51354804: MAJOR: SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
KEYWORDS: THAI TRADITIONAL MEDICINE/ PARESIS/PARALYSIS /MODEL
TEERAYA NIYOMSIL: DEVELOPMENT OF PARESIS / PARALYSIS TREATMENT
AND REHABILITATION MODEL USING THAI TRADITIONAL MEDICINE IN COMMUNITY
HOSPITALS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. NATTIYA KAPOL, Ph.D. AND ASST.
PROF. PAGAMAS MAITREEMIT, Ph.D. 160 pp.
The paresis/ paralysis treatment and rehabilitation with Thai traditional medicine integrated with
conventional medicine help patients receive effective treatment physically and mentally, albeit the unclear
development of Thai traditional medicine. The objectives of this study focused on the development of paresis/
paralysis treatment and rehabilitation model using Thai traditional medicine in community hospitals which
include 3 phases as 1) the study of situation in Thai Traditional medicine services in public health facilities 2)
the development of a paresis/ paralysis Treatment and Rehabilitation Model using Thai Traditional Medicine in
Community Hospitals 3) the implementation and evaluation of the model which that studies 302 patients,
consisting of 202 patients in the intervention group from Kongkrailas hospitals receiving Thai traditional and
western medicine treatment and 100 patients in the control group from Bandanlanhoi hospital receiving western
medicine treatment only for 12weeks.
The study revealed that the paresis/ paralysis treatment and rehabilitation model using TTM
integrated with conventional medicines in community hospitals consisted of 3 channels – patients come to
community hospital, health promotion hospital and home health care visit. Patients who can perform all, most
and some daily routines, were treated with TTM using Thai massage, herbal stream, herbal foment, herbal
medicines such as capsaicin gel, gel of Zingiber cassumunar Roxb., integrated with conventional medicine in
community hospital or health promotion hospital. Paresis/ paralysis patients who cannot or can barely perform
daily routines were treated with TTM using Thai massage and herbal medicines integrated with conventional
medicine by home health care with the team of health professions including physician, TTM officer, physical
therapist and nurse. The paresis/ paralysis patients from both intervention and control groups were able to
perform daily routines and had better quality of life, with p-value of 0.05 after 12 weeks. In addition, Thai
traditional and western medicine treatment and rehabilitation provided satisfactory results physically and
mentally.
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คําสําคัญ: การแพทย์แผนไทย / โรคอัมพฤกษ์อมั พาต / รู ปแบบ
ธีรยา นิ ยมศิลป์ : การพัฒ นารู ปแบบการให้บริ การรัก ษาและฟื นฟูสุข ภาพผูป้ ่ วยโรค
อัมพฤกษ์ / อัมพาตด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์:
ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล และ ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรี มิตร. 160 หน้า.
การรั กษาและฟื นฟู สุขภาพผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาตด้ว ยการแพทย์แผนไทยผสมผสานเข้ากับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษามีประสิ ทธิภาพครอบคลุมทังร่ างกายและจิ ตใจประกอบกับ
การพัฒนางานแพทย์แผนไทยในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐยังไม่มีรูปแบบการให้บริ การแพทย์แผนไทยที
เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ดังนันวัตถุประสงค์ของการศึกษานีจึงมุ่งพัฒนารู ปแบบการรักษาและฟื นฟูสุขภาพผูป้ ่ วยโรค
อัมพฤกษ์/อัมพาตด้ว ยการแพทย์แ ผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน การศึ กษาแบ่ งเป็ น 3 ระยะคือ 1) การศึ กษา
สถานการณ์การให้บริ การแพทย์แผนไทยในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ 2) การพัฒนารู ปแบบทีเหมาะสมใน
การให้บริ การรักษาและฟื นฟูสุขภาพผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาตด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน 3)
การนํารู ปแบบการให้บริ การรั กษาและฟื นฟูสุ ขภาพผู ้ป่วยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาตด้วยการแพทย์แผนไทยไป
ประยุกต์ใช้และประเมินผล โดยศึกษาในผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาตจํานวน 302 คน แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มทดลอง
ในโรงพยาบาลกงไกรลาศจํานวน 202 คน ซึ งได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั และผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยจํานวน 100 คน ซึ งได้รับการรักษาด้วยการแพทย์
แผนปัจจุบนั เพียงอย่างเดียว ติดตามผลหลังวิจยั 12 สัปดาห์
จากการศึกษาได้รูปแบบในการรักษาผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาตประกอบด้วย 3 ช่องทาง คือ การ
รักษาทีโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล และการดูแลทีบ้าน ผูป้ ่ วยจะได้รับการรั กษาด้วย
การใช้ยาแผนปัจจุบนั และกายภาพบําบัด โดยผูป้ ่ วยทีสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้จะเพิ มการนวดไทย การ
อบไอนําสมุนไพร การประคบสมุนไพร และยาสมุนไพร ได้แก่ เจลพริ ก และเจลไพลในโรงพยาบาลชุมชน หรื อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล สําหรับผูป้ ่ วยทีไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้หรื อปฏิบตั ิได้น้อยจะเพิ ม
การนวดไทย และสมุนไพร การนวดไทย ทีบ้านของผูป้ ่ วยด้วยทีมบุคลากร คือ แพทย์ เจ้าหน้าทีแพทย์แผนไทย
นักกายภาพบํา บัด พยาบาล โดยพบว่า เมือผูป้ ่ วยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาตได้รั บการรั กษาและฟื นฟู สุขภาพด้ว ย
การแพทย์แผนไทยผสมผสานเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบนั ทีโรงพยาบาล หรื อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
และการออกเยียมบ้านหลังวิจยั 12 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันและมีคุณภาพชีวิต
ทีดีขึนทังสองกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนีการใช้การแพทย์แผนไทยผสมผสาน
ในการรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกับการแพทย์แผนปัจจุบนั จะช่วยให้การรักษาครอบคลุมทังด้านร่ างกายและจิตใจอีกด้วย
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