
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา 

ผูปวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต  

(Stroke) 
บุษราภรณ  ธนสลีังกูร  

สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 





(1) คําจํากัดความ 
การแพทยแผนไทย 

 โรคอัมพฤกษ อัมพาต เกิดจากลมอุทธังคาวาตาและ

ลมอโธคมาวาตาพัดระคนกัน 

อัมพาต  

มีอาการออนแรงของ

กลามเน้ือแขน-ขา ไม

สามารถขยับไดซีกใดซีก

หน่ึง ลิ้นแข็งพูดไมชัด ปาก

เบ้ียว 
 

 

อัมพฤกษ  

มีอาการออนแรงของกลามเนื้อ

แขน-ขา แตสามารถขยับได

ระดับหนึ่ง หรือหยิบจับสิ่งของ

ที่มีนํ้าหนักตามปกติไมได เปน

โรคที่คลายคลึงกับอัมพาต แต

อาการนอยกวา 

 



(2) เกณฑคัดกรองเขารับรกัษา  
1. ความดันโลหติ - SBP 90-160 มิลลเิมตรปรอท  - DBP 60-100 มิลลเิมตรปรอท 

2. ชีพจร 60-100 คร้ัง/นาท ี

3. อุณหภูมินอยกวา 38 องศาเซลเซยีส 

4. Pt. หายใจไดดวยตนเอง ไมใชอุปกรณการชวยหายใจ หายใจไมเร็ว (< 25 คร้ัง/นาท)ี ไมมี

ลักษณะหายใจหอบ หรือหายใจลําบาก คาความอิ่มตัวของออกซเิจนในเลอืด (spO2) > 94 %      

5. ไมมีภาวะเสี่ยง ไดแก ภาวะตดิเช้ือ ไมมีโรคตดิตอรุนแรง โรคหัวใจ ภาวะขอหรือกระดูกเคลื่อน/

แตก/หัก มะเร็งตําแหนงที่จะทําหัตถการ  

6. ตรวจไมพบภาวะเลอืดออกงาย ไมมีจ้ํา/ รอยฟกชํ้า/ จุดเลอืดออกใตผวิหนัง/ มีเลอืดออก หาก

เจาะ INR ตองอยูในเกณฑปกต ิคอื 2-3  

7. ตามดุลยพินิจของแพทย 



(3) เกณฑสงตอแพทยแผนปจจุบัน  
1. มอีาการแทรกซอนทางระบบประสาท  

2. หายใจลําบาก มภีาวะหอบหดืกําเรบิ คาความอิ่มตัวของออกซเิจนในเลือด (spO2) 

< 95% หนาซดี  

3. รมิฝปากเขยีว หนาเขยีว ตองใชอุปกรณชวยหายใจ หรอืหายใจเร็ว ≥ 25 ครั้ง/นาท ี 

4. มอีาการเจ็บแนนหนาอก  

5. อุณหภูมิ ≥ 38 องศาเซลเซยีส  

6. ความดันโลหติ หลังจากนอนพักแลวอยางนอย 30 นาที 

 - SBP > 160 มลิลเิมตรปรอท หรอื  

 - DBP > 100 มลิลเิมตรปรอท      

7. ชพีจร < 60 ครั้ง/นาท ีหรอื > 100 ครั้ง/นาท ีหรอืคลําแลวชพีจรลักษณะผดิปกต ิ

8. มภีาวะแทรกซอนอื่น ๆ ตามดุลยพนิจิของแพทย      

 



(4) การตรวจวินิจฉัย 
1. การซักประวัติ  

 ขอมูล เหตุผล 

ธาตุเจาเรือน มักเกิดในกลุมของผูที่มวีาโยธาตุ (ธาตุลม) เปนเจาเรอืน  

ธาตุสมุฏฐาน สัมพันธกับวาโยธาตุ (ธาตุลม) จากลมอุทธังคาวาตาและลม อโธคมาวา

ตาพัดระคนกัน  

อุตุสมุฏฐาน  ฤดูฝน (วสันตฤดู) พกัิดวาตะ เปนสมุฏฐานของวาโยธาตุ (ธาตุ

ลม)  

อายุสมุฏฐาน ชวงอายุ 32ปถงึสิ้นอายุขัย พกัิดวาตะ  

กาลสมุฏฐาน ชวงเวลา 14.00-18.00 น. และ 02.00-06.00 น.  

ประเทศสมุฏฐาน ลักษณะภูมปิระเทศแบบที่เปนน้าํฝน โคลนตม มฝีนตกชุก 

(ประเทศเย็น)  

มูลเหตุการเกดิโรค   - กระทบความเย็นเปนเวลานานๆ   

- การรับประทานอาหารมากเกิน โดยเฉพาะอาหารรสมันจัด หวาน

จัด จนเกิดภาวะอวน  

- การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนประจํา  

- การอดนอน/ทํางานเกินกําลังพักผอนไมเพยีงพอ   



2.  การตรวจรางกาย 

 2.1 การประเมินลักษณะท่ัวไป 

 2.2 การตรวจรางกายทางหัตถเวช 

 



(5) การรักษาและฟนฟสูภาพ 

5.1 การรักษาดวยยาสมุนไพร 

-ชวงตน ใหยา “รสสุขุม” ประมาณ 2- 3 วัน เพื่อปรับลม 

 



ชวงกลาง  
 ใหยา “รสสุขุมรอน” เปนหลัก เพื่อชวยกระตุนธาตุไฟ 

เสริมธาตุไฟ 



ชวงปลาย  
  ใหยา “รสรอน” เพ่ือปรับลมและบํารุงธาตุใหบริบูรณ 





5.2 การรักษาทางหัตถเวช 

5.3 การอบสมุนไพร 

5.4 การประคบสมุนไพร 



(6) คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อการสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสภาพ 

1. ฝกออกกําลัง 

2. งดสิ่งเสพตดิ  

3. งดอาหารแสลง  

4. รับประทานที่ชวยใหหลอดเลอืดสะอาด  

5. ดื่มนํ้าสะอาดวันละ 8 –10 แกว  

6. ไมนอนทับแขน ขา ขางที่เปน  

7. ไมควรนอนดกึ หรอืทํางานเกนิกําลัง 

8.ทําจติใจใหสบายผองใส 

9.หลกีเลี่ยงการอยูในสถานที่ๆ  

มอีากาศเย็นเกนิไป 



(7) การประเมินผลและติดตามผลการรกัษา 

1. ความสามารถในการปฏิบติักิจวัตรประจําวนั 

(Activity daily living) ของผูปวย  

2. กําลังของกลามเน้ือ (Motor power)   

3. ระดับความปวด 



  

 

ผลการทดสอบฤทธิ:์ ยาหอมนวโกฐ & ยาหอมอินทรจักร 
 ความดันโลหิต   เพิ่ม 

 (28% & 17%, 45 min., dose 4 g/kg) 

  

 อัตราการเตนของหัวใจ         เพิ่ม 

 (24-42% & 12-50%, 20-30 min., dose 2.5-62.5 mg/kg) 

  

 แรงบีบตวัของหัวใจ   เพิ่ม 

 (2-24% & 22-60%, 20-30 min., dose 2.5-62.5 mg/kg) 

  

 การไหลเวียนเลือดที่สมอง  เพิ่ม 

 (25-33% & 25%, 40 min., dose 2-4 g/kg) 

   ระบบไหลเวียนโลหิต 

ความเปนพิษ:   พิษเฉยีบพลัน 

ปอนสารสกัดขนาด 1 - 5 ก/กก 

ไมมีหนูตาย และไมพบความผดิปกต ิ  
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