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แนวทางเวชปฏบิัติการดแูลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

๑. ความหมาย 
การทําเวชปฏิบัติด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนไทยเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็น     

อัมพฤกษ์ (paresis) หรืออัมพาต (paralysis) ซึ่งมีความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตก หรือเกิดจากสมอง ไขสันหลัง หรือ
เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บหรืออักเสบ หรือโรคในทางการแพทย์แผนไทยที่มีสมุฏฐานจากความพิการ        
ของอโธคมาวาตาและอุทธังคมาวาตา 

๒. จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกาย ทําให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยยืดเหยียดกล้ามเน้ือและ

ข้อ ลดหรือบรรเทาการยึดติดของข้อ ฟ้ืนฟูการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ช่วยทําให้ผู้ป่วยสามารถทํา
กิจวัตรประจําวันเพ่ือช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น 

๓. ข้อบ่งชี ้
แนวทางเวชปฏิบัติน้ีครอบคลุมโรคหรืออาการหรืออาการแสดงต่อไปน้ี 
๓.๑ อัมพฤกษ์/ลมอัมพฤกษ์ 
๓.๒ อัมพาต/ลมอัมพาต 
๓.๓ อัมพาตคร่ึงซีก  
๓.๔ อัมพาตคร่ึงท่อนล่าง  
๓.๕ อัมพาตทัง้ตัว  
๓.๖ อัมพาตเฉพาะแขน  
๓.๗ อัมพาตเฉพาะขา  
๓.๘ อัมพาตหน้า  
๓.๙ อัมพาตสมองในเด็กเล็ก 
๓.๑๐ สันนิบาตหนังตาตก 
๓.๑๑ สันนิบาตลูกนก (โรคพาร์กินสัน) 
๓.๑๒ สันนิบาตข้อมือตก/สันนิบาตข้อมือ  
๓.๑๓ สันนิบาตตีนตก/สันนิบาตข้อเท้า 
๓.๑๔ อาการชามือ ชาเท้า ชาแขน ชาขา   

๔. บุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษา ได้แก่ 
๔.๑ ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) 
๔.๒ ผู้มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

๔.๒.๑ ประเภทเวชกรรมไทย  
๔.๒.๒ ประเภทการนวดไทย  

๔.๓ ผูม้ีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

หมายเหตุ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ หากยังไม่มีบุคคลดังกล่าวในรพ.สต. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถตรวจประเมินและสั่งการรักษาได้ 
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๕. บุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ 
๕.๑ ผู้มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

๕.๑.๑ ประเภทเวชกรรมไทย 
๕.๑.๒ ประเภทการนวดไทย (ทําการประกอบโรคศิลปะเฉพาะประเภทของตน) 

๕.๒ ผูม้ีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
๕.๓ ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสตูรที่ได้รับการ   
รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๔๕ ที่สามารถให้บริการนวด เพ่ือการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพได้(กระทําภายใต้ขอบเขตที่กําหนดไว้) 

๖. บุคลากรผู้ตรวจประเมินและสัง่การรกัษา 
บุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรกัษาจะต้องศึกษาหรือสอบถามข้อมูลประวัติความเจ็บป่วย ของโรค  

ได้แก่ อาการสาํคัญ สาเหตุ การดําเนินการของโรค  
  ซักประวัติเก่ียวกับโรคประจําตัว ยาหรือการรักษาที่เคยได้รับ การผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่เคยได้รับ จาก
ผู้รับบริการหรือจากเวชระเบียนหรือใบส่งต่อ  รวมท้ังต้องตรวจร่างกายผู้ป่วยเพ่ือประเมินสภาพทั่วไป         
จับชีพจรที่ข้อมือและหลังเท้าเปรียบเทียบด้านซ้ายและขวา เพ่ือประเมินกําลังเลือดและลมของผู้ป่วย และ
ตรวจสภาพความพิการที่เกิดขึ้นหรือหลงเหลืออยู่ ที่สําคัญคือ 
๖.๑ ทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว กําลังของกล้ามเน้ือแขน ขา มือ เท้า ใบหน้า 
๖.๒ ทดสอบความตึงแข็ง ความร้อนเย็นของเส้น โดยการกด คลํา 
๖.๓ ทดสอบการรับความรู้สึกของร่างกายโดยการกด ลูบ สมัผสั  
๖.๔ ทดสอบการมองเห็น 
๖.๕ ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร (การกลืน การเคี้ยว) การพูด 

การถอนหายใจ การขับถ่าย การนอนหลับ (การหลับตา)   
๖.๖ สภาวะทางจิตใจและอารมณ ์

๗. กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
แบ่งเป็น กิจกรรมหลัก และกจิกรรมอ่ืนๆ  

๗.๑ กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมทีส่ามารถจัดบริการให้กับผู้ป่วยได้ ครอบคลุมกิจกรรม ๒ ประเภท คือ 
๑) การนวดไทย หมายถึง การนวดตามแนวเส้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความผอ่นคลายของกล้ามเน้ือ และ/

หรือการกดนวดจุดเฉพาะเพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูโรค/อาการของผู้ป่วย 
๒) การประคบสมุนไพร หมายถงึ การใช้ลูกประคบสมุนไพรรอ้น ประคบ กด คลึง บนร่างกายเพ่ือความ

ผ่อนคลาย และ/หรือเพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูโรค/อาการ 
๗.๒ กิจกรรมอ่ืน ๆ หมายถึง กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจจัดให้บริการหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาน

บริการสาธารณสุข รวมทั้งจะต้องได้รับการประเมินว่าผู้ป่วยพร้อมและไม่มีความเสี่ยงในการรับบริการ  
๑) การอบไอน้ําสมุนไพร หมายถึง การอบไอนํ้าที่ได้จากการต้มสมุนไพร เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายของ

กล้ามเน้ือ และ/หรือการรักษาและฟ้ืนฟูอาการ/โรค 
หากบุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษาพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็น อาจพิจารณาจ่ายยา 

          สมุนไพรให้กับผู้ป่วยได้ 
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๘. ข้อห้าม 
๘.๑ มีความดันโลหิตสูงและยังไม่สามารถควบคุมได้ 
๘.๒ มีอาการเลวลง เช่น ไม่รูส้ึกตัว พูดไม่ชัดมากขึ้น  
๘.๓ มีไข้ หอบ หายใจลําบาก หน้าซีด ริมฝีปากเขียว หน้าเขียว ชีพจรเบา ความดันโลหิตตํ่า ชัก 

๙. ข้อควรระวัง  เมื่อให้การบําบัดผู้ป่วยที่มีโรค อาการ หรืออาการแสดงต่อไปนี้ ต้องทําด้วยความระมัดระวัง 
๙.๑ มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด มีประวัติเลือดออกผิดปกติรวมทั้งกินยาละลายลิ่มเลือด 
๙.๒ เน่ืองจากกล้ามเน้ือของผู้ป่วยไม่มีกําลงั ผู้ให้การบําบัดต้องไม่ทําการดัดหรือดึงข้อต่อต่าง ๆ โดยเด็ดขาด 

และไม่นวดในท่าที่ต้องพับข้อต่อของผู้ป่วย เช่น ท่าที่ต้องพับข้อเข่า พับข้อสะโพก  
๙.๓ หลีกเลี่ยงไม่กดนวดหรือประคบสมุนไพรบริเวณที่มีแผลกดทับ  
๙.๔ หากต้องการประคบสมุนไพร ผูใ้ห้การบําบัดต้องระวังไม่ใหลู้กประคบที่น่ึงแล้วมคีวามร้อนมากเกนิไป หรือ

วางลูกประคบไว้ที่ใดที่หน่ึงนานเกินไป เพราะอาจทําให้เกิดแผลไหม้ ผุพอง เน่ืองจากผู้ป่วยสูญเสียการรับ
ความรู้สึกจึงไมม่ีปฏิกิริยาตอบสนองกับความร้อน  

  กรณีผู้ป่วยที่มปัีญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือดและหลอดเลือดดําอักเสบ หลอดเลอืดโป่งพอง หรือกรณีผู้ป่วยที่
ได้รับการสวนสายยางเพ่ือถ่ายหลอดเลือดที่หัวใจ ห้ามนวดบริเวณที่เป็น 

   และผูใ้ห้การรักษาต้องหลีกเลี่ยงไม่นวดบริเวณต่อไปน้ี 
 ๙.๕ บริเวณทอ้ง หากผู้รับบริการเพ่ิงรับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ  ภายในคร่ึงช่ัวโมง 
 ๙.๖ บริเวณที่มีโรคหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดแดงโป่ง หลอดเลือดแดงหรือดําอักเสบ หลอดเลือดแดง 
          แข็ง หลอดเลือดดําที่มีลิ่มเลือดอุดตัน 
 ๙.๗ บริเวณข้อที่หลวม เคลือ่น หรือหลุด 
 ๙.๘ บริเวณทีม่ีการผ่าตัด ใสเ่หล็ก หรือข้อเทียม 
 ๙.๙ บริเวณทีม่ีแผลหรือแผลผ่าตัดที่หายยังไม่สนิทดี 
 ๙.๑๐ บริเวณที่มีผิวบาง ผิวที่แตกง่าย 
 ๙.๑๑ บริเวณที่ปลูกถ่ายผิวหนัง 
 ๙.๑๒ บริเวณที่มีกระดูกแตก หัก ปริ ร้าวที่ยังติดไม่ดี 
 ๙.๑๓ บริเวณที่เป็นมะเร็ง หรือมีแผลเปิด แผลเรื้อรัง 
 ๙.๑๔ บริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
 ๙.๑๕ บริเวณที่มีการผ่าตัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน 
๑๐. การใหค้ําแนะนํา 

บุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรกัษาควรให้คําแนะนําการปฏิบัติตนทั่วไปตามหลักการแพทย์แผนไทย 
และตามหลักธรรมานามัย ระบบปฏิบัติที่สมบูรณแ์บบในการสร้างเสริมสขุภาพโดยวิธีธรรมชาติ ให้
ความสําคญัต่อเหตุปัจจัยทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการมีอายุยืนอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ กาย 
จิต และ กรรม (ในที่น้ีหมายถงึ พฤติกรรม) 
๑๐.๑ กายานามัย หมายถึงการดูแลให้เกิดอนามัยของกาย กายที่อยู่เฉยจะล้าและเสื่อมโทรม ต้องให้กาย  

ได้รับการกระตุ้นที่พอเหมาะ เพ่ือให้ได้ผลดีทีสุ่ดแต่เสี่ยงอันตรายน้อยที่สุด 
๑๐.๒ จิตตานามัย หมายถงึ การดูแลให้เกิดอนามัยของจิต มนุษย์ทุกคนมีจิตเป็นนายมีกายเป็นบ่าว จิต

เป็นตัวกําหนด กํากับ หรือควบคุมพฤติกรรมของกาย ทั้งการพูดและการกระทํา ดังน้ันสิ่งที่สําคัญที่
ไม่ย่ิงหย่อนหรือสําคัญย่ิงกว่าการพัฒนากาย ก็คือการพัฒนาจิตให้มีอนามัยหรือให้เป็นจิตที่สมบูรณ ์
จิตที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยภาวะ ๓ ประการ คุณภาพ  เช่น  คุณธรรม  ความเมตตา กรุณา      
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ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความซือ่สัตย์ สรรถภาพ เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความ
มุ่งมั่น สติและสมาธิ สุขภาพ เช่น ความสุข ความปีติอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบาน ความผ่องใส จิตจะ
สมบูรณ์ได้ต้องได้รับการพัฒนา การพัฒนาจิตหรือจิตภาวนา เป็นการสร้างพ้ืนฐานของจิตให้มั่นคง
หรือให้มีความต้ังมั่นแห่งจิต ซึ่งนิยมเรียกว่าสมาธิ แล้วพัฒนาต่อไปจนเกิดปัญญา หรือการรู้เท่าทัน
สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง การฝึกให้มสีมาธิ มักใช้วิธีให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น การ
พิจารณาลมหายใจเข้า-ออก หรืออิริยาบถ เป็นต้น 

๑๐.๓ ชีวิตานามัย หมายถึง การดูแลการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตตามหลักอนามัย ได้แก่ การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย ที่อยู่อาศัย การบริโภคอาหารครบถ้วนถูกต้อง การใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ 

และการละเว้นสิ่งที่ไม่ควรเสพ เช่น การด่ืมสุรา การสูบบุหรี ่ยาเสพติด 
๑๑. การประเมินผลการรักษา 

บุคลากรผู้ให้บริการต้องบันทึกหัตถการที่ทําทุกคร้ังที่ให้บรกิาร และสรุปผลการบําบัดเมื่อครบระยะเวลา 
      คําสั่งการรักษา บุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษาต้องพิจารณาผลการบําบัดที่ผ่านมา ว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นหลังการบําบัดเทียบกับก่อนการบําบัด จึงจะสั่งการรักษาคร้ังต่อไปได้ และ
ประเมินผลความพึงพอใจของการบริการ (มาตราค่า ๑ ถึง ๕ โดย ๑ = ไม่พอใจมาก ๒ = ไม่พอใจ ๓ = 
พอใจ ๔ = พอใจมาก ๕ = พอใจมากที่สุด) 

๑๒. การส่งต่อ 
หากผู้รับบริการมีอาการหรืออาการแสดงดังต่อไปน้ี และยังไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) ให้แนะนําหรือส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
๑๒.๑ ความดันโลหิตสูงขึ้น 
๑๒.๒ ชัก 
๑๒.๓ อาเจียนพุ่ง 
๑๒.๔ ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 
๑๒.๕ มีอาการซึม จิตใจหดหู่ 
๑๒.๖ รับประทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย  
๑๒.๗ มแีผลกดทับ 
 

๑๓. อ่ืนๆ  
๑๓.๑ หากบุคลากรผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษาพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็น อาจพิจารณาจ่ายยา

จากสมุนไพรให้กับผู้รับบริการได้ กรณีสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จะได้รับงบ
ค่าบริการเพ่ิมเติมจากกองทุนแพทย์แผนไทย ในส่วนสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียา
แห่งชาติ  

๑๓.๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตามเง่ือนไขและแนวทางที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  

 


