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การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาองค์ความรู ้ กระบวนการรั กษาและผลจากการรักษาผูป้ ่ วย
อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย ซึ งทําการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นแพทย์แผนไทยรักษา
อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 5 คน จากผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ทีกําหนด โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก
เกี ยวกับภูมิหลัง กระบวนการรักษา และประเมินผลการรักษาในกลุ่มผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตที
ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนไทย จํานวน 25 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม
แบบสัม ภาษณ์ แพทย์แผนไทยและผูป้ ่ วยที มารั บ การรั ก ษากับ แพทย์แผนไทยและแบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ประกอบด้วย 22 ข้อ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่าแพทย์แผนไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 50-74 ปี ส่ วนใหญ่มี
อาชี พเป็ นแพทย์แผนไทยเป็ นหลัก โดยครึ งหนึ งสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่ วนอีกครึ งหนึ งสื บทอดมาจาก
บุคคลอืน มีประสบการณ์การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตไม่นอ้ ยกว่า 20-30 ปี ผูป้ ่ วยทีมารับการรักษา
กับแพทย์แผนไทย พบว่า จํานวนผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นอัมพาตครึ งซี ก อัมพาตทังตัวและอัมพาตใบหน้า
กระบวนการรักษาซึ งมีการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่ วยโดยใช้วธิ ี การดูลกั ษณะทัวไปของผูป้ ่ วย รู ปร่ าง สี ผิว
โดยการสั ง เกต การยืน การเดิ น นัง การสัม ผัส ด้วยมื อ และการใช้เครื องมื อทางการแพทย์ เช่ น หู ฟั ง
เครื องวัดความดัน และการซักประวัติเพิมเติมจากผูท้ ีดูแลผูป้ ่ วย ซึ งมีรูปแบบการรักษาหลากหลาย มีการใช้
สมุ นไพรมารวมเป็ นตํารั บยา จากการศึ กษาครั งนี พบตํารายาที เกี ยวข้องทังสิ น 35 ตํารั บ และการใช้
สมุนไพรทังสิ น 80 ชนิด การประเมินผลการรักษา แม้วา่ ผลการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตจะต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื อง รวมถึงความใส่ ใจสําหรับผูด้ ูแลผูป้ ่ วยต้องปฏิบตั ิตวั ตามคําแนะนํา การ
รับประทานอาหารให้ครบทัง 5 หมู่ เพือเป็ นประโยชน์กบั ตัวผูป้ ่ วย รวมทังเลื อกอาหารทีไม่แสลงต่อโรค
ให้กบั ผูป้ ่ วย เช่น สุ รา ข้าวเหนี ยว หน่อไม้ของหวาน มัน เค็ม การดูแลจิตใจให้ดีตอ้ งมีญาติหรื อเพือนคอย
ให้กาํ ลังใจ เป็ นทางเลือกหนึงในการรักษาให้กบั ผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตได้เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ : อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต / แพทย์แผนไทย
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Abstract
This research aims to study cognitive processes, treatment and outcome of patients with epileptic
paralysis. Paralyzed by medicine Thailand This sample is studied medicine in Thailand to treat paralysis
of air from 5 overall selection criteria. The in-depth interview about the background. treatment Evaluation
and treatment of patients with epileptic paralysis. The paralysis was treated by medicine Thailand number
25 was used in the research consisted of questionnaires, interviews, medical and Thailand patients treated
with medicine and Thailand depth interview consists of 22 questions.
The result results Medicine found that Thailand is mostly male, aged between 50-74 years, most
of the medical profession, Thailand. Half of the elders. The other half derive from others. Experience
treating wind paralysis. Paralysis at least 20-30 years, patients treated with medicine Thailand found that
most patients were hemiplegia. Paralysis and facial paralysis The treatment with the diagnosis of illnesses
by means of the characteristics of patients by observing the shape, color, standing, walking, sitting with
hands touching. And the use of medical devices such as headsets pressure. And history from the patient.
The various forms of treatment. With the use of herbs as medicine. The study found a total of 35 drugrelated cookbooks and recipes using herbs to treat a total of 80 kinds of assessments. Although the wind
paralysis treatment. Paralysis will require a period of continuous therapy. Including care for caregivers to
act on the advice. Eating completed all five categories to be useful to the patient. The selection of food is
disagreeable to the disease to patients, such as liquor, rice, bamboo shoots, sweet, salty, it must have a
good mind to take care of relatives or friends cheering. As an alternative treatment for patients with
symptoms of paralysis wind. Paralysis as well
Keywords : Paresis Paralysis/ Thai Traditional Doctor
บทนํา
ปั ญหาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็ นโรคทีคุกคามต่อชี วิตและความเป็ นอยูข่ องประชากรทัวโลก
ซึ งการรักษา ในปั จจุบนั โรคนีพบมากในผูม้ ีอายุ 45 ปี ขึนไป สําหรับสถิติการเกิดโรคในประเทศไทย พบว่า
มีอตั ราผูป้ ่ วยสู งถึง 690 คนต่อประชากร 100,000 คน และมีอตั ราการตายประมาณ 20 - 25% ของผูป้ ่ วย
ทังหมด เป็ นสาเหตุการตายอันดับที 4 ของประเทศและมีแนวโน้มว่าจะสู งขึนเรื อย (กรมการแพทย์, 2555, น.
45) โดยแพทย์แผนปั จจุบนั จะใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยากินยาฉี ดการผ่าตัด กายภาพบําบัดเพือให้ผทู ้ ีเป็ น
โรคนี หายจากอาการที เป็ นอยู่แ ต่ โ รคนี แม้ร อดชี วิ ตก็ ม ัก จะมี ค วามพิ ก ารหลงเหลื อ อยู่ไ ม่ ม ากก็ น้อ ยจึ ง
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จําเป็ นต้องได้รับการดูแลในระยะยาวซึ งส่ งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพร่ างกายและจิตใจ
ของผูป้ ่ วยรวมทังครอบครัวทีต้องรั บภาระเรื องการดูแลและค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลต่าง (สถาบัน
ประสาทวิทยา, 2554, น.56)
ส่ วนการแพทย์แผนไทยรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จากการสํารวจสํานักกการแพทย์พืนบ้าน
ไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก เมือปี พ.ศ. 2546-2548 องค์ความรู ้ เกี ยวกับ
การแพทย์แผนไทยนันส่ วนใหญ่อยูใ่ นตัวหมอซึ งเป็ นภูมิปัญญาทีสื บทอดกันมาช้านานในการดูแลรักษากัน
ตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติขนบธรรมเนี ยม ทีมีการกระจายตัวหลายภูมิภาคซึ งพบมากในภาคกลางและภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อยุธยา ลพบุรี สุ พรรณบุรีและสระแก้ว ประกอบกับการเป็ นหมอ
ไทยดีเด่นแห่ งชาติประจําปี 2555 (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2555, น. 168) ทีมีการ
เชือมโยงวัฒนธรรมของท้องถินนันๆเป็ นการช่วยเหลือกันในครอบครัวชุ มชน จนเกิดเป็ นประสบการณ์ใน
การรักษาโรคแต่ละโรคจนปั จจุบนั ได้เป็ นวิชาชี พหนึ งในการรักษาอาการของโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องมีใบ
ประกอบโรคศิลปะซึ งแพทย์แผนไทยจะเป็ นผูใ้ ห้การรักษาตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ งสามารถ
ฟื นฟูผปู ้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์อมั พาตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยถื อเป็ นทางเลื อกอีกทางหนึ งที
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิ ดโรคอืนๆตามมารวมทังลดการพิการของ
ผูป้ ่ วยและลดภาระต่างๆทางสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพปั จจุบนั ผูป้ ่ วยจึงหันมารักษากับแพทย์แผนไทย
ร่ วมกับแพทย์แผนปั จจุบนั ควบคู่กนั โดยการดูแลรักษาผูป้ ่ วยนันอาจใช้วธิ ี การต่างๆร่ วมกัน เช่น การนวดไทย
การประคบสมุ นไพร การใช้ยาสมุ นไพร การแช่ นาหรื
ํ ออบสมุ นไพรการให้ค าํ แนะนําการรั บประทาน
อาหารการบริ หารร่ างกายการสร้ างกําลังใจทังนี ขึ นอยู่กบั ดุ ลพินิจว่าจะใช้วิธีใดที จะถู กต้องเหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วย การทีจะพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็ นทียอมรับในการรักษาโรคจึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาองค์ค วามรู ้ บนพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพือนําองค์ความรู ้ ม าใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการดู แลและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนเป็ นการอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ดาํ รงอยูส่ ื บไป
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าควรจะดําเนิ นการศึ กษาเชิ งลึ กถึ ง ประวัติและภูมิหลัง
เกี ยวกับกระบวนการตรวจวินิจฉัย การรั กษา การส่ งเสริ มและการฟื นฟูอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดย
แพทย์แผนไทยว่าเป็ นอย่างไร มีประสิ ทธิ ผลในการรักษามากน้อยเพียงใด จึงได้ทาํ การศึกษาและรวบรวม
กระบวนการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตของแพทย์แผนไทย โดยคาดหวังว่าผลในการศึกษาวิจยั จะ
เป็ นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการบําบัดรักษาของแพทย์แผนปั จจุบนั
ในสถานบริ การของรัฐและเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้ดาํ รงอยูส่ ื บไปต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาองค์ความรู ้กระบวนการรักษาและผลจากการรักษาผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
โดยแพทย์แผนไทย
2. เพือรวบรวมวิเคราะห์และจัดเก็บองค์ความรู ้กระบวนการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดย
แพทย์แผนไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นแพทย์แผนไทย ผลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ทีกําหนด ประกอบด้วย
2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง 4 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด รวมกลุ่มตัวอย่างแพทย์แผนไทยรักษา
อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 5 คน โดยผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพซึ งมีการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก
(Depth Interview)
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จากการประเมินผลการรักษาของ
แพทย์แผนไทย 5 คน จากผูป้ ่ วยจํานวน 25 คน ทีมารับการรักษาอย่างต่อเนือง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรทีศึกษา
2.1 กระบวนรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย
2.2 การประเมินผลการรักษาผูป้ ่ วยทีมารับบริ การโดยแพทย์แผนไทย
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการในเดือนกันยายน 2557 – สิ งหาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักทฤษฎีทเีI กีIยวข้ อง
ฮิวกี (Hickey,1986 : 495) กล่าวว่า อาการลมอัมพฤกษ์อมั พาตหรื อโรคหลอดเลือดสมอง
จัดเป็ นกลุ่มอาการซึ งมีความผิดปกติของระบบประสาท ซึ งเกี ยวข้องโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมกับสมอง
ขาดเลือดไปเลียง อาการเกิดขึนทันทีทนั ใดไม่มีอาการนํามาก่อน
โมเวอร์ (Mower ,1997: 34 - 39) ได้กล่าวถึง อาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตหรื อโรคหลอดเลือด
สมอง คือกลุ่มโรคทีมีการรบกวนต่อระบบการไหลเวียนเลือดไปทีสมอง ทําให้เกิดการทําลายเซลล์สมอง
และสู ญเสี ยการทําหน้าทีของร่ างกายทีสมองส่ วนนันควบคุมอยู่
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นิ พนธ์ พวงวริ นทร์ (2544 : 44-48) กล่าวว่า อัมพฤกษ์เป็ นภาวะทีไม่สามารถควบคุ มการ
เคลือนไหวของร่ างกายได้บางส่ วน ทําให้เคลือนไหวได้ไม่ตรงตามทิศทางทีต้องกัน ศูนย์กลางของร่ างกาย
อยูด่ า้ นหน้าท้องตํากว่าสะดือ
สุ รเกี ย รติ อาชานานุ ภ าพ (2544) อัม พฤกษ์ อัม พาต หมายถึ ง เป็ นกลุ่ ม อาการซึ งมี ค วาม
ผิดปกติ ของระบบประสาทส่ งผลทําให้เกิ ดการทําลายเซลล์สมองและสู ญเสี ยการทําหน้าที ของร่ างกายที
สมองส่ วนนันควบคุ มอยู่ เกิ ดความผิดปกติ ในการควบคุ มการเคลื อนไหวของร่ างกาย ซึ งเกิ ดจากหลาย
สาเหตุ ได้แก่ เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรื อแตกเกิดจากสมองไขสันหลัง หรื อเส้นประสาท
ได้รับบาดเจ็บ หรื อมีการอักเสบ
แพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ (2542)
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ได้กล่าวถึงสมุฏฐานของการเกิดอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากลมอโธคมา
วาตา และลมอุทธังคมาวาตาพัดระคนกัน กระทําให้เส้นเอ็นพิการ ให้เส้นประธานสิ บเส้นและเส้นบริ วาร
2700 เส้น ให้หวาดหวันไหวไปสิ นทังนันทีกล้าก็กล้าทีแข็งก็แข็งทีตังดาน
อัมพฤกษ์ หมายถึ ง ภาวะที ไม่สามารถควบคุ มการเคลื อนไหวของร่ างกายได้เลย ทําให้
เคลือนไหวได้ไม่ตรงตามทิศทางทีต้องการ
อัมพาต หมายถึ ง ภาวะทีไม่สามารถควบคุ มการเคลื อนไหวของร่ างกาย ทําให้เคลือนไหว
ไม่ได้ อาการกล้ามเนือเสื อม หรื อเสี ยหน้าทีไปเนื องจากโรคของระบบประสาท (วาโยธาตุ) หรื อโรคของ
กล้ามเนือ (ปถวีธาตุ)
2. งานวิจัยทีเI กียI วข้ อง
วัชรมน ยุทธยิงยงค์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาการดูแลสุ ขภาพด้วยการแพทย์ทางเลื อกของ
ผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์อมั พาตกรณี ศึกษา : วัดทุ่งบ่อ จังหวัดลําปาง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถินร่ วมกับการฟื นฟู
สภาพจิตใจของผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาตทําให้ผปู ้ ่ วยทีมารับบริ การมีอาการดีขึน
สมชาย เมฆกล่อม (2536) ได้ศึกษาการฟื นตัวของผูป้ ่ วยอัมพาตครึ งซี กโดยได้สุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามไปให้ผปู ้ ่ วยอัมพาตครึ งซี ก โดยใช้เกณฑ์ทีใช้ในการฟื นอาการในกลุ่มตัวอย่าง 125 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ งเป็ นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview)
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1. การคัดเลือกพืนM ทีวI จิ ัย
1.1 กําหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นแพทย์แผนไทย ผลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ทีกําหนด
ประกอบด้วย 2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง 4 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด รวมกลุ่มตัวอย่างแพทย์แผน
ไทยรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 5 คน โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพซึ งมีการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (Indepth Interview)
2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นแพทย์แผนไทย ซึ งเกิ ดจากการคัดเลื อกตามเกณฑ์ทีมีการให้บริ การ
รักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ตังแต่ 10 ปี ขึ นไป รวมจํานวนกลุ่ มตัวอย่างแพทย์แผนไทย 5 คน
ครอบคลุมทัง 5 จังหวัด มีผปู ้ ่ วยไม่นอ้ ยกว่า 3 คนต่อเดือน ทีมารักษากับแพทย์แผนไทยและยินดีเข้าร่ วม
โครงการวิจยั
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต การประเมินผลการรักษาของแพทย์
แผนไทยจํานวน 5 คน จากผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 25 คน
เครืIองมือทีใI ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทยและแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
ประกอบด้วย 27 ข้อ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของแพทย์แผนไทย ตอนที 2
ข้อมูลกระบวนการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต แบบสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยทีมารับการรักษากับแพทย์แผน
ไทยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 22 ข้อ
ขัMนตอนการสร้ างเครืIองมือ
1. ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
2. หาค่าความเทียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทีสร้างขึนมาให้
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรง ประกอบด้วย
2.1. อาจารย์รศ.ธี ระดา ภิญโญ
2.2 อาจารย์ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคํา
3. ทดสอบแบบสอบถาม (Try-out) โดยนําแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด ไปทดลองใช้กบั แพทย์แผน
ไทย ทังหมด 5 จังหวัด
4. หาค่าความเชื อมันของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิzแอลฟาของครอนบาค โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ได้ความเชือมันเท่ากับ 0.83
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การสั ม ภาษณ์ และการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องและการ
คัดเลื อกแพทย์แผนไทยด้า นการรั ก ษาอาการลมอัม พฤกษ์ อัมพาตด้วยการคัดเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 5 ราย กระจายทังหมด 5 จังหวัดได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์หมอมนัส
รัตชะถาวร หมอสุ ดใจ พยัคฆ์เรื อง หมอสุ นทร นิมน้อม หมอวินยั สายเปลียนและหมอชาญวุฒิ พันธ์สาย
ศรี
2.2 จัดทําแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกใช้สําหรับในการสัมภาษณ์แพทย์แผนไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างซึ ง
ตังประเด็นการตังคําถามทังหมด 27 คําถามโดยมีผเู ้ ชียวชาญ 5 คนช่วยประเมินความถูกต้องของคําถาม
2.3 ติดต่อประสานงานและส่ งหนังสื อราชการไปยังแพทย์แผนไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2.4 แจ้งวันนัดหมาย กําหนดเวลา สถานทีและขอบเขตประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปเป็ นข้อมูลที ได้จากการสัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั
ดําเนินการถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคําต่อคําและเรี ยบเรี ยงข้อมูล องค์ความรู ้กระบวนการรักษาและผลจาก
การรักษาผูป้ ่ วยอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยแพทย์แผนไทย จะนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ เจาะลึ กแพทย์แผนไทยรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต จํานวน 5 คน ใน 5
จัง หวัด ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ประกอบอาชี พ หลัก คื อ เป็ นหมอในการรั ก ษาผูป้ ่ วยมี ฐานะในระดับ
พอมีพอกินจนถึงค่อนข้างดี ส่ วนใหญ่ได้รับการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษและอาจารย์ กระบวนการรักษา
ซึ งมีการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่ วยโดยใช้วิธีการดูลกั ษณะทัวไปของผูป้ ่ วย รู ปร่ าง สี ผิวโดยการสังเกต
การยืน การเดิ น นัง การสัมผัสด้วยมือ และการใช้เครื องมือทางการแพทย์ เช่น หู ฟัง เครื องวัดความดัน
และการซักประวัติเพิมเติมจากผูท้ ีดูแลผูป้ ่ วย ซึ งมีรูปแบบการรักษาหลากหลาย มีการใช้สมุนไพรมารวม
เป็ นตํารับยา จากการศึกษาครังนี พบตํารายาทีเกี ยวข้องทังสิ น 35 ตํารับ และการใช้สมุนไพรทังสิ น 80
ชนิด ดังรายละเอียดข้างต้น สําหรับวิธีการรักษาจะแตกต่างต่างกันออกไปแล้วแต่สาเหตุการเกิดโรคมาจาก
สาเหตุใด กระบวนการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยใช้ศาสตร์ การนวดราชสํานักและเชลยศักดิz
เพือช่วยให้ระบบหมุนเวียนของเลือดและนําเหลืองดีขึน ยังทําให้เนื อเยือของอวัยวะต่างๆ ได้รับสารอาหาร
และออกซิ เจนจากเม็ดเลือดแดงดีขึน ช่วยถ่ายเทของเสี ย ช่วยให้กล้ามเนื อผ่อนคลายและสร้างความยืดหยุน่
แก่เส้นเอ็น การเหยียบเหล็กแดงเพือช่วยบรรเทาอาการโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา จะช่วยผ่อนคลาย
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กล้ามเนือแก้ปวดเมือย เคล็ดขัดยอก แขนติด ไหล่ติด หลังแข็ง ช่วยเพิมการไหลเวียนของเลือด การประคบ
สมุนไพรเพือช่วยทําให้เนื อเยือพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการเกร็ งตัวของกล้ามเนือลด
ปวด ช่วยลดอาการบวมทีเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนือ เอ็น และข้อต่อหลัง 24-48 ชัวโมง ช่วยเพิมการ
ไหลเวียนของเลือด การอบยาสมุนไพรเพือช่วยเพิมการไหลเวียนของเลือดช่วยแก้อาการเหน็บชา อาการชา
ตามปลายเท้า ปลายนิ วมือ แขน ขาและ ช่ วยขับของเสี ยออกจากร่ างกาย การรับประทานยาสมุนไพร ใน
การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เพือให้ผปู ้ ่ วยสามารถฟื นฟูร่างกายได้ดีจะต้องกินยาให้ถูกต้องหรื อใช้
ยาตามทีแพทย์แผนไทยแนะนําอย่างเคร่ งครัดตํารับยาสําหรับผูป้ ่ วยโรคนีจะต้องประกอบด้วยตัวยาหลักคือ
สมุนไพรทีทําหน้าทีรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยตรง ซึ งประกอบด้วยสมุนไพรทีมีสารออกฤทธิz
เพือทําหน้าที ขับลม บํารุ งธาตุ บํารุ งเส้นเอ็น ส่ วนตัวยาช่ วย ได้แก่ สมุนไพรทีมีออกฤทธิz เพือช่วยรักษาไข้
ช่วยระบาย เจริ ญอาหาร
ส่ วนข้อมูลผูป้ ่ วยที มารั บการรั กษาโดยแพทย์แผนไทย พบว่าผูป้ ่ วยอาการลมอัม พฤกษ์ อัมพาต
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-77 ปี สาเหตุของอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาตจาก
อุบตั ิเหตุทางรถยนตร์ และหกล้ม เส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน โดยอาการอัมพาตครึ งซี กขวาเป็ นอันดับ
1 อัมพาตครึ งซี กซ้ายเป็ นอันดับ 2 และอัมพาตใบหน้าเป็ นอันดับ 3 ส่ วนผลการรักษา พบว่า แพทย์แผน
ไทยสามารถรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
ส่ วนการประเมิ นผลการรั ก ษา โดยการให้ผูป้ ่ วยกลับ ไปกิ นยาที บ้า นและมารั บ การรั ก ษาอย่า ง
ต่อเนือง ซึ งผูป้ ่ วยต้องปฏิบตั ิตวั ตามคําแนะนําดังต่อไปนี การทําท่าบริ หารแขน-ขา อย่างน้อย 30 ครัง เพือ
ป้ องกันกล้ามเนืออ่อนแรงฝ่ อ ลีบหรื อปั ญหาข้อต่อยึดติด การนวด-ประคบสมุนไพรเพือระบบการไหลเวียน
เลือดและระบบกล้ามเนือให้ทาํ วันละ 1 ครัง หรื อ 2-3 วันทํา 1 ครัง 3. การรับประทานยาให้ต่อเนื องจึงจะ
ได้ผลดี การใช้อุปกรณ์ ช่วยในการบริ หารร่ างกายเช่ นใช้รอก ไว้ออกกําลังขาแลแขนและใช้ไม้กระดกไว้
เหยียบออกกําลังขา การดูแลเรื องอาหารต้องกินทีมีคุณค่าทางอาหารครบทัง 5 หมู่ เพือเป็ นประโยชน์กบั ตัว
ผูป้ ่ วย รวมทังเลือกอาหารทีไม่แสลงต่อโรคให้กบั ผูป้ ่ วย เช่น สุ รา ข้าวเหนี ยว หน่อไม้ของหวาน มัน เค็ม
การดูแลจิตใจให้ดีตอ้ งมีญาติหรื อเพือนคอยให้กาํ ลังใจ เพราะบางคนเคยมีนิสัยอ่อนโยน ไม่กา้ วร้าว
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จ ัย ทํา ให้ ท ราบว่ า การรั ก ษาอาการลมอัม พฤกษ์ อัม พาตโดยแพทย์แ ผนไทย ให้
ความสําคัญมากในการหาสมุฏฐานของการเกิดโรค ซึ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทยจากตําราการแพทย์แผนไทย จะมีรูปแบบการรักษาทีแตกต่างกันหลากหลายมีการใช้ศาสตร์ การนวด
แผนไทยเพือการปรับสมดุลของร่ างกาย ลดอาการแข็งเกร็ งของกล้ามเนื อกระตุน้ ระบบการไหลเวียนของ
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โลหิ ตและระบบประสาท การเหยียบเหล็กแดงเพือช่ วยบรรเทาอาการโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา จะ
ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื อแก้ปวดเมือย เคล็ดขัดยอก แขนติด ไหล่ติด หลังแข็ง ช่วยเพิมการไหลเวียนของ
เลือด การประคบสมุนไพรเพือช่วยทําให้เนื อเยือพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการเกร็ งตัว
ของกล้ามเนื อลดปวด ช่ วยลดอาการบวมทีเกิ ดจากการอักเสบของกล้ามเนื อ เอ็น และข้อต่อหลัง 24-48
ชัวโมง ช่วยเพิมการไหลเวียนของเลือด การอบยาสมุนไพรเพือช่ วยเพิมการไหลเวียนของเลือดช่วยแก้
อาการเหน็ บชา อาการชาตามปลายเท้า ปลายนิ วมื อ แขน ขาและ ช่ วยขับของเสี ยออกจากร่ างกาย การ
รับประทานยาสมุนไพรมีการใช้สมุนไพรมารวมเป็ นยาตํารับจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกแพทย์แผนไทยพบ
ตํารับยาทังสิ น 35 ตํารับ และใช้สมุนไพรทังสิ น 80 ชนิ ด ซึ งมีกระบวนการรักษาแตกต่างกันจากการ
ประเมิ นผูป้ ่ วยในแต่ละรายจึ งทําให้การรั กษาของแพทย์แผนไทยจะมี ตาํ รั บยาหลายขนานในการรั กษา
อาการในแต่ละครังควบคู่กบั การดูแลสุ ขภาพเรื องอาหารการกิน ข้อห้ามและข้อควรปฏิบตั ิคคควบคู่กนั ไป
ด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากระบวนการรักษาของการแพทย์แผนไทยเป็ นเฉพาะกรณี เพื!อรวบรวมความรู ้ที!
เชี!ยวชาญของแพทย์แผนไทยในแต่ละด้าน
2. ควรศึ ก ษากระบวนการรั ก ษาแพทย์แ ผนไทยในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร อยุ ธ ยา ลพบุ รี
สุ พรรณบุรีและสระแก้ว ให้ครบทุกอําเภอ
3. ควรศึ ก ษาการดํา รงอยู่ข องระบบการแพทย์แ ผนไทยในกรุ ง เทพมหานคร อยุธ ยา ลพบุ รี
สุ พรรณบุรีและสระแก้ว
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