
การนวดแผนไทยฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  

โดย  นางทัศนีย์  มะโนจิต 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ   

อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน 



ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพกิารไทย 

  คนพิการ มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และเสรีภาพแห่งบุคคล ย่อม
ได้รับความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้ปฏิญญาฉบับนีโ้ดยไม่มีข้อยกเว้นใด 
ๆ และโดยปราศจากการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่นก าเนิด 
เพศ อายุ หรือสถานะอื่นใด 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ความพิการจากการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง  ท าให้ผู้พิการมีขดีจ ากัด
ในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั  ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผู้พิการและไม่
สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ด้วยตนเองโดยสะดวก   การพัฒนา
ระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยความร่วมมือของญาติ  อาสาสมัครดูแลผู้
พิการและชุมชนจึงเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  



งานวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่  

 เก็บข้อมูลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดในสมอง  
ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ  อ าเภอทุ่งช้าง  
จังหวดัน่าน  ปี 2556  จ านวน  12  ราย  Intervention  ที่ใช้ในการ
วจิัย คือ  กระบวนการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการ  โดยใช้การแพทย์แผน
ไทย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  คือ  แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า  แบบเก็บข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้กับผู้พิการ   แบบ
ประเมินระดับความพิการ  น าเสนอข้อมูลด้วยสถิติความถ่ีและร้อยละ 



ผลการวจิยัพบว่า 

 การใช้แพทย์แผนไทย โดยการนวดบ าบัดผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  สามารถ
พัฒนาระบบฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  และสามารถ
สร้างความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติให้แก่ผู้พิการได้ 

 อาสาสมัครดูแลผู้พิการมีศักยภาพในการเยี่ยมบ้านและให้ค าปรึกษา  โดย
พบว่าหลังเสร็จส้ินการอบรมพัฒนาความรู้  อาสาสมัครดูแลผู้พิการส่วนใหญ่
มีความรู้อยู่ในระดับดี  (ร้อยละ 75.00)  และภายหลังการด าเนินงานพบว่าผู้
พิการส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรประจ าวนัได้
มากขึน้ไม่พบปัญหาข้อติดและแผลกดทับ 



ผลการวจิยัพบว่า 

 ญาติของผู้พิการมีทักษะในการดูแลผู้พิการที่เพิ่มขึน้  สะท้อนได้จากกลุ่มผู้
พิการส่วนใหญ่มีระดับความพิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้  โดยผู้พิการส่วน
ใหญ่ไม่พบปัญหาข้อติด  (ร้อยละ  91.67) นอกจากนี ้  ทุกรายไม่มีแผลกดทับ
และไม่มีภาวะซึมเศร้า 

 ภายหลังการด าเนินงานผู้พิการและญาติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 100)  ต่อการด าเนินงานกระบวนการพัฒนาระบบฟ้ืนฟู
สภาพผู้พิการ  โดยใช้การแพทย์แผนไทย  



เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดบัความพกิารของผู้พกิาร
ก่อนและหลังโครงการ (N=12)  

ระดับของความพกิาร  ก่อนโครงการ  หลงัโครงการ  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ 1  ประกอบกจิวตัรประจ าวนัไม่ได้เลย 

ระดับ 2  ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้บ้าง 

ระดับ 3  ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้มาก 

ระดับ 4  ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้เอง 

ระดับ 5  ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้ปกติ 
                                    รวม 
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วจิารณ์ 

 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการ  เกิดขึน้จากการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการสนับสนุนช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาสาสมัครดูแลผู้พิการและชมรม
ผู้พิการต าบลและ  ที่เป็นแกนหลักในการด าเนินงานระดับหมู่บ้าน/ต าบล 



วจิารณ์ 

 การออกไปเยี่ยมติดตามให้ค าแนะน าของอาสาสมัครดูแลผู้พิการในระยะ 1 ปีที่
ผ่านมาแม้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
จากกองทุนสุขภาพระดับท้องถ่ินในลักษณะโครงการน าร่อง  เดือนละ  2  
คร้ังๆ ละ 80  บาท  แต่ไม่เกิน  6  คร้ังต่อปีหรือไม่เกิน 480 บาทต่ออาสาสมัคร
ดูแลผู้พิการ  1 คน  แต่ในระยะยาวแม้โครงการนีไ้ม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานจะยังคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง  เพราะอาสาสมัคร
ดูแลผู้พิการส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของผู้พิการหรือมีความใกล้ชิดและ
ช่วยเหลือเกือ้กูลในเป็นวถีิชีวติประจ าวนั 



วจิารณ์ 

 เครือญาติของผู้พิการทั้ง  12  รายที่ในความเป็นจริงแล้วถือเป็นกลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในอนาคต  การได้รับการจัดการ
ความรู้โดยอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทีมเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ  ถือเป็นกระบวนการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มเส่ียงและ
สมาชิกในชุมชนในการป้องกัน/ดูแลตนเองจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังอื่นๆ 



ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร  

 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง   เช่น  พยาบาลเวชปฏิบัติ  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ  ควรมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
ในปีต่อๆไป 

 การจัดท าแผนปฏิบัติงานควรเร่ิมวางแผนติดตามเยี่ยมดูแลผู้พิการรายใหม่  
ตั้งแต่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  จะท าให้การบ าบัดฟ้ืนฟูได้ผลเร็วยิ่งขึน้ 



 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  ควรมีการน าประเด็นเร่ืองการควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองก าหนดอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขในระดับต าบล  โดยด าเนินการร่วมกับ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้น าชุมชน  ชมรม
ผู้สูงอายุ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  เป็นต้น 

 ควรมีการน าประเด็นการบ าบัดผู้พิการในชุมชนก าหนดเป็นแผนงานโครงการ
ในระดับเครือข่ายบริการรักษาพยาบาลเพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสห
วชิาชีพ  เช่น แพทย์  พยาบาลจิตเวช  นักกายภาพบ าบัดและนักการแพทย์แผน
ไทย  เป็นต้น  



ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 ควรมีการน าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพืน้ที่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้
โครงการต่อเน่ือง 

 ควรส่งเสริมบทบาทของญาติที่ดูแลผู้พิการให้มีศักยภาพเป็นพยาบาลประจ า
บ้านในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาลเบือ้งต้น  และฟ้ืนฟู
สภาพผู้พิการ  ท าให้ผู้พิการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ได้อย่าง
ครอบคลุมยิ่งขึน้ 



กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาวจิัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาดียิ่ง ต้องขอขอบคุณ  คุณ
กมล  ไชยอามิตร สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้างที่สนับสนุนให้มีการจัดเวที
น าเสนอผลงานวชิาการในระดับอ าเภอ และขอขอบคุณคุณกรภัทร ขนัไชย  
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้างฝ่ายวชิาการ ซ่ึงเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในงานวจิัยนี้
และกรุณาเสียสละเวลาให้ความรู้ค าแนะน า และแนวทางที่เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ทุกขั้นตอนของการท าวจิัย 



     สวัสดค่ีะ 
 


