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คำนำ
 โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease, stroke) เป็นโรคที่พบบ่อย มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปีอีกท้ังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและพิการ และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 

ทั่วโลก การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ต้องอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน คือ เวชศาสตร์

ฟื้นฟู การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการแพทย์แผนจีน โดยมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลายสถาบัน ท่ีพบว่าการใช้การฝังเข็มร่วมรักษา จะช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดการเป็น

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว กลับมาทำประโยชน์  และใช้ชีวิตในสังคมได้ดีข้ึน

 การฝังเข็มเป็นหนึ่งในรายการบริการการแพทย์แผนจีน ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นรายการที่ถูกรวมอยู่ในอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวแบบผู้ป่วยนอก ด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นคร้ังแรกท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการฝังเข็ม

ร่วมกับบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู (Post stroke)

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านวิชาการในการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน  โดยจัดทำข้อเสนอประเภทและขอบเขตบริการ ด้าน

การแพทย์ทางเลือก การจัดบริการฝังเข็มร่วมกับบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) ในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู (Post stroke) และจัดทำ “แนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู:

Service guidelines for acupuncture in stroke rehabilitation” สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการจัดบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาจนสำเร็จไปด้วยดี 

 ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า แนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทาง

การแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการต่อไป ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจริงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ที่ดูแลผู้ป่วยขณะนั้น 

(นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ)
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แนวทางการจัดบริการฝังเข็ม

01

1.  ข้อกำหนดของบุคลากรผู้ให้บริการ

โรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู

2.1 โรคหลอดเลือดสมองตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน

      โรคหลอดเลือดสมองตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน

อาการผิดปกติของระบบประสาทท่ีเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้สมองขาดเลือดและเน้ือเย่ือสมอง

ตายซึ่งเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นกับตำแหน่งและขนาดของรอยโรค เช่น อาการอ่อนแรง

หรือชาท่ีใบหน้าและแขนขา กลืนลำบาก พูดไม่ชัด เห็นภาพซ้อน โดยอาการคงอยู่ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง รายท่ีรุนแรงอาจ

ถึงเสียชีวิต  โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

     1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) พบได้ประมาณ 80% เกิดจากหลอดเลือดในสมองแข็ง

      และตีบตัน (atherothrombosis) หรือล่ิมเลือด (clot/thrombi) หรือส่ิงหลุด (emboli) อุดตัน ในหลอดเลือดสมอง 

      โดยสิ่งหลุด (emboli) มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณอื่น เช่น หัวใจ หลอดเลือดแดงที่มีพยาธิสภาพบริเวณอื่น

      เช่น internal carotid  

      2. โรคหลอดเลือดสมองแตก พบได้ประมาณ 20% มักเกิดจากการแตกของหลอดเลือดในสมองท่ีโป่งพอง (aneurysm)

      หรือหลอดเลือดในสมองแตก 

      โรคหลอดเลือดสมองตามหลักการแพทย์แผนจีน 

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เรียกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตว่า “จ้งเฟิง” หมายถึงโรคที่มีอาการหน้ามืดล้มลง หมดสติฉับพลัน

ร่างกายครึ่งซีกอ่อนแรง ปากเบี้ยว เห็นภาพซ้อน พูดติดขัด หรืออาจไม่ล้มลงหมดสติแต่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกจนถึง

ปากเบ้ียวเห็นภาพซ้อน ลักษณะเฉพาะของ “จ้งเฟิง” คือ เกิดอาการฉับพลันชัดเจนเปล่ียนแปลงรวดเร็ว คล้ายกับลมซ่ึงมี

ลักษณะธรรมชาติเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงรวดเร็ว คำว่า “จ้ง” แปลว่าถูกกระทำ “เฟิง” แปลว่า ลม โดยรูปศัพท์จึงหมายถึง

โรคที่ถูกลมกระทำ

      บุคลากรผู้ให้บริการฝังเข็มแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูในระบบบริการสาธารณสุขประกอบด้วย

1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     จากแพทยสภาซ่ึงผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มซ่ึงจัดอบรมโดยกระทรวงสาธารณสุข  หรือกรมแพทย์ทหารบก

      กระทรวงกลาโหม หรือ หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

1.2 แพทย์แผนจีน หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน  หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

      เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

2.  กลไกการเกิดโรคและการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
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2.2 กลไกการเกิดโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

     มีปัจจัยหลายประการท่ีก่อให้เกิดโรคการดำเนินโรค ค่อนข้างซับซ้อน สาเหตุหลักเกิดจาก ลม ไฟ เสมหะ เลือดค่ัง และ

     ภาวะพร่อง ตำแหน่งของโรคอยู่ที่สมอง กลไกการเกิดโรคมีหลายประการ คือ

     1. อินตับและไตพร่อง น้ำไม่หล่อเลี้ยงไม้ เกิดลมตับกระพือ

     2. อารมณ์โกรธทำให้หยางตับแกร่งตีขึ้นบนไปชักนำไฟหัวใจ เกิดลมและไฟกระพือร่วมกัน ทำให้ชี่และเลือดพุ่งขึ้นบน

     3. รับประทานอาหารไม่เหมาะสม ชอบรับประทานของหวานมัน ทำให้เกิดเสมหะภายใน

     4. การไหลเวียนของช่ีเสียสมดุล ทำให้ช่ีติดขัด หรือช่ีพร่องไม่มีแรงผลักดัน นานวันเกิดภาวะเลือดค่ัง เม่ือเสียช่ีต่าง ๆ

     คือ ลม ไฟ เสมหะและเลือดคั่งไปรบกวนสมอง ทำให้ทวารสมองปิด เสินสมองถูกซ่อน ไม่สามารถกระตุ้นการทำงาน

     ของสมองให้เป็นปกติ จึงเกิดจ้งเฟิง

 

      1) หยางตับแกร่งตีข้ึนบน หน้าตาแดง วิงเวียน ปวดศีรษะ หงุดหงิดโมโหง่าย ปากขมคอแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะสีเหลือง

      ลิ้นแดงหรือแดงจัด ฝ้าเหลืองแห้ง ชีพจรตึง (xian) มีแรง

      2) ลมและเสมหะอุดกั้นเส้นลมปราณ แขนขาชาหรือเกร็ง วิงเวียน ตาลาย ฝ้าขาวเหนียวหรือเหลืองเหนียว ชีพจรตึง

      (xian) และลื่น (hua)

      3) เสมหะร้อนสะสมจนฝู่ (อวัยวะกลวง) แกร่ง ปากเหนียว เสมหะมาก ท้องตึง ท้องผูก ลิ้นแดง    ฝ้าเหลืองเหนียว

      หรือเทาดำ ชีพจรตึง (xian), ลื่น (hua) และใหญ่

      4) ชีพ่ร่องเลือดค่ัง แขนขาอ่อนแรง ชาคร่ึงซีก มือเท้าบวมตึง สีหน้าซีดขาว หายใจหอบ ไม่มีแรง ใจส่ัน เหง่ือออกง่าย

      ลิ้นสีคล้ำ ฝ้าขาวเหนียว ชีพจรเล็ก (xi) และฝืด (se)

      5) อินพรอ่งลมกระพือ ชาแขนขา หงุดหงิด นอนไม่หลับ วิงเวียน หูอ้ือ แขนขาเกร็ง หรือกระตุก ล้ินแดง ฝ้าน้อย ชีพจรเล็ก

      (xi) และเร็ว (shuo)

2.3 การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองแยกกลุ่มอาการ (เปี้ยนเจิ้ง) สำหรับการฝังเข็ม

      2.3.1 โรคกระทำต่อเส้นลมปราณ (จ้งจิงลั่ว)

      อาการหลัก คือ อัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว

      อาการร่วม ตามการเปี้ยนเจิ้ง

เป็นชนิดเบาไม่หมดสติ ตำแหน่งของโรคค่อนข้างตื้น อาการของโรครุนแรงน้อย โดยมีร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยว

พูดไม่คล่อง แต่สติยังดีอยู่ ซึ่งมี 2 กรณี คือ โรคของเส้นลมปราณเพียงอย่างเดียว และกรณีพยาธิสภาพตกค้างในเส้น

ลมปราณหลังอวัยวะภายในฟ้ืนตัวจากจ้งจ้ังฝู่ ท้ัง 2 กรณีแม้เร่ิมต้นด้วยความรุนแรงท่ีต่างกัน แต่ในตอนท้ายยังคงหลงเหลือ

อาการท่ีเส้นลมปราณเช่นเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์และให้การรักษาไปในแนวทางเดียวกันได้ โดยมีอาการร่วมตามกลุ่ม

อาการ ดังนี้ 
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       2.3.2 โรคกระทำต่ออวัยวะภายใน (จ้งจั้งฝู่) 

เป็นชนิดท่ีมีอาการหนัก ตำแหน่งของโรคค่อนข้างลึก สภาพอาการของโรคค่อนข้างหนัก พบมีอาการคร่ึงซีกร่างกายอ่อนแรง

ปากเบี้ยว พูดไม่คล่อง และมีปัญหาการรับรู้สติจนถึงหมดสติได้ ซึ่งใช้เป็นอาการสำคัญในการแยกกลุ่มกับจ้งจิงลั่ว

       อาการหลัก คือ สติไม่อยู่กับตัว สลึมสลือ ง่วงเหงาหาวนอน หรือซึมลึก หมดสติ อัมพาตคร่ึงซีก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

      1) กลุ่มอาการปิด (ปี้เจิ้ง) ไม่ได้สติ หน้าแดง กัดฟันแน่น อ้าปากไม่ได้ มือกำแน่น แขนขาเกร็ง ท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก 

      หายใจแรง มีเสียงเสมหะในลำคอ

วิเคราะห์อาการ : หยางตับทำให้เกิดลม มีผลให้ชี่และเลือดโหมขึ้นบนร่วมกับมีการสะสมของเสมหะและไฟรบกวนสมอง

ทำให้เกิดหมดสติทันที กำมือแน่น กัดฟันแน่น หายใจมีเสียงดัง ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก การที่มีลมและเสมหะมากทำให้มี

เสียงกรนในลำคอ ล้ินแดงมีฝ้าเหนียวเหลืองหรือเทาดำ และชีพจรเร็ว-ตึง-ใหญ่แรง บ่งถึงลมผสมกับเสมหะความร้อนและไฟ

        2) กลุ่มอาการหลุด (ทัวเจ้ิง) สีหน้าซีดขาว รูม่านตาขยาย มือแบ แขนขาแบะออก อ้าปากค้าง อุจจาระปัสสาวะราด

        หายใจหอบตื้น เหงื่อออกมาก ท้องเย็น ลิ้นชีด หดรั้ง มีฝ้าขาวเหนียว ชีพจรลอยกระจาย (shan)

วิเคราะห์อาการ : เนื่องจากการพร่องอย่างรุนแรงของเหยฺวียนชี่ ทำให้เกิดการแยกของอินและหยางและทำให้ชี่ของ

อวัยวะภายในต่างๆหมดกำลัง มีอาการอ้าปากค้าง ตาปิด เสียงกรน หายใจแผ่วเบา แขนขาอ่อนแรง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ลิ้นซีดหดรั้งและชีพจรลอยกระจาย เกิดจากการขาดเลือดร่วมกับไตหยางอ่อนกำลัง
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แผนภูมิที่ 1 การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดสมอง (เปี้ยนเจิ้ง)

กลุ่มอาการโรคหลอดเลือดสมอง

การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดสมอง (เปี้ยนเจิ้ง)
เพื่อนำไปพิจารณาหลักการรักษาและจุดฝังเข็มต่อไป

โรคกระทำต่ออวัยวะ
ภายใน (จ้งจั้งฝู่)

กลุ่ม

อาการ

ปิด 

(ปี้เจิ้ง)

กลุ่ม

อาการ

หลุด

(ทัวเจิ้ง)

หยางตับ

แกร่งตี

ขึ้นบน

ลมและ

เสมหะ

อุดกั้น

เส้น

ลมปราณ

เสมหะ

ร้อน

สะสมจนฝู่

(อวัยวะกลวง)

แกร่ง

ชี่พร่อง

เลือดคั่ง

อินพร่อง

ลมกระพือ

   มี ไม่มี

โรคกระทำต่อเส้นลมปราณ 
(จ้งจิงลั่ว)

หมดสติ
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3.1 การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ตามการวินิจฉัยแยกโรค

     3.1.1 จ้งจิงลั่ว

     3.1.1.1 อัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก

     หลักในการรักษา : เลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงมือและเท้าเป็นหลัก เสริมด้วยเส้นไท่หยางและเส้าหยาง โดยท่ัวไปจะปัก

     ข้างท่ีมีพยาธิสภาพ แต่ก็สามารถปักข้างปกติก่อนแล้วจึงปักข้างท่ีมีพยาธิสภาพ เป็นหลักการรักษาด้วยการบำรุงข้าง

     ปกติและระบายข้างที่ป่วย เหมาะที่จะใช้ในผู้ที่ป่วยเรื้อรังมานาน

จุดหลักแบ่งเป็นจุดบริเวณแขนและขา ดังนี้

แขน : Jianyu (LI 15), Quchi (LI 11), Shousanli (LI 10), Waiguan (TE 5), Hegu (LI 4)

ขา : Huantiao (GB 30), Yanglingquan (GB 34), Zusanli (ST 36), Jiexi (ST 41), Kunlun (BL 60)

3. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู

ภาพที่ 1 จุดฝังเข็มรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกในจ้งจิงลั่ว
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จุดเสริม

1. จุด 12 จ่ิง : เจาะปล่อยเลือด เพ่ือเช่ือมต่อช่ีให้ไหลเวียนสะดวก 

2. แขน : Jianliao (TE 14), Yangchi (TE 4), Houxi (SI 3)

3. ขา : Fengshi (GB31), Yinshi (ST 33), Xuanzhong (GB 39)

4. อาการเกร็ง : เลือกจุดเฉพาะท่ีบนเส้นอินท่ีใกล้ข้อ เช่น Quze (PC 3), Daling (PC 7), Ququan (LR 8), Taixi (KI 3)

อธิบาย : ลมมักรุกรานเส้นหยางหมิง จึงเลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงซึ่งเป็นเส้นที่มีชี่และเลือดมาก เมื่อชี่และเลือดในเส้น

หยางหมิงไหลเวียนคล่อง จะช่วยพยุงเจ้ิงช่ีของร่างกาย ทำให้หน้าท่ีของร่างกายกลับคืนปกติ 

3.1.1.2 ปากเบ้ียว

หลักในการรักษา : เลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงมือและเท้าเป็นหลัก ระยะแรกปักข้างท่ีมีพยาธิสภาพ สำหรับผู้ท่ีป่วย

เร้ือรังมานานอาจปักท้ัง 2 ข้าง

จุดหลัก : Dicang (ST 4), Jiache (ST 6), Hegu (LI 4), Neiting (ST 44), Taichong (LR 3)

ภาพที่ 2 จุดฝังเข็มรักษาปากเบี้ยวในจ้งจิงลั่ว
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จุดเสริมตามอาการ 

1. ล้ินแข็ง พูดไม่ได้ (aphasia) : Yamen (GV 15), Lianquan (CV 23), Tongli (HT 5)

2. เท้าพลิกเข้าด้านใน : Qiuxu (GB 40), Zhaohai (KI 6), Kunlun (BL 60)

3. วิงเวียน : Fengchi (GB 20), Wangu (GB 12), Tianzhu (BL 10), Baihui (GV 20) 

4. ท้องผูก : Zhigou (TE 6), Fenglong (ST 40), Shuidao (ST 28), Guilai (ST 29) ข้างซ้าย

5. เห็นภาพซ้อน (diplopia) : Fengchi (GB 20), Jingming (BL 1), Quihou (EX-HN7), Xiayuyao (EX-HN 4)

6. ควบคุมปัสสาวะไม่ได้ : Zhongji (CV 3), Guilai (ST 29)

อธิบาย : เส้นหยางหมิงมือและเท้ารวมทั้งเส้นตับ ล้วนผ่านไปถึงใบหน้าและศีรษะ โดยเลือกใช้จุดใกล้เฉพาะจุด เพื่อปรับ

สมดุลชี่ ได้แก่ Dicang (ST 4), Jiache (ST 6) และใช้จุดไกลเพื่อปรับสมดุลชี่ของเส้นลมปราณ ได้แก่ Hegu (LI 4),

 Neiting (ST 44), Taichong (LR 3) 

จุดเสริมตามการเป้ียนเจ้ิง 

1. หยางตับแกร่งตีข้ึนบน : Taichong (LR 3), Taixi (KI 3) เพ่ือสยบตับและเสริมอินไตไปหล่อเล้ียงตับ

2. ลมและเสมหะอุดก้ันเส้นลมปราณ : Fengchi (GB 20), Fenglong (ST 40), Hegu (LI4) เพ่ือขับไล่ลมและเสมหะ

    กระตุ้นการไหลเวียนของช่ี

3. เสมหะร้อนสะสมจนฝู่ (อวัยวะกลวง) แกร่ง : Quchi (LI 11), Neiting (ST 44), Fenglong (ST 40)   เพ่ือดับร้อน

    ภายในอวัยวะฝู่และขับเสมหะ

4. ช่ีพร่องเลือดค่ัง : Zusanli (ST 36), Qihai (SP 10) เพ่ือบำรุงช่ีและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

5. อินพร่องลมกระพือ : Taixi (KI 3), Fengchi (GB 20) เพ่ือเสริมอินไตขับไล่ลม

ภาพที่ 3 จุดฝังเข็มเสริมตามการเปี้ยนเจิ้งในจ้งจิงลั่ว
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3.1.2 จ้งจั้งฝู่

3.1.2.1 กลุ่มอาการปิด (ปี้เจิ้ง)

ลักษณะทางคลินิก : ล้มลงพร้อมกับหมดสติฉับพลันกัดฟัน และมือกำแน่น หน้าแดง หายใจแรง มีเสียงเสมหะในคอ

ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก ล้ินแดงมีฝ้าสีเหลืองหรือเทาเข้ม ชีพจรผสม ระหว่างเร็ว-ตึง-ล่ืน-ใหญ่แรง(Shu-Xian-Hua-HongMai)

หลักในการรักษา : เลือกเส้นตูและจุด 12 จิ่งเป็นหลัก ปักเข็มกระตุ้นแบบระบาย หรือเจาะปล่อยเลือด

จุดหลัก : Shuigou หรือ Renzhong (GV 26), จุด 12 จ่ิง, Taichong (LR 3), Fenglong ST40), Laogong (PC 8)

3.1.2.2 กลุ่มอาการหลุด (ทัวเจิ้ง)

ลักษณะทางคลินิก : ผู้ป่วยล้มลงพร้อมกับหมดสติอย่างฉับพลัน ปากอ้าค้างและตาปิด มีเสียงกรนแต่หายใจแผ่วเบา แขน

และขาอ่อนปวกเปียก ปัสสาวะราด ล้ินตก (ล้ินอ่อนแรง ปวกเปียกไปตามแรงโน้มถ่วง)   ชีพจรเล็ก-จมอ่อน (Xi-RuaMai)

หลักในการรักษา : เลือกเส้นเร่ิน ใช้โกฐกรวยขนาดใหญ่รมยา

จุดหลัก : Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8) โดยรมยาค่ันด้วยเกลือ

อธิบาย : เส้นเร่ินเป็นทะเลแห่งเส้นลมปราณอิน, Guanyuan (CV 4) ถือเป็นจุดอินท่ีมีหยางอยู่ เน่ืองจากเป็นจุดตัดกันของ

เส้นเริ่นกับเส้นอินเท้า 3 เส้น เป็นจุดที่หยวนชี่ของซานเจียวออกมาเชื่อมกับหยางแท้มิ่งเหมิน เมื่อหยางหยวนหลุดลอย 

อธิบาย : วิธีน้ีได้ผลในการสงบตับดับลม ขจัดความร้อนระบายเสมหะ และเปิดทวารสมอง

กลุ่มอาการปิด เกิดจากหยางตับแกร่ง ช่ีและเลือดไหลย้อนข้ึนบน การเจาะปล่อยเลือดจุด 12 จ่ิงและกระตุ้นแบบระบายจุด

Shuigou (GV 26) ช่วยขจัดความร้อนและปลุกสติเปิดทวารสมอง เส้นตับขึ้นไปที่กระหม่อม การกระตุ้นแบบระบายจุด

Taichong (LR 3) ช่วยแก้ช่ีย้อนท่ีเส้นตับ เพ่ือสยบหยางตับ ม้าม และกระเพาะอาหาร ซ่ึงเป็นแหล่งกำเนิดของเสมหะ ทำให้

เสมหะขุ่นสะสมอุดกั้น การไหลเวียนของชี่ไม่คล่อง เลือกรักษาที่จุดลั่วของเส้นกระเพาะอาหาร คือ Fenglong (ST 40)

เพ่ือกระจายการไหลเวียนของช่ีม้ามและกระเพาะอาหารให้คล่อง ช่วยสลายเสมหะ จุด Laogong (PC 8) เป็นจุดหยิงของ

เส้นเย่ือหุ้มหัวใจ กระตุ้นแบบระบาย เพ่ือดับไฟหัวใจและขจัดความร้อน

ภาพที่ 4 จุดฝังเข็มรักษากลุ่มอาการปิดหรือปี้เจิ้งในจ้งจั้งฝู่

จุดเสริมตามอาการ

1. ขากรรไกรแข็ง : Jiache (ST 6), Hegu (LI 4)

2. ล้ินแข็ง พูดไม่ได้ (aphasia) : Yamen (GV 15), Lianquan (CV 23), Guanchong (TE 1) 

ST
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จึงใช้จุดนี้ในการฟื้นหยาง ส่วนจุด Shenque (CV 8) ซึ่งอยู่กลางสะดือ เชื่อมกับชี่แท้ ดังนั้นการใช้โกฐกรวยขนาดใหญ่

รมทั้ง 2 จุดนี้ จะช่วยดึงหยางที่หลุดจนสูญสิ้นให้กลับคืนมาได้

3.2 การฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล

วิธีการฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล เป็นการพัฒนาการฝังเข็มศีรษะตั้งแต่สมัยโบราณในทศวรรษที่ 70 มีการคิดค้น

เขตพื้นที่หนังศีรษะที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ของเปลือกสมอง และได้กำหนดข้อบ่งใช้ของแต่ละเขตพื้นที่ขึ้น เพื่อให้สอดรับ

กับการใช้เข็มศีรษะในนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สมาคมฝังเข็มแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้พัฒนามาตรฐานสากลจุดฝังเข็มศีรษะขึ้น และได้รับการรับรองจากที่ประชุมเพื่อพัฒนา

มาตรฐานการฝังเข็มภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจัดที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1984 โดยแบ่ง

ตำแหน่งบนศีรษะเป็น 4 ส่วน เพื่อใช้ในการเรียกชื่อแนวเส้นฝังเข็มที่อยู่ในแต่ละส่วนได้แก่ หน้าผาก (forehead), ขม่อม

หรือกระหม่อม (vertex), ขมับ (temporal) และท้ายทอย (occiput) รวมแล้วมีแนวเส้นฝังเข็มซ้ายขวา 11 คู่ และตรงกลาง

3 เส้น ท้ังหมดเป็น 14 แนวเส้น แนวเส้นท่ีใช้ในโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ MS 5, MS 6, MS 7, MS 8, MS 9 และ MS 10

MS 5 : เส้นกลางขม่อม (Middle line of vertex)

ตำแหน่ง : เส้นเช่ือมต่อระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qianding (GV21)

ข้อบ่งใช้ : อัมพฤกษ์อัมพาต อาการชาส่วนเอว ขาและเท้า 

ภาพที่ 5 จุดฝังเข็มรักษากลุ่มอาการหลุดหรือทัวเจิ้งในจ้งจั้งฝู่

ภาพที่ 6 แนวเส้น MS 5
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MS 6 : เส้นเฉียงขม่อมและขมับเส้นหน้า (Anterior oblique line of vertex-temporal)

ตำแหน่ง : เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Qianshencong กับ Xuanli (GB 6)

ข้อบ่งใช้ : อัมพฤกษ์อัมพาตร่างกายซีกตรงข้ามแบ่งความยาวเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน

 โดย 1/5 ส่วนบน รักษาขาและลำตัว

        2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน

        2/5 ส่วนล่าง รักษาใบหน้า ภาวะน้ำลายไหล และ motor aphasia

MS 7 : เส้นเฉียงขม่อมและขมับเส้นหลัง (Posterior oblique line of vertex-temporal) 

ตำแหน่ง : เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qubin (GB 7) อยู่ด้านหลัง และขนานกับ MS 6

ข้อบ่งใช้ : ความผิดปกติของประสาทรับความรู้สึกร่างกายซีกตรงข้ามแบ่งความยาวเป็น5 ส่วนเท่า ๆ กัน 

โดย 1/5 ส่วนบน รักษาขาและลำตัว  

       2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน  

       2/5 ส่วนล่าง รักษาใบหน้า

ภาพที่ 7 แนวเส้น MS 6 และ MS 7
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MS 8 : เส้นข้างขม่อม 1 (Lateral line 1 of vertex) 

ตำแหน่ง : เส้นลากจาก Tongtian (BL 7) ขนานกับเส้นกึ่งกลางศีรษะไปทางด้านหลังยาว 1.5 ชุ่น

ข้อบ่งใช ้ : อาการชา ปวด หรืออ่อนแรงส่วนเอวและขา

3.3 การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Electro-acupuncture)    

เป็นการฝังเข็มรักษาร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ข้อดีคือ สามารถควบคุมความแรง

ความถี่ ระยะเวลา และประหยัดแรงงานที่ต้องคอยกระตุ้นเข็ม

ภาพที่ 8 แนวเส้น MS 8, MS 9, MS 10

MS 9 : เส้นข้างขม่อม 2 (Lateral line 2 of vertex)

ตำแหน่ง : เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Zhengying (GB 17) กับ Chengling (GB 18) 

ข้อบ่งใช้ : อาการอ่อนแรงหรือชาบริเวณไหล่ แขนและมือ

MS 10 : เส้นขมับหน้า (Anterior temporal line) 

ตำแหน่ง : เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Hanyan (GB 4) กับ Xuanli (GB 6) 

ข้อบ่งใช้ : โรคของใบหน้า ศีรษะและคอ ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต อาการชา ปวด หรือ motor aphasia
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1. แทงเข็มจนเต๋อซี่ เลือกจุดที่ต้องการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า 1-3 คู่

2. ปรับความแรงของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ ใช้ขั้วไฟฟ้าคีบด้ามเข็ม โดยขั้วลบคีบที่จุดหลัก ขั้วบวกคีบ

ที่จุดรอง หรือแล้วแต่ความต้องการ จากนั้นเปิดเครื่องให้กระแสไฟเข้า เลือกชนิดคลื่นและความถี่ แล้วค่อยๆ ปรับ

กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ผู้ป่วยทนได้ กระตุ้นนาน 10-30 นาที ในกลุ่มโรคปวด ให้กระตุ้นไม่เกิน 20 นาที

หากรู้สึกว่าความแรงลดลงระหว่างกระตุ้น แสดงว่าผู้ป่วยเกิดภาวะทนต่อแรงกระตุ้น ซ่ึงจะทำให้ประสิทธิผลการรักษา

ลดลง ให้ปรับความแรงเพิ่มหรือปิดเครื่อง 1-2 นาที แล้วเปิดใหม่ เมื่อครบเวลาที่กำหนดให้ปรับความถี่และความแรง

ของกระแสไฟฟ้าไปที่ศูนย์ ปิดเครื่อง ปลดสายไฟ แล้วถอนเข็มออก

วิธีปฏิบัติ

ความถี่กระแสไฟฟ้าต่ำช่วยลดอาการปวด ทำให้สงบ เพิ่มการไหลเวียนของชี่และเลือดลดความตึงของกล้ามเนื้อ

ชนิดของคลื่นและความถี่ให้ประสิทธิผลการรักษาต่างกัน ดังนี้

1. คล่ืนความถ่ีสูง (dense wave) ความถ่ีมากกว่า 200 รอบต่อนาที เหมาะสำหรับเข็มศีรษะช่วยลดความไวของเส้นประสาท

    รักษาอาการปวด นอนไม่หลับ กล้ามเน้ือและหลอดเลือดหดเกร็ง เหมาะสำหรับการฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึก

    ในการผ่าตัด

2. คล่ืนความถ่ีต่ำ (disperse wave) ความถ่ีน้อยกว่า 50 รอบต่อนาที เหมาะสำหรับการฝังเข็มร่างกาย ช่วยกระตุ้น

    การหดรัดตัวของกล้ามเน้ือ เพ่ิมความตึงของกล้ามเน้ือและเอ็นยึด ใช้รักษากลุ่มโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง การบาดเจ็บ

    ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เอ็นยึด กระดูก และข้อ

3. คล่ืนความถ่ีสูงสลับความถ่ีต่ำ (dense-disperse wave) มีระยะเวลาเปล่ียนความถ่ีห่างกัน 1.5 วินาที ช่วยกระตุ้น

    การสันดาป กระตุ้นการไหลเวียนของช่ีและเลือด ช่วยลำเลียงสารอาหารไปหล่อเล้ียงเน้ือเย่ือ ลดบวม ใช้ในการห้ามเลือด

    รักษาเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ ข้อแพลงปวดรอบข้อ ปวดประสาทไซแอติก อัมพาตใบหน้า กล้ามเน้ืออ่อนแรง และแผล

    จากความเย็น

4. คล่ืนความถ่ีเต้นหยุดสลับกัน (intermittent wave) เป็นคล่ืนต่อเน่ืองซ่ึงเต้นนาน 1.5 วินาที แล้วหยุดเต้น 1.5 วินาที

    สลับกันไป ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเน้ือต่ืนตัวและมีการหดตัว ใช้รักษาโรคกล้ามเน้ือลีบ กล้ามเน้ืออ่อนแรง และอัมพฤกษ์อัมพาต

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

1. ควรตรวจสอบเครื่องกระตุ้นสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่สายไฟบิดงอบ่อยๆ สายภายในอาจขาดหรือหลวม

    ได้ง่าย ทำให้กระแสไฟฟ้าอาจเข้าเครื่องไม่ต่อเนื่อง หากแบตเตอรี่ใช้นานเกินไปควรเปลี่ยนใหม่ ปิดสวิตซ์ทุกอัน

    ก่อนเปิดใช้เครื่อง

2. ควรเพิ่มความแรงของกระแสไฟฟ้าทีละน้อย เพื่อป้องกันการหดรัดตัวของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้

    เข็มงอหรือหักได้

3. ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ควรเกิน 40 โวลต์ ความแรงของกระแสไฟฟ้าไม่ควรเกิน 1 มิลลิแอมแปร์ เพื่อป้องกัน

    ผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูด

4. ไม่ควรติดขั้วไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าแนวกึ่งกลางของร่างกาย

5. หลีกเลี่ยงการกระตุ้นไฟฟ้าผ่านหัวใจหรือบริเวณหน้าอกเหนือหัวใจ

การเลือกชนิดคลื่นและความถี่
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ข้อห้ามใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

1. ผู้ป่วยท่ีติดเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ (pacemaker) เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าอาจรบกวนการทำงานของเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ

2. ผู้ป่วยโรคลมชักหรือชักกระตุก

4 เกณฑ์การคัดกรองเข้ารับรักษาและเกณฑ์การส่งปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภาพอย่างน้อย 1 ด้าน เช่น การเคลื่อนไหว

    การทำกิจกรรม การสื่อความหมาย การขับถ่าย การกลืน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเข้าสังคม

2. เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อาการคงที่ พ้นจากระยะวิกฤติ ภายในช่วง 6 เดือนแรกตั้งแต่เริ่มมีอาการ

3. ความดันโลหิต

    • Systolic blood pressure 90-160 mmHg

    • Diastolic blood pressure 60-100 mmHg

4. ชีพจร 60-100 ครั้ง/นาที

5. ผู้ป่วยสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง ไม่มีลักษณะหายใจหอบ หรือหายใจลำบาก ไม่หายใจเร็ว (< 20 คร้ัง/นาที)

    หากตรวจค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ต้องมากกว่า 94%  โดยไม่ใช้อุปกรณ์การช่วยหายใจ 

6. อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

7. ซักประวัติแล้วไม่มีภาวะเส่ียง ได้แก่ ภาวะติดเช้ือ ไม่มีโรคติดต่อรุนแรง โรคหัวใจ ภาวะข้อหรือกระดูกเคล่ือน/แตก/

    หัก มะเร็งตรงตำแหน่งที่ทำหัตถการ

8. ไม่มีประวัติและตรวจไม่พบภาวะเลือดออกง่าย เช่น ไม่มีจ้ำหรือรอยฟกช้ำ ไม่มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง (petechiae)

    ไม่มีเลือดออกผิดปกติ (bleeding disorder)

9. กรณีใช้สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) หรือ ใช้ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) เช่น aspirin, 

    clopidogrel สามารถฝังเข็มได้ โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวพึงฝังเข็มด้วยความระมัดระวัง ทั้งในส่วนของการ

    ควบคุมทิศทางและความลึกของเข็ม รวมถึงการกระตุ้นเข็ม และควรหลีกเล่ียงการฝังเข็มในบางตำแหน่งท่ีเส่ียง

    เลือดออกง่าย กรณีผู้ป่วยใช้สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ควรพิจารณาค่า INR ไม่เกิน 2.0-3.0 

10. ตามดุลยพินิจของทีมแพทย์ 

4.1 เกณฑ์ในการเข้ารับการฝังเข็มในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการรักษาฟื้นฟูยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี รวมถึงการฝังเข็มด้วย ระยะเวลาในการฟื้นฟูที่เหมาะสมนับตั้งแต่

เริ่มป่วยถึง 6 เดือน เป็นระยะที่ดีที่สุดในการฟื้นฟู โดยใน 3 เดือนแรกจะมีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว

6. ควรหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอหรือตื่นเต้น เพราะอาจทำให้เป็นลม

7. ในหญิงตั้งครรภ์ควรใช้การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง
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1. มีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ตามองไม่เห็น หรือการมองเห็นแย่ลงทันที อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง

    ไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดทั่วไป ชัก ซึมลง อาเจียนพุ่ง ควบคุมขับถ่ายไม่ได้ เป็นต้น

2. หายใจลำบาก มีภาวะหอบหืดกำเริบ ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) น้อยกว่า 94 % ท่ี room air

    หน้าซีดริมฝีปากเขียว หน้าเขียว ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ หรือหายใจเร็ว มากกว่า 20 ครั้ง/นาที

3. มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก

4. อุณหภูมิร่างกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส

5. ความดันโลหิต หลังจากพักแล้วอย่างน้อย 30 นาที

- Systolic blood pressure  มากกว่า 160 mmHg หรือ

- Diastolic blood pressure มากกว่า 100 mmHg

6. ชีพจรน้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที หรือ มากกว่า 100 ครั้ง/นาที หรือคลำชีพจรแล้วผิดปกติ

7. มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

4.2 เกณฑ์การส่งปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน 
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูบูรณาการในระบบการดูแล

ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ IMC ครบ 6 เดือน หรือฝังเข็มครบ 20 ครั้งแล้ว

จะจำหน่ายจากการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้บริการตามความพร้อมและ
บริบทของพื้นที่ โดยผู้ป่วยและ
ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ประเมิน
Barthel Index

(BI)

สรุปปัญหา/ความบกพร่องและการสูญเสียสมรรถภาพกำหนดเป้าหมาย
วางโปรแกรมการฟื้นฟูและวางแผนก่อนจำหน่าย

BI < 15 หรือ BI ≥ 15 
ร่วมกับสูญเสียสมรรถภาพตั้งแต่ 
2 ด้านขึ้นไป

ตรวจวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนจีน (เปี้ยนเจิ้ง)
และการแพทย์แผนปัจจุบันรักษาด้วยการฝังเข็ม

ติดตามอาการและประเมินผลตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

BI ≥ 15 และ
สูญเสียสมรรถภาพเพียง 1 ด้าน

IPD
-Intermediate ward
-Intermediate bed

ชุมชน
โดย PCC,

ทีมเยี่ยมบ้าน

ชุมชน
โดย PCCOPD

OPD

การตรวจประเมินปัญหา ความบกพร่อง และการสูญเสียสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพ

• แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู/แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง

• พยาบาล                                          

• โภชนากรหรือนักกำหนดอาหาร

• แพทย์ฝังเข็ม/แพทย์แผนจีน

• นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

• นักสังคมสงเคราะห์

• นักกิจกรรมบำบัด

• นักกายอุปกรณ์

• นักจิตวิทยา         

• นักกายภาพบำบัด    
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ตัวอย่าง Intermediate care Program- IPD Intensive Rehabilitation Program

5. การบันทึกข้อมูล การประเมินผลและติดตามผลการรักษา

1) การบันทึกข้อมูล

     แบบฟอร์มที่ 1 แบบบันทึกเวชระเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจ

                         ร่างกายแบบแพทย์แผนจีน การวินิจฉัย และการรักษา

     แบบฟอร์มที่ 2 แบบบันทึกจุดฝังเข็ม

 2) การประเมินผล

     แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index : BIคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

     แบบฟอร์มที่ 4 แบบประเมินกำลังของกล้ามเนื้อ (Motor power)

     แบบฟอร์มที่ 5  แบบประเมินการกลืน

Intermediate care 
Program-IPD 

Intensive
Rehabilitation Program

นวดตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

1-3 ครั้ง/สัปดาห์

กายภาพบำบัด

5 ครั้ง/สัปดาห์

กิจกรรมบำบัด

3-5 ครั้ง/สัปดาห์

ฝังเข็มตามศาสตร์
การแพทย์แผนจีน

ควรจะทำอย่างน้อย
3-5 ครั้ง/สัปดาห์

(หากมีเหตุขัดข้อง ไม่ควรน้อยกว่า
1-2 ครั้ง/ สัปดาห์)
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แบบฟอร์มที่ 1 แบบบันทึกเวชระเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วย 
การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายแบบแพทย์แผนจีน การวินิจฉัย และการรักษา

1. ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (Name-surname)....................................................................................................................................

เพศ (Sex)………………อายุ (Age).................... วัน-เดือน-ปี เกิด (Date of birth)...................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (Address)….......................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number)..................................................................................................................

เลขบัตรประชาชน (Thai National Identification Number)........................................................................................

การแพ้ยา/ประวัติการแพ้อื่น ๆ (Allergy & other).......................................................................................................

ชื่อ-นามสกุลญาติที่ติดต่อ (Relative names)............................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone  number)................................................................................................................

วัน-เดือน-ปี ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (First of record )..................................................................................................

ข้อมูลที่ควรมีในเวชระเบียน

สีหน้า  ........................................................................................................................................................

รูปร่าง        สมบูรณ์แข็งแรง         อ่อนแอ        อ้วน       ผอม        อื่นๆ.............................................................

ท่าทาง  .......................................................................................................................................................

การดูร่างกายเฉพาะส่วน.................................................................................................................................

การดูสารคัดหลั่ง............................................................................................................................................

การตรวจลิ้น (Tongue examination)

2. ประวัติการเจ็บป่วย   (อย่างน้อยต้องมี 2 ข้อ อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน)

อาการสำคัญ (Chief complaint)............................................................................................................................

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน (Present illness).............................................................................................................

ประวัติการเจ็บป่วยอดีต (Past illness).....................................................................................................................

ประวัติการเจ็บป่วยครอบครัว (Family history)………………………………………………..……………………

3. การตรวจร่างกาย (Physical examination)

สัญญาณชีพ (Vital signs) อุณหภูมิ…………….C ํ, ชีพจร…………….ครั้ง/นาที

อัตราเต้นของหัวใจ..……….....…ครั้ง/นาที , BP………………..….mm/Hg, น้ำหนัก ..................กก.

ลักษณะทั่วไป (General appearance).......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ผลการตรวจร่างกายตามระบบ …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………………………………..

4. การตรวจร่างกายแบบการแพทย์แผนจีน

4.1 การมอง (Visual)

     เสิน         เสินปกติ           เสินลดลง          ไม่มีเสิน          เสินปลอม          ภาวะกระวนกระวายใจ 

                  ภาวะซึมเศร้า       ภาวะคลุ้มคลั่ง         หมดสติ          อื่นๆ.......................................................................

ตาเบี้ยว        ปากเบี้ยว
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4.3 การถาม
ร้อนและเย็น…………….……………………..……………... เหงื่อ.....……………..………………………….
ศีรษะและลำตัว………………………………………..……… ปัสสาวะและอุจจาระ…………………………….....
อาหาร/รสชาติ…………………….....…………………….… การได้ยิน………………………………………..
การนอนหลับ……………..…………….……………………. ความกระหายน้ำ…………………………………
ประวัติเกี่ยวกับการป่วย…………………………………...………………………………………………..…….
สาเหตุแห่งการป่วย 病因………………………………………………………………………………………...

      I60 Nontraumatic subarachnoid hemorrhage

      I61 Nontraumatic intracerebral hemorrhage

      I62 Other and unspecified nontraumatic intracranial hemorrhage

   การแพทย์แผนปัจจุบัน 

4.4 การตรวจชีพจร (Pulse : 脉诊)

อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................

การวินิจฉัยอื่นๆ................................................................................................................................................…..

5. การวินิจฉัย (Diagnosis) 

  การแพทย์แผนจีน

       U78.110 Apoplectic wind stroke โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลมภายใน (类中风)
       U78.111 Prodrome of wind stroke อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (中风前兆症)
       U78.112 Sequelae of wind stroke โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (中风后遗症)
       U78.113 Collateral stroke โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณแขนง (中络)
       U78.114 Meridian stroke โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก (中经)
       U78.115 Bowel stroke โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง (中腑)
       U78.116 Visceral stroke โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน (中脏)
       U78.117 Hemiplegia อัมพาตครึ่งซีก (半身不遂) 

ซ้าย

ขวา

ข้อมูลที่ควรมีในเวชระเบียน

สีของตัวลิ้น        ซีดหรือขาวซีด       แดง        แดงจัด      ม่วง      เขียว        อื่นๆ..................................................

ลักษณะของลิ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                     ผิวลิ้นหยาบ                         ผิวลิ้นนุ่ม          อ้วนใหญ่                   บวมโต          ผอมเล็ก

                     ตุ่มรับรสบนผิวลิ้นนูน              มีรอยแตก         มีรอยหยักของฟัน       ลื่นวาว

                     มีปื้นเลือดหรือจุดจ้ำเลือด       หลอดเลือดใต้ลิ้นหนาหยาบและขยายโต

                     อื่นๆ ..........................................................................................................................................

ลักษณะและการเคลื่อนไหวของลิ้น          แข็งทื่อ       อ่อนแรง        สั่น        เฉ       แลบ       หดสั้น  

                                                   อื่นๆ......................................................................................................

สีของฝ้าลิ้น           ขาว         เหลือง        เทา         ดำ        อื่นๆ ...........................................................................

ลักษณะของฝ้า       หนา        บาง           ชุ่มชื้น        ลื่น        แห้ง  

                            แผ่นเต้าหู้      เหนียว       ไม่มีฝ้า           หลุดลอกเป็นหย่อมๆ                     

                            แท้               เทียม          อื่นๆ ............................................................................................

4.2 การฟัง/การดม (Auditory/Olfactory)

การฟังเสียง-คนไข้...............................................................................................................................................

การดมกลิ่น……………………………………………………………………………………………………
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999-18-89 Moxa stick moxibustion therapy

999-18-90 Warm needling therapy

999-18-16 Insertion of needle with tube

999-19-09 Massage

999-19-59 Cupping method

178-18-09 Ear acupuncture therapy

การรักษาร่วม /เทคนิคพิเศษ

การรักษาร่วมอื่นๆ………………………………………………………………………………………………

ข้อมูลที่ควรมีในเวชระเบียน

6. การรักษา (Treatment) 

       999-18-01 Electro-acupuncture therapy 

       999-18-10 Single-handed needle insertion 

       902-18-01 Subcutaneous electro-needling 

       999-18-11 Double-handed needle insertion

       903-18-01 Muscle electro-needling    

      I63 Cerebral infarction

      I64 Stroke, not specified as haemorrhage or infarction

      I65 Occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction

      I66 Occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction

      I67 Other cerebrocascular diseases

      I68 Cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere

      I69 Sequalae of cerebrovascular disease

      อื่น ๆ .............................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบบันทึกจุดฝังเข็ม

Part Point

S
ca

lp
A

cu
pu

nc
tu

re
H

ea
d 

- 
N

ec
k

Motor Area 1/5 ส่วนบน

อิ๋งเซียง迎香(LI20)

อี้เฟิง翳风(TE17)

เอ่อร์เหมิน耳门(TE21)

ซือจู๋คง丝竹空(TE23)

เฉฺวียนเหลียว颧髎(SI18)

ทิงกง听宫(SI19)

เฉิงชี่ 承泣(ST1)

ซื่อไป๋四白(ST2)

ตี้ชาง地仓(ST4) 

ต้าอิ๋ง大迎(ST5)

เจี๋ยเชอ颊车(ST6)

จี๋เฉฺวียน极泉(HT1) หวนเที่ยว环跳(GB30) เสินเชวี่ย神阙(CV8)

เซี่ยหว่าน下脘(CV10)

จงหว่าน中脘(CV12)

ซ่างหว่าน上脘(CV13)

จิวเหว่ย鸠尾(CV15)

ถันจง膻中(CV17)

เทียนทู天突(CV22)

มิ่งเหมิน命门(GV4)

เก๋อซู膈俞(BL17)

กานซ肝ู俞(BL18)

ผีซู脾俞(BL20)

เซิ่นซ肾ู俞(BL23)

จงจี๋中极(CV3)

กวานเหยวียน关元(CV4)

ชี่ไห气่海(CV6)

เสินเหมิน神门(HT7) จือโกว支沟(TE6)

เทียนจิ่ง天井(TE10)

เจียนเหลียว肩髎(TE14)

โฮ่วซ后ี溪(SI3)

ว่านกู腕่骨(SI4)

หยางกู่阳谷(SI5)

หย่างเหล่า养老(SI6)

จือเจิ้ง支正(SI7)

เจียนเจิน肩贞(SI9)

ปาเสีย八邪(EX-UE9)

สือเซฺวียน十宣(EX-UE11)

เจียนเฉียน肩前(EX-UE12)

เอ้อร์ไป二๋百(EX-UE2)

เส้าฝู少่府(HT8)

ซานเจียน三间(LI3)

เหอกู合่谷(LI4)

โส่วซานหลี手่三里(LI10)

ชฺวีฉือ曲池(LI11)

ปี้เน่า臂臑(LI14)

เจียนยฺหวี肩髃(LI15)

เย่เหมิน液门(TE2)

จงจู中่渚(TE3)

หยางฉือ阳池(TE4)

ไว่กวาน外关(TE5)

ฝู้เจี๋ย腹结(SP14)

เน่าซู 臑俞(SI10)

เทียนจง天宗(SI11)

ปิ่งเฟิง秉风(SI12)

ชฺวีเหยฺวียน曲垣(SI13)

เทียนซู天枢(ST25)

สุ่ยเต้า水道(ST28)

กุยไหล归来(ST29)

ฉื่อเจ๋อ 尺泽(LU5)

ข่งจุ้ย孔最(LU6)

เลี่ยเชฺวีย 列缺(LU7)

ไท่เยฺวียน太渊(LU9)

ชฺวีเจ๋อ 曲泽(PC3)

ซี่เหมิน郄门(PC4)

เน่ยกวาน内关(PC6)

ต้าหลิง大陵(PC7)

เหลากง劳宫(PC8)

เส้าไห่少海(HT3)

ทงหลี่通里(HT5)

อินซี่阴郄(HT6)

เซี่ยกวาน下关(ST7)

ทิงหุ้ย听会(GB2)

หวันกู完่骨(GB12)

เปิ่นเสิน本神(GB13)

หยางไป阳๋白(GB14)

เหน่าคง 脑空(GB19)

เฟิงฉือ风池(GB20)

จิงหมิง睛明(BL1)

จ่านจู๋攒竹(BL2)

เทียนจู天้柱(BL10)

ยฺหวีเยา鱼腰(EX-HN4)

ไท่หยาง太阳(EX-HN5)

ฉิวโห้ว球后(EX-HN7)

เฉิงเจียง承浆(CV24)

เหลียนเฉฺวียน廉泉(CV23)

หย่าเหมิน哑门(GV15)

เฟิงฝู่风府(GV16)

เหน่าหู้ 脑户(GV17)

ไป่หุ้ย百会(GV20)

ช่างชิง上星(GV23)

เสินถิง神庭(GV24)

สุ่ยโกว水沟(GV26)

ซื่อเสินชง四神聪(EX-HN1)

อิ้นถัง印堂(EX-HN3)

จินจิน,อวี้เย่ 金津,玉液
(EX-HN12,13)

Sensory Area 1/5 ส่วนบน

Motor Area 2/5 ส่วนกลาง    

Sensory Area 2/5 ส่วนกลาง    

Motor Area 2/5 ส่วนล่าง    

Sensory Area 2/5 ส่วนล่าง    

B
od

y
A

rm
 -

 H
an

d

R L Point PointR L R L
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบบันทึกจุดฝังเข็ม

Part Point

Le
g

ต้าต大ู都(SP2) สุ่ยเฉวียน水泉(KI5) เฟิงซื่อ风市(GB31)

หยางหลิงเฉฺวียน阳陵泉(GB34)

กวางหมิง光明(GB37)

เสฺวียนจง悬钟(GB39)

ชิวซฺว丘ี墟(GB40)

จู๋หลินชี足่临泣(GB41)

เหว่ยจง委中(BL40)

เฉิงจิน承筋(BL56)

เฉิงซาน承山(BL57)

เฟยหยาง飞扬(BL58)

คุนหลุน昆仑(BL60)

เซินม่าย申脉(BL62)

เห้อติ่ง鹤顶(EX-LE2)

ซีเอี่ยน膝眼(EX-LE5)

ปาเฟิง八风(EX-LE10)

ซื่อเฉียง四强(EX-LE24)

เจ้าไห่照海(KI6)

ฟู่หลิว复溜(KI7)

ปี้กวาน髀关(ST31)

ฝูทู่ 伏兔(ST32)

อินซื่อ阴市(ST33)

เหลียงชิว梁丘(ST34)

จู๋ซานหลี่足三里(ST36)

เถียวโข่ว条口(ST38)

เฟิงหลง丰隆(ST40)

เจี่ยซี解溪(ST41)

ชงหยาง冲阳(ST42)

เซี่ยนกู陷่谷(ST43)

เน่ยถิง内廷(ST44)

ลี่ตุ้ย历兑(ST45)

ไท่ไป๋太白(SP3)

กงซุน公孙(SP4)

ซานอินเจียว三阴交(SP6)

อินหลิงเฉฺวียน阴陵泉(SP9)

เซฺวี่ยไห่血海(SP10)

ต้าตุน大敦(LR1)

สิงเจียน行间(LR2)

ไท่ชง太冲(LR3)

จงเฟิง中封(LR4)

หลีโกว蠡沟(LR5)

ชฺวีเฉฺวียน曲泉(LR8)

หย่งเฉฺวียน涌泉(KI1)

หญานกู่然谷(KI2)

ไท่ซี 太溪(KI3)

R L Point PointR L R L



22

แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

(Barthel Index : BI) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)      

กิจวัตรประจำวัน ครั้งที่ …

..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../....

ครั้งที่ … ครั้งที่ … ครั้งที่ … ครั้งที่ …

วันที่ (ว/ด/ป)

2) การล้างหน้าแปรงฟันหวีผม โกนหนวดในระยะเวลา 24–48 ชั่วโมง

ที่ผ่านมา (2 ระดับ) 

    0 คะแนน ต้องการความช่วยเหลือ
    1 คะแนน ทำได้เอง (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)

3) การลุกนั่งจากที่นอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ (4 ระดับ)  

    0 คะแนน ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คน 2 คนช่วยกัน
           ยกขึ้น
    1 คะแนน ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่ แข็งแรง 
                 หรือมีทักษะ 1 คน หรือใช้คนทั่วไป 2 คน พยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่ง
                 อยู่ได้ 
    2 คะแนน ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตาม หรือช่วยพยุงเล็ก
                 น้อยหรือต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย
    3 คะแนน ทำได้เอง

4) การใช้ห้องสุขา (3 ระดับ)

    0 คะแนน ช่วยตัวเองไม่ได้
    1 คะแนน ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจาก
           เสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง
    2 คะแนน ช่วยตนเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ทำความสะอาด 
           ได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย

1) การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า (3 ระดับ)

    0 คะแนน ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้
    1 คะแนน ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้  
                ให้หรือตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ไว้ล่วงหน้า
    2 คะแนน ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ



23

..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../....

5) การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน (4 ระดับ) 

    0 คะแนน เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
    1 คะแนน ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และ
           จะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ 
    2 คะแนน เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทำตาม หรือ
           ต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย
    3 คะแนน เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง

7) การขึ้นลงบันได1ชั้น (3 ระดับ)

    0 คะแนน ไม่สามารถทำได้
    1 คะแนน ต้องการคนช่วย
    2 คะแนน ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น Walker จะต้องเอา
           ขึ้นลงได้ด้วย)

6) การสวมใส่เสื้อผ้า (3 ระดับ)

    0 คะแนน ต้องมีคนสวมใส่ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย
    1 คะแนน ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย
    2 คะแนน ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิป หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลง
                 เหมาะสมได้)

กิจวัตรประจำวัน ครั้งที่ … ครั้งที่ … ครั้งที่ … ครั้งที่ … ครั้งที่ …

วันที่ (ว/ด/ป)

8) การอาบน้ำ (2 ระดับ) 

    0 คะแนน ต้องมีคนช่วยหรือทำให้
    1 คะแนน อาบน้ำเองได้

9) การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา (3 ระดับ) 

    0 คะแนน กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ
    1 คะแนน กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์)
    2 คะแนน กลั้นได้เป็นปกติ

10) การกลั้นปัสสาวะในระยะ1สัปดาห์ ที่ผ่านมา (3 ระดับ)

    0 คะแนน กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้
    1 คะแนน กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง)
    2 คะแนน กลั้นได้เป็นปกติ

รวมคะแนน

ผู้ประเมิน 

ตำแหน่ง

ผลการประเมิน
 กลุ่มที่ 1 : ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนและสังคมได้
 กลุ่มที่ 2 : 5-11 คะแนน ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
 กลุ่มที่ 3 : 0-4 คะแนน พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้พิการหรือทุพพลภาพ
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แบบฟอร์มที่ 4 แบบประเมินกำลังของกล้ามเนื้อ (Motor power)

ส่วนที่ประเมิน
เกรด (Grade)

เเขน

ขา

ลายมือชื่อผู้ตรวจ

วัน/เดือน/ปี
ที่ประเมิน

แรกรับ

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย

1 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 6 เดือน

• เกรด/ระดับ 0 = กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต/แขนหรือขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลย

• เกรด/ระดับ 1 = กล้ามเนื้อไม่มีแรงหดตัวแต่ใยกล้ามเนื้อหดตัวได้ / มีการเคลื่อนไหวปลายนิ้วมือ-เท้าได้เล็กน้อย

• เกรด/ระดับ 2 = กล้ามเนื้อมีแรงที่จะเคลื่อนไหวแนวราบกับพื้น ไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงโลกได้

• เกรด/ระดับ 3 = แขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดไว้ไม่ได้

• เกรด/ระดับ 4 = แขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดได้น้อยกว่าปกติ

• เกรด/ระดับ 5 = แขนหรือขามีกำลังปกติ

ในการตรวจจะทำการตรวจทั้ง 4 รยางค์
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบประเมินการกลืน

แบบประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงจากการสำลัก

จากความผิดปกติด้านการกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Gugging Swallowing Screen (GUSS)

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..................................อายุ............ปี ชื่อแพทย์เจ้าของไข้ .................................................................... 

HN. ………………………..….. แผนก............................................เตียง .........................................................

การวินิจฉัย......................................................Post stroke day...........................................................................

หลังการฝังเข็มครั้งที่.......................................... ครั้งที่ประเมิน................................................................................

วันที่ประเมิน........................................................................................................................................................

แบบประเมินการกลืน

ส่วนที่ 1 การประเมินเบื้องต้นPreliminary Investigation/Indirect Swallowing Test

ได้ / YES ไม่ได้ / NO

1 0

1 0

1 0

0 1

0 1

1.Vigilance การตื่นตัวของผู้ป่วย (ผู้ป่วยต้องมีการตื่นตัวอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป) นั่งทรงตัวได้ดีสื่อสาร

และทำตามคำสั่งได้หรือไม่

2. Voluntary Cough ไอตามที่บอกได้หรือไม่

3. การกลืนน้ำลาย

• กลืนน้ำลายได้หรือไม่

• ควบคุมน้ำลายของตนเองได้หรือไม่ (ไม่มีน้ำลายไหลย้อย)

• มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงพูด (มีเสียงแหบหรือมีเสียงน้ำในคอหรือ เสียงแผ่วเบาไม่มีแรง) หรือไม่

รวมคะแนน

คะแนน 1-4  = ตรวจหาความผิด
ปกติตาม GUSS  evaluation
 
คะแนน 5 = ประเมินต่อ
ในส่วนที่ 2 การทดสอบการกลืน 
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ส่วนที่ 2 การทดสอบการกลืน Direct Swallowing Test (อุปกรณ์ : ช้อนชา น้ำ อาหารข้นกึ่งเหลว ขนมปัง)

0 0 0

1 1 1

0 0 0

1 1 1

0 0 0

1 1 1

2 2 2

ทดสอบตามลำดับ

อาหารกึ่งเหลว*

1. ประเมินการกลืน

2. ไอ สำลัก (Involuntary Cough)

(ก่อน, ระหว่าง, หลังจากการกลืน,

จนถึง 3 นาทีหลังการกลืน)

3. ภาวะน้ำลายไหล

• กลืนไม่ได้

• กลืนช้า (>2 วินาที) (อาหารแข็ง >10 วินาที)

• กลืนได้

• มี

• ไม่มี

• มี

• ไม่มี

ของเหลว** อาหารแข็ง***

1 2 3

• มี

• ไม่มี

คะแนนรวมทั้งหมด : 

(ทั้งส่วนที่ 1  Indirect Swallowing Test และส่วนที่ 2  Direct Swallowing Test)

รวมคะแนน

4.การเปลี่ยนแปลงของเสียงพูด

(ทดสอบโดยให้ผู้ป่วยออกเสียง “โอ” ก่อน

และ หลัง การกลืน)

0 0 0

1 1

-------（20）

1

（5）
คะแนน 1- 4 = ตรวจหา

ความผิดปกติตาม 

GUSS evaluation

คะแนน 5 =ไปประเมิน

การทดสอบการกลืน

ของเหลวต่อ

คะแนน 1- 4 = ตรวจหา

ความผิดปกติตาม 

GUSS evaluation

คะแนน 5 = ไปประเมิน

การทดสอบการกลืน

อาหารแข็งต่อ

คะแนน 1- 4 = ตรวจหา

ความผิดปกติตาม

GUSS evaluation 

คะแนน 5 =การกลืน

ปกติ

（5） （5）
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การประเมินระดับของการกลืนด้วย Functional Oral Intake Scale (FOIS)

Functional Oral Intake Scale (FOIS)

วันที่ (ว/ด/ป)

Tube-dependent

Total Oral intake

• Level 1  ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำทางปาก

• Level 4 รับประทานอาหารอ่อนเป็นเนื้อเดียว

• Level 5 รับประทานอาหารที่ต้องบด/สับก่อน

• Level 6 รับประทานอาหารปกติได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง

• Level 7 รับประทานทางปากได้ตามปกติ

• Level 2  ให้อาหารทางสายยางเสริมด้วยการทดลองให้รับประทาน
ทางปากเล็กน้อย

• Level 3 รับประทานอาหารเหลวนุ่มหรือน้ำทางปากและเสริมด้วยการ
ให้อาหารทางสายยาง

ครั้งที่1
แรกรับ

ครั้งที่2
หลังฝังเข็ม

10ครั้ง

ครั้งที่3
หลังฝังเข็ม

20ครั้ง
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ภาวะแทรกซ้อน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการฝังเข็ม

ข้อห้ามปฏิบัติ และข้อควรระวังสำหรับการฝังเข็ม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

1. ควรงดเว้นการฝังเข็มให้กับผู้ป่วยท่ีไม่ยินยอมรับการรักษา ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา รวมถึงผู้ป่วย

    ท่ีหวาดกลัว หรือต่ืนตระหนกจนเกินเหตุ

2. ควรชะลอการฝังเข็ม หรือใช้เข็มแต่น้อย ในผู้ป่วยท่ีหิวหรืออ่ิมมากเกินไป อ่อนเพลียมากอ่อนแอมาก 

    หรือเมามาก

3. ควรหลีกเล่ียงการฝังเข็มให้กับหญิงมีครรภ์ หากจำเป็นต้องฝังเข็มควรยึดหลักปฏิบัติดังน้ี

• อายุครรภ์น้อยกว่า 3 เดือน ห้ามฝังเข็มบริเวณท้องน้อย หลังต้ังแต่ระดับเอวจนถึงก้นกบและเชิงกราน

• อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน ห้ามฝังเข็มบริเวณท้องท้ังหมด หลังต้ังแต่ระดับเอวจนถึงก้นกบและเชิงกราน

• ห้ามฝังเข็มในจุดท่ีอาจมีการกระตุ้นมดลูกรุนแรง เช่น จุด Hegu (LI4) จุด Sanyinjiao (SP6) จุด Kunlun (BL60)

และจุด Zhiyin (BL67) อนึ่งจุด Zhiyin (BL67)  สามารถใช้การรมยาเพื่อรักษาภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า 

(malposition of fetus)  เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 30 สัปดาห์

4. ควรหลีกเล่ียงการฝังเข็มในบริเวณท่ีมีการติดเช้ือ หรือมีบาดแผลท่ีอาจเกิดการติดเช้ือ

5. ควรหลีกเล่ียงการแทงเข็มบนเส้นเลือด โดยไม่มีข้อบ่งช้ีในการรักษาโรค เพราะอาจทำให้เลือดออก เกิดรอยช้ำ หรือ

มีก้อนเลือดสะสมในบริเวณเลือดออกได้

6. ควรหลีกเล่ียงจุดฝังเข็มท่ีอยู่ใกล้กับอวัยวะสำคัญ เช่น จุดรอบดวงตา จุดใกล้เส้นเลือดใหญ่ จุดใกล้โพรง กะโหลกศีรษะ

หากจำเป็นต้องใช้ ควรมีความชำนาญมากพอท่ีจะควบคุมทิศทางของเข็มไม่ให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะน้ัน หรืออาจใช้

การแทงเข็มต้ืนหรือแทงเฉียงแทน

7. การฝังเข็มบริเวณลำตัว ได้แก่ หลัง อก และท้อง ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในท่ีอยู่ใต้ต่อจุดฝังเข็ม 

8. ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการฝังเข็มให้กับผู้ท่ีมีภาวะเลือดออกง่าย เช่น ผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย เกล็ดเลือดต่ำและผู้ป่วย

ท่ีได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด หากไม่ม่ันใจควรชะลอการฝังเข็มออกไป หรือใช้การรมยาแทน

ควรจัดให้มีการติดตาม รายงาน และทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการฝังเข็ม ท้ังน้ีภาวะแทรกซ้อน

หรืออุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฝังเข็มและแนวทางแก้ไขดังน้ี

1. เป็นลม (fainting)

การเป็นลม หรือหากไม่หมดสติอาจเรียกว่า เมาเข็ม มักเกิดในขณะฝังเข็ม หรือขณะคาเข็ม ส่วนใหญ่พบในรายท่ีมารับ

การฝังเข็มเป็นครั้งแรก สาเหตุพื้นฐานที่อาจทำให้เกิดการเป็นลม ได้แก่ ตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวมาก ตื่นเต้นมาก
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หิวหรืออิ่มมากเกินไป สภาพร่างกายอ่อนแอมาก อ่อนเพลียมาก กระตุ้นเข็มแรงหรือรู้สึกเจ็บมากเกินไป 

จัดท่าการฝังเข็มไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในท่านั่งที่ไม่มั่นคง เป็นต้น

อาการและอาการแสดง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักบอกว่ามีอาการหวิว ๆ วิงเวียนศีรษะ ใจส่ัน แน่นหน้าอก อึดอัด คล่ืนไส้

หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม บางรายอาจมีอาการงุ่นง่าน อยู่ไม่สุข ตัวส่ัน เหง่ือออกหรืออาเจียน บางรายหมดสติไปเฉยๆ

ขณะกำลังฝังเข็ม การตรวจร่างกายพบว่า หน้าซีด ตาลอย มือเท้าเย็น หายใจเร็ว ชีพจรเบา ความดันโลหิตมักต่ำลง

บางรายมีความดันโลหิตต่ำมาก และหมดสติ

การแก้ไข

1. เม่ือผู้ป่วยเร่ิมมีอาการ โดยการบอกกล่าวหรือแสดงอาการผิดปกติ ให้หยุดฝังเข็มและถอนเข็มท้ังหมดออกทันที

2. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบหรือนอนศีรษะต่ำเล็กน้อย บอกให้ผู้ป่วยหายใจลึก ๆ ช้า ๆ ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดี ให้ด่ืม

น้ำอุ่นหรือเครื่องดื่มอุ่น และนอนพักสักครู่ อาการมักดีขึ้นเอง 

3. ควรพูดให้กำลังใจผู้ป่วยเพ่ือให้คลายความหวาดวิตก ท่ีสำคัญแพทย์และผู้ช่วยต้องไม่แสดงอาการต่ืนตระหนก

จนเกินเหตุเสียเอง รวมทั้งไม่แสดงกริยาหรือพูดจาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกตำหนิหรือรู้สึกผิด

4. ในรายที่มีความดันโลหิตต่ำหรือหมดสติ อาจใช้การกดจุดหรือฝังเข็มที่จุด Shuigou (GV26) จุด Suliao

(GV25) จุด Neiguan (PC6) และจุด Zusanli (ST36) รวมทั้งอาจเสริมด้วยการรมยาที่ จุด Baihui (GV20) 

จุด Guanyuan (CV4) และจุด Qihai (CV6)

5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรักษาตามแนวเวชบำบัดฉุกเฉิน รวมทั้งวินิจฉัยแยกโรคถึงสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการ

เป็นลมจากการฝังเข็ม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็มอ่ืนๆ

การป้องกันการเป็นลม(fainting)

1. อธิบายวิธีการและขั้นตอนให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการฝังเข็มเป็นครั้งแรก

2. สอบถามถึงสาเหตุท่ีอาจทำให้เกิดอาการเป็นลมดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าไม่แน่ใจให้เล่ือนการฝังเข็มออกไปก่อน

3. การฝังเข็มใน 2-3 คร้ังแรก ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอน ควรใช้เข็มจำนวนน้อยและไม่ควรกระตุ้นเข็มแรงเกินไป

2. เข็มติด (stuck needle)

เข็มติดหรือเข็มหนืด คือ หลังจากแทงเข็มลงไปแล้ว ดึงเข็มไม่ออก ดันเข็มไม่ลง หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก

• แทงเข็มเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งบีบรัดเข็มอย่างรุนแรง

• ผู้ป่วยขยับเปลี่ยนท่าขณะที่มีเข็มคาอยู่

• หมุนเข็มไปทิศทางเดียวมากเกิน ทำให้ปลายเข็มเกี่ยวพันกับเนื้อเยื่อกลายเป็นปมรัดเข็มไว้

การแก้ไข

• หากเกิดจากการหมุนเข็มไปทิศทางเดียวมากเกิน ให้หมุนเข็มย้อนคืนพร้อมกับค่อย ๆ ขยับถอนออก

• หากเกิดจากผู้ป่วยขยับเปลี่ยนท่า ให้จัดกลับท่าเดิมและผ่อนคลาย แล้วถอนออก

• หากเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเน้ือ ให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย และนวดบริเวณรอบเข็มเบา ๆ พร้อมกับถอนเข็มออก อย่างนุ่มนวล

• หากการนวดไม่ได้ผล อาจใช้การฝังเข็มอีกเล่มหนึ่งลงไปใกล้กับเข็มที่ติด เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

การป้องกัน

• อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนการฝังเข็มเพื่อให้ผ่อนคลายและอยู่นิ่งขณะฝังเข็มและคาเข็ม

• การหมุนเข็มควรหมุนในสองทิศทางเท่า ๆ กัน ไม่หมุนเข็มไปทิศทางเดียวมากเกิน
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3. เข็มงอ (bent needle)

เข็มงอ มีอาการเหมือนเข็มติด คือ ดันลง ถอนออก และหมุนเข็มไม่ได้ หรือติดขัด สาเหตุเกิดจาก

• ขณะแทงเข็ม ใช้แรงดันเข็มมากเกิน หรืออาจแทงถูกเนื้อเยื่อที่แข็ง เช่น กระดูกหรือพังผืด แล้วออกแรงดัน เข็มจึงงอ

• ผู้ป่วยขยับเปลี่ยนท่าขณะที่มีเข็มคาอยู่

• กล้ามเนื้อหดเกร็งบีบรัดเข็มจนงอ มักพบในบริเวณกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เช่น จุดบริเวณหลัง

• เกิดเข็มติด แล้วแก้ไขไม่เหมาะสม โยกหรือดันจนเข็มงอ

• เกิดจากคุณภาพเข็มไม่ดี

การแก้ไข

• ค่อย ๆ ขยับหาทิศทางการงอของเข็ม แล้วถอนออกตามทิศทางการงออย่างนุ่มนวล อย่าพยายามออกแรงดึงหรือบิด

เข็มไปมาเพราะอาจทำให้เข็มหักได้

• ถ้าเกิดจากการขยับเปลี่ยนท่าของผู้ป่วย ให้จัดกลับท่าเดิมและให้ผ่อนคลาย อาจใช้การนวดเบาๆ บริเวณรอบเข็ม 

เพื่อคลายกล้ามเนื้อและหาทิศทางการงอของเข็ม

การป้องกัน

• ฝึกการฝังเข็มให้ชำนาญ ใช้แรงให้เหมาะสมกับขนาดของเข็ม และความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ในตำแหน่งที่แทงเข็ม

• อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนการฝังเข็มเพื่อให้ผ่อนคลายและอยู่นิ่งขณะฝังเข็มและคาเข็ม

• จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือขยับเปลี่ยนท่าขณะฝังเข็มและคาเข็ม

• หากผู้ป่วยมีแนวโน้มไม่สามารถอยู่น่ิงได้ ควรหลีกเล่ียงการฝังเข็มในตำแหน่งท่ีเข็มอาจหักงอได้ง่ายและไม่ควรคาเข็มไว้นาน

4. เข็มหัก (broken needle)

มีโอกาสเกิดได้น้อยมาก เข็มหักมักเกิดเข็มงอก่อนแล้วจึงหัก ส่วนที่หักง่ายของเข็มคือคอเข็ม (รอยต่อระหว่างตัวเข็มกับ

ด้ามเข็ม) สาเหตุเกิดจาก

• การจัดการเข็มงอไม่ถูกวิธี ออกแรงดึงหรือโยกเข็มมากเกินไป

• ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าทางอย่างรุนแรงขณะแทงเข็มหรือคาเข็ม เช่น สะดุ้ง กระตุก ชัก

• เข็มคุณภาพไม่ดี จึงเปราะหักง่าย 

การแก้ไข

• อย่าตื่นตระหนก แนะนำให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งและผ่อนคลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มเคลื่อนเข้าลึก

• ถ้าเห็นส่วนของเข็มให้ใช้คีมคีบเข็มจับดึงออก อาจใช้มืออีกข้างช่วยกดและดันออกมา

• ถ้าไม่สามารถเอาออกได้ ให้พิจารณาผ่าตัดออก

การป้องกัน

• เหมือนกับการป้องกันเข็มงอ เพราะก่อนเข็มหักมักจะงอก่อน

• อย่าปักเข็มจนมิดถึงคอเข็ม ควรมีตัวเข็มโผล่พ้นผิวหนังออกมาอย่างน้อย 0.3-0.5 นิ้ว

• ตรวจสภาพเข็มก่อนใช้งาน เลือกใช้เข็มคุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับตำแหน่งที่ฝังเข็ม 

• เข็มที่บางเกินมีโอกาสงอและหักได้ง่าย 

• เข็มท่ีผ่านกระบวนการปลอดเช้ือหลายคร้ัง มักเปราะหักง่าย จึงไม่ควรใช้เข็มซ้ำหลายคร้ัง ปัจจุบัน มาตรฐานประเทศไทย

แนะนำให้ใช้เข็มเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
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5. ก้อนเลือด (hematoma)

เลือดซึมออกเล็กน้อยตามรูเข็มหลังการถอนเข็มพบได้บ่อย ส่วนใหญ่เลือดที่ออกจะหยุดเองหรือโดยการกดไว้ชั่วครู่

และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เลือดออกเล็กน้อยใต้ผิวหนัง เกิดเป็นรอยช้ำ พบได้ในตำแหน่งท่ีมีเส้นเลือดฝอยมาก มักไม่มี

อันตรายหรือผลข้างเคียงใด ๆ รอยช้ำจะจางหายได้เองในเวลาไม่ก่ีวัน เลือดออกปริมาณมากใต้ผิวหนังหรือในช้ันกล้ามเน้ือ

หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ กลายเป็นก้อนเลือด (hematoma) มักเกิดจากการฝังเข็มถูกเส้นเลือดและไม่ได้กดหยุดเลือดไว้

หลังถอนเข็ม ตำแหน่งท่ีเลือดออกจะบวมข้ึนและมีอาการปวดหลังถอนเข็ม หากเลือดยังออกไม่หยุด รอยบวมจะขยาย

โตข้ึนอย่างรวดเร็วผู้ป่วยท่ีมีภาวะเลือดออกง่ายจากสาเหตุต่าง ๆ อาจมีเลือดออกปริมาณมากหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่

โดยเฉพาะเมื่อแทงถูกเส้นเลือดใหญ่หรือกระตุ้นเข็มรุนแรง

การแก้ไข

• ถ้าเลือดออกเพียงเล็กน้อยและเลือดหยุดแล้ว ไม่ต้องให้การรักษาใด ๆ ร่องรอยต่าง ๆ จะหายได้เอง

• ถ้าเลือดยังไม่หยุด หรือมีอาการบวมขึ้นเรื่อย ๆ ให้กดหรือประคบเย็นไว้จนเลือดหยุด

• ถ้าตำแหน่งที่เลือดออกมีอาการบวมและปวดในวันต่อมา ให้ใช้การประคบอุ่น การนวดเบาๆหรือการรมยา

• ถ้าผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกง่ายและมีเลือดออก ควรกดหรือประคบเย็นให้นานข้ึนสังเกตอาการจนม่ันใจว่าเลือดหยุด

แน่นอน อาจจำเป็นต้องให้การรักษาภาวะเลือดออกง่ายร่วมด้วย

การป้องกัน

• ระวังอย่าฝังเข็มถูกเส้นเลือดโดยไม่จำเป็น

• ในตำแหน่งท่ีมีเลือดออกง่าย มีเส้นเลือดฝอยมาก หรือใกล้เส้นเลือด ควรแทงเข็มด้วยความระมัดระวัง หลังถอนเข็ม

ออกควรกดไว้จนมั่นใจว่าไม่มีเลือดออก

• หลีกเลี่ยงการฝังเข็มในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย หรือฝังเข็มแต่น้อยเท่าที่จำเป็นด้วยความระมัดระวัง 

หรือใช้การรมยาแทน

6. เข็มแทงถูกอวัยวะภายใน

การฝังเข็มบริเวณหลัง ทรวงอกและท้อง อาจเกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในท่ีอยู่ใต้จุดฝังเข็มได้ ผู้ฝังเข็มควรมีความ

รู้ทางกายวิภาคเป็นอย่างดี เลือกขนาดของเข็มและเทคนิคการฝังเข็มท่ีเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีฝังเข็มในผู้ป่วยแต่ละราย

รวมถึงใส่ใจระมัดระวังทุกคร้ัง ท่ีจะไม่ให้เกิดความเส่ียงข้ึน หากไม่ม่ันใจให้หลีกเล่ียงหรือใช้เทคนิคการฝังเข็มท่ีมีความเส่ียง

น้อยกว่า เช่น การแทงเข็มต้ืน การแทงเฉียง การรมยาหรือการครอบกระปุก

การฝังเข็มบริเวณศีรษะและใบหน้าท่ีใกล้กับอวัยวะสำคัญ หรือใกล้โพรงกะโหลกท่ีมีโอกาสแทงถูกเน้ือสมอง ควรระมัดระวัง

ทิศทางของเข็มและใช้เทคนิคการกระตุ้นเข็มที่เหมาะสม ไม่รุนแรงหรือเสี่ยงเกินไป

อนึ่ง ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีโรคประจำตัวที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกต่างจากผู้ป่วยรายอื่น เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ

บางรายมีหัวใจโต ผู้ป่วยโรคเลือดธาลัสซีเมียอาจมีตับและม้ามโตมาก ผู้สูงอายุ บางรายอาจมีเส้นเลือดแดงใหญ่ ใน

ช่องท้องโป่งพอง (abdominal aortic aneurysm) โดยผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อน เป็นต้น ก่อนการฝังเข็มควรสอบถาม

ประวัติให้ชัดเจน ตรวจร่างกายให้ละเอียดถี่ถ้วน และตรวจบริเวณจุดฝังเข็มให้แน่ใจก่อนแทงเข็ม



32

การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน มีอาการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ และความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและบาดเจ็บไม่มาก เนื่องจากเข็มมีขนาดเล็กและความยาวไม่มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อมี

อาการที่สงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายใน ควรรับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการจนกว่าจะมั่นใจ หากมีข้อจำกัดใน

การแก้ไขปัญหาได้เอง อย่าลังเลที่จะส่งต่อผู้ป่วย

7. ภาวะลมในช่องอก (pneumothorax)

ภาวะลมในช่องอก หรือ อากาศในช่องเย่ือหุ้มปอด เกิดจากปอดได้รับอันตรายจนฉีกขาด ลมจึงร่ัวจากถุงลมเข้าช่องอก

บริเวณจุดฝังเข็มท่ีเส่ียงต่อการเกิดอันตรายแก่ปอด ได้แก่ บริเวณอกท้ังด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง ใกล้หลอดลมท่ีชิด

กับทรวงอก แอ่งเหนือกระดูกไหปลาร้า รักแร้และชายโครง

เม่ือเกิดลมร่ัวในช่องอก ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบากท่ีเกิดข้ึนฉับพลัน อาจมีอาการเจ็บหน้าอก ไอ ใจส่ัน

เหง่ือออก ถ้ารุนแรงจะมีอาการเขียวคล้ำ หมดสติและเสียชีวิตจากภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ การตรวจร่างกายพบชีพจรเร็ว

อัตราการหายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตอาจสูงขึ้นในช่วงแรกและต่ำลงเมื่อมีอาการรุนแรง ทรวงอกข้างที่มีลมรั่วจะมี

เสียงปอดเบาและเคาะโปร่งกว่าทรวงอกข้างที่ปกติ ถ้าลมรั่วมากจะดันหลอดลมเฉไปด้านตรงข้าม

การแก้ไข

• ขณะฝังเข็มในตำแหน่งท่ีเส่ียง หากผู้ป่วยเกิดอาการท่ีสงสัยดังกล่าวข้างต้น ให้หยุดและถอนเข็มออกในทันที จากน้ัน

ตรวจร่างกายและเฝ้าสังเกตดูการเปล่ียนแปลง

• ส่วนใหญ่ภาวะลมร่ัวในช่องอกจากการฝังเข็ม มักมีอาการไม่รุนแรง เน่ืองจากเข็มมีขนาดเล็ก เม่ือปอดแฟบลงจะทำให้

รูแผลบนปอดปิดได้เอง และลมจะหยุดร่ัว จากน้ันร่างกายจะปรับสภาพการไหลเวียนในปอดใหม่ ผู้ป่วยจะรู้สึกอาการดีข้ึนเอง

• ถ้าอาการไม่ดีข้ึนหรือไม่แน่ใจ ให้รับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด การเอ็กซเรย์ปอดจะช่วยวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ

ถ้าลมร่ัวเกินกว่าร้อยละ 20 ให้พิจารณาเจาะดูดลมออก (thoracentesis) ถ้ามีลมร่ัวไม่หยุดให้ใส่ท่อทรวงอกเพ่ือระบาย

ลมออก (tube thoracotomy)

การป้องกัน

• ตำแหน่งท่ีมีความเส่ียง ควรให้ความระมัดระวังในการฝังเข็มเป็นพิเศษ ไม่ใช้เทคนิคการฝังเข็มท่ีรุนแรงหรือแทงย้ำเข็ม

เข้าออก และไม่ควรคาเข็มไว้นานเพราะเข็มอาจเคล่ือนเข้าออกได้เม่ือผู้ป่วยขยับตัวหรือหายใจแรง

• หากมีความจำเป็นต้องฝังเข็มในบริเวณเส่ียงและไม่มีความม่ันใจ อาจพิจารณาใช้เข็มให้ส้ันลง แทงเข็มต้ืน หรือแทงเฉียง

หรือใช้เทคนิคอ่ืน เช่น รมยา ครอบกระปุก ปล่อยเลือด เป็นต้น
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แผนภูมิที่ 3 Sudden onset of focal neurological deficit suspicious of stroke

แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแผนปัจจุบัน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ข

ข้อแนะนำของสมาคมประสาทวิทยาแห�งประเทศไทย กรณีผู�ป�วยมีอาการทางระบบประสาทเข้าได้กับโรคหลอดเลือด

สมอง ให้พิจารณาแนวทางเวชปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีมาพบแพทย์ในกรณีผู�ป่วยมาพบแพทย์ได้เร็ว โดยมีอาการมา

น้อยกว่า 4.5 ช่ัวโมง ให้พิจารณาตรวจสืบค้น (investigate) และเร่ิมให้ยาละลายล่ิมเลือด (thrombolytic medication)

แต่ต้องทำในสถาบันท่ีมีประสาทศัลยแพทย์และมีเคร่ือง CT scan ในกรณีผู�ป่วยมีอาการมาต้ังแต่ 4.5-72 ช่ัวโมง 

ให้พิจารณาตามแผนภูมิท่ี 3

Sudden onset of focal neurological deficit suspicious of stroke

Onset < 4.5 hr. Onset  4.5-12 hr.

Stroke fast track

Yes

Yes

Yes

hemorrhage

Normal/early ischemic leision***

Consider endocascular treatment if 
• onset < 6 hr with suspected anterior circulation stroke

• onset < 12 hr with suspected basilar thrombosis

Consider indications and 
contraindications for 

IV thrombolysis

Onset < 4.5 hrAppropriate
treatment

Non-stroke

Non contrast CT

Non contrast CT

Stroke

Refer

No No

No Clinical
improvement

Ischemic stroke

ให้การรักษา acute 
ischemic stroke

ตามขนาดของสมองขาดเลือด
และ general management**

Non-stroke /
hemorrhage

Appropriate
treatment

Onset 12-72 hr.

Basic life support (airway, breathing, circulation) and capillary blood glucose 
to exclude hypoglycemia and Emergency Lab (CBC, BUN, Cr, Electrolyte, coagulogram, EKG)

Ability to transfer 
to appropriate center 
to obtain reperfusion

therapy within 
time limit

Facility to investigate 
and start reperfusion therapy 

(IV-rt-PA)/ endovascular 
treatment
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* ขนาดของสมองขาดเลือดจากภาพ CT scan (Size of infarction by CT)

1. Non lacunar infarct with midline shift

2. Non lacular infarct without midline shift

3. Brainstem/ cerebellar infarct

4. Lacunar infarct

5. Stroke with undetected abnormality of CT brain

** General management

• Avoid antihypertenstive drug except SBP > 220 mmHg / DBP > 120 mmHg

• Avoid interavenous glucose solution

• Control BS 140-180 mg/dl in hyperglycemic patient

• Treatment of concomitant conditions

*** Early ischemic brain lesion

• Loss of grey-white differentiation

• Effacement of cortical sulci

• Basal ganglion structures obstruction

• Loss of insular ribbon

การดูแลทั่วไป (Genearl management)

1. เฝ้าระวังการหายใจผิดปกติ และให้ O2 therapy ควรให้มีระดับ O2 saturation > 94%

2. แนะนำการใส่ท่อช่วยหายใจและเคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วยท่ีมีระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือมีการหายใจผิดปกติ

3. ติดตามกราฟแสดงการเต้นของหัวใจแบบต่อเน่ืองเพ่ือเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นพล้ิวและหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอ่ืนท่ีอาจเป็น

อันตรายต่อชีวิตอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงแรก

4. หลักการให้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมองตีบหรืออุดตันในระยะเฉียบพลันท่ีไม่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด

4.1 ความดันซิสโตลิก (SBP)  ≤ 220 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันไดแอสโตลิก (DBP) ≤ 120 มิลลิเมตรปรอท

ไม่ต้องให้ยาลดความดันโลหิตยกเว้นผู้ป่วยในกรณีดังต่อไปน้ี

• ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure)

• หลอดเลือดเอออติกแตกเซาะ (aortic dissection)

• กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute myocardial ischemia)

• ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) 

• ภาวะ hypertensive encephalopathy

4.2 ความดันซิสโตลิก > 220 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโตลิก 121-140 มิลลิเมตรปรอท โดยวัด

ห่างกันอย่างน้อย 20 นาที 2 คร้ัง ให้การรักษาโดย

•  Captopril 6.25-12.5 มิลลิกรัมทางปาก ออกฤทธ์ิภายใน 15-30 นาที อยู่ได้นาน 4-6 ช่ัวโมง หรือ
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• Nicardipine 5 มิลลิกรัม/ชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ ในช่วงแรกให้ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ

นาน 1-2 นาที แล้วปรับขนาดยาจนได้ความดันโลหิตตามเป้าหมาย (ลดลง 15%) โดยเพ่ิมขนาดยาคร้ังละ 2.5 มิลลิกรัม

/ชั่วโมง ทุก 5-15 นาที ขนาดยาสูงสุด คือ 15 มิลลิกรัม/ชั่วโมง

• Labetalol 10 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำช้าๆ ใน 1-2 นาที ถ้าไม่ลงสามารถให้ซ้ำได้อีกหน่ึงคร้ัง หรือหยดทาง

หลอดเลือดดำขนาด 2-8 มิลลิกรัมต่อนาที (ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน) เป้าหมายของการปรับลดความดัน ควรเป็น

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ความดันโลหิตลดลงมาร้อยละ 15 ของความดันโลหิตเริ่มต้น

4.3 ความดันไดแอสโตลิก > 140 มิลลิเมตรปรอท ด้วยการวัด 2 ครั้งติดต่อกันใน 5 นาที ให้

• Nitroprusside 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที ทางหลอดเลือดดำในช่วงต้น แล้วติดตามการวัดความดันโลหิต

อย่างต่อเน่ือง ปรับขนาดยาทีละน้อย จนกระท่ังได้ระดับความดันโลหิตตามต้องการ (ลดลง 10-15%) ยาจะออกฤทธ์ิ

ภายใน 1-5 นาที หรือ

• Nitroglycerine 5 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำตามด้วย 1-4 มิลลิกรัม / ชั่วโมง

• ถ้าไม่มียาดังกล่าวข้างต้นอาจพิจารณาการใช้ยาในหัวข้อที่ 4.2 แทนได้

*ไม่ควรใช้ยา Nifedipine อมใต้ล้ินหรือทางปากเน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะควบคุมผลของยาได้แน่นอนและไม่สามารถ

ปรับลดยาได้หากเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำตามมา 

4.4 ในกรณีท่ีผู้ป่วยได้รับยาละลายล่ิมเลือด (IV rt-PA) ควรควบคุมความดันโลหิต ไม่ให้เกิน 180/105 มิลลิเมตร

ปรอท โดยการใช้ยาตามข้อ 4.2 หากผู้ป่วยมีประวัติความดันโลหิตสูงอยู่เดิมและได้รับยารักษามาก่อนสามารถหยุด

ยาท้ังหมดได้และใช้เกณฑ์การรักษาตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นยกเว้นยากลุ่ม β-blocker ท่ีใช้รักษากล้ามเน้ือ

หัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในระยะยาวอาจพิจารณาเร่ิมยาลดความดันโลหิต

ได้หลังจากเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันไม่น้อยกว่า 48-72 ชั่วโมงและมีภาวะทางระบบประสาท

คงที่โดยการให้ยาลดความดันโลหิตเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วย 

ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำ (ความดันซิสโตลิก <100 มิลลิเมตรปรอทหรือความดัน ไดแอสโตลิก <70 มิลลิเมตรปรอท)

ให้รักษาตามสาเหตุให้สารน้ำประเภท isotonic solution หรือ 0.9% NaCl และพิจารณาให้ยาเพ่ิมความดันโลหิต

ในกรณีที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

5. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำข้ึนอยู่กับภาวะสมดุลของน้ำในร่างกายในกรณีท่ีขาดน้ำแนะนำให้ Isotonic solution โดยเฉพาะ

0.9 % NaCl หลีกเล่ียงการให้สารน้ำท่ีมีน้ำตาลและ Free water ควรปรับให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลของน้ำ

6. พิจารณางดอาหารและน้ำ (nothing per oral/NPO) ในกรณีผู้ป่วยซึม มีภาวะสมองขาดเลือดขนาดใหญ่ (large infarction)

หรือมีภาวะสมองบวม มีแนวโน้มที่จะได้รับการผ่าตัด

7. ควรประเมินการกลืนก่อนพิจารณาให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากทุกคร้ังเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสำลัก 

8. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระหว่าง 80-140 มิลลิกรัม / เดซิลิตรในผู้ป่วยปกติและ 140-180 มิลลิกรัม / เดซิลิตร

ในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ทั้งนี้ควรให้การรักษาในกรณีที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 60 มิลลิกรัม / เดซิลิตร  



36

 9. กรณีที่มีไข้ (>37.5°C) ควรทำการลดไข้โดยอาจให้ยาลดไข้พร้อมทั้งหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุ

10. ให้ยาป้องกันชักและระวังชัก ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการชัก ไม่ควรให้ยากันชักก่อนเกิดอาการชักหรือเพ่ือป้องกันการชัก

(prophylactic antiepileptic drug)

11. รักษาโรคอื่น ๆ ร่วมกันไป เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย 

12. ควร admit ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit)

ดูแลรักษาโดยทีมสหวิชาชีพและมีแผนการรักษา (stroke care map) เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถตรวจ

พบอาการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความพิการและลดอัตราตายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

13. ในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวได้เป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด deep vein thrombosis ควรเฝ้าระวังการเกิดภาวะน้ีและ

ปอ้งกันโดย early mobilization หรือทำ passive exercise หรืออาจพิจารณาให้ intermittent pneumatic compression

 
การรักษาในระยะเฉียบพลัน (Acute treatment) ใน 48 ชั่วโมงหลังมีอาการ 

1. ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelets) 

ให้ aspirin 300-325 มิลลิกรัมต่อวันภายใน 48 ชั่วโมง ยกเว้น

          • Large infarct with midline shift 

          • แพ้ยา aspirin อาจพิจารณาให้ยาต้านเกล็ดเลือดตัวอ่ืน เช่น cilostazol 200 มิลลิกรัมต่อวัน การให้ยาต้านเกล็ดเลือด

            สองชนิดร่วมกัน คือ clopidogrel 300 มิลลิกรัม loading dose ตามด้วย clopidogrel 75 มิลลิกรัมต่อวัน

           ร่วมกับ baby aspirin ต่อเน่ืองกัน 21 วันอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วย TIA ท่ีมี ABCD score ≥ 4 หรือผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

           จากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันที่มี NIHSS ≤ 3 ในกรณีที่มีภาวะเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดโดยที่ได้

           รับยา aspirin อยู่แล้ว ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะด้ือยาแอสไพริน (aspirin resistance) อาจพิจารณาใช้ clopidogrel

           75 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ cilostazol 200 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ aspirin 25 มิลลิกรัมร่วมกับ extended release

           dipyridamole 200 มิลลิกรัม 2 เม็ดต่อวันแทน ในกรณีท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือด (thrombolytic therapy) ไม่ควรให้

           aspirin หรือยาต้านเกล็ดเลือดอื่น ๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา 

2. การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (intravenous thrombolysis)  

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง ท่ีมีข้อบ่งช้ีและไม่มีข้อห้ามควรได้รับยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ 

3. การรักษาด้วย endovascular treatment เป็นทางเลือกหน่ึงในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน หาก

ผู้ป่วยอาการไม่ดีข้ึนหลังให้ยา rt-PA ทางหลอดเลือดดำร่วมกับมีข้อบ่งช้ีหรือมีอาการของสมองขาดเลือดภายใน 6 ช่ัวโมง

ร่วมกับพบภาวะหลอดเลือดสมองส่วนต้นตีบหรืออุดตัน (ICA / proximal MCA occlusion or severe stenosis) หาก

อยู่ท่ีมีขีดความสามารถเพียงพอในการทำ endovascular therapy หรือสามารถส่งต่อไปยังสถาบันท่ีทำได้ภายในเวลาท่ี

กำหนด แนะนำให้ประเมินผู้ป่วยเพื่อทำ endovascular therapy ทันที 

4. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วย acute stroke เนื่องจากหลักฐานข้อมูลยังไม่

เพียงพอ แต่อาจพิจารณาใช้ในกรณีต่อไปนี้

           • cardio-embolic stroke

           • cerebral venous thrombosis 

           • extracranial carotid หรือ vertebral dissection 

5. Neuroprotective agents ปัจจุบันไม่มียาตัวใดที่มีหลักฐานว่ามีประโยชน์ชัดเจน

6. ยาอื่น ๆ พิจารณาให้ตามสาเหตุ เช่น immunosuppressive drug ใน vasculitis เป็นต้น 

7. รับผู้ป่วยไว้รักษาใน stroke unit เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการและอัตราตาย 
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การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง (Work up for Etiology of Stroke)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

Blood test: FBS, CBC, lipid profile (total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL), BUN, Creatinine, electrolyte,

liver function test, PT, PTT, INR, urine exam เพ่ือประเมิน baseline condition

ในรายท่ีสงสัย neurosyphilis อาจพิจารณาเจาะ VDRL, FTA-ABS, TPHA 

Cardiac work up : CXR, EKG

 พิจารณา cardiac monitoring อย่างน้อย 24 ช่ัวโมงเพ่ือค้นหาภาวะ Atrial fibrillation 

ในกรณีที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ

Echocardiogram / transesophageal echocardiogram, Holter monitoring (option)

ในกรณีท่ีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 45 ปีและไม่มีหลักฐานว่ามีล่ิมเลือดอุดตันท่ีมาจากหัวใจและไม่มีปัจจัยเส่ียงท่ีสำคัญในการเกิด

atherosclerosis เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่

           • ESR

           • ANA profile 

           • Coagulogram, protein C, protein S, antithrombin III, anticardiolipin, lupus anticoagulant,

           homocysteine, (factor V leiden, prothrombin gene mutation เป็น option)

           • Vascular work up

           • Anti HIV

การตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่สงสัยภาวะการตีบตันของหลอดเลือดแดงสมองส่วนภายนอกและภายในกระโหลกศีรษะให้

พิจารณาส่ง vascular work up 

           • Carotid duplex ultrasonography 

           • Transcranial Doppler ultrasonography 

           • Magnetic resonance angiography

           • Computerized angiography 

           • Cerebral angiography
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แผนภูมิที่ 4 การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (1)

ประเมินเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

NIHSS score

เริ่มโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น
(2) และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ

ประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะหลังเฉียบพลัน (3)

ประเมินปัญหา ความบกพร่อง

และสูญเสียสมรรถภาพ (4)

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับรุนแรงที่มีการ

พยากรณ์โรคและการฟื้นตัวไม่ดี (5)

ผู้ป่วยที่สมควรได้รับโปรแกรมฟื้นฟู

สมรรถภาพ (7)

มีระบบการดูแลต่อเนื่องทางการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน หรือไม่ (8)

จำหน่ายและแนะนำป้องกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองซ้ำ (9)

เข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาล

ส่งต่อให้ดูแลต่อเนื่องฟื้นฟู

สมรรถภาพในระดับชุมชน (8)

ให้คำแนะนำและโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(6)/

ติดตามดูแลต่อเนื่อง

ประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

• ปัญหาการกลืนผิดปกติและการสำลัก

• ภาวะขาดสารอาหารและน้ำ

• การเกิดแผลกดทับ

• ความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน

• ปัญหาความผิดปกติของการขับถ่าย

• ความเจ็บปวด

• การพลัดตกหกล้ม

• การชัก

การประเมินเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

• ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

• โรคร่วม

• ระดับความรู้สึกตัว

• ประเมินการกลืนเบื้องต้น

• ประเมินผิวหนังและแผลกดทับ

• ประเมินความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน

• ประเมินการเคลื่อนไหว

• การสนับสนุนทางจิตใจจากครอบครัวและผู้ดูแล

ไม่

ไม่

ไม่ ไม่

ใช่

ใช่

ใช่
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คำอธิบาย 

(1) โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (Acute stage) 

หมายถึง ระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจนกระทั่งอาการคงที่ระยะนี้มักเกิดอาการอัมพาตขึ้นทันทีมักจะใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง

ปัญหาสำคัญในระยะนี้ ได้แก่ อาการหมดสติ มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ระบบหายใจและการทำงานของหัวใจ

ผิดปกติ เป็นระยะท่ีต้องคงสภาพหน้าท่ีสำคัญของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเพ่ือรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ 

(2) โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น 

หมายถึง การให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเบื้องต้น ได้แก่ การทำกายภาพบำบัด โดยการจัดท่านอนที่เหมาะสม

(Bed positioning) การบริหารข้อต่อเพ่ือป้องกันข้อติดยึด (Range of motion exercise) การทำกายภาพบำบัดทรวงอก

(Chest rehabilitation therapy) การทำกิจกรรมบำบัดโดยการประเมินการกลืนเบ้ืองต้น และการกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขน

และมือทำกิจวัตรประจำวันเบ้ืองต้น เป็นต้น 

(3) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลังเฉียบพลัน (Post acute stage)

หมายถึง ระยะท่ีผู้ป่วยเร่ิมมีอาการคงท่ีโดยความรู้สึกตัวไม่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวลงส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-14 วัน

(4) การประเมินปัญหาความบกพร่องและการสูญเสียสมรรถภาพ 

       4.1 การประเมินการเคล่ือนไหวและการรับความรู้สึก

       • การประเมินประสาทส่ังการ (motor function assessment) 

       • การประเมินประสาทรับความรู้สึก (sensory assessment)

       • การควบคุมการประสานงานการเคล่ือนไหว (coordination)

       • พิสัยการเคล่ือนไหวของข้อ (range of motion)

       • ความตึงตัวของกล้ามเน้ือ (muscle tone) 

       4.2 การประเมินการทำกิจกรรม

       • กิจวัตรประจำวันพ้ืนฐาน Barthel Index, Occupational Performance Profile

       • กิจวัตรประจําวันแบบมีอุปกรณ์ (Instrumental ADL) 

       • กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

       4.3 การประเมินการส่ือความหมาย 

       4.4 การประเมินการกลืน 

       4.5 การประเมินสติปัญญาและการรับรู้ (cognitive and perception assessment) 

       4.6 การประเมินการควบคุมการขับถ่าย (Bowel and bladder function)

       4.7 การประเมินปัญหาเร่ืองการเจ็บปวด (Pain)

       4.8 การประเมินสภาวะทางจิตใจ

       4.9 การประเมินสภาพครอบครัว สังคม และสภาวะแวดล้อม

       * รายละเอียดของการประเมินข้ึนกับดุลยพินิจและศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล 
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(5) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระดับรุนแรงที่การพยากรณ์การฟื้นตัวที่ไม่ดี 

โรคหลอดเลือดสมองระดับรุนแรงประเมินตามคะแนน NIHSS แรกรับ> 20/42 คะแนน ร่วมกับมีปัจจัยท่ีบ่งการพยากรณ์

การฟื้นตัวที่ไม่ดี Poor predictors for functional recovery ได้แก่ 

       • อายุมากกว่า 65 ปี

       • ระดับความรู้สึกตัวต่ำ (low level of consciousness)

       • รอยโรคในสมอง 2 ข้าง bilateral lesion

       • โรคหลอดเลือดสมองเป็นซ้ำ

       • มีภาวะละเลยร่างกายข้างที่อ่อนแรงอย่างมาก (severe neglect)

       •  มีระดับการรับรู้และเชาว์ปัญญาผิดปกติ (impair cognition)

       • มีโรคร่วมทางอายุรกรรมที่รุนแรงและควบคุมได้ยาก เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

       • มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (Bladder and bowel incontinence)

       • มีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อความหมายแบบ Global aphasia

       • ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองช้า (delay in medical care and rehabilitation)

       • การทรงตัวในท่านั่งไม่ดี (Poor sitting balance) 

* การประเมินขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์หรือผู้ให้การรักษา โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างระดับความรุนแรงของโรคหรือ

พยาธิสภาพและปัจจัยที่บ่งการพยากรณ์การฟื้นตัวที่ไม่ดี

** ช่วงเวลาที่ฟื้นฟูสมรรถภาพได้ดีที่สุดคือ 3 เดือนแรกหลังจากเกิดอาการ 

(6) โปรแกรมการดูแลที่บ้าน

       6.1 การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

       เช่น การจัดท่าที่เหมาะสม การออกกำลังกายบริหารข้อต่อ การฝึกทรงตัวในท่านั่ง เป็นต้น 

       6.2 การดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

       6.3 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ 

       6.4 การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน

       6.5 การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

(7) ผู้ป่วยที่สมควรได้รับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ คือ

       • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือการสูญเสียสมรรถภาพอย่างน้อย 1 ด้าน (ข้อ 4) เช่น ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการ

       ทำกิจกรรม ด้านการสื่อความหมาย เป็นต้น ที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตหรือเข้าสังคม

       • สามารถฟ้ืนฟูให้ดีข้ึนได้ตามศักยภาพด้วยโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือ

       การแก้ไขการพูด

       • ผู้ป่วยต้องมีความพร้อมในการได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้แก่ สามารถทนการฝึกตามโปรแกรมท่ีกำหนด

       ได้ ไม่มีความบกพร่องด้านระดับความรู้สึกตัวการเรียนรู้และความจำที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก



41

 (8) ระบบการดูแลต่อเนื่องทางการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน (Community-based rehabilitation, CBR)

       8.1 โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีศักยภาพในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือ มีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด หรือเจ้าหน้าท่ี

       โรงพยาบาลท่ีได้รับการอบรมเร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข หรือ

       เจ้าหน้าท่ีอ่ืน เป็นต้น โดยเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวสามารถให้บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

       ได้ทั้งแบบในสถานพยาบาลและที่บ้าน 

       8.2 ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มีศักยภาพ คือ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องการฟื้นฟู

       สมรรถภาพ เช่น พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน เป็นต้น โดยเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว

       สามารถให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งแบบในสถานพยาบาลและที่บ้าน

       8.3 ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) หรือ

       บุคคลอื่นที่ได้รับการอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

       แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนและที่บ้าน



42

เอกสารอ้างอิง

1. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Lango DL, Jameson JL,  Loscalzo J, editors. Harrison’s   manual of

    internal medicine 19th ed. New York: McGrawHill Education Medical; 2016.

2. กรมการแพทย์. แนวทางการประเมินสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1. นนทบุรี. 2561.

3. อัมพร กรอบทอง. โรคหลอดเลือดสมอง. ใน: ธวัช บูรณถาวรสม, สมคิด ปิยะมาน, บรรณาธิการ. ฝังเข็มร่วมรักษาโรค

    เล่ม 1. พิมพ์คร้ังท่ี 1. นนทบุรี: สาวิณีการพิมพ์; 2557. หน้า 46-72.

4. ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, บัณฑิตย์ พรหมเคียมอ่อน. การฝังเข็ม รมยา เล่ม 4 (การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง). กรุงเทพฯ:

    ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2555.

5. กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์ไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์ แผนไทยและ

    การแพทย์ทางเลือกในคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: 

    สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)จำกัด; 2559.

6. ธวัช บูรณถาวรสม, บัณฑิตย์ พรหมเคียมอ่อน, วลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร. คู่มือการบันทึกเวชระเบียน และการให้รหัส

    สำหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการแพทย์แผนจีน. นนทบุรี: สาวิณีการพิมพ์; 2559.

7. ธวัช บูรณถาวรสม, บัณฑิตย์ พรหมเคียมอ่อน, วลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร. บัญชีรหัส กลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้าน

    การแพทย์แผนจีน. นนทบุรี: สาวิณีการพิมพ์; 2559.

8. พรพิมล มาศสกุลพรรณ, ทิพยรัตน์ ศฤงคารินกุล, กาญจนา ร้ิวทอง, พรทิพย์พา ธิมายอม, พรพิมล วิเชียร ไพศาล.

     แนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพลส จำกัด; 2559.

9. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่ง เฉียบพลัน

    (Intermediate Care).คู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามแผนพัฒนาระบบ

    บริการสุขภาพ. สมุทรสาคร: บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จำกัด; 2562.

10. ลือชา วนรัตน์, ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน . การจัดการและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ ฝังเข็ม. ใน:

     ลือชา วนรัตน์, ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน, บรรณาธิการ. ฝังเข็ม รมยา เล่ม 1. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:

     องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2551. หน้า 256-63.

11. Ghani RA, Shamsuddin S, Abdullah Z, Halim NHA. Good practice guideline on acupuncture In post

      stroke and chronic pain management.Malaysia:Traditional &complementary Medicine Division Ministry

      of Health Malaysia; 2010.

12. McCulloch M, Nachat A, Schwartz J, Casella-Gordon V, Cook J.Acupunctur Safety in Patients 

      Receiving Anticoagulants: A Systematic Review. Perm J 2015;19 (1):68-73

13. Jungtae Leem. Does acupuncture increase the risk of bleeding in patients taking warfarin. Integr 

      Med Res 2015 Jun; 4(2):119-21



43

14. AACP(2017) Safe Practice Guidelines for Acupuncture Physiotherapists. Acupuncture 

      Association of Chartered Physiotherapists. Peterborough.

15. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, ธน ธีระวรวงศ์. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์. 

      กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2562

16. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง สำนักงาน 

      กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2557



44

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



45

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



46

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



47

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



48

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



49

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



50

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



51

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



52

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



53

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



54

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



55

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



56

NOTE

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................






