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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน
โดยการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2) ศึกษาคุณภาพการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตันโดยการนวดแผน
ไทยของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 25
ท่าน คือ ผูอ้ ำ� นวยการ แพทย์แผนไทยและบุคลากรแผนไทย และ ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการเส้นเลือด
ในสมองตีบ/อุดตัน จากศูนย์บำ� บัดฟืน้ ฟูฯจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บข้อมูล คือ การสังเกตอย่าง
มีสว่ นร่วม บันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำผล
มาวิเคราะห์ในรูปการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวทาง และวิธกี ารบ�ำบัดฟืน้ ฟู การบ�ำบัดใช้แนวทางการนวดแผนไทยโดยวิธี
การนวดแบบราชส�ำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นกระบวนการดูแลบ�ำบัดสุขภาพแบบ
แพทย์แผนไทย โดยการสัมผัส อย่างมีหลักการ ภายใต้ระยะเวลา
2.คุณภาพในการการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตันโดยการ
นวดแผนไทย ซึ่งผลการบ�ำบัดฟื้นฟูอยู่ในระดับดีมาก การนวดแผนเน้นใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรแผนไทยรวมถึงแนวทาง และวิธีการปฏิบัติ ตามหลักการบ�ำบัด
ฟื้นฟู พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ ต่อการรักษาบ�ำบัด
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				 ปัญหาและอุปสรรค คือ การบริหารแนวทางการบริการและบุคลากรการแพทย์
แผนไทย

ค�ำส�ำคัญ: การบ�ำบัดฟื้นฟู; กลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน; การนวดแผนไทย
Abstract

The objectives of this thesis were
1) to study the treatment of the brain blood-clotted patients by Thai
massage of Don Kaew Sub-District Community Hospital, Mae Rim District, Chiang
Mai Province, 2) to study the quality of the treatment of the brain blood-clotted
patients by Thai massage of Don Kaew Sub-District Community Hospital, Mae
Rim District, Chiang Mai Province.
Data was collected from 25 questionnaires as the Key informants
were the director, Thai traditional medicine doctor and Thai traditional
massager, and the brain blood-clotted patients whom were sent to treat there
from the Chiang Mai rehabilitation therapy centre.
The research found that
1. Guidelines and methods of rehabilitation. Therapy uses traditional
Thai massage methods by means of royal massage and unregistered massage.
It is a process of taking care of Thai traditional health care by touching the
principle. Under time
2. The quality of rehabilitation of blood vessels in the brain / blockage
by Thai massage. The results of rehabilitation are very good. The massage
focuses on the knowledge and experience of the Thai people, as well as the
guidelines. And how to practice principles of rehabilitation with effective
equipment on treatment therapy
		 Problems and obstacles are administration regarding services and
personals of Thai traditional massage.

Keywords: Treatment; brain blood-clotted patients; Thai traditional massage
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การด�ำรงชีวิตในปัจจุบันแม้นทรัพยากรธรรมชาติจะอุดมสมบูรณ์เพียงใดก็ตาม
หากบุคคลในชุมชนโดยส่วนรวมมีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพไม่แข็งแรง ก็จะท�ำให้การด�ำเนินชีวติ
ไม่ก้าวหน้า การรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ทันหรือเท่าเทียม
กับชุมชนที่มีผู้คนมีคุณภาพได้ คุณภาพชีวิตของคนจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญและชี้ให้เห็นว่า
เศรษฐกิจและสังคมจะเจริญก้าวหน้าได้นนั้ ย่อมมาจากการทีม่ กี ารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูค้ นในสังคม ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา จึงเห็นได้วา่ คุณภาพชีวติ มีความส�ำคัญ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทุกคนจึงควรเข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพชีวติ ให้ถกู ต้องและช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นแนวทางน�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ รี ว่ มกัน การทีจ่ ะมีชวี ติ ทีดมี คี ณ
ุ ภาพ
ในสังคมนัน้ หมายถึง “การด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมในภาวะความเป็นอยูท่ ดี่ ี มีความปลอดภัย ทัง้
ส่วนสุขภาพร่างกายและจิตใจในส่วนของตนเองและสังคม” การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีส่ ำ� คัญ
คือ ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และด้านความเป็นอยูท่ างสังคม ซึง่ สุขภาพเป็นองค์ประกอบ
หลักและมีความส�ำคัญมาก สามารถบ่งชีก้ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ได้อย่างดี ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “อโรค
ยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) World Health Organization,
Stroke, Cerebrovascular accident (2014) ประมาณว่าทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก 2/3 อยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนา และคาดว่าในปี 2563
จ�ำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มเป็น 2 เท่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีโดยประมาณ
150,000 คน และเป็นโรคทีม่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นอันดับ3 รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ และคาดว่า
ในปี 2568 คนทัว่ โลกจะเสียชีวติ จากโรคหลอดเลือดในสมองถึง 65 ล้านคน จากข้อมูลแสดง
ให้เห็นถึงภาระโรคและความสูญเสียของโรคหลอดเลือดสมองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และไม่
เพียงแต่โรคหลอดเลือดสมองจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ในระดับต้น ๆ ของคนไทยเท่านัน้
แต่ผทู้ รี่ อดชีวติ ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานจากความพิการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และยัง
ก่อเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ สาเหตุและปัจจัย
ที่ท�ำให้สุขภาพคนไทยอยู่ในขั้นที่น่าวิตก ทั้งภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การบริโภคสิ่งที่ไม่
เหมาะสม เช่น การดืม่ สุรา การสูบบุหรีแ่ ละเสพสารเสพติด รวมถึงพฤติกรรมทีท่ ำ� ลายสุขภาพ
เช่น ขาดการออกก�ำลังกาย ขาดการพักผ่อน สะสมความเครียดท�ำงานเกินก�ำลัง พฤติกรรมไม่
เหมาะสมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ท�ำให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่นโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง โรคหัวใจ โรคอ้วน ซึง่ โรคเหล่านีล้ ว้ นเป็นสาเหตุของ
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โรคทางหลอดเลือดสมองทีท่ ำ� ให้เกิด การแตก ตีบ ตัน และมีอาการของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
ซึง่ นอกจะใช้การแพทย์แผนปัจจุบนั ในการดูแลผูป้ ว่ ยในระยะเบือ้ งต้นแล้ว การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ร่างกายก็เป็นความจ�ำเป็นเพราะผูป้ ว่ ยมีความสูญเสียการท�ำหน้าทีข่ องร่างกายบางส่วนโดย
เฉพาะระบบการเคลือ่ นไหว ระบบสมองทีเ่ กีย่ วข้อง การบ�ำบัดดูแลฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยในระยะนีจ้ งึ มี
ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาส�ำหรับผู้ป่วยในระยะอาการเบื้องต้นของโรค
โรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว ให้บริการแบบผสมผสาน คือการส่งเสริมสุข
ภาพ การป้องกันโรค และการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้บริการทีต่ อ่ เนือ่ งอย่างเป็นองค์
รวม การดูแลทุกขัน้ ตอน มีการประสานงานเชือ่ มโยงกับหน่วยบริการ เครือข่ายสุขภาพ อย่าง
เป็นระบบ ยึดถือแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการดูแลสุขภาพประชาชน ให้
มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ งานหน่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล ให้บริการการนวดแผน
ไทย ในรูปแบบการนวดเพือ่ การบ�ำบัดฟืน้ ฟู เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอย่างหนึง่ มีการใช้
สมุนไพรร่วมในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานจึงเป็นแนวทาง
ที่น�ำมาใช้ในระยะการบ�ำบัดฟื้นฟูให้ผู้ป่วยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นและส่งผลให้
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ จุลสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย นพ.สมบัติ มุง่ ทวีพงษา
(นพ.สมบัติ มุง่ ทวีพงษา, 2555: 1)
ผู้วิจัยเห็นความส�ำคัญ และประโยชน์การนวดแผนไทยจึงได้ศึกษาการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูกลุม่ อาการเส้นเลือดตีบและอุดตันโดยวิธนี วดแผนไทย เพือ่ ศึกษาและน�ำผลการวิจยั มา
พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบ�ำบัดฟืน้ ฟูของแพทย์แผนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพของผูค้ น และเป็นแนวทางเพือ่ การบ�ำบัดฟืน้ ฟูกบั โรคทีม่ ลี กั ษณะอาการใกล้เคียง
ต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1.ประชากรที่ศึกษา จ�ำนวน 25 ท่าน คือประชาชนกลุ่มอาการเส้นเลือดตีบ/อุด
ตัน จากศูนย์บ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่, ผู้อ�ำนวยการ, แพทย์แผนไทย และ
บุคลากรการแผนไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
			2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 - ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เป็นบุคคล จากกลุ่มที่ศึกษา 25 ท่าน
		 - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารสิ่ง
พิมพ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำ	
3. เครื่องมือที่ใช้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ละเอียด
ครอบคลุม ถูกต้อง และตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน โดยวิธีการใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 1) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการจดบันทึกอาการ
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ก่อนและหลัง การมารับการบ�ำบัดฟื้นฟูเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก ถ่ายภาพ บันทึกเสียง
2) การสัมภาษณ์ โดยจะเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ 3) การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูกลุม่ อาการเส้นเลือด
ในสมองตีบและอุดตันและกลุม่ อาการทีใ่ กล้เคียงกัน สารานุกรมรอบรู้ รอบโลก (สารานุกรม
รอบรู้ รอบโลก, 2547: 395-396) 4) วัสดุอปุ กรณ์ทน่ี ำ� ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษา ได้แก่
แบบบันทึกข้อมูล เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการ
บ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทย เพื่อบรรยายและ
อธิบายประกอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ สังเกต มีการจดบันทึก การถ่ายภาพ
กิจกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อน�ำผลการวิจัยไปวิเคราะห์ความถูกต้อง
5. การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการ
เส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการ แนวทาง วิธีการ และคุณภาพการบ�ำบัดฟื้นฟูโดยการนวดแผนไทย

ผลการวิจัย

1. ผลข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้รับการ
บ�ำบัดฟืน้ ฟูอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน ซึง่ ถูกส่งตัวจากศูนย์บำ� บัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 2.
กลุม่ ผูใ้ ห้บริการการบ�ำบัดฟืน้ ฟู คือ ผูอ้ ำ� นวยการ แพทย์แผนไทย และบุคลากรแพทย์แผนไทย
2. ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทาง และวิธีการบ�ำบัดฟื้นฟู
กลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบล
ดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) การให้บริการ ผู้มารับการบ�ำบัด มาจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
เชียงใหม่ รับการบ�ำบัดฟื้นฟูโดยการนวดแผนไทย เพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้เป็น
ปกติหรือมีสภาพใกล้เคียง
2) สุขภาพ ปัญหา และสาเหตุของโรคสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
(1) กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้
(2) กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไมได้ ต้องมีผู้ดูแล
(3) พบว่าโรคความดันโลหิต เป็นสาเหตุการเกิดโรคกลุ่มอาการเส้นเลือด
ในสมองตีบ/อุดตัน เป็นอันดับแรก
3. ขั้นตอนและวิธีการนวดบ�ำบัดฟื้นฟูตามหลักการนวดแพทย์แผนไทย มีความ
เหมาะสมกับอาการผูร้ บั การบ�ำบัดฟืน้ ฟู และการใช้ลกู ประคบสมุนไพรเพิม่ ประสิทธิภาพการ
นวดให้ได้ผลยิ่งขึ้น ถวัลย์ มงคลจรัล (ถวัลย์ มงคลจรัล, 2548: 15)
4. คุณภาพการนวดแผนไทยต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการนวด
ระยะเวลาของโรค รวมถึงอาการเจ็บป่วยของผู้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูเป็นหลัก การเลือกวิธีการ
นวดขึน้ อยูก่ บั ความคิดเห็นของบุคลากรแพทย์แผนไทยซึง่ เป็นผูบ้ ำ� บัด สถาบันการแพทย์แผน
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ไทย (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2545: 9) คู่มือการนวดแผนไทย

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการบ�ำบัดฟืน้ ฟูกลุม่ อาการเส้นเลือดตีบ/อุดตัน โดย
การนวดแผนไทย โรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่” ผูว้ จิ ยั พบ
ข้อสังเกตที่น่าสนใจน�ำมาอภิปรายผลการวิจัยดั่งนี้
1 ศึกษาการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตันโดยการนวดแผน
ไทยของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการ
นวดแผนไทย โรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทราบถึง
แนวทาง และวิธีการของการบ�ำบัดฟื้นฟู ซึ่งอภิปรายแนวทางการบ�ำบัดฟื้นฟู น�ำองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยและสมุนไพรไทยมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับการบ�ำบัดฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดต่อการบ�ำบัดฟื้นฟู มีมาตรฐานอย่างชัดเจนและถูก
ต้อง สามารถน�ำเอาไปเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาการบ�ำบัดฟื้นฟูในโรคอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง จากผลของการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัฒนีย์
ปานจินดา และพุทธวรรณ ชูเชิด (2557) ได้ศึกษา การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาต และปฏิบัติ
ธรรม วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดล�ำปาง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นการให้การรักษาตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ช่วยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบนั ให้ได้ผลดีขนึ้ พบว่าจากการน�ำแนวทาง
วิธีการและขั้นตอนมาใช้ในบ�ำบัดฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและสภาพจิตใจของผู้ป่วย ก่อเกิดผล
ดีในระยะยาวและท�ำให้ผู้ป่วยสามารถด�ำรงชีวิตในแต่ละวันได้อย่างปกติสุข
การวิเคราะห์หาแนวทาง และวิธีการบ�ำบัดฟื้นฟู เป็นการน�ำแนวทางการนวดแผน
ไทย แบ่งการนวดเป็น 2 แบบ คือการนวดแบบราชส�ำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ ซึง่ การ
นวดทั้ง 2 แบบนั้น จะมีลักษณะการนวดที่แตกต่างกัน คือ ตลอดจนคุณภาพในการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูเพือ่ น�ำองค์ความรูไ้ ปปรับปรุงพัฒนางานในหน่วยงานเสริมสร้างศักยภาพในการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการตรวจสอบการสังเกตการบ�ำบัดฟื้นฟูซึ่งมีการ
ก�ำหนดระยะเวลาของการบ�ำบัดฟืน้ ฟูโดยการนวดแผนไทยเป็นระยะ ๆ เพือ่ น�ำผลการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูโดยการนวดไปวิเคราะห์ให้ทราบถึงขัน้ ตอน แนวทาง วิธกี ารทีถ่ กู ต้อง ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา พุทธธรรมรักษา (2548) ได้ “ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแผนไทย
ประยุกต์ (อายุรเวท) ต่ออาการปวดต้นคอของผูม้ ารับบริการในคลินกิ แพทย์แผนไทยประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตปทุมธานี” โดยผูท้ มี่ อี าการปวดต้นคอทีม่ ารับบริการ
นวดต้นคอโดยวิธีการนวดไทย แบบราชส�ำนัก (อายุรเวท) จ�ำนวน 30 คน เปรียบเทียบผลที่
ได้กอ่ นและหลังการนวดผลการวิจยั พบว่า ระดับความปวดและระดับความอ่อนแอของต้นคอ
หลังได้รับการนวดดีขึ้นกว่าก่อนนวด ซึ่งสามารถเงยหน้ามองเพดานได้
การบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เมื่อทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการดังกล่าว เมื่อด�ำเนินการอย่าง
มีขั้นตอน ถูกต้องได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทัง้ ขัน้ ตอนการบ�ำบัดฟืน้ ฟู ส่วนทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่ คือการมีฐานข้อมูลของกลุม่ ผู้
ใช้บริการ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบ�ำบัดฟืน้ ฟู ท�ำให้สามารถจ�ำแนกผูใ้ ช้บริการได้เหมาะ
สมกับวิธีการในการบ�ำบัดฟื้นฟูตามแนวคิดและวิธีการของการนวดแผนโบราณได้อย่างถูก
ต้อง โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ช�ำนาญ ผึง่ ผาย (2550) ได้ศกึ ษา “ผลของการนวดแผน
ไทยประยุกต์ตอ่ การผ่อนคลายระดับของความเมือ่ ยล้าก่อนนวด และหลังนวดนักกีฬาฟุตบอล
ชาย ทีเ่ ก็บตัวฝึกซ้อมทีศ่ นู ย์ฝกึ กีฬาฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก เพือ่ เข้าร่วมท�ำการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน - พฤศจิกายน 2549 จ�ำนวน 165 คน” และผลของงาน
วิจัยพบว่าอัตราชีพจรก่อนนวด และหลังนวดลดลง ระดับของความเมื่อยล้าลดลงหลังการ
นวด และนัน้ ย่อมแสดงว่าการนวดช่วยท�ำให้ระดับของความเมือ่ ยล้าลดลงนักกีฬาจึงเกิดการ
ผ่อนคลายมากขึ้น สรุปได้ว่าการนวดแผนไทยประยุกต์มีประสิทธิผลต่อการผ่อนคลาย โดย
เกิดผลต่ออัตราชีพจรและส่งผลท�ำให้ระดับของความเมื่อยล้าลดลง
จากการน�ำการนวดแผนไทยมาช่วยในการบ�ำบัดผ่อนคลายจนเกิดประสิทธิผล
ท�ำให้มกี ารน�ำสมุนไพรเข้าร่วมการบ�ำบัดฟืน้ ฟู เช่น การอบ ประคบด้วยสมุนไพรหลังการนวด
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สร้อยศรี เอีย่ มพรชัย และคณะ (บทคัดย่อ, 2552) “การศึกษา
ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชส�ำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพร เพื่อลดอาการ
ปวดที่เกิดขึ้นหลังคลอดช่วงแรก (24 ชั่วโมง หลังคลอด)
การรักษาบ�ำบัดฟื้นฟูโดยวิธีของการแพทย์แผนไทยอันได้แก่ การใช้ยาสมุนไพร
การนวด การอบ การประคบด้วยสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐอย่างเป็นระบบ มีแนวทาง
กระบวนการและวิธีการที่ชัดเจนในการวินิจฉัยและการรักษาบ�ำบัดฟื้นฟูตามขั้นตอน จนส่ง
ผลให้เกิดประสิทธิผลในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูกลุม่ เส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน ซึง่ ถือว่าเป็นมิตใิ หม่
ของทางเลือกในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูประกอบกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาลทีม่ รี ะบบ รูป
แบบทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างการให้บริการของภาครัฐทีอ่ ำ� นวยความสะดวกต่อเรือ่ งสิทธิประโยชน์
ในส่วนของการรักษา บ�ำบัดฟืน้ ฟู ในปัจจุบนั ชุมชนสามารถพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาในการแก้ปญ
ั หา
และมีการพัฒนาตนเองได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนอีกด้วย
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืนของ รศ.ดร. เสรี พงศ์
พิศ ที่ว่า การกลับสู่รากเหง้าเพื่อการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. ทราบว่าการศึกษาคุณภาพการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมอง
ตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทยโดยการนวดแผนไทยโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้เห็นถึงคุณภาพของการบ�ำบัดฟืน้ ฟูตามแนวทางการนวด
แผนไทย ตามวิธีการนวดแบบราชส�ำนักและการนวดเชลยศักดิ์ ซึ่งเป็นการนวดบ�ำบัดฟื้นฟู
กล้ามเนื้อและระบบประสาทตามส่วนต่าง ผลที่ได้รับจากการบ�ำบัดฟื้นฟู โดยสามารถจัด
แบ่งประเภทของผู้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. กลุ่มในระดับมีอาการดีมาก จ�ำนวน 16 คน ซึ่งผู้รับการบ�ำบัดฟื้นฟู สามารถ
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เคลื่อนไหวร่างกายได้ใกล้เคียงกับคนปกติ เช่นเดินได้ ทานอาหารได้เอง ซึ่งเป็นจ�ำนวนมาก
ของกลุ่ม
2. กลุ่มในระดับอาการดีปานกลาง จ�ำนวน 13 คน ซึ่งผู้รับการบ�ำบัดฟื้นฟู
สามารถเคลื่อนไหวได้บางส่วน เช่น สามารถยกแขน ยกขา เคลื่อนไหวได้ปานกลาง
3. กลุ่มในระดับดีเล็กน้อย จ�ำนวน 1 คน ผู้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูสามารถ
เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย ซึ่งยังต้องมีคนหรือเครื่องมือคอยช่วยเหลือ และมีแนวโน้มอาการจะ
ดีขึ้น

สรุป

รูปแบบขั้นตอนการตรวจ วินิจฉัย และการด�ำเนินการบ�ำบัดฟื้นฟูโดยการนวด
แผนไทยว่าทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ส่ง
ต่อบุคลากรแพทย์แผนไทยพิจารณารูปแบบการนวด ซึ่งเน้นให้มีความถูกต้องตามขั้นตอน
แม่นย�ำและมีคุณภาพ ทั้งบุคลากรแพทย์ เจ้าหน้าที่ หมอนวดแผนไทย รวมถึงเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการบ�ำบัดฟืน้ ฟู เป็นทีย่ อมรับและน�ำมาเป็นแนวทางเพือ่ การบ�ำบัดเป็นประโยชน์
ต่อสังคม
ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาการบ�ำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมอง
ตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทย ในโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
การบริการ ต้องวางแนวทาง วิธีการปฏิบัติให้มีความขัดเจน ความถูกต้องและ
รวดเร็ว การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในการนวด หน่วยงาน ภาครัฐต้องแก้ปัญหาโดย
ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างจริงจังและเร่งด่วน การขาดแคลนสถานบริการ ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสร้างสถานบริการให้เพียงพอ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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