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1. ช่ือผลงาน : โรคหลอดเลือดสมองกับการฝงเข็มฟนฟูสภาพ  โรงพยาบาลระยอง 

 

2. คําสําคัญ   : ฝงเข็ม, ฟนฟูสภาพ, โรคหลอดเลือดสมอง 
 

3. สรุปผลงานโดยยอ : การฝงเข็มชวยทําใหหลอดเลือดขยายตัว เลือดไหลเวียนเขาสูหลอดเลือดท่ีไปหลอเลี้ยงอวัยวะ 

มากข้ึน ผูปวยจึงอาการดีข้ึนตามลําดับ  ผูปวยท่ีไดรับการฝงเข็มรักษาโรคตั้งแตระยะเฉียบพลันหรือระยะเรื้อรังจะสามารถ

ฟนฟูสมรรถภาพรางกายไดดีกวาผูท่ีไมไดรับการฝงเข็ม ท้ังการฟนตัวของการใชงานแขนขา การเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิต 

ระยะเวลาเจ็บปวยของผูปวย 1- 5 เดือน สามารถฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิม 1 ระดับ ระยะเวลาเจ็บปวย 1- 10 เดือน         

มีคะแนน Bathel index เพ่ิมข้ึน 5-26 คะแนน สวนระยะเวลาเจ็บปวย 1 เดือน และอายุ 32 ปเปนชวงระยะเวลาท่ีดีท่ีสุด

ในการฟนฟู กลาวคือ การฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน 1 ระดับและคะแนน Bathel index เพ่ิมข้ึน 26 คะแนน  
 

 4. ช่ือผูประสานงาน สมาชิกทีม: กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลระยอง 

1) อุมาภรณ   เรืองภักดี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  2) พ.ญ.ภัสรี   อิทธิอภิรักษ     แพทยฝงเข็ม              

3) พญ.สุวิมล  เสง่ียมศักดิ์  แพทยฝงเข็ม                   4) พจ.ชาตรี    ภูทองตระกูล แพทยจีน   
    

5.  เครื่องช้ีวัด :  

1) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการฝงเข็ม มีการฟนฟูกําลังกลามเนื้อ เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ระดับ   

2) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการฝงเข็ม มีการฟนฟูการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Bathel index)เพ่ิมข้ึน           

   อยางนอย 10 คะแนน    

3) จํานวนครั้งของการฝงเข็มท่ีสามารถฟนฟูกําลังกลามเนื้อและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเร็วท่ีสุด 
 

6. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :  

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีความพิการหลงเหลืออยู และเกิดความบกพรองในการทําหนาท่ีดานตางๆของ

รางกายท่ีสําคัญ คือ ภาวะกลามเนื้อออนแรงโดยเฉพาะแบบครึ่งซีกของรางกาย นําไปสูความบกพรองดานการเคลื่อนไหว

และการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เกิดเปนปญหาภาระตอครอบครัวและสังคมตามมา ดังนั้น การศึกษานี้ตองการ

ทราบวา การฝงเข็มรักษาโรคชวยฟนฟูกําลังกลามเนื้อ และฟนฟูการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดมากนอยเพียงใด  ระยะเวลา

ใดของการเจ็บปวยท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยรักษาฟนฟูสภาพและผูปวยกลับไปใชชีวิตในครอบครัวและสังคมไดดี  ตลอดจน

จํานวนครั้งการฝงเข็มมีผลตอการรักษาฟนฟูสภาพของผูปวยอยางไร 
 

 

7.  กิจกรรมการพัฒนา  :  

1. ฝงเข็มรักษาโรคและกระตุนไฟฟาในผูปวยมีอาการอัมพฤกษอัมพาตภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 40 

นาที จํานวน 1-3 ครั้ง/สัปดาห  จํานวน 11 ราย (ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)  

2. รวบรวมขอมูลจํานวนครั้งท่ีผูปวยมารับการรักษาโดยฝงเข็มรักษาโรค 

3. ประเมินผลลัพธการรักษา ไดแก กํา ลังกลามเนื้อ (Motor power) และคะแนนประเมินการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันของผูปวย (Bathel index) ครั้งท่ี 0 ,สัปดาหท่ี 1 ,สัปดาหท่ี 4 ,สัปดาหท่ี 8 และ เดือนท่ี 6  
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8. การวัดผลและผลการเปล่ียนแปลง :  

   1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รักษาดวยฝงเข็มภายในระยะเวลาเจ็บปวย 1-5 เดือน สามารถฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน

อยางนอย 1 ระดับ  ระยะเวลา 11 เดือนถึง 9 ป การฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน ครึ่งระดับหรือไมแตกตาง 

   2. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รักษาดวยฝงเข็มภายในระยะเวลา เจ็บปวยระหวาง 1- 10 เดือน มีคะแนนประเมินการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวย เพ่ิมข้ึน 5-26 คะแนน 

  3.  คะแนน Bathel index  ของผูปวย เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ  72.90, 74.36, 78.50 และ 78.83 (แยกตามระยะเวลาประเมิน

คือ ครั้งท่ี 0, สัปดาหท่ี 1, สัปดาหท่ี 4 และ สัปดาหท่ี 8 ตามลําดับ) คะแนน Bathel index เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  14.8 คะแนน 

  4.ระยะเวลาเจ็บปวย 1-3 เดือน เปนชวงระยะเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ระดับและ

ระดับคะแนน  Bathel index  เพ่ิมข้ึน 16 - 26 คะแนน 

 5. จํานวนครั้งการฝงเข็มฟนฟูสภาพ  พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีระยะเวลาเจ็บปวย 1 เดือน มารับรักษาดวย

ฝงเข็ม ครั้งท่ี 7 หรือสัปดาหท่ี 4 มีการฟนฟูกําลังกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน 1 ระดับและคะแนน Bathel index เพ่ิมข้ึน 26 คะแนน         

แสดงวา หากมารับการรักษาฝงเข็มเม่ือระยะเวลาเจ็บปวยไมนาน (1 เดือน) สามารถฟนฟูสภาพกลับมาไดเร็วอยางชัดเจน 
 

 

กราฟแสดงความสัมพันธของระยะเวลาเจ็บปวยกับผลการฟนฟูกําลังกลามเนื้อภายหลังฝงเข็ม 

 

 

 

 

 

 
 

                            กราฟแสดงคะแนน Bathel index  ของผูปวยเพ่ิมข้ึน 

 
 

9. บทเรียนท่ีไดรับ :  

• ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเวลาเจ็บปวย 1 เดือน ภายหลังไดรับการรักษาฝงเข็มอยางตอเนื่อง สามารถฟนฟู

สภาพกําลังกลามเนื้อ และการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดีข้ึนอยางชัดเจน  

• ผูปวยรับการรักษาโดยฝงเข็มภายหลังมีอาการกอน 1 ป พบวา ฟนฟูกําลังกลามเนื้อดีข้ึนอยางชัดเจน 1 ระดับ              

สวนฝงเข็มภายหลังมีอาการมากกวา 1 ป ไมเกิดความแตกตาง 

• ไดรับการสงตอผูปวยมารับการรักษาจากแผนกศัลยกรรมประสาท และอายุรกรรมประสาทเพ่ิมข้ึน รอยละ 20  

• อาจวิเคราะหขอมูลภาพรวมผูปวยท้ังหมดท่ีมารับการรักษาฝงเข็มตั้งแตเริ่มแรก เพ่ือกลุมตัวอยางมากพอและเปน

ขอมูลสนับสนุนอางอิงกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการฟนฟูสภาพโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดยอผลงานวิชาการ   “งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลระยองประจําป 2562 ”  

วันที่  6-7 กันยายน  2561 

 

1. ช่ือเรื่อง : โรคหลอดเลือดสมองกับการฝงเข็มฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลระยอง 

 

2. ช่ือเจาของผลงาน : นางสาวอุมาภรณ  เรืองภักดี   

 

3. ช่ือผูนําเสนอ : นางสาวอุมาภรณ  เรืองภักดี   

 

4. สถานท่ีทํางาน  : กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   เบอรโทรศัพท 2181 

 

5. E-Mail Address  : thaiumaporn2015 @gmail.com  เบอรโทรศัพทมือถือ  081-8652635 

 

6. รูปแบบนําเสนอ  : Poster  Presentation 
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