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แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟูสมรรถภาพ 
ที่มีปญหาภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 

(CNPG Poststroke Rehabilitation: Unilateral neglect) 
 
ความเปนมา 
 ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก (Unilateral neglect หรือ neglect ) เปนกลุมอาการทาง
พฤติกรรมทั่วไปที่พบไดบอยภายหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง(1-6) ทําใหความสามารถของผูปวย
ทางดานการฟงหรือการเคลื่อนไหวของรางกายไปทางสิง่แวดลอมที่ผูปวยอยูครึ่งซีกลดลง มีผลตอ
ความสามารถในการปฏิบัตกิิจวัตรประจําวันของผูปวย(7-11) เชน การรับประทานอาหาร  การอาน
หนังสือ  และการแตงตัว  เปนตน  รวมทั้งเปนขอจํากัดทีก่อใหเกิดความพิการภายหลงัเปนโรค
หลอดเลือดสมอง  จากรายงานอุบัติการณพบวา   ภาวะบกพรองครึ่งซีกเกิด 23% ในระยะเฉียบพลัน 
10% ถึง 85%  พบมีพยาธิสภาพที่สมองซีกขวา     และ 15% ถึง 65% เมือ่มีพยาธิสภาพที่สมองซีก
ซาย(12, 13)   แมวาพยาธิสภาพจะเกดิไดจากหลายสาเหตุทีแ่ตกตางกนั  แตจากการศึกษาโดยการ
สังเกตพบวาภาวะนีเ้กิดขึน้มากในผูปวยทีม่ีพยาธิสภาพที่สมองซีกขวามากกวาพยาธิสภาพที่สมอง
ซีกซาย(1, 10, 12)   เกิดภายหลังมีภาวะเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (Cerebral infarction) หรือมี
เลือดออกในสมอง (Cerebral hemorrhage)  โดยภาวะความสนใจบกพรองในผูปวยซ่ึงเกิดจากพยาธิ
สภาพที่สมองซีกขวามักแสดงภาวะรุนแรงมากและฟนสภาพชามากกวาในกลุมผูปวยที่มีพยาธิ
สภาพที่สมองซีกซาย(1, 10, 14, 15)  โดยพบวาผูปวยแสดงภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกถึง  2  ใน 3  
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีพยาธิสภาพที่สมองซีกขวา  และ 1 ใน 2 ของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีพยาธิสภาพทีส่มองซีกซาย(13)    ผูปวยซึ่งแสดงอาการภาวะบกพรองครึ่งซีกมัก
สูญเสียการรับรู  หรือตอบสนองตอคนหรอืวัตถุที่อยูในดานขางตรงขามกับสมองที่มีพยาธิสภาพ  
และใหความสนใจไปทางดานเดียวกับสมองที่มีพยาธิสภาพ  ภาวะความสนใจบกพรองในสวนของ
รางกายอาจเกดิขึ้นจากลานสายตาแคบ(visual field cuts) หรือการไมสนใจมอง หรือมีความ
บกพรองรวมกัน การทดสอบและการสังเกตโดยผูเชีย่วชาญมีความจําเปนที่จะตองรูจักภาวะนี้และ
แยกจาก visual field cuts  การสูญเสียการรับรู  การวางแผน  หรือ ความสามารถดาน visuaospatial  
เพื่อใหไดรับการรักษาที่เหมาะสม 

การรูวาผูปวยกําลังมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะ
ผูปวยไมรูความจริงที่วาตนกาํลังสูญเสียความสนใจสิ่งที่อยูดานขางของตนเอง  ดวยเหตุนี้ความ
ปลอดภัยก็มีสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวย  เชน  เส่ียงตอการบาดเจ็บหรือการพุพองของรยางคขาง
ที่มีพยาธิสภาพ  จึงควรทราบวาผูปวยมีภาวะความสนใจบกพรองตั้งแตแรกเริ่มในระยะฟนฟูสภาพ  
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เพื่อใหการฟนฟูฯและปองกนัภาวะเสีย่งดงักลาวขางตน(13)  การสังเกตผูปวยอาจทําเมื่อผูปวยปฏิบตัิ
กิจวัตรตางๆ  เชน ใสเสื้อผาเพียงแขนขางเดียว  โกนหนวดเพยีงครึ่งหนึ่งของใบหนา  หรืออธิบาย
อาหารไดเพยีงครึ่งเดียวของถาด  การอาน  การเขียน  การวาดรูปดานเดยีว  และอาจมผีลทางลบใน
เร่ืองการเคลื่อนไหวของรางกายจากการแสดงภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก  ผูปวยหลายคนทีม่ี
ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีกเล็กนอยมกัมีอาการดีขึ้นในสัปดาหแรกที่เปน  สวนในรายที่
เปนมากอาจดขีึ้นในระยะเวลาหลายเดือน  จากเอกสารรายงานตางๆไมมีแนวทางการรักษาเดยีวทีด่ี
ที่สุด  และมีหลากหลายวิธีการเขาหาผูปวยที่สามารถชวยในเรื่องการดแูลผูปวยไดเปนอยางดี  
รวมทั้งการใหความรูแกผูปวยในเรื่องการรักษาเปนปจจยัที่สําคัญอยางยิ่ง  เพราะความรูของผูปวย
จําเปนตอการใหการดแูลผูปวยในระยะยาว  และเปนจดุมุงหมายในการสอนผูปวยใหมีความรูเร่ือง
ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีกดวย   ดังกลาว   และเพือ่เปนการยกระดับคุณภาพในการดูแล
ผูปวยของพยาบาลในฐานะหนึ่งในทีมสหวิชาชีพที่ใหการดูแลฟนฟูผูปวยอยางครอบคลุมทุกมิติ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  คณะผูจัดทําจึงไดจดัทําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขไดใชในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟนฟูสมรรถภาพที่มี
ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก   
  
คําที่พบบอย 

Neglect., Hemiinattention, Hemispatial neglect, Unilateral spatial neglect(16, 17) 
 

คําจํากัดความ 
เปนลักษณะกลุมอาการที่จําแนกตามพฤติกรรมของผูปวยในภาวะที่ผูปวยไมสามารถ

ตระหนกั หรือมีการละเลยรางกายดานที่มีพยาธิสภาพของอัมพาตครึ่งซีก และ/หรือ ดานที่ออนแรง 
วัตถุ  บุคคล  หรือเสียงในสิง่แวดลอมรอบตัวผูปวย(7, 17, 18) 

หรือหมายถึง  การลมเหลวในการบอก  ตอบสนอง  หรือ ปรับตัว  ใหเขากับสิ่งแปลก
ใหม  หรือ  ส่ิงกระตุนที่มีความหมาย  บริเวณรางกายซีกตรงขามกับสมองดานที่มีพยาธิสภาพ  โดย
ไมมีสวนเกี่ยวของกับความบกพรองของประสาทสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ(9) 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิด 

ภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกมักเกิดขึ้นภายหลังโรคหลอดเลือดสมองจากรอยโรคบนสวนที่
ไมสําคัญ( ขางขวา )(1)  โดยภาวะหัวใจขาดเลือดและรอยโรคจากภาวะเสนเลือดแตกในสมองมักจะเปนพอๆกัน   
ซ่ึงมีการศึกษาพบวา  รอยโรคจากพยาธิสภาพที่สมองซีกขวามีความรุนแรง และมีภาวะความสนใจบกพรอง
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คร่ึงซีกเปนอยูยืนนานมากกวาการบาดเจ็บที่สมองซีกซาย(1,10,14,15) ผูปวยที่มีภาวะความสนใจบกพรองคร่ึงซีก
สวนใหญเปนโรคหลอดเลือดสมองในสวน middle cerebral artery (MCA) ของสมองซีกขวาอยางกวางขวาง  แต
กลุมอาการเกิดรวมกับบริเวณที่มีการบาดเจ็บอยางเฉพาะเจาะจง  เชน  right inferior parietal lobe(IPL) หรือ ใกล
กับ temporo-parietal junction(TPJ) เปนตําแหนงอันดับหนึ่งใน cortical sits  หรือที่ right inferior frontal lobe   มี
แนวโนมเปนภาวะความสนใจบกพรองคร่ึงซีกชั่วคราว   โดยรอยโรคของ subcortical ischaemic lesions ใน
บริเวณของ middle cerebral artery (MCA) ขางขวามีผลตอ basal ganglia หรือ thalamus แมวาอาจเนื่องมาจาก 
diaschisis หรือ hypoperfusion ในตําแหนง parietal และ frontal  หรืออาจเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองบริเวณ
กวางของ  posterior cerebral artery (PCA) ขยายออกมาจาก occipital ถึง medial temporal lobe(19) และจากการศึกษา
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการบาดเจ็บบริเวณ  middle cerebral artery (MCA) และ superior temporal 
gyrus (STG) บริเวณที่มีพยาธิสภาพที่สมองซีกขวา พบภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกไดบอยในผูที่มีการ
บาดเจ็บของสมองสวน  posterior regions ทั้งสองสวน  หนึ่งสวนใน inferior parietal lobe (IPL)  และสวนอื่นๆใน 
medial temporal lobe (20, 21)   บางรายงานพบวา มีรอยโรคบริเวณ  parietal lobe และอาจพบภาวะนี้ไดประปรายในผู
ที่มีรอยโรคตําแหนงอื่น  เชน  frontal lobe  Basal ganglia และ thalamus   และอุบัติการณของภาวะนี้เกี่ยวของกับ
ความบกพรองของความสามารถในการรับรูที่เกิดขึ้นภายหลัง(9) เชน  Cerebrovascular accident  ( CVA), Brain Injury / 

Trauma,  Cerebral  tumor,  Cerebral  aneurysms 
  

อาการและอาการแสดง 
การแสดงอาการของภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกประกอบดวยความสูญเสียที่

หลากหลายองคประกอบ  ผูวินิจฉยัหลายๆคนใหความสนใจภาวะความบกพรองที่มีการแสดง
โดยตรงตอปญหาดานความสนใจดานซายของรางกายเปนปญหาหลกั ซ่ึงเปนผลมาจากการลําเอยีง
มาสนใจโดยตรงทางดานขวาตามที่มีการบาดเจ็บที่สมองซีกขวา(5,21-24)  และมีความเปนไปไดสูง
ที่วาภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกนี้อาจเปนผลมาจากความบกพรองดาน representation of 
space  ซ่ึงอางอิงไดจากหลายองคประกอบ  เชน  retinotopic, head centred, trunk centred  เปนตน 
หรือเฉพาะเจาะจงไปที่ระยะใกลหรือไกล  การพิจารณาอาการภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก
อ่ืนๆ อาจดูผลกระทบโดยตรงจากความบกพรองในดานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ 
โดยผูปวยมักมีประสบการณเกีย่วกับความยากลําบากในระยะเริ่มแรก  หรือยากลําบากในการ
กําหนดดวงตาไปในดานตรงขามกับที่มีพยาธิสภาพ  หรือการเคลื่อนไหวของรยางคตางๆ(21) โดย
ความผิดปกตอิาจแสดงออกในรูปแบบของการละเลยสวนของรางกาย (personal neglect)  เชน  การ
สวมเสื้อเพียงขางเดียวหรือหวีผมเพยีงขางเดียว  หรือการสูญเสียการรับรูส่ิงที่มากระตุนในดานที่อยู
ตรงขามกับที่มีพยาธิสภาพ (spatial neglect) โดยแสดงเปนการละเลยสิง่แวดลอมใกลตัว 
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(peripersonal neglect) เชน รับประทานอาหารเพียงซีกเดยีวของจาน  และการละเลยสิ่งแวดลอม
ไกลตัว (extrapersonal neglect) เชน ไมสังเกตเห็นผูที่เดินเขามาหาจากดานใดดานหนึ่ง   หรือใน
ผูปวยบางคนลมเหลวในเรื่องการใชรยางคในสวนที่ตรงขามกับสมองสวนที่มีพยาธสิภาพแมวา
รยางคสวนนัน้มีการออนแรงเล็กนอยหรือไมมีการออนแรงเลยกต็าม(motor neglect)  การไมรับรู
ถึงส่ิงที่มากระตุนรางกายหรือบรรยากาศรอบๆ ในดานทีต่รงขามกับที่มีพยาธิสภาพ (sensory 
neglect) โดยแสดงเปนการไมรับรูทางการมองเห็น (visual neglect) การไดยิน (auditory neglect)  
การสัมผัส (tactile neglect)  หรืออาจเพิกเฉยตอภาพลักษณ(images) ที่อยูตรงขามกบัพยาธิสภาพที่
เปน (representation neglect) นอกจากนี้อาจมีการแสดงออกในรูปแบบของการไมรับรูถึงความ
ผิดปกติทางรางกายที่เปน  เรียกภาวะนีว้า ภาวะ anosognosia  โดยมักปฏิเสธวาตนเองไมไดเปน
อะไร  บางรายอาจบอกวารางกายซีกนัน้ไมใชของตนเอง  บางรายยอมรับวามีอาการออนแรง  แต
กลับพยายามทาํกิจกรรมหรือแสดงความตั้งใจที่จะทําอะไรบางอยางที่ไมเหมาะสม  เชน  จะกลับไป
ทํางานในขณะนั้นเลย  เปนตน(3, 6, 21)  ในผูปวยที่มีความสามารถทางดานศิลปะหรือศิลปนมากอน
ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีกภายหลังจากเปนโรคหลอดเลือดสมองนี้ความผิดปกติอาจแสดง
ออกมาทางผลงานศิลปะโดยจะไมสามารถปนหรือวาดรูปเดิมที่เคยทําไดในสวนที่เปนดานซายของ
ใบหนาถึงแมวาถนัดมือซายและสามารถปนโดยการหมนุไปไดโดยรอบของรูปปนก็ตาม(25) ซ่ึง
ความผิดปกตดิังกลาวขางตนลวนรบกวนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหลายอยาง  และเปนอุปสรรค
สําคัญตอการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย  
 
การประเมินอาการ 
 ผูปวยที่มภีาวะความสนใจบกพรองระดับรุนแรงอาจประเมินไดโดยการสังเกตอยางงาย  
เชนผูปวยหันศีรษะและตาไปทางขอบเขตดานขวา  และไมมองมาทางดานซายแมวาดวงตาสามารถ
เคล่ือนไหวมาทางซายไดจากการทดสอบ  หลายรายสามารถประเมินไดที่เตียงผูปวย  ในการ
ประเมินอาการอยางเขมขนตองการแบบทดสอบที่มีความแตกตางกนัหลายๆ แบบทดสอบ การใช
แบบทดสอบหลายๆแบบทดสอบมีความไวในการประเมินอาการสูงมากกวาแบบทดสอบเพียงชนิด
เดียว(10, 24)   จากการศึกษาพบวา เมื่อใชการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานเพียงอยางเดยีวไม
ครอบคลุมรูปแบบทางคลินิกทั้งหมดจากการสังเกตของทีมสหวิชาชีพในขณะฝกปฏิบัติและขณะ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัของผูปวย(7)  แนวทางในการประเมินผูปวยที่มภีาวะความสนใจบกพรอง
คร่ึงซีกอาจทําไดโดยการสังเกตอยางงายจากพฤติกรรมการใชชีวิตประจาํวัน  โดยผูปวยซ่ึงมีพยาธิ
สภาพที่สมองซีกขวาบริเวณ MCA  อาจมีศีรษะและดวงตาหันไปยังขอบเขตดานขวา  และไมมอง
มาทางดานซายเลย  เมื่อรับประทานอาหารหรืออานหนังสือพิมพอาจแสดงความสนใจในหัวขอที่
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อยูดานขวาเทานั้นโดยละเลยหัวขอซีกที่อยูดานซาย  และเมื่อเจาหนาที่ในหอผูปวยเขาหาผูปวยจาก
ดานซายของผูปวย  ผูปวยอาจลมเหลวที่จะรูวามีเจาหนาที่มาอยูทางดานซาย  หรือถาผูปวยพดูอาจ
หันตัวเองไปทางดานขวาและตอบสนองดวยการมองโดยตรงไปที่คนที่กําลังพูดคุยดวย(21)  นอกจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผูปวยแลวยังสามารถประเมินอาการไดโดยใชแบบทดสอบหลากหลาย
ชนิดที่เปนแบบทดสอบอยางงายโดยใชกระดาษและดนิสอ  ไดแก  การวาดรูปภาพตามแบบ
(Object copying) (3, 19, 21, 26)   การวาดรูปจากความทรงจํา  การวาดรูปหนาปดของนาฬิกา(Clock 
drawing test)(3, 8, 19, 21, 27)  Cancellation tasks(19, 21)  Line bisection tasks โดยใชเสนที่มีความยาว    
(18-20 cm)ในการทดสอบ(10, 19, 21, 26)  การถามผูปวยโดยใหผูปวยบอกสิ่งของที่อยูภายในหองรอบๆ 
ตัว(19, 21)   นอกจากนั้นยังมีแบบทดสอบมาตรฐานที่ใชในการประเมินภาวะความสนใจบกพรอง
อ่ืนๆ เชน  The Behavioural Inattention Test(BIT)(3)   Semi-structured Scale for Functional 
Evaluation of Hemi-inattention(3)  และ The  Catherine Bergego Scale(3, 10)  เปนตน   
 นอกจากการประเมินอาการแสดงของภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกแลว  จากการศึกษา
ถึงผลกระทบของภาวะความบกพรองนี้พบวา  ภาวะความบกพรองนีม้ีผลตอการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวนั และการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดวย(8-11, 28-31)   โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงลบ(8, 10)  กลาวคือถาภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกดีขึ้นการฟนฟู
สมรรถภาพของผูปวยกจ็ะดขีึ้น  ซ่ึงสวนใหญใชแบบการประเมินทางดานการทําหนาที่ของรางกาย 
(Functional assessment) มาใชในการประเมินการฟนสภาพของผูปวย เชน  FIM ( The Functional 
Independence Measure) (9, 28, 30)   BI (The Barthel Index)(5, 8, 32)    RMI (Rivermead Mobility Index) 
รวมดวย(32) 
 
แนวทางการดแูลผูปวยท่ีมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 

การรักษาและฟนฟูฯผูปวยทีม่ีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกโดยปกติมุงไปที่การฝก
เร่ืองการสงเสริมใหผูปวยมคีวามสนใจสิ่งที่อยูดานซายของผูปวย(6, 15)   หรือการใหผูปวยมองไป
ทางดานที่ตรงขามกับสมองที่มีพยาธิสภาพ(19, 21)   เชน การกระตุนการมองทางดานซายดวยการผูก
ริบบิ้นสีแดง(23)  หรือการจัดหารูปภาพที่ผูปวยชื่นชอบ(33, 34)  ไวเพื่อใหผูปวยเริ่มมอง โดยใชเทคนิค 
scanning and cueing(5, 21, 31)  หรือการสงเสริม left-limb activation(5, 31)   Tactile stimulation(23, 31) 
รวมทั้งการฝกอ่ืนๆ เชน  Alteration of visual input,   Visual  imagery,  Awareness training,  
Sustained attention training(31)  และ Prism adaptation(21, 31)       

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกเปนบทบาท
ของพยาบาลที่สามารถทําได  และเปนการใหการดูแลอยางตอเนื่องรวมกับทีมสหวิชาชีพภายหลัง
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จากผูปวยไดรับการฝกเพื่อลดภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
เพราะพยาบาลเปนผูที่ดูแลผูปวยอยางใกลชิดตลอด 24 ช่ัวโมงของการทํางาน  ในการศึกษาครั้งนี้
เปนการสรางแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสําหรับเจาหนาที่ใชในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก  เพื่อใหการดแูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
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แผนภูมิท่ี  1   การประเมินและดูแลผูปวยที่มีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
 
                   ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะฟนฟู 
(ก) 

 
 
 
 
                                                                         
 
                                                                                     ไมมีภาวะ 
                       
 
 

 
                     มีภาวะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีก 

• ใหความรูแกผูปวยและญาติ 

• ดแูลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

• ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ติดตามการฝกของทีมสหวิชาชีพ 
บันทึกแผนการดูแล/รักษา 

(ค) 

ประเมินภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีกโดย

ทีมสหวิชาชีพ 
(ข) 

ติดตามประเมินซ้ําทุกเดือน 

• ประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 

• ประเมินภาวะความสนใจบกพรอง
ครึ่งซีก 
สังเกตพฤติกรรมของผูปวยอยางงาย 
(Simple observation)  
ประเมินทางคลินิกดวยแบบทดสอบ
ทางคลีนิก โดยใชกระดาษและดินสอ
(Paper-and-pencil test) 

(ง) 

สงสัยมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
(จ) 

สงตอทีมสหวิชาชีพ 
(ฉ) 

 
 
 ปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีภาวะความสนใจ

บกพรองครึ่งซีก 
ตามกลอง (ค) 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟูสมรรถภาพ 
ที่มีปญหาภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 

(CNPG Poststroke Rehabilitation: Unilateral neglect) 
 

ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก  หมายถึง  เปนลักษณะกลุมอาการที่จาํแนกตาม
พฤติกรรมของผูปวยในภาวะที่ผูปวยไมสามารถตระหนกั  หรือ  มีการละเลยรางกายดานที่มีพยาธิ
สภาพของอัมพาตครึ่งซีก และ/หรือ ดานที่ออนแรง วัตถุ  บุคคล  หรือเสียงในสิ่งแวดลอมรอบตัว
ผูปวย(7, 17, 18)   หรือหมายถึง ลมเหลวในการบอก  ตอบสนอง  หรือ ปรับตัว  ใหเขากบัสิ่งแปลกใหม  
หรือ  ส่ิงกระตุนที่มีความหมาย  บริเวณรางกายซีกตรงขามกับสมองดานที่มีพยาธิสภาพ  โดยไมมี
สวนเกีย่วของกับความบกพรองของประสาทสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้(9)   
 

Assessment Intervention Outcome 
1.  ประเมินภาวะความ
สนใจบกพรองครึ่งซีก 
(Unilateral neglect) 

 [ Level C (7); Level D (3, 19, 

21) ] โดย 
     -  สังเกตพฤติกรรมของ
ผูปวย 
     -  ประเมินโดยใช
แบบทดสอบทางคลินิก 
     -  ประเมินความสามารถ
ในการทํากจิวตัรประจําวนั 
 [ Level C (7-9)  ] 

1.1  สรางสัมพันธภาพดวยการพูดคุย  
รับฟงความคิดเห็น  เปดโอกาสให
ผูปวย/ ญาติ ไดซักถามและระบาย
ความรูสึก 
 

1.2  พยาบาลประเมินภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีกของผูปวย (ภาคผนวก 
ก) ในผูปวยภายหลังเปน stroke  2-4  
สัปดาห [ Level C (9) ]   ที่รับใหมทุกราย 
โดย 
       1.2.1  สังเกตพฤติกรรมของผูปวย  
และซักถามจากญาติ/ผูดูแล ตาม
พฤติกรรมที่ผูปวยแสดง  ดังนี้ 
                 - ศรีษะและตาหนัไปทางดาน
ขวาและไมเคยมองทางดานซาย  แมวา
ตอบคําถามจากผูถามซึ่งยืนอยูดานซาย
ของผูปวย 
                

-  ผูปวยไดรับการประเมิน
ภาวะความสนใจบกพรอง
คร่ึงซีก  โดยแสดงความ
ผิดปกติจากการแสดงออก
ทางพฤติกรรม  รวมกับผล
การทดสอบวามีภาวะความ
สนใจบกพรองครึ่งซีก  
มากกวา 1 แบบทดสอบ
[Level  C (7, 24) ] 
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Assessment Intervention Outcome 
                 - สังเกตขณะรับประทาน

อาหาร  ผูปวยจะแสดงความสนใจ
เฉพาะดานขวา  และเพกิเฉยตอส่ิงของที่
อยูดานซาย  เชน  รับประทานอาหาร
เฉพาะซีกขวาของตน 
                 - สังเกตขณะอานหนังสือ  
หรือหนังสือพมิพ  โดยอานดานขวาของ
หนาหนังสือและหนังสือพิมพเทานั้น 
                 - สังเกตขณะแตงหนาหรือ
โกนหนวดซีกเดียวของใบหนา  และ
แตงตัวครึ่งซีกของรางกายขณะที่ลืมใส
แขนเสื้อขางซาย 

  - สังเกตการใชมือ หรือขาดานตรงขาม
กับสมองที่มีพยาธิสภาพ  จะใชไมไดแม
มือหรือขาขางนั้นไมออนแรง 
      1.2.2   ประเมินโดยใชแบบทดสอบ
ทางคลินิก โดยใชกระดาษและดินสอ 
(ภาคผนวก ก)  ดวยการทดสอบ              
                 - การวาดรูปภาพตามแบบ 
(Object copying):  Ogden scene copy 
[Level A (26) ]              
                 - Clock drawing tests [ Level 
C (8) ] 
                 - Cancellation task: Star 
cancellation test 
                 - Line bisection test [ Level 
A (26) ; Level C (8) ]             
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Assessment Intervention Outcome 
                  - ใหผูปวยบอกสิ่งของภายใน  

หอง 10 อยาง [ Level D(21) ] 
1.2.3  ประเมนิความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน  ดวยแบบประเมิน
ความสามารถในการทํากจิกรรมของผูปวย/ 
ผูพิการที่ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
(Sirindhorn National Medical 
Rehabilitation Center Functional 
Assessment; SNMRC Functional 
Assessment 
 [ Level C (35) ] โดยประเมินแรกรับ  และ
เดือนละ 1 คร้ัง  
 
1.3 บันทึกผลการประเมินภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีกของผูปวย  ลงในแฟม
ผูปวย 
 

1.4 สงตอทีมสหวิชาชีพกรณีสงสัยมีภาวะ
ความสนใจบกพรองครึ่งซีกเพื่อรับการ
ฟนฟูฯ 
[ Level B (30) ] 

 

 

- ผูปวยไดรับการประเมิน
ความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันเพราะ
ภาวะความสนใจบกพรอง
คร่ึงซีกสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
และการทํากจิกรรมของ
ผูปวย  รวมทั้งเปนตัว
ทํานายการชวยเหลือตนเอง
ของผูปวย [ Level C (8, 9) ] 
 
 
- ผูปวยไดรับการประเมิน
ภาวะความสนใจบกพรอง
คร่ึงซีกอยางตอเนื่อง 

2.  ประเมินความรู
เกี่ยวกับภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีก  เพื่อ
สงเสริมใหเกดิความเขาใจ 
และแนวทางการจัดการ
เกี่ยวกับภาวะความสนใจ
บกพรอง   

แนวปฏิบตัิการพยาบาลเมื่อมีภาวะความ
สนใจบกพรองครึ่งซีก 
2.1  ใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีกแกผูปวย  ญาติ  และผูดูแล 
(ภาคผนวก ก) 
 

 
 
- ผูปวย  ญาติ และผูดูแล
รับทราบ  และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีก 
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Assessment Intervention Outcome 
 2.2   แนะนําการจัดสภาพแวดลอม  และ

การเขาชวยเหลือผูปวย [level D(36) ]  เพื่อ
ชวยกระตุนการรับรูของผูปวย                      
        2.2.1 การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกผูปวย 
                 - จดัใหแสงสวาง  ที่ตั้งของเตียง  
โทรทัศน  โทรศัพท  อยูในดานที่ผูปวย
ออนแรง 
                 - จดัตําแหนงของเตียงใหดานที่
ออนแรงอยูดานนอก        
                 - ในระยะแรกจัดส่ิงแวดลอม
ของผูปวยใหคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 
                 - เลือกส่ิงของเครื่องใชใหแก
ผูปวยควรมีลักษณะสีสันทีน่าสนใจ  เพื่อ
ดึงดูดความสนใจไปดานทีผู่ปวยละเลย 
[Level B (34) ] 
                 - คอยๆ เปลี่ยนส่ิงแวดลอม
รอบตัวผูปวยเพื่อชวยกระตุนการใชลาน
สายตา เชน การเคลื่อนยายเฟอรนิเจอร 
                 - ระหวางการทํากิจกรรมตางๆ 
ไมควรบรรยากาศรอบๆมีความวุนวาย และ
ควรมีแสงสวางเหมาะสม 
        2.2.2  การเขาชวยเหลือ  พูดคุย  และ
ใหการดแูลแกผูปวย โดยใชเทคนิค Bobath 
technique [ Level D(37) ] 
                 - การเขาชวยเหลือ  และการเขา
ไปพูดคุยกับผูปวยใหเขาทางดานที่ผูปวย
ออนแรง               

 
 
 
- สามารถปฏิบัติตัว  และ
จัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมเพื่อชวยกระตุน
การรับรูของผูปวยได
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทราบวิธีการเขา
ชวยเหลือผูปวยไดอยาง
เหมาะสม  เพือ่สงเสริม
การรับรูของผูปวยในดาน
ที่ออนแรงไดถูกตอง 
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Assessment Intervention Outcome 
                 - การเขาชวยเหลือผูปวยดานที่

ออนแรงใหสงเสียงเรียกผูปวยตั้งแตเร่ิมเขา
ไปในหอง 
                - ใชภาษาพดูที่เปนคํางาย ๆใน
การใหคําแนะนําแกผูปวย 
                 - เวลาเดินใหตําแหนงของแขน /
ขาของผูปวยดานที่ออนแรงอยูใกลกับผนงั 
                 - ใชกระจกเต็มตวัชวยในการ
ปองกันการบดิเบือนในแนวตรงและให
ผูปวยไดเรียนรูถึงดานที่ออนแรง  ขณะทาํ
กิจวัตรประจําวัน หรือแตงตวั                       
                 - ขณะผูปวยอยูบนรถนั่งคน
พิการ (wheelchair)  ใหตําแหนงของแขน
ขางที่ออนแรงอยูบนที่พกัแขน  โดย
กระตุนใหผูปวยมองดแูขนใหอยูบนทีพ่ัก
แขน 
                 - ใสนาฬิกา , แหวน , กําไลที่
ผูปวยชอบ บนแขนขางที่ออนแรง  
                 - ใส arm sling  เพื่อปองกัน  
shoulder subluxation 
                 - ขณะผูปวยนอนบนเตียงใช
หมอนรองแขนขางที่ออนแรงเพื่อปองกัน
อาการบวม 
2.3  แนะนําใหใชเทคนิค scanning and 
cueing  และ left-limb activation กับผูปวย
เพื่อสงเสริมใหภาวะความสนใจบกพรอง
คร่ึงซีกลดลง [ Level B (5, 31) ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทราบวิธีการสงเสริมการ
ฝกของผูปวย  เพื่อลดภาวะ
ความสนใจบกพรองครึ่ง
ซีก 
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Assessment Intervention Outcome 
       - สนับสนุนใหผูปวยใชลานสายตามอง

จากซายไปขวา ขณะอานหนงัสือ  วาดตาม
แบบ  วาดรูป  หรืออธิบายวัตถุรอบๆ หอง
ไดอยางถูกตอง 
      - กระตุนการมองทางดานซาย  โดยให
ความสนใจของผูปวยเลื่อนไปที่แขนซาย  
ผูกริบบิ้นสีแดง  หรือจัดหารปูภาพที่ผูปวย
ช่ืนชอบไวดานซายของผูปวย  เพื่อชวยให
ผูปวยเริ่มมองทางดานซาย  [ Level B (23, 

34) ] 
       - กิจกรรมที่ใชกระตุนผูปวย  เชน  การ
อานหนังสือ  วาดรูป  วาดตามแบบ    ใช
ลานสายตามองหาวัตถุ  ใหทาํกิจกรรม
ตางๆ เหลานั้น โดยเริ่มจากงายๆ ไปถึง
ซับซอนขึ้น  เชน  ใหอานหนังสือ  1  
บรรทัดเทานั้น  หลังจากนัน้อาน  2  บรรทัด 
และ 3  บรรทัด  ตามลําดับ 
       - เมื่อผูปวยปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จลุลวง
ในแตละงาน  ควรใหขอมูลยอนกลับ  และ
ใหรางวัลเมื่องานนั้นๆ ถูกตอง      
       - สอนใหผูปวยกระตุนแขนขางซาย
ของตนเอง  เชน  โดยการตีทีม่ือหรือนิ้วซาย
เบาๆ ในระหวางการทํากิจกรรมที่สงเสริม
ใหเอาใจใสขางที่ละเลย  เชน ขณะเลนเกม 
(scrabble  โดมิโน  เกมงูกับบันได)  
2.4  สอนใหใชการกระตุนการรับรูสัมผัส
ของแขนขาดานที่ออนแรงของผูปวย 
       - ใหผูปวยลูบมือขางออนแรงดวยมือ
ขางมีแรงเพื่อกระตุนการสัมผัส  เพราะการ  
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Assessment Intervention Outcome 
 กระตุนสัมผัสดวยการใหผูปวยทําเองดีกวา

การใหผูอ่ืนเปนผูทํา [ Level B (23) ] 
       - กระตุนการรับรูสัมผัสดวยวัตถุ  และ
พื้นผิวตาง ๆ  เชน รอน , เยน็ , นุม , ขรุขระ 
2.5  แนะนําและสนับสนุนใหทําการฟนฟฯู 
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภายใน 6 เดือน  
ภายหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง [ Level 
C (9) ]   
2.6  บันทึกการใหคําแนะนํา และการจดั
สภาพแวดลอมที่ใหลงในแฟมผูปวย 

 

3. ประเมินความตองการ
การดูแลตนเองของผูปวย
และการดแูลผูปวยในดาน
กิจวัตรประจําวัน  จาก
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั 

3.1  แนะนําการใหการดแูลผูปวยดานการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั  แกญาติ/ผูดูแล 
       3.1.1 ดูแลใหผูปวยใสแวนตาที่
เหมาะสมหรือใสเครื่องชวยฟง ในกรณีที่
ผูปวยมีความจาํเปนตองใช 
       3.1.2 ดูแลดานการอาบน้าํ  และ
แตงตัว  โดยเนนใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ดวยตนเอง (Active)  มากกวาผูอ่ืน
ทําให (Passive) [ Level B (31) ] 
                - ดูแลใหผูปวยปฏบิัติกิจวตัร
ประจําวนัโดยเริ่มจากดานทีอ่อนแรงกอน 
               - ดูแลแขนขาขางที่ออนแรง  วา
อยูที่ไหนตลอดเวลาที่ผูปวยปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวนั 
               - สอนผูปวยใหใสเสื้อและ
แตงหนา  หนากระจก 

- ญาติ/ผูดูแล  สามารถให
การดูแลดานกจิวัตร
ประจําวนั  และกระตุนให
ผูปวยสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดเองโดย
ไมละเลยดานที่ออนแรง   
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Assessment Intervention Outcome 
                - เย็บสัญลักษณสีไวในรองเทา

หรือเส้ือผาเพื่อชวยใหผูปวยสามารถ
แยกแยะขางขวาและซายได 
               - ดูแลกระตุนแขนขาดานที่ออน
แรงระหวางการอาบน้ําโดยการนวดเบาๆ 
ดวยแขนขางดขีองผูปวย 
       3.1.3 ดูแลดานการรับประทานอาหาร 
               - จัดวางอาหาร  และอุปกรณใน
การรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับ
ความบกพรองของผูปวยแตละราย  
               - แนะนําชนดิของอาหาร  และ
การจัดวางสิ่งของตางๆ  เชน  ชอน  แกว
น้ํา  จานผลไม  กระดาษเช็ดปาก  เปนตน  
แกผูปวยกอนเริ่มการรับประทานอาหาร   
               - ดูแลใหผูปวยใสและใชอุปกรณ
ชวยในการรับประทานอาหารอยางถูกตอง 
               - ฝกใหผูปวยตระหนักถึงส่ิงของ
ที่อยูบริเวณรางกายซีกที่ออนแรง  โดยวาง
อาหารใหอยูในลานสายตาของผูปวย  แลว
เคล่ือนยายอาหารออกและสอนใหผูปวย
ลองคนหาดวย  การเอียงศีรษะไปดานที่
ออนแรง หรือเล่ือน/หมุนจานอาหาร เปน
ตน 
               - ดูแลใหรับประทานอาหารคํา
เล็ก ๆ และใสอาหารเขาปากดานที่ไมออน
แรง 
               - แนะนําผูปวยในการใชล้ินตวัด
อาหารจากดานที่ออนแรงหลังจากการ
เคี้ยวทกุครั้ง     
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Assessment Intervention Outcome 
                - หลังจากมื้ออาหารและยาให

ตรวจสอบดูชองปากของผูปวยวามีเศษ
อาหารหรือยาอยูหรือไม 
               - ถาผูปวยมีปญหาในการเคีย้วหรือ
กลืนลําบากใหเลือกอาหารเสริมที่รางกาย
ตองการ 

 

4.   ประเมินความรู
เกี่ยวกับการดแูลตนเอง
เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

4.1  คงไวซ่ึงส่ิงแวดลอมที่ดขีองผูปวย  เพือ่
ปองกันการเกดิอุบัติเหตุจากภาวะความ
สนใจบกพรองครึ่งซีกของผูปวย 
              - ดูแลรอบตัวผูปวยไมใหมีของที่
รอน หรือเย็น   เพื่อปองกันแขนขาดานที่
ออนแรงไดรับบาดเจ็บ 
             - ฝกใหหันศีรษะไปยังดานที่ออน
แรง 
             - หันศีรษะตามการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ 
             - ดูแลเมื่อเคลื่อนยายตัว  และขณะ
เข็นรถนั่งคนพิการ(wheelchair)  เพราะ
ผูปวยมีความยากลําบากในการใชอุปกรณ
ชวย [ Level B (14) ] 
4.2  ฝกใหผูปวยเฝาระวังแขนขาดานที่ออน
แรง  
     - แนะนํา ใหผูปวยจัดทาทางของแขน / 
ขาดานที่ออนแรงขณะนั่งบนรถเข็นหรือ
นอนบนเตยีง โดยใหผูปวยมองเห็น 
     - ดูแลและแนะนําใหผูปวยใส อุปกรณ
ชวยพยุงตางๆ   เชน Shoulder sling  อยาง
ถูกตอง  เวลาเคลื่อนไหวบนเตียงและพื้นราบ 

- ผูปวย  ญาติ  และผูดูแล มี
ความรู  และปลอดภัยไมได
รับอันตรายหรอืไดรับ
บาดเจ็บ 
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ผลลัพธโดยรวม 
 ผูปวยและครอบครัว  สามารถปฏิบัติตัวและดูแลผูปวยทีม่ีภาวะความสนใจบกพรองครึ่ง
ซีกในโรงพยาบาล  และสามารถดูแลตอเนือ่งที่บานได 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชแนวปฏิบตั ิ
 ผูปวยไดรับการบริการที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ในการประกันคุณภาพของการใหบริการ 
 
ขอเสนอแนะในการนําแนวปฏิบตัิไปใช 
 1. แนวทางปฏบิัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นนี้  ผูปวย  ญาติ  และผูดูแล  มีสวนสําคัญในการ
ดูแลผูปวย  ทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง  สงเสริมการฟนฟสูมรรถภาพ  และสรางความ
พึงพอใจใหกบัผูปวย  และญาติ 
 2. ในการปฏิบตัิการพยาบาล  พยาบาลมีความรู  มีแนวการปฏิบัติการพยาบาลอยางมี
มาตรฐาน  สามารถวางแผนการพยาบาลไดอยางถูกตอง  และมีความมัน่ใจในการดแูลผูปวยมากขึน้ 
 3. ผูบริหารการพยาบาลควรประกาศเปนขอตกลงรวมกนัในการปฏิบตัิการพยาบาลของ
หนวยงาน/งานการพยาบาล  เพื่อใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติโดยทัว่กัน 
 4. ผูบริหารการพยาบาลควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรแนวปฏิบัตกิารพยาบาลที่มี 
Evidence-base อยางจริงจัง  
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ภาคผนวก  ก 

 
 

1. คูมือการประเมินภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
1.1 แนวทางการสงัเกตพฤตกรรมของผูปวย 
1.2  การประเมินโดยใชแบบคัดกรองทางคลินกิ 

การวาดรูปภาพตามแบบ (Object copying) 
Clock drawing tests 
Line bisection test  
Cancellation task 
The Catherine Bergego Scale (CBS) 

 
      2. คูมือการใหความรูเก่ียวกับภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกแกผูปวย ญาติ และผูดูแล 
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แผนภูมิท่ี  1   การประเมินและดูแลผูปวยที่มีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
 
                   ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะฟนฟู 
(ก) 

 
 
 
 
                                                                         
 
                                                                                     ไมมีภาวะ 
                       
 
 

 
                     มีภาวะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีก 

• ใหความรูแกผูปวยและญาติ 

• ดแูลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

• ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ติดตามการฝกของทีมสหวิชาชีพ 
บันทึกแผนการดูแล/รักษา 

(ค) 

ประเมินภาวะความสนใจ
บกพรองครึ่งซีกโดย

ทีมสหวิชาชีพ 
(ข) 

ติดตามประเมินซ้ําทุกเดือน 

• ประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 

• ประเมินภาวะความสนใจบกพรอง
ครึ่งซีก 
สังเกตพฤติกรรมของผูปวยอยางงาย 
(Simple observation)  
ประเมินทางคลินิกดวยแบบทดสอบ
ทางคลีนิก โดยใชกระดาษและดินสอ
(Paper-and-pencil test) 

(ง) 

สงสัยมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
(จ) 

สงตอทีมสหวิชาชีพ 
(ฉ) 

 
 
 

ปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีภาวะความ

สนใจบกพรองคร่ึงซีก 

ตามกลอง (ค) 
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คูมือ ก-1  การประเมินภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
 

1.  การสังเกตพฤติกรรมของผูปวยอยางงาย (Simple observation) 
 สังเกตพฤติกรรมของผูปวยขณะทํากิจกรรมตางๆ  และซักถามจากญาต/ิผูดูแล  ตามอาการ
แสดง  ดังนี ้
 - ศรีษะและตาหันไปทางดานขวาและไมเคยมองทางดานซาย  แมวาตอบคําถามจากผูถามซึ่ง
ยืนอยูดานซายของผูปวย 
                 - สังเกตขณะรับประทานอาหาร  ผูปวยจะแสดงความสนใจเฉพาะดานขวา  และเพกิเฉย
ตอส่ิงของที่อยูดานซาย  เชน  รับประทานอาหารเฉพาะซีกขวาของตน 
                 - สังเกตขณะอานหนังสือ  หรือหนังสือพิมพ  โดยอานดานขวาของหนาหนังสือและ
หนังสือพิมพเทานั้น 
 - สังเกตขณะแตงหนาหรือโกนหนวดซีกเดียวของใบหนา  และแตงตวัครึ่งซีกของรางกาย
ขณะที่ลืมใสแขนเสื้อขางซาย 

- สังเกตการใชมือ หรือขาดานตรงขามกับสมองที่มีพยาธิสภาพ  จะใชไมไดแมมือหรือ
ขาขางนั้นไมออนแรง 
 

2.  ประเมินทางคลินิกดวยแบบทดสอบทางคลินิก โดยใชกระดาษและดินสอ (Paper-and-pencil 
test) 
2.1  การวาดรปูตามแบบ (Object copying) 
2.1.1 Ogden scene copy 
วิธีการ : ผูประเมินเตรยีมรูปตนไมขางซาย ส่ิงอํานวยความสะดวก บาน และตนไมขางขวา และให
ผูปวยวาดรูปตามที่เห็น ใชเวลาอยางนอย 5 นาที 
การใหคะแนน :   
Severe neglect:   ละเลยตนไมขางซาย, ส่ิงอํานวยความสะดวก, รายละเอียดของบาน และบางสวน
ของตนไมที่อยูดานขวา 
Moderate neglect:  ละเลยตนไมขางซาย, ส่ิงอํานวยความสะดวก, บาน และบางสวนของตนไมที่
อยูดานขวา 
No neglect:  วาดไดสมบูรณ 
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รูปแสดง Impaired performance ในผูปวย  
 

2.1.2 วาดรูปดอกไม, บานตามแบบ 

วิธีการ : ผูประเมินวาดรูปดอกไมและบานงายๆ ตอหนาผูปวย โดยแยกกระดาษและใหผูปวยวาด
รูปดอกไมกอนรูปบาน ใชเวลาอยางนอย 5 นาที 
การใหคะแนน :   
Intact : มีทุกสวนอยูในตําแหนงทีถู่กตอง 
Impaired: บางสวนขางซายหายไป หรือมาทางขวาของกระดาษมากเกนิไป 

 

 
รูปแสดง Impaired performance ในผูปวย  
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2.1.3 Clock drawing tests 
วิธีการ :  

1. Free-drawn method เตรียมกระดาษเปลา 1 แผนใหผูปวยวาดรูปนาฬิกาจากความทรงจํา
อยางอิสระ โดยไมจํากัดเวลา 

2. Pre-drawn method เตรียมกระดาษเปลาที่มรูีปวงกลมเสนผาศูนยกลาง  10  เซนติเมตร 
บรรจุอยู  ใหผูปวยวาดหนาปดนาฬกิา  โดยคาดวาผูปวยจะวาดตวัเลขลงบนหนาปดนาฬิกา  
อาจกําหนดเวลาบนหนาปดนาฬิกาใหผูปวยวาด  10 โมง  11 นาที 

ใชเวลาอยางนอย 5 นาทีในการประเมิน 
การใหคะแนน : 
Intact:  วาดครบทุกสวนถูกตอง 
Impaired:  รูปบางสวนทางขางซายหายไป   หรือเล็กกวาปกติ หรือเอียงมาทางขวา 
 

 
 

 
 

รูปแสดง Impaired performance ในผูปวย  
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2.1.4 Line Bisection test 
วิธีการ:  ผูประเมินเตรยีมกระดาษเปลาขนาด 11x 8.5-inch ที่มีเสนตรงสีดําขีดตัดขวางไวตรง
กึ่งกลางหนากระดาษจํานวน 18 เสน บรรจุอยู (ตามรูปภาพที่ 1) ใหผูปวยขีดตัดกึ่งกลางของเสน
ดวยมือขางทีไ่มออนแรง โดยใชเวลาอยางนอย 5 นาที   
การใหคะแนน : 
โดยการวัดระยะที่เบีย่งเบนจากจุดกึ่งกลางจริงของเสน  ระยะทีเ่บี่ยงเบนไปมากกวา 6 mm จากจุด
กึ่งกลางแสดงวามีภาวะความสนใจบกพรอง  โดยมีการผิดพลาด  2  เสนหรือมากกวา 

 

รูปแสดง Impaired performance ในผูปวย  
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รูปภาพ 1 Line bisection test 

 

แทรกอยูหนา 38 
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2.1.5 Cancellation tests 
            ก. Line Cancellation Test (Albert’s Test) 
วิธีการ:  ผูประเมินเตรยีมกระดาษที่มเีสนสีดําจํานวน 41 เสนแตละเสนยาว 2 cm สุมบรรจุอยูบน
กระดาษสีขาวขนาด 11x 8.5-inch จํานวน 6 แถว (ตามรปูที่ 2) ผูประเมินบอกใหผูปวยขีดเสนทุก
เสน โดยผูประเมินขีดเสนทีอ่ยูกึ่งกลางออก 5 เสนใหดู ใหผูปวยขดีเสนออกจนเปนที่พอใจ ใชเวลา
อยางนอย 5 นาที 
การใหคะแนน : 
Intact:  ขีดครบถูกตอง 
Impaired:  ไมไดขีดเสนที่อยูทางซายมากกวา 70% ของเสนที่ไมไดขีด 
 

 
 

รูปแสดง Impaired performance ในผูปวย  
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รูปภาพ 2  Albert's Test 

 

แทรกอยูหนา 39 
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2.1.6  ใหผูปวยบอกสิ่งของภายในหอง 10 อยาง 
วิธีการ:  ผูประเมินใหผูปวยบอกส่ิงของภายในหอง 10 อยาง 
การใหคะแนน : 
Intact:  บอกสิ่งของไดทั้งที่อยูขางซายและขางขวา 
Impaired:  บอกสิ่งของเฉพาะทางขวาเทานัน้ 
2.1.7 Catherine Bergego Scale (CBS) 
วิธีการ:  สังเกตขณะผูปวยทาํกิจวัตรประจาํวันที่ตึกผูปวย หรือขณะทํากายภาพบําบัด 
การใหคะแนน :  แบบประเมนิประกอบดวย 10 ขอ แตละขอมีคะแนน 4 ระดับคะแนน (0-3 
คะแนน)  
0 คะแนน:  no neglect เมื่อไมมีความลําเอียงซาย/ขวาขณะสังเกต 
1 คะแนน:  mild neglect เมื่อผูปวยมักจะเริม่ตนการทํากิจกรรมจากขางขวากอน ชาและลังเลไม
แนใจทางดานซาย และแสดงอาการวามีการละเลยซีกซาย 
2 คะแนน:  moderate neglect เมื่อผูปวยแสดงอยางชัดเจนและละเลยซีกซายแนนอน หรือชนขณะ
เดิน 
3 คะแนน:  severe neglect เมื่อผูปวยไมสามารถสนใจบรรยากาศดานซายเลย 
โดยมีคะแนนรวม 30 คะแนน จัดกลุมผูปวยเปน 4 กลุม ดังนี ้

      0 คะแนน  No unilateral neglect 
1-11  คะแนน  Mild unilateral neglect 
11-20  คะแนน  Moderate unilateral neglect 
21-30 คะแนน  Severe unilateral neglect 
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BEHAVIORAL ASSESSMENT OF NEGLECT, Azouvi(1)  
 

 0 1 2 3 

1. Forgets to groom or shave the left part of his/her face     

2. Experiences difficulty in adjusting his/her left sleeve or slipper     

3. Forgets to eat food on the left side of  his/her plate     

4. Forgets to clean the left side of his/her mouth after eating     

5. Experiences difficulty in looking towards the left     

6. Forgets about a left part of his/her body (e.g., forgets to put his/her upper 
limp on the armrest, or his/her left foot on the wheelchair rest, or forget to 
use his/her left arm when he/she need to) 

    

7. Has difficulty in paying attention to noise or people addressing him/her 
from the left 

    

8. Collides with people or objects on the left side, such as doors or furniture 
(either while walking or driving a wheelchair) 

    

9. Experiences difficulty in finding his/her way towards the left when 
traveling in familiar places or in the rehabilitation unit 

    

10. Experiences difficulty finding his/her personal belongings in the room or 
bathroom when they are on the left side 

    

Total score( / 30)     

 
0 = no neglect; 1 = mild neglect; 2 = moderate neglect; 3 = severe neglect 
 

Reference: 
1. Azouvi P, Olivier S, Montety Gd, Samuel C, Louis-Dreyfus A, Tesio L. Behavioral Assessment of 
Unilateral Neglect: Study of the Psychometric Properties of the Catherine Bergego Scale. Arch Phy Med 
Rehabil. 2003;84:51-7. 
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คูมือ ก-2 การใหความรูเกี่ยวกับภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก 
แกผูปวย ญาติ และผูดูแล 

 
ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก (Unilateral neglect หรือ neglect ) เปนกลุมอาการทาง

พฤติกรรมทั่วไปที่พบไดบอยภายหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง(1-6) ทําใหความสามารถของผูปวย
ทางดานการฟงหรือการเคลื่อนไหวของรางกายไปทางสิง่แวดลอมที่ผูปวยอยูครึ่งซีกลดลง มีผลตอ
ความสามารถในการปฏิบัตกิิจวัตรประจําวันของผูปวย(7-11) เชน การรับประทานอาหาร  การอาน
หนังสือ  และการแตงตวั  เปนตน  รวมทั้งเปนขอจํากัดที่กอใหเกิดความพิการภายหลังเปนโรค
หลอดเลือดสมอง   
  การรูวาผูปวยกําลังมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะผูปวย
ไมรูความจริงที่วาตนกําลังสูญเสียความสนใจสิ่งที่อยูดานขางของตนเอง  ดวยเหตนุีค้วามปลอดภัย
ก็มีสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนีด้วย  เชน  เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือการพุพองของรยางคขางที่มีพยาธิ
สภาพ  จึงควรทราบวาผูปวยมีภาวะความสนใจบกพรองตั้งแตแรกเริ่มในระยะฟนฟูสภาพ  เพื่อให
การฟนฟูฯและปองกันภาวะเสี่ยงดังกลาวขางตน(13)  การสังเกตผูปวยอาจทําเมื่อผูปวยปฏิบัติกิจวัตร
ตางๆ  เชน ใสเสื้อผาเพียงแขนขางเดียว  โกนหนวดเพยีงครึ่งหนึ่งของใบหนา  หรืออธิบายอาหาร
ไดเพยีงครึ่งเดยีวของถาด  การอาน  การเขียน  การวาดรูปดานเดยีว  และอาจมีผลทางลบในเรื่อง
การเคลื่อนไหวของรางกายจากการแสดงภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก  ผูปวยหลายคนที่มีภาวะ
ความสนใจบกพรองครึ่งซีกเล็กนอยมกัมีอาการดีขึ้นในสัปดาหแรกที่เปน  สวนในรายที่เปนมาก
อาจดีขึ้นในระยะเวลาหลายเดือน  จากเอกสารรายงานตางๆไมมีแนวทางการรักษาเดียวที่ดีที่สุด  
และมีหลากหลายวิธีการเขาหาผูปวยที่สามารถชวยในเรื่องการดูแลผูปวยไดเปนอยางดี  รวมทั้งการ
ใหความรูแกผูปวยในเรื่องการรักษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง  เพราะความรูของผูปวยจําเปนตอ
การใหการดูแลผูปวยในระยะยาว  และเปนจุดมุงหมายในการสอนผูปวยใหมีความรูเร่ืองภาวะ
ความสนใจบกพรองครึ่งซีกดวย 
 
คําจํากัดความ 

ภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีก  หมายถึง  ลักษณะกลุมอาการที่จําแนกตาม
พฤติกรรมของผูปวยในภาวะที่ผูปวยไมสามารถตระหนกั  หรือ  มีการละเลยรางกายดานที่มพียาธิ
สภาพของอัมพาตครึ่งซีก และ/หรือ ดานที่ออนแรง วตัถุ  บุคคล  หรือเสียงในสิ่งแวดลอมรอบตัว
ผูปวย(7, 17, 18)   หรือหมายถึง ลมเหลวในการบอก  ตอบสนอง  หรือ ปรับตัว  ใหเขากบัสิ่งแปลกใหม  
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หรือ  ส่ิงกระตุนที่มีความหมาย  บริเวณรางกายซีกตรงขามกับสมองดานที่มีพยาธิสภาพ  โดยไมมี
สวนเกีย่วของกับความบกพรองของประสาทสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้(9)   
 
แนวทางการดแูลผูปวยท่ีมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
1.  การจัดสภาพแวดลอม  และการเขาชวยเหลือผูปวย [level D(32) ]  เพื่อชวยกระตุนการรับรูของ
ผูปวย                         
        1.1 การจดัสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกผูปวย 
                 - จดัใหแสงสวาง  ที่ตั้งของเตียง  โทรทัศน  โทรศัพท  อยูในดานที่ผูปวยออนแรง 
                 - จดัตําแหนงของเตียงใหดานทีอ่อนแรงอยูดานนอก        
                 - ในระยะแรกจัดส่ิงแวดลอมของผูปวยใหคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 
                 - เลือกส่ิงของเครื่องใชใหแกผูปวยควรมีลักษณะสีสันที่นาสนใจ  เพื่อดึงดูดความสนใจ
ไปดานที่ผูปวยละเลย [Level B (24)] 
                 - คอยๆ เปลี่ยนสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยเพื่อชวยกระตุนการใชลานสายตา เชน การ
เคล่ือนยายเฟอรนิเจอร 
                 - ระหวางการทํากิจกรรมตางๆ บรรยากาศไมควรวุนวาย และมีแสงสวางเหมาะสม 
        1.2  การเขาชวยเหลือ  พูดคุย  และใหการดแูลแกผูปวย โดยใชเทคนิค Bobath technique [ 
Level D(33) ] 
                 - การเขาชวยเหลือ  และการเขาไปพูดคุยกับผูปวยใหเขาทางดานที่ผูปวยออนแรง 
                 - การเขาชวยเหลือผูปวยดานทีอ่อนแรงใหสงเสียงเรียกผูปวยตั้งแตเร่ิมเขาไปในหอง 
                 - ใชภาษาพดูที่เปนคํางาย ๆในการใหคําแนะนาํแกผูปวย 
                 - เวลาเดินใหตําแหนงของแขน /ขาของผูปวยดานที่ออนแรงอยูใกลกับผนัง 
                 -ใชกระจกเต็มตัวชวยในการปองกันการบิดเบอืนในแนวตรงและใหผูปวยไดเรียนรูถึง
ดานที่ออนแรง  ขณะทํากจิวตัรประจําวนั หรือแตงตัว                       
                 - ขณะผูปวยอยูบนรถนั่งคนพิการ (wheelchair)  ใหตําแหนงของแขนขางที่ออนแรงอยู
บนที่พักแขน  โดยกระตุนใหผูปวยมองดแูขนใหอยูบนทีพ่ักแขน 
                 - ใสนาฬิกา , แหวน , กําไลที่ผูปวยชอบ บนแขนขางที่ออนแรง  
                 - ใส arm sling  เพื่อปองกัน  shoulder subluxation 
                 - ขณะผูปวยนอนบนเตียงใชหมอนรองแขนขางที่ออนแรงเพือ่ปองกันอาการบวม 
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2.  สงเสริมใหภาวะความสนใจบกพรองครึง่ซีกลดลง ดังนี้  
                 - สนับสนุนใหผูปวยใชลานสายตามองจากซายไปขวา  ขณะอานหนังสือ  วาดตามแบบ  
วาดรูป  หรืออธิบายวัตถุรอบๆ หองไดอยางถูกตอง 
                 - กระตุนการมองทางดานซาย  โดยใหความสนใจของผูปวยเล่ือนไปที่แขนซาย  ผูกริบบิ้น
สีแดง  หรือจัดหารูปภาพที่ผูปวยชืน่ชอบไวดานซายของผูปวย  เพื่อชวยใหผูปวยเริ่มมองทาง
ดานซาย  [Level B (22, 24)]  
                 - กจิกรรมที่ใชกระตุนผูปวย  เชน  การอานหนังสือ  วาดรูป  วาดตามแบบ    ใชลานสายตา
มองหาวัตถุ  ใหทํากิจกรรมตางๆ เหลานัน้ โดยเริ่มจากงายๆ ไปถึงซับซอนขึ้น  เชน  ใหอานหนงัสือ  
1  บรรทัดเทานั้น  หลังจากนั้นอาน  2  บรรทัด  และ 3  บรรทัด  ตามลําดับ 
                 - เมื่อผูปวยปฏิบตัิกิจกรรมสําเร็จลุลวงในแตละงาน ควรใหขอมูลยอนกลับ และใหรางวัล
เมื่องานนั้นๆ ถูกตอง      
                 - สอนใหผูปวยกระตุนแขนขางซายของตนเอง เชน โดยการตีที่มือหรือนิ้วซายเบาๆ ใน
ระหวางการทาํกิจกรรมที่สงเสริมใหเอาใจใสขางที่ละเลย เชน ขณะเลนเกม (scrabble โดมิโน เกมงู
กับบันได)   
                 - ใหผูปวยลูบมือขางออนแรงดวยมือขางมีแรงเพื่อกระตุนการสัมผัส  เพราะการกระตุน
สัมผัสดวยการใหผูปวยทําเองดีกวาการใหผูอ่ืนเปนผูทํา [Level B (22)] 
                 - กระตุนการรับรูสัมผัสดวยวัตถุ  และพื้นผิวตาง ๆ  เชน รอน , เย็น , นุม , ขรุขระ 
3.  การดูแลผูปวยดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั 
        3.1 ใหผูปวยใสแวนตาที่เหมาะสมหรอืใสเครื่องชวยฟง ในกรณีทีผู่ปวยมีความจาํเปนตองใช 
        3.2  ดูแลดานการอาบน้ํา  และแตงตัว  โดยเนนใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
(Active)  มากกวาผูอ่ืนทําให (Passive) [Level B (25)] 
                - ดูแลใหผูปวยปฏบิัติกิจวตัรประจําวนัโดยเริ่มจากดานที่ออนแรงกอน 
               - ดูแลแขนขาขางที่ออนแรง  วาอยูที่ไหนตลอดเวลาที่ผูปวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั 
               - สอนผูปวยใหใสเสื้อและแตงหนา  หนากระจก 
               - เย็บสัญลักษณสีไวในรองเทาหรือเส้ือผาเพื่อชวยใหผูปวยสามารถแยกแยะขางขวาและ
ซายได 
               - ดูแลกระตุนแขนขาดานที่ออนแรงระหวางการอาบน้ําโดยการนวดเบาๆ ดวยแขนขางดี
ของงผูปวย 
         3.3 ดูแลดานการรับประทานอาหาร 
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                - จัดวางอาหาร  และอุปกรณในการรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับความบกพรองของ
ผูปวยแตละราย 
               - แนะนําชนิดของอาหาร และการจัดวางสิ่งของตางๆ เชน ชอน แกวน้ํา จานผลไม   
กระดาษเช็ดปาก เปนตน แกผูปวยกอนเริ่มการรับประทานอาหาร 
               -  ดูแลใหผูปวยใสและใชอุปกรณชวยในการรับประทานอาหารอยางถูกตอง 
               -  ฝกใหผูปวยตระหนักถึงส่ิงของที่อยูบริเวณรางกายซีกที่ออนแรง  โดยวางอาหารใหอยู
ในลานสายตาของผูปวย  แลวเคลื่อนยายอาหารออกและสอนใหผูปวยลองคนหาดวย  การเอียง
ศีรษะไปดานที่ออนแรง หรือเล่ือน/หมุนจานอาหาร เปนตน 
               - ดูแลใหรับประทานอาหารคําเล็ก ๆ และใสอาหารเขาปากดานที่ไมออนแรง 
               - แนะนําผูปวยในการใชล้ินตวัดอาหารจากดานที่ออนแรงหลงัจากการเคีย้วทุกครั้ง 
               - หลังจากมื้ออาหารและยาใหตรวจสอบดูชองปากของผูปวยวามีเศษอาหารหรือยาอยู
หรือไม 

 - ถาผูปวยมีปญหาในการเคีย้วหรือกลืนลําบากใหเลือกอาหารเสริมที่รางกายตองการ 
4. การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีกของผูปวย 
               - ดูแลรอบตัวผูปวยไมใหมีของที่รอน หรือเยน็   เพื่อปองกนัแขนขาดานที่ออนแรงไดรับ
บาดเจ็บ 
               - ฝกใหหนัศีรษะไปยังดานที่ออนแรง 
               - หันศีรษะตามการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
               - ดูแลเมื่อเคลื่อนยายตัว  และขณะเข็นรถนั่งคนพิการ(wheelchair)  เพราะผูปวยมีความ
ยากลําบากในการใชอุปกรณชวย [Level B (14)] 
               - ฝกใหผูปวยเฝาระวังแขนขาดานที่ออนแรง ใหผูปวยจัดทาทางของแขน / ขาดานที่ออน
แรงขณะนั่งบนรถเข็นหรือนอนบนเตยีง โดยใหผูปวยมองเห็น 
               - ดูแลใหผูปวยใส อุปกรณชวยพยุงตางๆ   เชน Shoulder sling อยางถูกตอง เวลา
เคล่ือนไหวบนเตียงและพื้นราบ 
 
 
 

แบบประเมนิความรูในการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 
 

โปรดกาเครื่องหมาย หนาขอที่ทานคิดวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  หนาขอทีท่านคิดวาผิด 
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 ขอคําถาม 
 1.  ภาวะความสนใจบกพรองหมายถึง ภาวะที่ไมสามารถตระหนกัหรือมีการละเลย

รางกายดานทีเ่ปนอัมพาต 
 2. การจัดตําแหนงของเตียงใหดานที่ออนแรงของผูปวยอยูดานใน 
 3. เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของผูปวยส่ิงของเครื่องใชของผูปวยควรมีลักษณะสีสันที่

นาสนใจ 
 4. การเขาชวยเหลือและพูดคยุกับผูปวยควรเขาดานที่ผูปวยมีแรง 
 5.ใหผูปวยไดเรียนรูดานที่ออนแรงขณะทาํกิจวัตรประจาํวันหรือแตงตวัโดยการใชกระจก 

ชนิดเต็มตวัชวย 
 6. จัดหารูปภาพที่ผูปวยชืน่ชอบไวดานที่ผูปวยออนแรงเพื่อชวยใหผูปวยเริ่มการมอง

ทางดานออนแรง 
 7. ไมควรใหรางวัลเมื่อผูปวยทํากิจกรรมที่ใหปฏิบัติสําเร็จ 
 8. การฝกผูปวยใชลานสายตา เชน ขณะอานหนังสือ  วาดรูป  หรืออธิบายวัตถุรอบๆหอง 

โดยการใหผูปวยเริ่มมองจากดานมีแรงไปดานไมมีแรง 
 9. กระตุนการสัมผัสโดยใหผูปวยลูบมือขางที่ออนแรงดวยมือขางที่มีแรง 
 10. ไมควรกระตุนการสัมผัสของผูปวยดวยวัตถุที่มีพื้นผิว รอน เยน็ นุม หรือขรุขระ 
 11. กอนเริ่มการทํากิจวัตรประจําวนัควรใหผูปวยใสแวนตา หรือเครื่องชวยฟงทีเ่หมาะสม 
 12. ใหผูปวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัโดยการเริ่มจากดานที่มีแรงกอน 
 13. ฝกผูปวยโดยแนะนําชนดิอาหารและวางอาหารใหอยูในลานสายตาแลวจึงคอยๆ

เคล่ือนยายอาหารออกแลวลองใหผูปวยคนหา 
 14. ผูปวยมีความยากลําบากในการใชอุปกรณชวย ควรมกีารดูแลขณะเมื่อเคลื่อนยายตัว

และขณะนั่งรถเข็น 
 15. ดูและรอบตัวผูปวยไมใหมีความรอนหรือเย็นเพื่อปองกันแขนขาดานที่ออนแรงไดรับ

บาดเจ็บ 
 

 
เฉลย  แบบประเมินความรูในการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก 

  

โปรดกาเครื่องหมาย หนาขอที่ทานคิดวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  หนาขอทีท่านคิดวาผิด 
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 ขอคําถาม 
 1.  ภาวะความสนใจบกพรองหมายถึง ภาวะที่ไมสามารถตระหนกัหรือมีการละเลย

รางกายดานทีเ่ปนอัมพาต 
 2. การจัดตําแหนงของเตียงใหดานที่ออนแรงของผูปวยอยูดานใน 
 3. เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของผูปวยส่ิงของเครื่องใชของผูปวยควรมีลักษณะสีสันที่

นาสนใจ 
 4. การเขาชวยเหลือและพูดคยุกับผูปวยควรเขาดานที่ผูปวยมีแรง 
 5.ใหผูปวยไดเรียนรูดานที่ออนแรงขณะทาํกิจวัตรประจาํวันหรือแตงตวัโดยการใชกระจก 

ชนิดเต็มตวัชวย 
 6. จัดหารูปภาพที่ผูปวยชืน่ชอบไวดานที่ผูปวยออนแรงเพื่อชวยใหผูปวยเริ่มการมอง

ทางดานออนแรง 
 7. ไมควรใหรางวัลเมื่อผูปวยทํากิจกรรมที่ใหปฏิบัติสําเร็จ 
 8. การฝกผูปวยใชลานสายตา เชน ขณะอานหนังสือ  วาดรูป  หรืออธิบายวัตถุรอบๆหอง 

โดยการใหผูปวยเริ่มมองจากดานมีแรงไปดานไมมีแรง 
 9. กระตุนการสัมผัสโดยใหผูปวยลูบมือขางที่ออนแรงดวยมือขางที่มีแรง 
 10. ไมควรกระตุนการสัมผัสของผูปวยดวยวัตถุที่มีพื้นผิว รอน เยน็ นุม หรือขรุขระ 
 11. กอนเริ่มการทํากิจวัตรประจําวนัควรใหผูปวยใสแวนตา หรือเครื่องชวยฟงทีเ่หมาะสม 
 12. ใหผูปวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัโดยการเริ่มจากดานที่มีแรงกอน 
 13. ฝกผูปวยโดยแนะนําชนดิอาหารและวางอาหารใหอยูในลานสายตาแลวจึงคอยๆ

เคล่ือนยายอาหารออกแลวลองใหผูปวยคนหา 
 14. ผูปวยมีความยากลําบากในการใชอุปกรณชวย ควรมกีารดูแลขณะเมื่อเคลื่อนยายตัว

และขณะนั่งรถเข็น 
 15. ดูและรอบตัวผูปวยไมใหมีความรอนหรือเย็นเพื่อปองกันแขนขาดานที่ออนแรงไดรับ

บาดเจ็บ 
 

 

www.sn
mri.g

o.t
h



CNPG Poststroke Rehabilitation                                                                                             Unilateral neglect  /38 

 
www.sn

mri.g
o.t

h



CNPG Poststroke Rehabilitation                                                                                             Unilateral neglect  /39 

 
www.sn

mri.g
o.t

h




