การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้ าน
Paresis Paralysis Treatment by Folk Healers
ทับทิม สุ ขศิลป์ 1
อาจารย์ทีปรึ กษา ศ.พิเศษ นพ.สรใจ แสงวิเชียร
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภูมิหลังองค์ความรู ้ดา้ นการตรวจวินิจฉัยอาการลมอัมพฤกษ์
อัมพาต กระบวนการรักษา การส่ งเสริ ม การฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้านจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิ งลึกหมอพืนบ้านทีเชี ยวชาญในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 7 คน และ
คนไข้ทีเคยเข้ารับการรักษา
ผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่า หมอพืนบ้านทีเชี ยวชาญในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตทัง
7 คน มีองค์ความรู ้ประสบการณ์ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การส่ งเสริ มและการฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์
อัมพาตทีหลากหลาย มี วิธีการรั กษาด้วยการนวด การเหยียบเหล็กแดง การประคบสมุ นไพร การอบยา
สมุนไพรและการรับประทานยาสมุนไพร ซึ งนันส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีสภาพทางร่ างกายและจิตใจทีดีขึน
จากผลการศึกษาชี ให้เห็ นว่า ผลการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้านสามารถ
เป็ นทางเลือกหนึงในการรักษาให้กบั ผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตได้เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ : อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต / หมอพืนบ้าน
Abstract
This research aimes to study the knowledge of diagnosis , treatment and rehabilitation of Paresis
Paralysis,by in-depth interview on 7 Folk Healers experts in Paresis Paralysis. In and also some patients
under such treatment are included. The informations obtained were rationally analysed .
The result showed that all the five experts possessed the same experience , it is the physiologic
monitoring and interrogation. For the healing procedure ,they were rehabilitation and revitalization, some
is likewise some is alike. The procedures are massage, Lek-Dang massage, herbal compression , herbal
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steam,and herbal medication , which render the patients better mental and physical condition. This study
suggested that Folk Healers could be an alternative to Paresis Paralysis.
Keywords : Paresis Paralysis/ Folk Healers
บทนํา
สถานการณ์สังคมไทยในปั จจุบนั อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นสาเหตุการตายด้วยโรคไม่ติดต่อที
เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขสําคัญของประเทศไทย รองจากโรคมะเร็ ง โรคหัวใจและหลอดเลือดมีจาํ นวนผูป้ ่ วย
เพิมสู งขึนทุกปี นอกจากนียังพบว่าอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่ วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองในภาพรวมของประเทศไทยเพิมขึนเป็ น 75.0 ต่อประชากรสาเหตุการเกิดอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
มาจากปั จจัย เสี ยงเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง (เพิมความเสี ยง 3-17 เท่า ) ภาวะ
เบาหวาน การสู บบุหรี ไขมันคลอเลสเตอรอลและผูท้ ีมีปัจจัยเสี ยงมากกว่า 1 ปั จจัยจะมีความเสี ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิมขึนเป็ นแบบทวีคูณ ซึ งสถานการณ์ปัจจัยเสี ยงเหล่านี ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
สู งขึ นและต้องควบคุ ม ทํา ให้หมอพืนบ้านเข้ามามี บ ทบาทในการดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์ อัมพาตใน
ชุมชนมากยิงขึนด้วย ถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ของหมอพืนบ้านบนพืนฐานทางวัฒนธรรมทีเหมาะสมของแต่ละ
สังคมทีเอือต่อสุ ขภาพของคนในท้องถินให้มากทีสุ ด
จากการรายงานจํานวนหมอพืนบ้านรักษาผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามทีจังหวัดทีขึ น
ทะเบียนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพบว่ามีหมอพืนบ้านทังหมด 46,072 คน
โดยกระบวนการรั กษาของหมอพืนบ้านได้ให้ความสําคัญต่อการดู แลรั กษาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยทุ กด้านที
สัมพันธ์กบั วิถีชีวิต บํารุ งจิตใจ ร่ างกายเครื อญาติ สําหรับผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาตการป่ วยใจเป็ นสิ งทีสําคัญ
มากเพราะลัก ษณะอาการเป็ นภาวะกดดัน ผูป้ ่ วยจึ ง จํา เป็ นอย่า งยิงที ต้องได้รับ การดู แลเอาใจใส่ อย่า ง
ต่อเนืองและถูกวิธี (กรรณิ การ์ ชมภูศรี และปารณัฐ สุ ขสุ ทธิi , 2550)
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาค้นคว้าวิจยั กระบวนการตรวจวินิจฉัย
การรักษา การส่ งเสริ มและการป้ องกันอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอพืนบ้านตลอดจนเป็ นการเพิม
ทางเลือกในการรักษาโรค ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความหวังและกําลังใจในการดูแลรักษาฟื นฟูสุขภาพ ทีแตกต่างไป
จากการดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพในระบบการแพทย์แ ผนปั จจุ บ ัน และสามารถนํา ผลที ได้จากการศึ ก ษามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการรักษาของแพทย์แผนปั จจุบนั ในสถานบริ การของรัฐต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษากระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา การส่ งเสริ มและการฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์
อัมพาตของหมอพืนบ้าน
2. เพือรวบรวมวิเคราะห์และจัดเก็บองค์ความรู ้ การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอ
พืนบ้าน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ของหมอพืนบ้านทีมีประสบการณ์ในการรักษาอาการลมอัม
พฤกษ์ อัมพาตไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จํานวน 7 คน โดยเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พแพทย์แผนไทยและ
เป็ นทียอมรับจากชุมชน
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักทฤษฎีทเีK กียK วข้ อง
1.1 ความหมายและสาเหตุของลมอัมพฤกษ์ อัมพาตตามการแพทย์ แผนปัจจุบัน
อัมพาต (Paralysis) หมายถึง อาการอ่อนแรงของแขนขาหรื ออวัยวะบางส่ วน เช่น ใบหน้า
ตา ปาก ทําให้ร่างกายมีการเคลือนไหวไม่ได้หรื อได้นอ้ ยกว่าปกติโดยอาจมีอาการชา (ไม่รู้สึกเจ็บเกิดจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ หลอดเลื อดในสมองตีบ อุดตัน หรื อแตก สมองไขสันหลังหรื อเส้นประสาทได้รับ
บาดเจ็บ หรื อมีการอักเสบ
อัมพฤกษ์ (Paralysis) หมายถึ ง ภาวะทีไม่สามารถควบคุ มการเคลื อนไหวของร่ างกายได้
บางส่ วนทําให้การเคลือนไหวของร่ างกายไม่เป็ นตามทิศทางทีต้องการ
1.2 ความหมายของลมอัมพฤกษ์ อัมพาตตามทฤษฎีหมอพืนบ้ าน
อัมพฤกษ์ หมายถึ ง ภาวะที ไม่สามารถควบคุ มการเคลื อนไหวของร่ างกายได้บางส่ วน
ส่ งผลให้ร่างกายเคลือนไหวไม่ตรงตามทิศทางทีต้องการ
อัมพาต หมายถึง ภาวะทีไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหวของร่ างกาย ทําให้เคลือนไหว
ไม่ได้
ทังอัมพฤกษ์และอัมพาตนันส่ งผลให้กล้ามเนื ออ่อนแรงหรื อไม่มีแรง แข็งเกร็ งอาจสู ญเสี ย
การรับรู ้สึกของร่ างกายไปบางส่ วนหรื อไม่มีความรู ้สึกเลย ตาอาจปิ ดไม่สนิ ท ปากเบียว อาจพูดไม่ชดั หรื อ
พูดไม่ได้เลย
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ลมอัมพฤกษ์ อัมพาตตามทฤษฎีหมอพืนบ้าน เกิดจากลมอโธคมาวาตาและลมอุทธังคมาวา
ตาอันว่าลมทังสองนันลมอุทธังคมาวาตา พัดขึนเบืองบน ลมอโธคมาวาตาพัดลงไปจนถึงปลายเท้าเป็ นเบือง
ตําแต่สะดือขึนมาจนถึ งศีรษะเรี ยกว่าลมเบืองบน แลลมทังสองระคนกัน ส่ งผลให้โลหิ ตนันประดุจร้อนดัง
กับไฟอันเกิดขึนวันละ 100 หน อาการทัง 32 ก็พิกลจากภาคทีอยู่ เตโชก็มิปกติ ทําให้มีอาการแสดงอาการ
ของเลือดลมเดินไม่ปกติ
อาการแสดง กล้ามเนื ออ่อนแรงหรื อไม่มีแรง ส่ งผลกระทบต่อระบบประสาท ปากเบียว
อาจพูดไม่ชัดหรื อพูดไม่ได้ ให้ลินกระด้างคางแข็ง ขากรรไกรแข็ง เจรจาไม่ได้ บ้างสิ นสติหรื อลมนัน
กําลังขับโลหิ ตให้คงเป็
ั นวงเป็ นสี ตามร่ างกาย ซึ งมีความใกล้เคียงกับศาสตร์ การแพทย์แผนปั จจุบนั คือ มี
อาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบียว ลินกระด้างคางแข็ง พูดไม่ชดั มีอาการหอบ หายใจลําบาก ริ มฝี ปากเขียว
หน้าเขียว ชัก ช็อคและหมดสติ
สาเหตุการเกิดอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากลมอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยสมุฏฐานของ
ผูป้ ่ วยเป็ นเหตุ เกิดจากอุบตั ิเหตุ เกิดจากสารเคมีทีอยู่ภายในร่ างกายและเกิดจากโทษจาการเสพสุ รา ยาเสพ
ติด อัมพฤกษ์ อัมพาตนันเป็ นกลุ่ มอาการทีเกี ยวข้องกับความผิดปกติในการควบคุ มการเคลื อนไหวของ
ร่ างกาย เกิ ดได้หลายสาเหตุ เช่ น หลอดเลื อดในสมองตีบ อุดตันหรื อแตก หรื อเกิ ดจากสมอง ไขสันหลัง
หรื อเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บหรื ออักเสบ ส่ วนในทางการแพทย์แผนไทยระบุสมุฏฐานไว้วา่ เกิดจาก
โทษของลมอุทธังคมาวาตา คือ ลมพัดขึนเบืองบนจากเหนื อสะดือ ถึง ศีรษะ ลมอโธคมาวาตา คือ ลมพัดลง
เบืองล่าง ตังแต่สะดือถึงปลายเท้า พัดระคนกันจนเกิดโทษลมทังสองนี เป็ นเหตุให้โลหิ ตพัดเป็ นฟองแลร้อน
ดุจไฟ ส่ งผลต่ออาการทัง 32 จะผิดปกติ คือ เตโชธาตุผิดปกติ ทําให้เกิดอาการเลือดลมเดินไม่ปกติ อันว่าลม
หมายถึง ทิศทางการเคลื อนไหว ระบบการไหลเวียนของโลหิ ต ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
เมือเกิดความผิดปกติทาํ ให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
2. งานวิจัยทีเK กียK วข้ อง
งานวิจยั ที เกี ยวข้องในเรื องของการศึ กษาการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอ
พืนบ้านมีจาํ นวน 14 เรื องซึ งทัง 14 เรื องเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการและการศึกษาวิจยั
ทดลองตํารับยาทีใช้ในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในเรื ององค์ความรู ้ ในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เวชปฏิ บตั ิ การดู แลผูป้ ่ วย การทดลองตํารั บยาสมุนไพร การวินิจฉัยและการ
รักษาจากคัมภีร์แพทย์แผนไทย จึงตระหนักเห็นความสําคัญการศึกษาวิจยั ในเรื องของอาการลมอัมพฤกษ์
อัมพาตโดยหมอพืนบ้าน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิ ง
ลึก (In-depth Interview) โดยผูว้ ิจยั ทําการสัมภาษณ์หมอพืนบ้านทีมีความเชี ยวชาญในการรักษาอาการลม
อัมพฤกษ์ อัมพาต มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและ
ได้รับการยอมรับจากประชาชน จํานวน 7 คน
1. เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างกําหนดไว้ ดังนี
1.1 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ หมอพืนบ้านทีมีการให้บริ การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
เป็ นเวลาไม่น่อยกว่า 5 ปี จํานวน 7 คน ครอบคลุมทัง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี พระนครศรี อยุธยา
อ่างทอง สุ พรรณบุรี สุ โขทัย สระบุรีและสระแก้ว และผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาไม่นอ้ ยกว่า 10 คนต่อเดือน
ทีมารับการรักษาอย่างต่อเนืองและยินดีเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน
2. ขันตอนการวิจัย
2.1 การรวบรวมข้อมูลหมอพืนบ้านและผูป้ ่ วย
2.2 การจัดทําแบบสัมภาษณ์ การจดบันทึก การสังเกต ใช้กล้องบันทึกภาพเคลื อนไหว และ
อุปกรณ์บนั ทึกเสี ยง ในการสัมภาษณ์ขอ้ มูลหมอพืนบ้าน แพทย์แผนไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างตังประเด็นการ
ตังคําถามทังหมด 22 คําถามโดยผ่านผูเ้ ชียวชาญ 5 คนประเมินความถูกต้องของคําถาม
2.3 ติดต่อประสานงานและส่ งหนังสื อราชการไปยังแพทย์แผนไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2.4 แจ้งวันนัดหมาย กําหนดเวลา สถานทีและขอบเขตประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ลงพืนทีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกลุ่มตัวอย่าง จนครบพืนที
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลการตรวจวินิจฉัย กระบวนการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต การส่ งเสริ มและการ
ฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต มาวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก หมอพืนบ้านจํานวน 7 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุ รี
พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง สุ พรรณบุรี สุ โขทัย สระบุรีและสระแก้ว จําแนกเป็ น หมอพืนบ้านประกอบ
อาชี พ ได้แก่ หมอรักษาผูป้ ่ วยและขายยาสมุนไพร เป็ นหมอในการรักษาผูป้ ่ วยมีฐานะในระดับค่อนข้างดี
ส่ วนใหญ่ได้รับการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ พระและอาจารย์
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โดยหมอพื นบ้า นมี ข ้อ ปฏิ บ ัติ ต นเองของหมอพื นบ้า น ได้แ ก่ ห้า มเรี ย กร้ อ งทรั พ ย์สิ น เงิ น ทอง
แล้วแต่ค่านําใจจากผูป้ ่ วย ห้ามมีการบอกผูป้ ่ วยว่าทําการรักษาและกี วันถึ งหาย ต้องประพฤติปฏิ บตั ิอยู่ใน
ศีลธรรมตามหลักศาสนา ห้ามมีการช่วยเหลือผูป้ ่ วยตอนปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
การตรวจวินิจฉัยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้าน ขันตอนมีดงั นี 1. การตรวจดูร่างกาย
และสอบถามอาการเบืองต้นของผูป้ ่ วย ซึ งส่ วนใหญ่ผา่ นการตรวจวินิจฉัยมาจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ส่วน
ใหญ่อาการยังไม่ดีขึน ส่ วนหนึงญาติจะเป็ นผูบ้ อกอาการว่าเป็ นอย่างไร หลังจากนันหมอจะทําการประเมิน
อาการว่ารักษาได้หรื อไม่ หากไม่สามารถรับการรักษาได้จะแนะนําให้ไปปรึ กษากับโรงพยาบาลกรณี ทีไม่
รับการรักษาส่ วนใหญ่มีปัญหาทางสมอง มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง อาการไม่รู้สึกตัว กิ นอาหารไม่ได้มี
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิ ตตํา หอบ 2. การสังเกตอาการ ม่านตาขาว หน้าผากตึงเครี ยดไหม ลิน
กระด้างคางแข็ง การสังเกตอิริยาบท การจับชี พจร ตรวจสอบความตึงเส้นในร่ างกาย 3.การคูณธาตุตาม
วัน เดื อ นปี เกิ ด ก่ อ นการรั ก ษา เพื อทํา นายลัก ษณะอาการที เกิ ด ตามช่ ว งเวลาในการให้ ค าํ แนะนํา การ
รับประทานอาหารประเภทไหน งดอาหารจําพวกใด เพือเหมาะสมกับธาตุกบั โรคของผูป้ ่ วย และให้ยาต้ม
เพือปรับสมดุลของร่ างกาย
ก่อนการรักษาจะมีการยกขันครู การยกขันครู เป็ นการขอคารวะต่อสิ งศักดิiสิทธิi จะต้องปฏิบตั ิก่อนที
จะทําทุกครังทางหลักพระพุทธศาสนา เป็ นโรคทีเกิดจากโรคเวรโรคกรรม ตัวหมอทีทําการรักษาจะได้ไม่
เดือดร้อนเพราะไม่ใช่เรื องของเราทีจะเข้าไปยุง่ โดยเฉพาะกรณี อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต หลังจากการสอบถามอาการและผ่านการตรวจวินิจฉัยโรค
มาแล้วนัน 1. การนวดและการประคบสมุนไพร เพือเส้นคลายแล้วจึงนวดเฉพาะจุดด้วยการเหยียบเหล็ก
แดงและประคบร่ างกายจะช่ วยให้ตวั ยาสมุนไพรซึ มเข้าผิว ทําให้เส้นเอ็นหย่อน เส้นเลื อดขยายเลื อดลม
เดินได้สะดวก กล้ามเนือคลายตัวซึ งการนวดประคบนีจะทําทุกวัน ยกเว้นวันพระ 2. การจ่ายยาสมุนไพร
ส่ ว นใหญ่ จ่ า ยยาแก้อ ัม พฤกษ์ อัม พาตมากที สุ ด สรรพคุ ณ ในการช่ ว ยคลายเส้ น เอ็ น และเป็ นยาถ่ า ย
รับประทานเพือในการขับของเสี ยทีมีอยูใ่ นร่ างกาย เพือให้เส้นเอ็นทีอยูท่ วร่
ั างกายคลายตัวมากขึนโดยการ
จ่ายยาตํารับนีประมาณ 15 วัน แล้วตรวจประเมินอาการภาวะแทรกซ้อน การจ่ายยาลมประสาท เพือใช้ใน
การรั ก ษาโรคที เกี ยวกับ ประสาท สรรพคุ ณ ช่ วยลดความดันโลหิ ตสู ง เพิมความจํา และยาถ่ า ยเลื อดลม
สรรพคุณ แก้กษัยเส้น รักษาอาการเหน็บชานอกจาก นี ยังช่วยระบายแก้เจ็บคอ แก้ปวดเมือย 3. การอบยา
สมุนไพรเพือช่วยให้เลือดและลมเดิ นได้สะดวก ระบบหายใจดี ขึน เป็ นการชะล้างเหงือไคลขจัดของเสี ย
ออกจากร่ างกายช่ วยแก้อาการเหน็บชา อาการชาตามปลายเท้า ปลายนิ วมือ แขน ขาและ ช่ วยขับของเสี ย
ออกจากร่ างกาย
การส่ งเสริ มและการฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต 1. การทําท่าบริ หารแขน-ขา อย่างน้อย 30
ครัง เพือป้ องกันกล้ามเนื ออ่อนแรงฝ่ อ ลีบหรื อปั ญหาข้อต่อยึดติด 2. การนวด-ประคบสมุนไพรเพือระบบ
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การไหลเวียนเลือดและระบบกล้ามเนือให้ทาํ วันละ 1 ครัง หรื อ 2-3 วันทํา 1 ครัง 3. การรับประทานยาให้
ต่อเนื องจึงจะได้ผลดีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการบริ หารร่ างกายเช่นใช้รอก ไว้ออกกําลังขาแลแขนและใช้ไม้
กระดกไว้เหยียบออกกําลังขา 4. ข้อห้ามของผูป้ ่ วยในระหว่างการรักษา ห้ามผูป้ ่ วยดืมเหล้า ห้ามรับประทาน
ทุ เรี ยน เนื องจากมี ผ ลให้เส้ นเลื อดแข็ง ห้ามรั บประทานหน่ อไม้ เพราะจะทําให้เป็ นมากขึน ห้า มดื มนํา
มะพร้าวอ่อน เชื อว่าจะทําให้เข่าอ่อน ระวังอย่าให้หกล้ม 4. การดูแลจิตใจให้ดีตอ้ งมีญาติหรื อเพือนคอยให้
กําลังใจ เพราะบางคนเคยมีนิสัยอ่อนโยน ไม่กา้ วร้ าว แต่พอเป็ นแล้ว จะมีอารมณ์ ทีหงุดหงิ ด ขีโมโห หรื อ
เรี ยกร้องความสนใจ ใจน้อยญาติตอ้ งให้ความสนใจ และพูดให้กาํ ลังใจ จะทําให้สุขภาพจิตของผูป้ ่ วยดีขึน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยหมอพืนบ้าน ผูว้ ิจยั อภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ดงั นี
หมอพื นบ้ า นที เชี ยวชาญในการรั ก ษาอาการลมอัม พฤกษ์ อัม พาตทัง 7 คน มี อ งค์ ค วามรู ้
ประสบการณ์ การตรวจวิ นิ จ ฉัย การรั ก ษา การส่ ง เสริ ม และการฟื นฟู อ าการลมอัม พฤกษ์ อัม พาตที
หลากหลาย มีวธิ ี การรักษาด้วยการนวด การเหยียบเหล็กแดง การประคบสมุนไพร การอบยาสมุนไพรและ
การรับประทานยาสมุนไพร ซึ งนันส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีสภาพทางร่ างกายและจิตใจทีดี ขึน การส่ งเสริ มและ
การฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต 1. การทําท่าบริ หารแขน-ขา อย่างน้อย 30 ครัง เพือป้ องกันกล้ามเนื อ
อ่อนแรงฝ่ อ ลีบหรื อปั ญหาข้อต่อยึดติด 2. การนวด-ประคบสมุนไพรเพือระบบการไหลเวียนเลือดและ
ระบบกล้ามเนือให้ทาํ วันละ 1 ครัง หรื อ 2-3 วันทํา 1 ครัง 3. การรับประทานยาให้ต่อเนืองจึงจะได้ผลดีการ
ใช้อุปกรณ์ ช่วยในการบริ หารร่ างกายเช่ นใช้รอก ไว้ออกกําลังขาแลแขนและใช้ไม้กระดกไว้เหยียบออก
กําลังขา 4. ข้อห้ามของผูป้ ่ วยในระหว่างการรักษา ห้ามผูป้ ่ วยดืมเหล้า ห้ามรับประทานทุเรี ยน เนื องจากมี
ผลให้เส้นเลือดแข็ง ห้ามรับประทานหน่อไม้ เพราะจะทําให้เป็ นมากขึน ห้ามดืมนํามะพร้าวอ่อน เชื อว่าจะ
ทําให้เข่าอ่อน ระวังอย่าให้หกล้ม 4. การดูแลจิตใจให้ดีตอ้ งมีญาติหรื อเพือนคอยให้กาํ ลังใจ เพราะบางคน
เคยมีนิสัยอ่อนโยน ไม่กา้ วร้าว แต่พอเป็ นแล้ว จะมีอารมณ์ทีหงุดหงิด ขีโมโห หรื อเรี ยกร้องความสนใจ ใจ
น้อยญาติตอ้ งให้ความสนใจ และพูดให้กาํ ลังใจ จะทําให้สุขภาพจิตของผูป้ ่ วยดีขึน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากระบวนการรักษาของหมอพืนบ้านเป็ นเฉพาะกรณี เพือรวบรวมความรู ้ทีเชียวชาญ
ของหมอพืนบ้านในแต่ละด้าน
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2. ควรศึกษากระบวนการรักษาหมอพืนบ้านในจังหวัดจังหวัดลพบุรี พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง
สุ พรรณบุรี สุ โขทัย สระบุรีและสระแก้ว ให้ครบทุกอําเภอ
3. ควรศึกษาการดํารงอยูข่ องระบบการแพทย์พืนบ้านในจังหวัดลพบุรี พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง
สุ พรรณบุรี สุ โขทัย สระบุรีและสระแก้ว
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