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โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident, CVA)
เมื่อโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้น สิ่งที่ทุกคนกลัวคือ อัมพาต
ครึ่งซีก (hemiplegia) ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทรงตัว
(maintaining body positions), ความสามารถดูแลตนเอง
(self-care) และเดิน (walking) ดังนั้น ผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก
ทุกคนล้วนคาดหวังว่ากระบวนการฟื้นสภาพจะช่วยทุเลาอาการ
อัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia) ให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
(hemiparesis) หรือ ให้กลับมาเดินได้เป็นปกติและสามารถทำ
ทุกอย่างได้เหมือนเดิม
จากรายงานของโรงพยาบาลนครราชสีมาที่ปรากฏในวารสาร
เล่มนี้ โรคหลอดเลือดสมอง มีอุบัติการณ์สูง แต่มีเพียงร้อยละ
18 ของผู้ป่วยที่ได้เข้าสู่กระบวนฟื้นสภาพในโรงพยาบาล บ่งชี้ว่า
ถึงโอกาสเข้าถึงบริการน้อย และส่วนใหญ่ได้รับการบำบัดทาง
กายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว ที่เน้นการยืนเดิน และมีเพียง
หนึ่งในสามที่ได้รับการฟื้นสภาพโดยนักกิจกรรมบำบัด ทั้ง ๆ ที่
ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียความสามารถใช้มือและแขนและการ
ดูแลตนเอง
ในบางประเทศ นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดใช้
เทคนิคเฉพาะ เช่น Bobath technique หรือใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น Functional electrical stimulation (FES) เพื่อ
กระตุ้นให้ระบบประสาทสั่งการฟื้น มือกลับมาใช้การได้ และ
กลับมาเดินได้ แต่ในบ้านเรานักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรม
บำบัดไม่ได้ใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ส่วนใหญ่ใช้การออกกำลังกาย (exercises), การฝึก
ทรงตัวขณะอยู่นิ่ง-ขณะทำกิจกรรม (balance training), การ
ฝึกยืนในราวคู่, การฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน (gait aids)
และอาจอาศัยอุปกรณ์พยุง (orthosis)
การทรงตัว (maintenance of posture) ถือเป็นขั้นแรกที่
สำคัญก่อนพัฒนาสู่การยืนและก้าวเดิน ในต่างประเทศมีการ
ใช้เกมวี (Wii games) ซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เด็กเล่นเพื่อ
ความเพลิดเพลิน แต่ในวารสารฉบับนี้ นักวิจัยไทยได้พัฒนา
เกมง่ า ย ๆ ที่ อ าศั ย หลั ก การทำนองเดี ย วกั บ การเล่ ม เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการฝึกทรงตัว และจากการศึกษา
นำร่อง ผลบ่งชี้ว่าการใช้เกมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีแนวโน้มทำ
ให้การทรงตัวในท่ายืนดีขึ้น
ดังนั้น นอกเหนือจากการใช้เทคนิควิธีดั้งเดิม (conventional
therapy) เพื่อบำบัดและฟื้นสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แล้ว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมเวชกรรมฟื้นฟูอาจนำเทคนิค
หรือวิธีการสมัยใหม่ที่หาได้ไม่ยาก มาประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นสภาพ
ระบบประสาทสั่งการให้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และย่นระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลได้
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การเขียนอ้างอิงบทความจากสื่ออินเทอร์เน็ต
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การใช้ภาษาและการพิมพ์ต้นฉบับ

 ใช้แบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพ์เว้นช่อง
ห่ า งจากขอบกระดาษทุ ก ด้ า น ด้ า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ์ เ ว้ น บรรทั ด
พิมพ์หน้าเดียว และมีเลขหน้ากำกับ
 แยกภาพและตารางออกจากเนื้อหา
 ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ถ้าจำเป็นต้องใช้ภาษาอืน่ ให้ระบุ ไว้ในวงเล็บ และ
 พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะหรือคำย่อ
ใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษได้ในกรณีทเ่ี ป็นชือ่ เฉพาะไม่มคี ำแปล เป็นภาษาไทย
หรือการแปลทำให้สื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
 ชื่อยา ให้ใช้ชื่อ Generic แล้ววงเล็บชื่อทางการค้า

การส่งต้นฉบับ

 บทความทุกชนิดต้องมีหน้าแรก
 กรณีทส่ ี ง่ ต้นฉบับทีแ่ ก้ไขตามคำแนะนำของผูท้ รงคุณวุฒิ ต้องแสดง ส่วนที่
แก้ไขแล้ว โดยการพิมพ์ดว้ ยสีแดง หรือ เน้นตรงส่วนทีแ่ ก้ไขในต้นฉบับทีพ่ มิ พ์
 กรณี ที่ ผู้ นิ พ นธ์ ไ ม่ แ ก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับต้นฉบับ
 อนึง่ ผูเ้ ขียนบทความควรเก็บต้นฉบับไว้ 1 ชุด ส่งต้นฉบับ 2 ชุดพร้อมแผ่นดิสก์
1 แผ่น หรือ ส่งเป็น attached file ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถึง
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