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ของรอยโรคในสมองทีแ่ ตกต่างกัน ทำให้เกิดลักษณะ
ความผิดปกติที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดและความรุนแรง
อีกทั้งความสามารถของผู้ป่วยอาจแตกต่างกันไปใน
ผู้ป่วยแต่ละคน นั่นคือตำแหน่งสมองที่ถูกทำลายไป
เท่ากันในผู้ป่วยคนละคน อาจทำให้ความสามารถ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอยูใ่ นคนทัง้ สองผิดปกติไปไม่เท่ากันได้ เช่น
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามถนัดมือซ้าย และขวาต่างกัน หรือการ
ศึกษา และความชำนาญทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ ลำพังภาพถ่าย
รังสีจะไม่สามารถคาดเดาได้วา่ ผูป้ ว่ ยมีความสามารถ
อะไรทีเ่ หลืออยูบ่ า้ ง ซึง่ ความสามารถทางภาษาและการ
พูดของผู้ป่วยสามารถประเมินได้ทางคลินิก โดยการ
พู ด คุ ย ถามตอบ และทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบ
มาตรฐานโดยนั ก แก้ ไ ขการพู ด ที ่ เ ชี ่ ย วชาญ เพื ่ อ จะ
ได้แยกลักษณะความผิดปกติด้านภาษาและการพูด
ออกจากกัน ให้ได้ชนิดทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ในผูป้ ว่ ยคนหนึง่
อาจพบความผิ ด ปกติ ห ลายอย่ า งร่ ว มกั น ได้ และ
สามารถประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของความผิ ด
ปกติที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการรักษา ติดตามผล
และพยากรณ์โรคได้อย่างถูกต้อง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะมีความผิด
ปกติทางระบบประสาทอื่นร่วมด้วยหรือไม่ อาจมี
อาการผิดปกติด้านการสื่อความหมายได้ ผู้ป่วยอาจ
มีอัมพาตร่างกายซีกใด ซีกหนึ่ง หรือไม่มีก็ได้ และ
ผูป้ ว่ ยแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกัน ทัง้ ลักษณะและ
ความรุนแรง แม้ว่าจะมีความผิดปกติของภาษาและ
การพูดในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นในการประเมินและฝึก

ก. ความสำคัญของปัญหา
โรคหลอดเลื อ ดสมอง เป็ น โรคที ่ เ กิ ด ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง ซึง่ เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการ
พูด ความเข้าใจภาษา ความคิด จินตนาการ และความ
สามารถสำคัญอื่นๆ อาจก่อให้เกิดความผิดปกติทาง
ด้านภาษาและการพูด บางรายอาจมีความรุนแรงจน
พูดไม่ได้ หรือฟังคำพูดไม่เข้าใจ หรือทั้งสองลักษณะ
รวมกัน รายทีม่ คี วามผิดปกติเพียงเล็กน้อยอาจมีเพียง
การพูดไม่ชดั หรือการนึกคำพูดลำบาก แม้จะเป็นคำพูด
ที่ใช้บ่อย ดังนั้นปัญหาด้านภาษาและการพูดที่พบ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นปัญหาที่พบได้
บ่อย อาจพบได้ราวร้อยละ 4 - 20 ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลื อ ดสมองที ่ ร อดชี ว ิ ต จากภาวะเฉี ย บพลั น
ทัง้ หมด
ความผิดปกติของระบบประสาท ทั้งระบบ
ประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย หรือ
ทัง้ สองระบบ จะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของการสือ่
ความหมายทีม่ ลี กั ษณะ และความรุนแรงแตกต่างกัน
ได้หลายชนิด ขึน้ กับตำแหน่งของสมองทีถ่ กู ทำลายไป
และสาเหตุของความผิดปกตินน้ั
ในการซักประวัตโิ ดยการพูดคุย ถามตอบและ
ทดสอบข้างเตียงง่ายๆ ร่วมกับการตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาทโดยประสาทอายุรแพทย์ อาจสามารถ
บอกตำแหน่งรอยโรคหลอดเลือดสมองที่ผิดปกติได้
ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการดูภาพถ่ายรังสีของสมอง
(CT หรือ MRI scan) อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งและขนาด
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แก้ ไ ขการพู ด จะต้ อ งวางแผนกระทำเป็ น รายๆ ไป
ซึง่ จะต้องทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยตัวผูป้ ว่ ย
และญาติผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือด้วย จึงจะได้
ผลสัมฤทธิท์ ด่ี ี
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ภยันตราย หรือมีพยาธิสภาพในสมอง
จากโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากจะสูญเสียหน้าทีก่ าร
ทำงานด้านต่างๆ ของร่างกาย อันได้แก่ การเคลือ่ นไหว
แขน และขา การรับสัมผัส การพูด การกลืน หรือลาน
สายตา แล้ว ผูป้ ว่ ยอาจประสบปัญหาด้านการปรับตัว
หรือทางด้านจิตใจอันได้แก่ การขาดสมาธิ มีพฤติกรรม
ทำอะไรซ้ำๆ ความสนใจในตนเองลดลง มีอาการตึง
เครียดง่าย ระงับอารมณ์ตนเองไม่ได้ อารมณ์แปรปรวน
ซึมเศร้า ไม่ยอมรับความพิการของตนเอง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะมีผลต่อการฝึกแก้ไขการพูด รวมทั้งการ
ฝึกด้านกายภาพทัง้ หมดเช่นกัน
ผลกระทบของปัญหาความผิดปกติของการ
สือ่ ความหมายทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ขึน้ กับระดับความรุนแรง และความสามารถของผูป้ ว่ ย
ที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม ผลกระทบอาจมี ต ่ อ ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยโดยตรง
และในทางอ้อมจะกระทบต่อบทบาทในครอบครัว
สังคม และประเทศชาติดว้ ย ผูป้ ว่ ยจะไม่สามารถสือ่ สาร
กับบุคคลใกล้ชิดได้อย่างที่ต้องการ อาจสื่อสารผิด
หรือทำได้ด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถอธิบาย
ความต้องการ ความรูส้ กึ หรือรับรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ รอบตัวด้วย
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อาจเข้าใจภาษากายง่าย ๆ
เช่น การยิม้ พยักหน้า ส่ายหน้า การชี้ เป็นต้น ผูป้ ว่ ย
อาจมีพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติในการสือ่ ความหมาย (Maladaptive behavior) เช่น อาการกราดเกรีย้ ว การส่าย
ศีรษะอย่างไร้ความหมาย หรือการนิ่งเฉย ซึ่งจะทำ
ให้การสือ่ ความหมายถูกจำกัด
ในด้านสังคมนอกจากมีความบกพร่องใน
หน้าทีก่ ารงานแล้ว การรับรูข้ า่ วคราวในสังคม หรือการ
ตอบสนองต่อสังคมก็เกิดปัญหาได้ ซึง่ จะส่งผลให้เป็น
พลเมืองทีด่ อ้ ยคุณภาพของประเทศ และอาจต้องเป็น
ภาระให้แก่สงั คมต่อไปในภายภาคหน้า

ข. บทบาท - หน้าทีข่ องผูเ้ ชีย่ วชาญ
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมายในผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ห ลายประเภท ซึ ่ ง มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างชัดเจนและในบุคคลหนึ่งอาจเกิด
ความผิ ด ปกติ ข องการสื ่ อ ความหมายหลายอย่ า ง
รวมกันหรือเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่น ในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องมีวิชาความรู้ที่เฉพาะและ
ลึกซึ้ง เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องมีการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบให้ได้ความรู้ความชำนาญที่เพียงพอ
ในการทำงานในคลินกิ
บทบาทและหน้าทีข่ องนักแก้ไขการพูด (Speechlanguage pathologist)
1. เน้นในด้านการประเมินวินจิ ฉัยภาวะผิดปกติดา้ น
ภาษาและการพูด และปัญหาอื่นที่เกิดร่วม เพื่อ
บ่งบอกพยาธิสภาพทางภาษาและการพูด และการ
พยากรณ์โรค
2. วางแผนให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาและจั ด การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ ความผิดปกติด้านภาษา การพูด
เสียงพูดและการกลืนทีผ่ ดิ ปกติ ตามลำดับขัน้ ของ
ความสามารถของผูป้ ว่ ย
3. กระตุน้ ให้เกิดรูปแบบการสือ่ ความหมายทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม กระตุน้ ไม่ให้การพูดถูกระงับ โดยการเร่ง
และกระตุน้ อย่างเป็นระบบ ไม่วา่ จะใช้วธิ ใี ด หรือ
ตัวกระตุน้ ใดก็ตาม รวมทัง้ การให้กำลังใจญาติและ
ผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการสื่อความหมายที่มี
ประโยชน์ในครอบครัว
4. ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเพื่อป้องกันไม่ให้
ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติในการสือ่ ความหมาย
(Mal-adaptive behavior) ซึง่ ผูป้ ว่ ยมักจะใช้ทา่ ทาง
อืน่ ในการสือ่ ความหมาย เช่น การพยายามพูดตาม
ด้วยอารมณ์ (frustrated groping) หรือหลีกเลีย่ ง
การสื่อความหมาย โดยพยายามป้องกันอาการ
ทางจิตใจ ให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยของเขา คอยให้คำแนะนำแก่ญาติและ
เพื่อนของผู้ป่วยให้เขามีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพเมื่อเขามีอาการพูดติดขัดขณะ
ทีโ่ รคกำลังฟืน้ ตัว
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5. เร่งเร้าให้การสื่อความหมายกลับคืนให้มากที่สุด
และเร็วที่สุดเท่าที่ความสามารถของผู้ป่วยจะ
กระทำได้ โดยการจัดระบบการสือ่ ความหมายใหม่
(reorganization) ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ ความหมาย
ด้วยการพูด หรือการสือ่ ความหมายรวม คือใช้การ
เขียน หรือท่าทางประกอบในการพูด
การมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่จะหา
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถให้ความรูใ้ นด้านการป้องกัน
สามารถตรวจวินิจฉัยแยกชนิดของความผิดปกติของ
ภาษาและการพูด และวางแผนให้การบำบัดฟืน้ ฟูความ
ผิดปกติดงั กล่าวได้อย่างครบถ้วน

1. อะเฟเซีย (aphasia) หรือ ภาวะเสียการสือ่
ความ หมายถึงความผิดปกติทางภาษาทีเ่ กิดจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท โดยมีพยาธิสภาพในสมอง
ผู้ป่วยต้องไม่มีความผิดปกติของระบบรับสัมผัส เช่น
ตาบอด หูหนวก และต้องไม่มีความผิดปกติในการ
ควบคุมกล้ามเนือ้ เช่น เป็นอัมพาต (paresis) ความ
ตึงตัวของกล้ามเนือ้ ผิดปกติ (abnormal tone) หรือ การ
ทำงานของกล้ามเนือ้ ทีไ่ ม่ประสานกัน (incoordination)
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยอะเฟเซีย อาจพบ
ความผิดปกติของระบบประสาทรับสัมผัสและการ
ควบคุมกล้ามเนือ้ ผิดปกติรว่ มด้วยได้
ลักษณะของภาวะเสียการสือ่ ความ จะมีความ
ผิดปกติของความเข้าใจ การสร้าง และการใช้ภาษา
มักมีความผิดปกติในความสามารถทางภาษาทุกด้าน
คือ ความผิดปกติในการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยอาจมีความรุนแรงในแต่ละทักษะไม่
เท่ากัน
ผู้ป่วยอาจมีความลำบากในการฟังเข้าใจ
คำพูด วลี และประโยค ผูป้ ว่ ยอาจมีความลำบากในการ
นึกหาคำศัพท์ (word finding difficulty) คำพูดทีถ่ กู ต้อง
เช่น ชือ่ คน สถานที่ สิง่ ของ ทำให้พดู ผิด หรือใช้คำอืน่ มา
แทนที่ (paraphasia) อาจเป็นคำหรือเสียงใหม่ในภาษา
(neologism)
ผู้ป่วยอาจมีความลำบากในการจำคำพูด
(auditory memory) ทำให้ไม่สามารถเข้าใจคำพูด และ
การตอบสนองอาจผิดพลาดได้ มีความผิดปกติของ
ไวยากรณ์ในภาษา ทำให้การเรียงลำดับ การจัดรูป
ประโยคผิดได้ (sequencing) ทำให้การสือ่ ความหมาย
ผิดไป หรือพูดคำที่ไม่มีความหมายเลย (nonsense
speech) มีความผิดปกติในการใช้ภาษา ทัง้ ภาษาพูด
และภาษาเขียน พูดลำบาก พูดได้ชา้ พูดเป็นประโยคสัน้ ๆ เป็นภาษาโทรเลข
ภาวะเสียการสื่อความอาจเกิดจากพยาธิ สภาพ เพียงตำแหน่งเดียวหรือมากกว่าของสมองซีก
ที่เด่น ซึ่งร้อยละ 95 ของคนที่ถนัดมือขวาจะมีสมอง
ซีกซ้ายเด่น และกว่าร้อยละ 60 ของคนทีถ่ นัดมือซ้าย
ก็ยงั คงมีสมองซีกซ้ายเด่นเช่นกัน

ค. การจำแนกความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ทีเ่ กิดจากความผิดปกติของระบบประสาท
ความผิดปกติด้านการสื่อความหมายที่พบ
ได้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจแบ่งได้เป็น 2
ประเภท ได้แก่ ความผิดปกติดา้ นภาษา และความผิด
ปกติดา้ นการควบคุมการพูด
ความผิดปกติดา้ นภาษาทีเ่ กิดจากรอยโรคในสมอง
หรือภาวะเสียการสื่อความ* หรือที่เรียกว่า อะเฟเซีย
(Aphasia) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ความผิดปกติ
ในการเข้าใจภาษา และความผิดปกติในการใช้ภาษา
สามารถแบ่งได้เป็น 8 ชนิดย่อย*
ความผิดปกติด้านการควบคุมการพูดที่เกิด
จากรอยโรคในสมอง หรือระบบประสาทส่วนปลาย
(Motor speech disorders) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
การควบคุมกล้ามเนือ้ ในการพูดผิดปกติ (Dysarthria)
หรืออาการพูดไม่เป็นความ* ซึง่ แบ่งได้เป็น 5 ชนิดย่อย*
และการควบคุมโปรแกรมการ พูดผิดปกติ (Apraxia of
Speech) หรือภาวะเสียการรู้ ปฏิบตั ดิ า้ นการพูด* โดย
แต่ละชนิดมีลักษณะความผิดปกติที่สามารถแยกกัน
ทางคลินิกได้ อีกทั้งมีความสัมพันธ์ทางกายวิภาค
ในสมองหรือระบบประสาทส่วนปลาย และบ่งบอก
พยากรณ์โรคได้
ลักษณะความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
ทีเ่ กิดจากความผิดปกติของระบบประสาท
* ราชบัณฑิตยสถาน
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เนือ่ งจากตำแหน่งความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ต่างกัน
ทำให้อาการและอาการแสดงต่างกัน จึงทำให้สามารถ
แยกภาวะเสี ย การสื ่ อ ความเป็ น ชนิ ด หลั ก (major
aphasic syndromes) ได้ 8 ชนิด ตามตารางที่ 1 ซึง่
แต่ละชนิดจะมีแนวทางในการฝึกแตกต่างกัน และมี
พยากรณ์โรคที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังมีภาวะ
เสียการสือ่ ความแบบอืน่ ซึง่ อาจพบความผิดปกติของ
ทักษะทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อ่านหนังสือ
ไม่ออก หรือ เขียนหนังสือไม่ได้ เพียงอย่างเดียว

2.1 การควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติ
(Dysarthria) หรืออาการพูดไม่เป็นความ* เป็นกลุ่ม
ความผิดปกติของการพูดหรือพูดไม่ชดั เกิดจากความ
ผิดปกติในการควบคุมกล้ามเนือ้ ทีช่ ว่ ยในกลไกการพูด
เนือ่ งจากมีอาการอ่อนแรง อัมพาตของกล้ามเนือ้ การ
เคลือ่ นไหวทีช่ า้ ไม่ประสานกัน และ/หรือความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อผิดปกติ อาจพบความผิดปกติในกลไกการ
พูดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างปนกัน ในราย
ที่เป็นน้อยอาจมีเพียงเสียงแหบเล็กน้อย พูดไม่ชัด
เสียงขึน้ จมูก และหายใจลำบากเล็กน้อย
ตารางที่ 1 แสดงภาวะเสียการสือ่ ความชนิดหลัก 8 ชนิด (major aphasic syndromes) แยกตามตำแหน่งพยาธิสภาพในสมอง
และลักษณะการพูดทีผ่ ดิ ปกติ
ชนิด
กลุม่ พูดไม่คล่อง
Broca
Transcortical motor
Global
Transcortical mixed
กลุม่ พูดคล่อง
Wernicke
Transcortical sensory
Conductive
Nominal

การพูดคล่อง

ความเข้าใจภาษา

การพูดตาม การนึกคำพูด

ไม่คล่อง
ไม่คล่อง
ไม่คล่อง
ไม่คล่อง

ทำได้ดี
ทำได้ดี
ทำได้ไม่ดี
ทำได้ไม่ดี

ทำได้ไม่ดี
ทำได้ดี
ทำได้ไม่ดี
ทำได้ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

คล่อง
คล่อง
คล่อง
คล่อง

ทำได้ไม่ดี
ทำได้ไม่ดี
ทำได้ดี
ทำได้ดี

ทำได้ไม่ดี
ทำได้ดี
ทำได้ไม่ดี
ทำได้ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้
ทำได้ไม่ดี

ลักษณะทีต่ า่ งกันอย่างเด่นชัดคือ ภาวะพูดไม่
เป็นความ จะมีการพูดไม่ชัดที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
ในการวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะพูดไม่เป็นความ ต้องไม่มี
ความผิดปกติของภาษา แต่อาจพบร่วมกับภาวะเสีย
การสือ่ ความได้เช่นกัน
เราสามารถแบ่งภาวะพูดไม่เป็นความเป็น 6
ชนิด ตามตำแหน่งพยาธิสภาพและลักษณะการพูด
ได้แก่
2.1.1 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบอ่อนแรง
(Flaccid dysarthria)
2.1.2 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบแข็งเกร็ง
(Spastic dysarthria)

2. ความผิดปกติของระบบประสาทควบคุมการพูด
(Motor Speech Disorders)
ความผิดปกติด้านการควบคุมการพูดที่เกิดจาก
รอยโรคในสมอง หรือระบบประสาทส่วนปลาย (Motor
speech disorders) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ การ
ควบคุมกล้ามเนือ้ ในการพูดผิดปกติ (Dysarthria) หรือ
อาการพูดไม่เป็นความ* ซึง่ แบ่งได้ เป็น 6 ชนิดย่อย*
และการควบคุมโปรแกรมการพูด ผิดปกติ (Apraxia of
Speech) หรือภาวะเสียการรู้ ปฏิบัติด้านการพูด*
โดยแต่ละชนิด มีความผิดปกติทส่ี ามารถแยกกันทาง
คลินกิ ได้ อีกทัง้ มีความสัมพันธ์ทางกายวิภาคในสมอง
หรือระบบประสาทส่วนปลายด้วย
* ราชบัณฑิตยสถาน
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2.1.3 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบยานคาง
(Ataxic dysarthria หรือ Scanning
speech)
2.1.4 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบเคลื่อน
ไหวน้อย (Hypokinetic dysarthria)
2.1.5 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบเคลือ่ น ไหว
มาก (Hyperkinetic dysarthria)
2.1.6 ภาวะพูดไม่เป็นความแบบผสม
(Mixed dysarthria)
ภาวะพูดไม่เป็นความแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน และในแต่ละชนิดก็มีระดับความรุนแรง
หลายระดับ ซึง่ นักแก้ไขการพูดจะต้องทำการทดสอบ
ประเมินแยกชนิด และระดับความรุนแรง เพือ่ วางแผน
การฝึก เนื่องจากเทคนิควิธีการฝึกแตกต่างกัน และ
พยากรณ์ โ รคก็ แ ตกต่ า งกั น ไปเช่ น เดี ย วกั บ ภาวะ
เสียการสือ่ ความ

ขึน้ และซับซ้อนมากขึน้ จะพูดผิดมากขึน้ การฝึกให้พดู
ซ้ำ ๆ จะทำให้พดู ได้ดขี น้ึ จังหวะและระดับ เสียงสูง - ต่ำ
จะผิดปกติ จะมีการพูดสะดุด ติดขัด
ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ว่า การพูดของตนนั้น
ผิดปกติ แต่แก้ไขเองไม่ได้ คำพูดที่ใช้บ่อย หรือการ
พูดทีเ่ ป็นอัตโนมัติ (automatic speech) จะพูดได้ดกี ว่า
การพูดแบบตัง้ ใจ (volitional purposeful speech)
ผู ้ ป ่ ว ยอาจมี ภ าวะเสี ย การรู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ใ นการ
ควบคุมอวัยวะในช่องปาก (oral apraxia) ร่วมด้วย
จะมีความลำบากในการทำงานที่ไม่ต้องใช้คำพูด
อย่างตั้งใจ (volitional non speech tasks) เช่น
การแลบลิ้น ห่อ-เหยียดริมฝีปาก ป่องแก้ม เป็นต้น
แต่การเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นปฏิกริ ยิ าตอบสนอง (reflexive
or vegetative task) เช่น การกลืน การเคี้ยวอาหาร
ยิม้ ยิงฟัน จะทำได้ดี
ในรายที่เป็นรุนแรง การพูดจะฟังไม่เข้าใจ
มากขึน้ หรือผูป้ ว่ ยอาจพูดไม่ได้เลย (mute or aphonic)
ในการวินจิ ฉัยภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการพูด ผูป้ ว่ ย
ต้องเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ ได้ตามปกติ ทำงานประสาน
งานกันได้ดี ต้องไม่มอี าการอ่อนแรง หรือความตึงตัว
ของกล้ามเนือ้ ผิดปกติ ต้องไม่มคี วามผิดปกติของภาษา
การฟังเข้าใจภาษา การเขียนและการอ่านยังทำได้
ค่อนข้างดี และไม่ได้เกิดจากความไม่รว่ มมือ การขาด
แรงจูงใจในการพูด แต่ภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการพูด
อาจเกิดร่วมกับ ภาวะเสียการสือ่ ความ และ/หรืออาการ
พูดไม่เป็นความได้ ซึง่ จะทำให้การวินจิ ฉัยทำได้ลำบาก
มากขึน้
การวินจิ ฉัยแยกจากภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ น
การพูด โดยดูได้จากตารางที่ 2

2.2 การควบคุมโปรแกรมการพูดผิดปกติ
(Apraxia of Speech) หรือภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ น
การพูด มีลักษณะที่เด่นชัด คือ เป็นการพูดไม่ชัด
ที่เกิดจากความผิดปกติในโปรแกรมการพูด (motor
programming, planning and/or execution)
การควบคุมกล้ามเนื้อที่ช่วยในการพูดต้องทำงาน
ประสานกันตามลำดับ โดยทีร่ ะบบประสาททีค่ วบคุม
การทำงาน โดยทั่วไปของกล้ามเนื้อปกติ ประสาท
การรับรู้ ทั้งการฟัง การมองเห็นและการสัมผัสต้อง
ปกติดว้ ย
ผูป้ ว่ ยจะพยายามจัดรูปปาก (groping) เพือ่
พยายามจัดฐานกรณ์ (placement) ในการพูดทีถ่ กู ต้อง
เช่น พยายามจะปิดปากให้สนิท หรือวางลิน้ ให้ถกู ต้อง
หรืออ้าปากให้เท่าที่ต้องการ และแม้แต่การสั่นของ
สายเสี ย ง เพื ่ อ ให้ ไ ด้ เ สี ย งพู ด ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตามลำดั บ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้สังเกตเห็น อาการติดขัดของ
การเคลือ่ นไหวของอวัยวะในช่องปากและใบหน้า (oralfacial struggle) ได้ชดั เจน ขณะพูดแล้วติด พูดไม่คล่อง
จังหวะผิดปกติ มีการหยุด ใช้สำเนียงผิดปกติ เสียงพูด
จะคล้ายภาษาต่างประเทศ (foreign accent) ทำให้
เสียงเพีย้ น (distortion) แบบไม่แน่นอน ประโยคทีย่ าว

ง. หลักในการสืบค้นความผิดปกติ และการดูแลรักษา
1. การซักประวัติ เพื่อให้ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยเท่าที่
จำเป็น ให้มากที่สุดตามความเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษา หรื อ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ตามตารางที่ 3
2. การตรวจคัดกรอง โดยการพูดคุย ถาม - ตอบ และ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย เพื่อค้นหาปัญหา
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะแตกต่างระหว่าง ภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการพูด และอาการพูดไม่เป็นความ ในการวินจิ ฉัยแยกโรค
อาการพูดไม่เป็นความ
ภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการพูด
1. การเคลื่อนไหว ลิ้น ปกติ อาจมีภาวะเสียการรูป้ ฏิบตั ใิ นการ มีความผิดปกติของกล้ามเนือ้ > 1
ริมฝีปาก เพดานอ่อน ตั้งใจเคลื่อนไหวแบบไม่ใช้คำพูด แต่ ตำแหน่ง และผิดปกติทง้ั ในการเคลือ่ นไหว
แบบตัง้ ใจและเคลือ่ นไหวแบบปฏิกริ ยิ าตอบ
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองปกติ
สนอง
2. ความผิ ด ปกติ ท าง การเคลื ่ อ นไหวที ่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น การ พบสมองพิ ก ารได้ กล้ า มเนื ้ อ อ่ อ นแรง
ประสานงานของกล้ามเนือ้ การเคลือ่ น การเคลือ่ นไหวลำบาก
ระบบประสาท
ไหวแขนขา การเดิน
ศูนย์ควบคุมการพูดในสมองซีกเด่น ระบบประสาทส่วนกลาง หรือปลาย
3. พยาธิสภาพ
(Broca‘s area)
มักจะล่าช้า
ปกติ หรือ อาจล่าช้าได้
4. พัฒนาการพูด
การทำงานของกล้ามเนือ้ อาจไม่ประสานกัน
ปกติ
5. การเปล่งเสียง
การแปรเสียง และ/หรือการหายใจผิดปกติ
เสียงผิดปกติ แหบ มีลมแทรก ความดัง
และโทนเสียงมีระดับเดียว
6. การฟังและพูดตาม การฟังแยกเสียงปกติ แต่การฟังอย่าง การฟั ง แยกเสี ย งปกติ แ ต่ พ ู ด ได้ เ ท่ า ที ่
เดียวไม่พอ ต้องใช้สายตาช่วย จะพูดได้ กล้ามเนือ้ จะทำได้
ดีกว่า เช่น ดูปาก ดูตวั หนังสือ ร่วมด้วย
7. อัตราเร็วการออกเสียง ช้ากว่าปกติ ออกเสียง /ป, ต, ก/สลับ ไม่แน่นอน มักช้ากว่าปกติ มักเรียงได้ตาม
ลำดับ การเคลือ่ นไหวจำกัด
สลับกัน อย่างรวดเร็ว กันได้เร็ว แต่อาจไม่เรียงลำดับ
8. ลักษณะความผิดปกติ แตกต่างกันไป เมือ่ พูดเองกับพูดตาม มีความผิดปกติทง้ั ในการพูด ทัง้ ขณะพูดเอง
และพูดตาม
9. การแปรเสียง
ผิดปกติไม่แน่นอน มักแทนเสียงหรือ ผิดปกติแน่นอน ลักษณะของเสียงหรือ
แทนด้วยเสียงอืน่
ผิดปกติแบบอืน่
ปรับตัวด้วยการลดความเร็วในการพูดหรือ อาจช้าหรือเร็วขึน้ กับชนิดของความผิดปกติ
10. ฉันทลักษณ์
ไม่มกี ารพูดเน้นเสียง
ลากเน้นเสียง
11.พยายามจัดรูปปาก พบในเด็กโต และเด็กทีไ่ ด้รบั การฝึกพูด
แบบลองผิด ลองถูก มาแล้ว
(Groping)
ความจำเป็นทีผ่ ปู้ ว่ ยอาจต้องได้รบั การฝึกแก้ไขการพูด
ซึง่ จะต้องทำการประเมินต่อไปโดยละเอียด
3. การประเมิน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อ
วินิจฉัยแยกภาวะความผิดปกติด้านภาษาและ
การพูด และค้นหาปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะ
ความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้

4. การให้คำแนะนำแก่ญาติ เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจอาการ
และพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วย หลักการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยในด้ า นการสื ่ อ ความหมายระหว่ า งกั น
ในครอบครัว และการฝึกฝนการแก้ไขการพูดเอง
ทีบ่ า้ น เพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกัน
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แม้วา่ จะเลยระยะฟืน้ ตัวไปแล้ว ผูป้ ว่ ยบางรายเมือ่ ได้รบั
การรักษาอย่างถูกต้องอาจไม่พบความผิดปกติหลงเหลือ
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีก้ ารแก้ไขการพูดอาจไม่จำเป็น ในบาง
รายทีพ่ บความผิดปกติหลงเหลือ (Residual abnormality) ภายหลังการรักษาอาจต้องพบนักแก้ไขการพูด

จ. การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ - การแก้ไขการพูด
โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ าการ
ผิดปกติด้านภาษาและการพูด อาการผิดปกติต่าง ๆ
ทางระบบประสาทจะมีการฟืน้ ตัวได้เอง (Spontaneous
recovery) ในระยะ 6 เดือนแรก หลังอาการป่วย
อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตาราง 3 แสดงข้อมูลทีส่ ำคัญทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญจะต้อง ค้นหาจากการซักประวัติ และทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ว่ ย
ข้อมูลด้านการแพทย์
สาเหตุการเจ็บป่วยในปัจจุบนั ระยะเวลา
ความผิดปกติทเ่ี กิดร่วมด้วย
ปัญหาด้านการแพทย์ทส่ี ำคัญทีเ่ ป็นอยู่
การวินจิ ฉัยโรค
ตำแหน่งพยาธิสภาพ
ระดับความรูส้ ติ
การมองเห็น การได้ยนิ ระบบรับสัมผัส
ระบบตอบสนองอัตโนมัติ
อาการแสดงของระบบประสาทส่วนก้านสมอง
การทำงานของแขน และขา ระบบกล้ามเนือ้
การเดิน การทรงตัว
ปัญหาด้านภาษาและการพูด จากการวินจิ ฉัยของ
ประสาทแพทย์
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
การรักษา ยาทีไ่ ด้รบั

ข้อมูลทัว่ ไป
ชือ่ ทีอ่ ยู่ เชือ้ ชาติ ภาษา
สภาพสมรส (ก่อนหน้า และขณะนี)้
อาชีพ การงาน (ก่อนหน้า และขณะนี)้
ระดับการจ้างงานสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
สติปญ
ั ญาก่อนหน้านี้
ความสามารถทางภาษาก่อนหน้านี้
ความสามารถในการสือ่ ความหมายก่อนหน้านี้
มือข้างทีถ่ นัด (ก่อนหน้า และขณะนี)้
สิง่ แวดล้อม (ก่อนหน้า และขณะนี)้
การให้ความร่วมมือ (ก่อนหน้า และขณะนี)้
แรงจูงใจ และกำลังใจ (ก่อนหน้า และขณะนี)้

ตาราง 4 แสดงขัน้ ตอนการประเมินผูป้ ว่ ย

ตั้งแต่ในระยะแรก ให้ทำการประเมิน-ทดสอบความ
สามารถทางภาษาและการพูด เพือ่ ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบตั ติ วั แก่ผปู้ ว่ ยและญาติ และเพือ่ ตัดสินใจว่าจะทำ
การบำบัดฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งต่อไปหรือไม่ ส่วนรายทีม่ ี
ปัญหาในการสื่อความหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ประจำวันอย่างชัดเจนสมควรได้รับการบำบัดฟื้นฟู
แต่แรกเริม่
แม้วา่ อาการผิดปกติทางระบบประสาทจะมีการ
ฟืน้ ตัวได้เอง (Spontaneous recovery) ในระยะ 6 เดือน
แรก หลังอาการป่วย การฟืน้ ฟูสมรรถภาพหลัง 6 เดือน
หรือ 1 ปี ไปแล้วอาจได้ผลไม่ดเี ท่าการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ในระยะ 6 เดือนแรก เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมการสือ่

ความร่วมมือของบุคคลในครอบครัวรอบข้าง
ความผิดปกติดา้ นภาษาและการพูดก่อนหน้านี้

การประเมินผูป้ ว่ ย
- ระดับความรูส้ ติ การรับรูส้ ง่ิ แวดล้อม และข้อมูลทัว่ ไป
- ระดับสติปญ
ั ญา ทีว่ ดั โดยไม่ใช้คำพูด
- ความสามารถทางภาษาทัว่ ไป และทีใ่ ช้งานได้
- ระบบประสาทควบคุม กลไกการพูด อวัยวะใน
ช่องปาก
- ความสามารถในการฟังเข้าใจภาษา คำสั่งหลาย
ขัน้ ตอน
- ความคล่องในการพูด การอ่าน การเขียน การวาดรูป
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ความหมายทีผ่ ดิ ทำให้แก้ไขลำบาก และมีอาการผิด
ปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงเกิดขึน้ ร่วมด้วย
นักแก้ไขการพูด จะเป็นผูป้ ระเมินและวางแผน
การรักษาร่วมกับทีมผูด้ แู ล และญาติ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การ
วินจิ ฉัย หรือพบว่ามีปญ
ั หา หรือมีความผิดปกติของการ
สือ่ ความหมายทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข ผูป้ ว่ ยอาจได้รบั การ
ดูแลเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. การฝึกอย่างต่อเนือ่ ง (Regular therapy) คือ การฝึก
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลาที ่ ก ำหนดตามความ
เหมาะสม รวมระยะเวลาของการประเมินผู้ป่วย
เป็นระยะด้วย เช่น หากต้องฝึกบ่อย อาจให้ทำ
การฝึกทุกวัน วันละ 1-1.5 ชัว่ โมง 4 วันต่อสัปดาห์
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึง่ อาจต้องทำเฉพาะขณะ
ผู้ป่วยยังอยู่ในหอผู้ป่วย ขึ้นกับความเหมาะสม
ของสถานพยาบาล บุคลากร ผู้ช่วยตัวผู้ป่วย
และญาติ
2. การแนะนำ (Guidance) ใช้สำหรับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการ
การดูแลในด้านจิตใจ การให้กำลังใจ การประเมิน
ซ้ำ ซึง่ จะให้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6
เดือน
3. การกระตุน้ (Stimulation) ผูป้ ว่ ยบางรายอาจต้องการ
การแนะนำตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคม เพื่อ
ให้การสือ่ ความหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะได้รับการแนะนำเข้าร่วมกลุ่ม
โดยให้เวลากลุม่ ละ 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 46
สัปดาห์
สำหรับวิธีแก้ไขการพูดมีหลายเทคนิค ซึ่งนัก
แก้ไขการพูดจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยเป็นรายๆ
ไป อาจใช้เทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกัน โดย
เน้นการสื่อความหมายรวมมากกว่าจะเน้นให้ผู้ป่วย
พูดให้ชัดเจนตามอักขระภาษาไทย ซึ่งจะต้องมีการ
กำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูก่อนเสมอร่วมกันกับ
ผู้ป่วยและญาติ ในการฝึกจะเริ่มจากสิ่งที่ผู้ป่วยทำได้
จากง่ า ยไปหายากตามลำดั บ และเลื อ กงานให้
เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทัง้ คุณวุฒเิ ดิมของผูป้ ว่ ย
และจะเลือกงานทีผ่ ปู้ ว่ ยและญาติพอทำได้ นำกลับไป
ฝึกฝนต่อเองทีบ่ า้ น

ฉ. พยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา
ด้านการพูด
1. อายุเมื่อมีอาการ ผู้ป่วยอายุน้อยจะมีพยากรณ์
โรคทีด่ กี ว่า ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
2. ความผิดปกติที่เกิดร่วมและสุขภาพทั่วไปขณะ
ฟื้นตัว ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน จะมี
พยากรณ์โรคทีด่ กี ว่า
3. สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแตก
จะมีพยากรณ์โรคดีกว่าโรคหลอดเลือดสมองชนิด
หลอดเลือดอุด - ตีบตัน
4. ตำแหน่ง และขนาดของพยาธิสภาพ ตำแหน่ง
พยาธิสภาพที่ไม่อยู่ในบริเวณกลีบสมองด้าน
ข้างของสมองซีกเด่น ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมด้าน
ภาษาและการพู ด จะมี พ ยากรณ์ โ รคที ่ ด ี ก ว่ า
และตำแหน่งพยาธิสภาพขนาดเล็กจะมีพยากรณ์
โรคดีกว่าขนาดใหญ่
5. ชนิดและความรุนแรงของภาวะความผิดปกติดา้ น
ภาษาและการพูด ภาวะเสียการสือ่ ความชนิดพูด
คล่องมีพยากรณ์โรคดีกว่าชนิดพูดไม่คล่อง ผูป้ ว่ ย
ที่มีความรุนแรงน้อยมีพยากรณ์โรคดีกว่าผู้ป่วย
ที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่การรับฟังคำพูด
ดีกว่าจะมีพยากรณ์โรคดีกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเสีย
การสื่อความร่วมกับภาวะเสียการรู้ปฏิบัติด้าน
การพูด (apraxia) จะมีพยากรณ์โรคเลวกว่า
6. พฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ภาษา ความรูต้ วั การมีแรง
จูงใจและความกระตือรือร้นที่ดี จะมีพยากรณ์
โรคทีด่ กี ว่า
7. เวลาภายหลังจากเกิดความผิดปกติ ผู้ป่วยที่มี
ภาวะเสียการสื่อความเป็นระยะเวลาสั้นๆ จะมี
พยากรณ์โรคทีด่ กี ว่า
8. ระยะเวลา และขนาดความแรงของการรักษา
การร่วมในโปรแกรมการรักษาที่ยาวนาน และให้
การดูแลอย่างคร่ำเคร่ง มีโอกาสที่จะได้รับการ
พยากรณ์โรคทีด่ กี ว่า
9. สถานะทางสั ง คม อาจมี ห รื อ ไม่ ม ี ผ ลต่ อ การ
พยากรณ์โรค
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10. ระดับการศึกษา สติปญ
ั ญา และความสามารถทาง
ภาษาก่อนหน้า อาจมีหรือไม่มผี ลต่อการพยากรณ์
โรค

เนือ่ งจากเพดานอ่อนอยูล่ กึ เข้าไปในลำคอ ผูป้ ว่ ยจะมอง
ไม่เห็นและไม่รบั รูก้ ารเคลือ่ นขึน้ ลงของเพดานอ่อน และ
ความผิดปกติของเสียงชนิดเสียงขึ้นจมูกและลมรั่ว
ทางจมูก เป็นความผิดปกติที่ผู้ป่วยจะรับรู้ได้น้อย
จากการฟังเสียงของตัวเอง
ดังนั้นการช่วยเหลือให้ช่องเพดานอ่อนและ
ผนังคอ (velopharynx) ทำงานได้ดขี น้ึ จึงต้องอาศัยการ
ผ่าตัดช่วยเหลือ เช่น การทำแผ่นเนือ้ เยือ่ ปะปลูกด้าน
หลังผนังคอ (posterior pharyngeal flap) หรือการ
ใช้อปุ กรณ์เสริมให้ผปู้ ว่ ยใส่ เช่น เพดานเทียม (palatallift) เพือ่ ช่วยยกเพดานอ่อน เป็นต้น

ช. การใช้อปุ กรณ์เสริม (prosthetic) และการผ่าตัด
การใช้เครื่องมือและการผ่าตัดช่วยเหลือให้
ผู ้ ป ่ ว ยพู ด ชั ด ขึ ้ น โดยเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ยบางรายที ่ ม ี
ความพิการซ้ำซ้อน (Multiple handicaps)
ความผิดปกติที่เกิดร่วมที่ฝึกแก้ไขการพูด
ได้ค่อนข้างยากด้วยวิธีธรรมดา ได้แก่ ภาวะเพดาน
อ่อนปิดไม่สนิท (velopharyngeal incompetency)

(ต่อจากหน้า 49 เรือ่ งกายภาพบำบัดกับอัมพาตครึง่ ซีก)
ปกติมาก่อนทีจ่ ะเกิดภาวะอัมพาตครึง่ ซีกขึน้ บางราย
อาจมีลกั ษณะของการปฏิเสธปัญหา ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ พี ยาธิ
สภาพของสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองซีกเด่นมักจะ
มีปญ
ั หาทางด้านอารมณ์มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ พี ยาธิสภาพ
ที่สมองซีกขวาหรือที่ก้านสมอง อย่างไรก็ตามปัญหา
เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย โดย
เฉพาะกับปัญหาด้าน ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผน
ทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะทางอารมณ์และพฤติกรรม
เปลีย่ นแปลงมากยิง่ ขึน้

ภาวะปอดบวม (pneumonia) ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การสำลักอาหาร หรือผู้ป่วยไม่สามารถไอขับเสมหะ
ออกมาเองได้ จึ ง ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในขณะที ่ ผ ู ้ ป ่ ว ย
รับประทานอาหาร เช่นไม่ให้รับประทานคำโตเกินไป
หรือไม่ชวนคุยในขณะทีร่ บั ประทาน เป็นต้น
การเกิดแผลกดทับ (pressure sore) มักพบใน
ระยะแรกที่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวดี บริเวณที่มักเกิด
แผลกดทับมักจะเป็นบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก ดังนั้น
จึงควรทีจ่ ะพลิกตัวผูป้ ว่ ยบ่อยๆ อย่างน้อยทุกๆ 2 ชัง่ โมง
และอาจใช้ลกู โป่งน้ำรองตามปุม่ กระดูกด้วย

ซึ่งสิ่งที่ได้อธิบายมาทั้งหมดข้างต้นนั้นเป็นเพียง
การดูแลขั้นพื้นฐานที่สามารถทำได้เองที่บ้าน ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมการฟืน้ ตัวให้กบั ผูป้ ว่ ย ส่วนการฝึกการทำกิจกรรม
ต่างๆในระยะแรกนั้น จะเป็นหน้าที่ของนักกายภาพบำบัด
เป็นผูท้ ำการฝึกให้กบั ผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในระดับหนึง่ ก่อน

ส่วนปัญหาในด้านจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นอีก
ปัญหาหนึง่ ทีผ่ ดู้ แู ลควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ ซึง่
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ย่อมมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า เกี่ยวกับ
อาการและความบกพร่องในการเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร
ความคิด ความจำ หรือสิง่ อืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเคยปฏิบตั ไิ ด้ตาม
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