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โรคหลอดเลอืดสมอง 

ในแตละปมีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองเกือบสามพันรายในฮองกง  ในปจจุบันโรคน้ีกลายเปนโรค

ที่อันตรายถึงแกชีวิตอันดับสี่ในฮองกง  โดยทั่วไปแลว ผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองมีอายุมากกวา 50 ป  

อยางไรก็ตาม ตัวเลขเม่ือเร็วๆ น้ีไดแสดงใหเห็นวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกเริ่มมีชวงอายุลดลง 

 

1. โรคหลอดเลอืดสมองคอือะไร? 

คําศัพททางการแพทยของโรคหลอดเลือดสมองคือ “cerebral vascular disease” โรคน้ีเกิดขึ้นเม่ือการสง

เลือดไปยังสมองลดลงหรืออุดตันดวยเหตุผลบางประการอันนําไปสูการขาดออกซิเจนในเซลลสมอง  เซลล

สมองอาจจะไดรับความเสียหายและสูญเสียการทํางานในระยะเวลาเพียงสองถึงสามานาที และจะสงผล

กระทบตอการทํางานของรางกายที่ถูกควบคุมโดยเซลลสมองสวนดังกลาว 

 

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคฉุกเฉินดานการแพทยที่รายแรง  ผูปวยจํานวน 30% จะเสียชีวิตในระยะเวลา

สามเดือน  อยางไรก็ตามผูรอดชีวิตจํานวนกวา 50% สามารถกลับมามีความสามารถในการดูแลตนเองได

ตามปกติ และผูปวยจํานวนนอยกวา 20% กลายเปนผูทุพพลภาพอยางรนุแรง  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ

ฟนตัวของผูปวยขึ้นอยูกับความรุนแรงของความเสียหายของสมอง (ซึ่งรวมถึงประเภทของโรคหลอดเลือด

สมองและบริเวณและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดวย)  ภาวะแทรกซอนและความสามารถในการดูแลตนเอง

ของผูปวยกอนเปนโรคหลอดเลือดสมอง  นอกจากน้ี ทัศนคติของผูปวยและความชวยเหลือจากสมาชิกใน

ครอบครัว/ผูดูแล รวมถึงการรักษาฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมสามารถใหผลช้ีขาดไดเชนกัน  

 

2. ปจจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองมอีะไรบาง? 

ปจจัยเสี่ยงจํานวนมากอาจนําไปสูการเปนโรคหลอดเลือดสมอง  หากทานอยูในประเภทใดประเภทหน่ึง

ตอไปน้ี กรุณาปฏิบัติตามวิธีปองกันตอไปน้ีในทันที 

•  มีประวัติครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

• มีอายุมากกวา 55 ป  ยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง 

• เปนโรคความดันโลหิตสูง  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 70% เปนโรคความดันโลหิตสูง

อยูกอน 
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• มีคอเลสเตอรอลสูง  มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (การสะสมของ

คอเลสเตอรอลและสิ่งสะสมอื่น (คราบจุลินทรีย) บนผนังหลอดเลือดแดง)  คราบจุลินทรียทําให

การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงลดลง) และทําใหหลอดเลือดสมองตีบ 

• การสูบบุหรี่ ทําใหมีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 3 เทาในผูชาย และ 4.7 เทาใน

ผูหญิง 

• โรคเบาหวาน ทําใหมีโอกาสในการเปนโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 4 เทา 

• โรคอวน 

• โรคหัวใจและหลอดเลือด  ผูที่มีประวัติเคยเกิดภาวะหัวใจวาย (กลามเน้ือหัวใจตาย) และ จังหวะ

การเตนของหัวใจผิดปกติ (ภาวะหัวใจหองบนสั่นพล้ิว) มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองสูง

มาก 

• โรคหลอดเลือดผิดปกติ หรือ โรคหลอดเลือดแดงในสมองโปงพอง (โปงพองเหมือนลูกบอลลูน) 

มีโอกาสเลือดออกคอนขางสูง 

• ภาวะสมองขาดเลือดช่ัวคราว ไดแก ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันช่ัวคราว (TIA) มีอาการคลาย

กับโรคหลอดเลือดสมองประเภทหน่ึง แตใชระยะเวลาสั้นกวา โดยประมาณ 2 ถึง 15 นาที แตไม

เกิน 24 ช่ัวโมง  ภาวะสมองขาดเลือดช่ัวคราวอาจเปนสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 

• ผูที่ติดสุรา มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น 

 

3. วิธปีองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

เมือ่รบัประทานวารฟารนิ ควรใหความสนใจกบัสิง่ตอไปนี:้ 

 ระวงัการควบคมุอาหาร หลกีเลีย่งอาหารทีอ่ดุมไปดวยวติามนิเค  
 ตองไมรบัประทานยาจนี เพือ่หลกีเลีย่งปฏกิริยิาของยา   

ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหม): 

ยาตอไปนี้มีวางขายตามทองตลาด 

ยาดาบิกาแทรน 

ยาไรวาร็อกซาแบน 

ยาอะพิซาแบน 

ยาเอโดซาแบน 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

 

Stroke / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 
 

ขางใตเปนขอเปรียบเทียบระหวางยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหมและวารฟาริน: 

วารฟารนิ ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหม 

ปฏิกิริยากับอาหาร / ยา เปนไปไดนอยที่จะมีปฏิกิริยากับอาหาร / ยา 

ตองติดตามผลอยางและเฝาสังเกต 
INR เปนประจําผานการตรวจ
เลือดและปรับปริมาณการใหยา
ตามความเหมาะสม) 

 

ไมมีคาพารามิเตอรเฉพาะในการเฝาสังเกต 

ไมจําเปนตองตรวจเลือดเปนประจํา 

ใหในปริมาณที่คงที ่ทาํใหลดความเสี่ยงที่จะใหปริมาณที่
ผิด 

เวลาในการตอบสนองของยาชา
ลง 

เวลาตอบสนองของยาเร็วขึน้ แตฤทธิข์องยาจะหมดเร็ว
ขึ้น เปนสิ่งสําคัญที่ผูปวยตองรับประทานยาตามทีก่ํากบั
เอาไว) 

 ไมไดระบุวาเปนยาสาํหรับผูปวยที่ไตลมเหลว 

 ไมไดระบุวาเปนยาสาํหรับผูปวยที่ปลูกถายล้ินหัวใจเทียม 

 ความเสี่ยงนอยที่จะเกิดอาการแทรกซอนจากการ
เลือดออก 

 มีราคาแพงกวา 

ไมมีการดําเนินการวิจัยการเปรียบเทยีบโดยตรงระหวางยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหม
ดานประสทิธิผลและความเสีย่ง 

 

4. สาเหตขุองโรคหลอดเลอืดสมองมีอะไรบาง? 

 

โรคหลอดเลือดสมองแบงออกเปนสองประเภท ตามสาเหตุของโรค ดังน้ี 

• โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน มีสาเหตุมาจากภาวะล่ิมเลือดอุดหลอดเลือดสมอง 
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(ล่ิมเลือดกอตัวอยูภายในหลอดเลือดสมอง) และคอนขางพบบอย โดยโรค

หลอดเลือดสมองจํานวนกวา 70% อยูในประเภทน้ี  และภาวะหลอดเลือดแดง

ในสมองแข็งตัวยังเปนสาเหตุของการกอตัวของล่ิมเลือดในหลอดเลือดแดงใน

สมอง หรือ ล่ิมเลือดสามารถกอตัวในหัวใจหรือหลอดเลือดแดงคาโรติดบริเวณ

คออีกดวย  ล่ิมเลือดสามารถไหลขึ้นไปยังหลอดเลือดสมองและอุดตันการ

ไหลเวียนของเลือด  โรคหัวใจเหลาน้ี ซึ่งรวมถึง ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 

(การเตนผิดจังหวะของหัวใจ) ปญหาเก่ียวกับล้ินหัวใจ และโรคหลอดเลือด

หัวใจอุดตันอาจกอใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองได 

• โรคหลอดเลือดสมองแตก มีสาเหตุมาจากการแตกของหลอดเลือดภายในสมอง  

สวนมากจะเก่ียวของกับโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง  และยังมีกรณีที่หลอด

เลือดบริเวณพื้นผิวของเน้ือเยื่อสมองแตก ซึ่งเก่ียวของกับโรคหลอดเลือดสมอง

ต้ังแตกําเนิด อาทิ โรคหลอดเลือดแดงในสมองโปงพอง หรือ โรคหลอดเลือด

แดงผิดปกติ  เลือดนาจะถูกปลอยออกดานใตโพรงเยื่ออะแร็กนอยด (โพรง

ระหวางเน้ือเยื่อสมองและกระโหลก) ซึ่งกดทับเน้ือเยื่อสมองอยู  ยิ่งกวาน้ัน 

หลอดเลือดจะคอดหลังจากเลือดออกซึ่งทําใหการไหลเวียนของเลือดลดลง

เพิ่มขึ้น 

 

ทั้งการขาดเลือดเฉพาะที่ (การไหลเวียนของเลือดไปสูสวนใดสวนหน่ึงของรางกายไมเพียงพอ อันมีสาเหตุ

มาจากการอุดตันของหลอดเลือด) และเลือดออกอาจจะกันมิใหเน้ือเยื่อสมองไดรับสารอาหารและ

ออกซิเจนอยางเพียงพอ  ดวยเหตุน้ี เซลลประสาทที่ไดรับผลกระทบจะตาย ซึ่งจะทําใหมีอาการตางๆ 

เก่ียวกับระบบประสาท 

 

สาเหตุของภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันช่ัวคราว (TIA) คลายคลึงกับโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 

 

5. อาการของโรคหลอดเลอืดสมองสามารถทราบไดโดยงายหรอืไม? 

สําหรับคนสวนใหญ โรคหลอดเลือดสมองไมมีสัญญาณบอกใหทราบกอน  เน่ืองจากโรคหลอดเลือดสมอง

อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ลึกซึ้ง ทานควรไปพบแพทยในทันทีเม่ือมีสัญญาณเตือนตอไปน้ี เพื่อลดผลที่

ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองใหมีนอยที่สุด (สวนพรองที่เปนผลจากโรคหรืออุบัติเหตุกอนหนาน้ี) 

 

• พูดไมชัด หรือ พูดลําบาก 
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• มีอาการชา ออนแรง หรือ อัมพาตแขนขางหน่ึง ขาขางหน่ึง หรือครึ่งหนาโดยเฉียบพลัน

และเปนการช่ัวคราว (โดยปกติแลวจะมีอาการขางเดียวกัน) 

• เห็นภาพพรามัวหรือตาขางหน่ึงมองเห็นไดลดลงโดยเฉียบพลัน 

• ปวดหัวรุนแรงโดยเฉียบพลัน 

• ทรงตัวลําบากและประสานการทํางานของมือและเทาลําบาก หรือ สะดุดหกลมแบบ

เฉียบพลันโดยไมมีสาเหตุ 

• วิงเวียนศีรษะหรือหนามืดโดยไมมีสาเหตุ 

• กล้ันปสสาวะไมอยู (ปสสาวะไหลโดยไมรูตัวและไมมีเหตุสมควรและทําใหเปยก) 

 

อาการของภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันช่ัวคราว (TIA) เหมือนกับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง แต

เกิดขึ้นเพียงสองถึงสามนาทีเทาน้ันและจะไมนําไปสูความทุพพลภาพถาวร  ผูปวยอาจมีภาวะหลอดเลือด

สมองตีบตันช่ัวคราว (TIA) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และสิ่งน้ีอาจหมายความวาทานกําลังจะเปนโรคหลอด

เลือดสมองจริงๆ ก็เปนได  ไมวาในกรณีใด ทานควรไปพบแพทยทันทีที่มีสัญญาณดังกลาว 

6. โรคหลอดเลอืดสมองสามารถตรวจวนิจิฉยัไดอยางไร? 

 

นอกจากการตรวจอาการทางคลินิกแลว แพทยจะตรวจสภาวะของปจจัยความเสี่ยงตางๆ อาทิ ความดัน

โลหิต คอเลสเตอรอล นํ้าตาลในเลือด และจะเจาะเลือดตรวจคาฮีโมโกลบิน (โปรตีนที่ทําหนาที่นํา

ออกซิเจนในเลือด) เกล็ดเลือด และ ล่ิมเลือด เพื่อบงช้ีภาวะโลหิตจาง แนวโนมทีจะมีเลือดออก และ ความ

หนืดของเลือด  แพทยจะทําการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ (การตรวจทางการแพทยเพื่อตรวจหาความผิดปกติ

ของหัวใจโดยการวัดการทํางานของคล่ืนไฟฟาที่หัวใจผลิตขึ้นในขณะหดตัว) ดวยเชนกันเพื่อตรวจการ

เกิดภาวะหัวใจวายในเวลาเดียวกัน  การตรวจอื่นๆ ไดแก 

• การสแกนภาพรังสีสวนตัดดวยคอมพิวเตอร (การสแกน CT) อาจชวยใหแยกความ

แตกตางระหวางโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือดและโรคหลอดเลือด

สมองแตก 

• การเอ็กซเรยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (MRI) สามารถแสดงสถานะของเน้ือเยื่อสมองและ

ภาวะการปด/การตีบของหลอดเลือด 

• การตรวจอัลตราซาวดหลอดเลือดสมอง  การใชภาพเพื่อตรวจหาวาหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุดตันหรือไม 

• เครื่องตรวจการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมอง (TCD) เพื่อตรวจหาวาหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตันหรือไม 
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7. มวีิธรีกัษาโรคหลอดเลือดสมองอยางไร 

ยาฉีดละลายล่ิมเลือดยาฉีดละลายล่ิมเลือดจะสลายกอนเลือดและฟนฟูการไหลเวียนของเลือดไป
ที่สมองจะสลายกอนเลือดและฟนฟกูารไหลเวียนของเลือดไปที่สมอง ลดความเสียหายตอเซลล
สมองและอาการทุพลภาพที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง  ดังนัน้ ผูปวยตองไดรับยาฉดีดังกลาว
ภายในสามถึงสี่ช่ัวโมงคร่ึงหวางที่ยาออกฤทธิ์ ถึงอยางไรก็ตาม การไดรับการบาํบัดสลายล่ิม
เลือดไมรับประกันวาจะหายจากโรค ยาฉีดละลายล่ิมเลือดจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกดิภาวะ
เลือดออกสิบเทา และจํากัดการใชวิธบีําบดัวิธนีี ้

ย่ิงไปกวานั้น การบําบดัสลายล่ิมเลือดใชไมไดกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกราย ผูปวยตอง
เขารีบการประเมินคณุสมบตัใินการเขารับการรักษาโดยนักประสาทวทิยา หากอาการของโรค
หลอดเลือดสมองไมรุนแรงมาก ความเสี่ยงที่จะเกิดการเลือดไหลระหวางการบําบดัสลายล่ิมเลือด
มีมากกวาประโยชนของการทําใหเลือดไหลผานไดอีกคร้ัง 

ดังนั้น การไดรับการรักษาทนัเวลาและการประเมินทางการแพทยของทีมแพทยเปนปจจัยที่
สําคัญอยางมาก หลังจากทีท่ําการบาํบัดสลายล่ิมเลือด ตองดูอาการของผูปวยอยางใกลชิด และ
บริหารความดันเลือดเพือ่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดออก 

ยารักษาตัวอ่ืน ๆ 

‧ ยาตานเกล็ดเลือด: เชน ยาแอสไพริน ยาเหลานี้ปองกนัการกอตัวของล่ิมเลือดผานการเกาะ
กลุมของเกล็ดเลือด เปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองตีบอีกคร้ัง หากยา
เหลานี้รับประทานไดภายใน 48 ช่ัวโมงหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง ฟงกชันการขึ้นตอ
กันของผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดสมองลดลงรอยละ 1) 

‧ ยากันเลือดแข็งตวั: เชน วารฟารินและยากนัเลือดแข็งตัวในเลือดกลุมใหม ยาเหลานีจ้ะลด
การกอตวัของล่ิมเลือดและโรคหลอดเลือดแดงอุดตนั ทําใหลดโอกาสที่จะเกิดโรคหลอด
เลือดสมองสําหรับที่มีภาวะการเตนผิดปกตขิองหัวใจ อยางไรก็ตาม การใชยากันเลือด
แข็งตัวในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยังเปนการรักษาที่เปนที่ถกเถยีงกัน) 

 การลากล่ิมเลือดที่อุดหลอดเลือด 

งานวิจัยลาสุดคนพบวาผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดแดงอุดตันจะไดรับการลากล่ิมเลือดที่อุด
หลอดเลือดภายใน 6 ช่ัวโมงหลังยาออกฤทธิ ์จะทําใหอาการดขีึ้น อยางไรกต็าม ผลลัพธ
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ของขั้นตอนนี้ขึ้นอยูกับการรักษาแบบผสมผสานความเช่ียวชาญ (skill-mix) ของแตละ
หนวย และประเมินวาสามารถใหการรักษาทีป่ลอดภัยและฉุกเฉินไดหรือไม เนื่องจาก
ขอจํากัดดานทรัพยากรทาํใหวิธีนี้ยังไมนํามาใชอยางแพรหลายในพื้นที่โดยกวาง 

 
8. ภาวะแทรกซอนของโรคหลอดเลอืดสมองมอีะไรบาง? 

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่มีความรุนแรง  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจํานวนถึง 40% 

พูดหรือกลืนลําบากในขอบเขตที่แตกตางกัน  ผูปวยจํานวนไมมากที่ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองอยาง

รุนแรงอาจจะมีอาการในโคมา  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกินครึ่งไมสามารถกลับไปทํางานได 

 

นอกเหนือจากความบกพรองในการทํางานของรางกายอันมีสาเหตุมากจากเน้ือเยื่อสมองไดรับความ

เสียหายแลว ภาวะแทรกซอนทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก 

• โรคปอดบวม 

• ความผิดปกติในการกลืน 

• แผลกดทับ 

• เน้ือเยื่อสมองบวม 

• ปญหาเก่ียวกับไหล 

• เลือดออกในทางเดินอาหาร 

• โรคลมชัก 

• ปสสาวะลําบาก หรือ กล้ันปสสาวะไมได 

• ทองผูก 

• การกอตัวของล่ิมเลือดในหลอดเลือดดําบริเวณแขนขาสวนลางและหลอดเลือดแดงในปอดอุดตัน

เฉียบพลัน 

• ความซึมเศรา 

•  

9. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองทาํอยางไร? 

การเตรียมตัวกอนออกจากโรงพยาบาล (มีใหบริการเฉพาะภาษาจีน) 

 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและสมาชิกในครอบครัวควรหารือกับทีมฟนฟูสมรรถภาพเก่ียวกับการจัดทํา

แผนที่เหมาะสมในการกลับไปพักฟนที่บาน และทําการตระเตรียมที่เหมาะสมสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพ
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และการดูแลที่บานในอนาคต  การตระเตรียมเชนวา ไดแก 

• กําหนดสถานที่อยูอาศัย  ทําใหแนใจวาที่อยูอาศัยดังกลาวมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ

กิจกรรมตางๆ ของผูปวย 

• ประเมินสิ่งอํานวยความสะดวกในบาน ในกรณีที่จําเปน ทีมฟนฟูสมรรถภาพอาจจะไปที่บานของ

ผูปวยกอนที่ผูปวยจะไดรับอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาลและแนะนําทําการดัดแปลงสิ่งอํานวย

ความสะดวกและสิ่งกอสรางที่บานของผูปวยใหมีความเหมาะสม 

• เลือกและซื้ออุปกรณที่จําเปน อาทิ เครื่องชวยเดิน และเครื่องชวยดูแลที่บานที่เหมาะสม 

• แนะนําเก่ียวกับทักษะการดูแล  ผูปวยและสมาชิกในครอบครัวตองศึกษาความรูและทักษะการ

ดูแลที่บานที่จําเปนเก่ียวกับการปอนอาหารและการกล้ันปสสาวะไมได เปนตน และวิธีการใช

เครื่องชวยเดินที่ถูกตอง การออกกําลังกายที่เหมาะสมที่บาน และทักษะในการดูแลในแตละวัน 

และการพยุงและการอุมผูปวย 

• ทดสอบความสามารถในการดูแล  อาจจัดใหผูปวยไปพักชวงสั้นๆ ที่บานและใหใชสิ่งน้ีเปนการ

ฝกภาคปฏิบัติ 

• แนะนําบริการของชุมชนที่จําเปน อาทิ ขอมูลเก่ียวกับบานพักผูสูงอายุ ความชวยเหลือทาง

การเงิน และ การจัดหาผูชวยทํางานบาน 

• ทําการนัดหมายการติดตามผล อาทิ การตรวจติดตามผล คําแนะนําเก่ียวกับการทานยา นักอรรถ

บําบัด นักโภชนาการสําหรับการติดตามผลเก่ียวกับปญหาการกลืนหรือปญหาดานโภชนาการ 

การรับการฝกอบรมการฟนฟูสมรรถภาพที่คลินิกผูปวยนอกหรือโรงพยาบาลกลางวันสําหรับ

ผูสูงอายุ การไปเยี่ยมผูปวยตามบานโดยพยาบาลชุมชนเพื่อติดตามอาการ 

 

การดูแลและการพยาบาลที่บาน (มีใหบริการเฉพาะภาษาจีน) 

วัตถุประสงคหลักมีดังน้ี 

• การออกกําลังกายที่บาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง 

• ปองกันการหกลมและอุบัติเหตุ ใหความสําคัญกับทักษะสําหรับกิจกรรมตางๆ 

• ทานยาตามเวลา 

• จํากัดอาหารตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดานการแพทย 

• ปองกันและจัดการกับอาการทองผูก 

• ใหความสําคัญกับการดูแลผิวหนังเพื่อปองกันแผลกดทับ 

• นําทักษะการดูแลตนเองมาใช (ไปหองนํ้า อาบนํ้า และลางมือ) 

• ปองการการกําเริบของโรคหลอดเลือดสมองในดานตางๆ ไดแก อาหาร อารมณ อุปนิสัยการ

ดําเนินชีวิต และการรักษาดวยยา 

• มีชีวิตใหมดวยทัศนคติที่เปนบวก 
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การดแูลของสมาชิกในครอบครวั/ผูดแูล 

การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวมีความสําคัญอยางยิ่งในระหวางการรักษาฟนฟูสมรรถภาพใน

ขณะที่สิ่งน้ีเปนความทาทายที่รุนแรงสําหรับผูดูแลที่ตองอาศัยอยูกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะพัก

ฟน  เม่ือผูปวยรูสึกซึมเศราและไมสามารถพึ่งพาตนเองได กําลังใจและความชวยเหลือของสมาชิกใน

ครอบครัวเปนสิ่งที่ไมสามารถทดแทนได และสิ่งน้ีตองใชความอดทนและความเขาใจ  แตผูดูแลยังตอง

ดูแลตนเองใหดีอีกดวย  ผูดูแลควรใชทักษะที่ถูกตองเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บและมีพื้นที่และเวลาใหกับ

ตนเองสําหรับการพักผอน  ผูดูแลไดรับการสนับสนุนใหแบงปนความรูสึกกับผูอื่นและขอความชวยเหลือ 

การกระทําดังกลาวจะทําใหผูดูแลสามารถชวยผูปวยใหฟนตัวตอไปได 
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