่าเดิม ยังพอใช้งานได้ แต่ใช้ได้
น้อยกว่าปกติเช่น อาจชา หยิบจับของหนัก หรือหยิบจับดินสอเพื่อเขียนหนังสือตามปกติไม่ได้ ดังนั้นอัมพฤกษ์
จึงมีความรุนแรงน้อยกว่าอัมพาต 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์ท่ีจริงแล้วเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองท่ีส่งผลใหส้มองขาดเลือด จึงเกิดอาการ
แขนขาใช้งานไม่ได้หรืออ่อนแรง ซึ่งทั้งอัมพาตและอัมพฤกษ์มีสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและการดูแลรักษาเหมือนกัน 
ต่างกันเพียงความรุนแรงของโรคดังกล่าวแล้ว ในบทนี้ จึงจะกล่าวถึงโรคหรืออาการท้ังสองไปพร้อมๆกัน โดย
ขอเรียกว่าโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ ์
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โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ ์(Stroke) ทางแพทย์เรียกว่า โรคซีวีเอ (CVA, cerebrovascu lar accident) หรือ
ศัพท์บัญญัติจากราชบัณฑิตยสถานคือ โรคลมปัจจุบันหรือโรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง และนิยามโรคอัมพาต
โรคอัมพฤกษ์ทางการแพทย์คืออาการผิดปกติที่เกิดจากสมองขาดเลือดเกิดขึ้นนานเกิน 24 ชั่วโมง แต่เมื่อ
อาการท่ีผิดปกติสามารถหายกลับเป็นปกติได้ภายใน 24 ชั่วโมงเรียกว่า เป็นอาการอัมพาต หรืออัมพฤกษ์
ชั่วคราว หรือคือโรค/อาการทีไอเอ(TIA, transient ischemic attack: สมองขาดเลือดชั่วคราว) 
นอกจากใช้ค าว่า Stroke แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (โรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย) ซึ่งเป็นโรคเกิดจากการขาดเลือดเช่นกัน บางท่านจึงเรียกโรค/อาการนี้ว่า โรค/
อาการ Brain attack หรือ โรค/อาการ Acute ischemic cerebrovascular syndrome 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่งในประเทศท่ีเจริญแล้ว (แต่ปัจจุบันอัตรา เกิดโรคเริ่มทยอย
ลดลงเนื่องจากประชากรได้ตระหนัก จึงมีการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อปูอง กันการเกิดโรคนี้) ส่วนใน
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาพบโรคนี้สูงขึ้นถึง 10% ในช่วง พ.ศ. 2533 - 2553 (ค.ศ. 1990 - 2010) ท้ังนี้ในปี ค.ศ. 
2010 (พ.ศ.2553) มีรายงานผู้ปุวยด้วยโรคนี้ท่ัวโลกประมาณ 17 ล้านคน และองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 
2012 (พ.ศ. 2555) รายงานมีผู้ปุวยท่ัวโลกเสียชีวิตด้วยโรคนี้ประมาณ 6.7 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
เป็นอันดับ 2 รองจากโรค หัวใจ ส่วนในประเทศไทยสถิติปีพ.ศ. 2553 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตเป็นอัน ดับ 3 (10%) รองจากโรคมะเร็ง (19%) และโรคหัวใจ (12%) ตามล าดับ 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์พบได้บ่อยในอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป (95% ของผู้ปุวยท้ังหมด) โดยผู้ปุวย 2 ใน 3 มีอายุ
มากกว่า 65 ปี ท้ังนี้พบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่า 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์เกิดจากอะไร? 
 

 

โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์มสีาเหตุเกิดจากสมองขาดเลือดทันทีภายในระยะเวลาเป็นนาที หรือชั่วโมง ไม่ใช่ค่อยๆ
เป็นค่อยๆไป ซึ่งเกิดได้จาก 2 สาเหตุส าคัญคือ หลอดเลือดแดงสมองอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุพบบ่อยกว่า และ
หลอดเลือดแดงสมองแตก (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิด
เลือดออก) 
1. หลอดเลือดแดงสมองอุดตันเช่น จากหลอดเลือดแดงสมองตีบตันจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

(Atherosclerosis) ซึ่งมีสาเหตุจากโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และการสูบบุ หรี่ หรือมีภาวะลิ่ม
เลือดในหลอดเลือดแดงสมองหรือภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าขา หรือ ลิ่มเลือดจากโรคหัวใจเต้นรัว เอ
เอฟ (AF, atrial fibrillation) หลุดลอยเข้ากระแสโลหิตและอุดตันหลอดเลือดสมอง 

2. หลอดเลือดแดงสมองแตกท่ีพบได้บ่อยคือ ในผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและในโรคหลอดเลือดสมองโปุง
พอง(Aneurysm) 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์มีอะไรบ้าง? 
 
จากการศึกษาของโครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองหรืออัมพาตอัมพฤกษ์ของคนไทยกลุ่มศึกษาได้แก ่

 อายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
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 เพศ ผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคสูงกว่าผู้หญิง 
 อาชีพ คนว่างงานหรือท างานบ้านโอกาสเกิดสูงกว่า 
 ถิ่นที่พักอาศัย คนกรุงเทพฯเกิดโรคสูงกว่าคนภาคอื่นๆ 
 โรคความดันโลหิตสูง 
 โรคเบาหวาน 
 โรคไขมันในเลือดสูง 

อนึ่ง ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วปัจจัยเสี่ยงนอกจากโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
เช่นเดียวกับในคนไทยแล้ว ยังได้แก่ การสูบบุหร่ี โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค หัวใจเต้นรัว เอเอฟ โรคหลอดเลือด
แดงแข็ง โรคหลอดเลือดสมองโปุงพอง เคยมอีาการอัม พาต อัมพฤกษ์ชั่วคราว (สมองขาดเลือดชั่วคราว) 
มาแล้ว และอาจจากพันธุกรรม เพราะพบโรคได้สูงขึ้นในคนมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์มีอาการอย่างไร? 
 
อาการจากโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์เป็นอาการท่ีเกิดทันที เป็นนาทีหรือชั่วโมง โดยอา การขึ้นกับต าแหน่งสมอง
ส่วนท่ีขาดเลือด ซึ่งท่ีพบบ่อยได้แก ่

 แขน ขา ด้านเดียวกันอ่อนแรงทันที 
 แขน ขาด้านเดียวกัน ใบหน้า ชา 
 สับสน พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได ้
 อาจมีตาพร่า มองเห็นภาพไม่ชัด หรือเห็นภาพเพียงบางส่วน หรือเห็นภาพได้แคบลง 
 อาจหายใจเหนื่อยหอบ ติดขัด/หายใจล าบาก 
 มึนงง วิงเวียน ทรงตัวไม่ได้ 
 ปวดศีรษะรุนแรงทันที 
 ถ้าเกิดจากมีเลือดออกในสมอง ความดันในสมองมักขึ้นสูงส่งผลให้เกิดคลื่นไส้อาเจียน 
 เมื่อมีอาการมาก อาจหมดสติ โคม่า และเสียชีวิต (ตาย) ในท่ีสุด 

อน่ึง อาการส าคัญท่ีสุดที่ช่วยการวินิจฉัยโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์ประกอบด้วย 4 อาการหลักท่ีเรียกว่า ฟาต 
(FAST) คือ 
1. Facial weakness (ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว) 
2. Arm weakness (แขนออ่นแรง ไม่มีแรง) 
3. Speech difficult (พูดไม่ชัด พูดไม่ได้) และ 
4. Time to act (ทุกอาการเกิดพร้อมกันทันที) 
ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่าวให้รีบไปโรงพยาบาลทันท่ี โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเบอร์เดียวท่ัวประเทศไทยคือ 
“โทรฯ 1669” สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สพฉ.) ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 
แนะน าอ่านเพิ่มเติมในบทความ อัมพาตฺ: 270 นาทีชีวิต 
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แพทย์วินิจฉัยโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์ได้อย่างไร? 
 
แพทย์วินิจฉัยโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ได้จาก ประวัติอาการ การตรวจวัดความดันโลหิต จับชีพจร การตรวจ
ร่างกาย การตรวจร่างกายทางระบบประสาท และวนิิจฉัยสาเหตุได้จากประวัติการเจ็บปุวยต่างๆ ประวัติสูบ
บุหร่ี การตรวจดูค่าน้ าตาลและไขมันในเลือด และการตรวจภาพสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือคล่ืน
แม่เหล็กเอมอาร์ไอ และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม ท้ังนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ 
รักษาโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์อย่างไร? 
 
แนวทางการรักษาโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์คือ การรักษาสาเหตุเช่น ผ่าตัดสมองเมื่อเกิดจากหลอดเลือดสมอง
แตก ใส่สารอุดตันเข้าหลอดเลือดเมื่อเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโปุงพอง ใหย้าละลายลิ่มเลือดเมื่อเกิดจากลิ่ม
เลือดอุดตัน นอกจากนั้นคือ ให้การรักษาเพื่อปูองกันการเกิดโรคซ้ าเช่น ให้ยาลดการแข็งตัวของเลือดเพื่อ
ปูองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด (เช่นแอสไพริน) ให้การรักษาควบคุมโรคต่างๆท่ีเป็นสาเหตุเช่น รักษา
ควบคุมโรคความดันโล หิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง และการท ากายภาพบ าบัดฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ
แขน/ขาและ/หรือการฝึกพูด 
มีผลข้างเคียงจากโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์อย่างไร? 
 
ผลข้างเคียง (ผลแทรกซ้อน) จากโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ์คือ คุณภาพชีวิตลดลง ความพิการ ความจ า 
ความคิด สติปัญญาด้อยลง ปัญหาในการท างาน รายได้ และค่ารักษา พยาบาล ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์รุนแรงไหม? 
 
โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์เป็นโรครุนแรง ส่งผลใหเ้สียชีวิตได้ และเมื่อรอดชีวิตมกัเกิดความพิการ ซึ่งส่งผลให้
เคลื่อนไหวได้น้อย ช่วยตัวเองได้น้อย จึงเพิ่มโอกาสเกิดการติดเชื้อรุน แรงได้สูงเช่น ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
และระบบทางเดินปัสสาวะดังนั้น โรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์จึงเป็นโรคท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาท้ังทางสาธารณสุข 
สังคม และครอบครัว 
ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร? 
 
การพบแพทย์คือ เมื่อมีอาการดังกล่าวควรต้องรีบไปโรงพยาบาลเป็นการฉุกเฉินเสมอ เพราะเมื่อได้รับการรักษา
ได้ทัน อาจรอดชีวิตและอาจรอดจากความพิการได้ 
ส่วนเมื่อได้รับการรักษาแล้วและแพทย์อนุญาตให้กลับมาดูแลตนเองท่ีบ้าน การดูแลตน เอง/การพบแพทย์ท่ี
ส าคัญคือ 

 ปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะน า 
 พยายามเคลื่อนไหวร่างกายเท่าท่ีท าได้เสมอ ท ากายภาพบ าบัดตามค าแนะน าของแพทย์/พยาบาล/นัก

กายภาพบ าบัดสม่ าเสมอ อย่าหมดก าลังใจ เพราะอาการต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆ แต่โอกาสเป็นปกติมีได้น้อย 
 กินยาต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา เพื่อปูองกันโรคเกิดเป็นซ้ า 
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 รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาต)ิ เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ และเพื่อการมีสุข ภาพจิตที่ดี 
 เข้าใจในธรรมชาติของโรค ยอมรับความจริง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ เพื่อลดปัญหาต่อตน เองและต่อครอบครัว 

หาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆเพื่อการช่วยเหลือตนเอง 
 จัดบ้าน ห้องพัก และห้องน้ าเพื่อช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อลดภาระครอบครัว 
 ควบคุมโรคต่างๆท่ีเป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
 พบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆเลวลง หรือผิดไปจากเดิม หรือ เมื่อกังวลในอาการ 
 รีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงเพราะเป็นอาการจากการติดเชื้อ ซึ่งควรต้องรีบรักษาเพราะดัง กล่าวแล้วว่า มักเป็นการ

ติดเชื้อรุนแรง 
ป้องกันโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์ได้อย่างไร? 
 
การปูองกันโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์คือ การปูองกัน/หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ท่ีส าคัญคือ 

 ปูองกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งด้วยการไม่สูบบุหร่ี เลิกบุหร่ี และจ ากัดอาหารไขมัน 
 ปูองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน โดยกินอาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ทุกวัน ใน

ปริมาณพอควรท่ีไม่ท าให้เกิดโรคอ้วน จ ากัดอาหารไขมันและอาหารแปูง น้ าตาล อาหารเค็ม/เกลือ เพิ่มผักและ
ผลไม้ (ไม่หวานจัด) 

 ออกก าลังกายสม่ าเสมอตามควรกบัสุขภาพทุกวัน ในคนปกติประมาณ 30 นาทีต่อวัน 
 ตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อตรวจความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด และโรค หัวใจ เพื่อให้การรักษา

ควบคุมโรคแต่เนิ่นๆ 
 กินยาเพื่อปูองกันการเกิดลิ่มเลือดตามแพทย์แนะน า 

 

 
 “สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 
Group.wunjun.com/Thatumhealthy 

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
โทร.044-591126 ต่อ 116 
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