




 ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547 ไดใ้ห ้

ความหมายของวชิาชพีกายภาพบ าบดัไวว้า่ 

 "เป็นวชิาชพีทีก่ระท าตอ่มนุษยเ์กีย่วกบัการตรวจประเมนิ 

การวนิิจฉยั และการบ าบดัความบกพรอ่งของรา่งกาย ซึง่เกดิ

เน่ืองจากภาวะของโรคหรอืการเคลือ่นไหวทีไ่ม่ปกต ิการ

ป้องกนั การแกไ้ข และการฟ้ืนฟูการเสือ่มสภาพความพกิาร

ของรา่งกาย รวมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพรา่งกายและจติใจ ดว้ย

วธิกีารทางกายภาพบ าบดั หรอืการใชอ้ปุกรณท์าง

กายภาพบ าบดั" 



 การท ากายภาพบ าบดัเพือ่รกัษาอาการโรค

ปวดเข่า ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย, การใชเ้คร ือ่งมอื

เพือ่ใหค้วามรอ้น, ความเย็น, เคร ือ่งไฟ้ฟ้าใหค้วาม

รอ้นลกึ, เคร ือ่งเลเซอร ์เพือ่บรรเทาอาการปวด 

อกัเสบ เป็นตน้ 



 การใชแ้ผ่นประคบรอ้น - เย็น 



 การใชเ้คร ือ่งอลัตรา้ซาวด ์(Ultrasound)  



การใชเ้คร ือ่งไฟฟ้าคลืน่ความรอ้นลกึ 

 (Short Wave Diathermy) 





 HIGH INTENSITY LASER 

โรงพยาบาลลานนาใชเ้ครือ่งเลเซอรก์ าลงั

สูง ทีใ่หป้ระสทิธภิาพในการรกัษาด ีและมี

ความปลอดภยั  



ผลการรกัษาทางคลนิิก : 

• ชว่ยในเร ือ่งของการเพิม่

การไหลเวยีนเลอืด  

• ลดอาการปวด บวม อกัเสบ

ไดด้ที ัง้อาการของ

กลา้มเนือ้ เสน้เอน็ และขอ้

ตอ่  



• กระตุน้การท างานของเอนไซม ์

ภายในเนือ้เยือ่ โดยใชไ้ดท้ ัง้ใน

ระยะบาดเจบ็เฉียบพลนัและ

เร ือ้รงั  

• ใชเ้วลาในการรกัษาน้อย และ

ชว่ยลดจ านวนคร ัง้ในการรกัษา

ของผูป่้วยไดเ้รว็ขึน้ 

***ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับรเิวณทีใ่ชใ้นการ

รกัษา และอาการของผูป่้วยรว่มดว้ย*** 



 อาการบาดเจบ็โดยทัว่ไปจะมไีด ้2 ลกัษณะ คอื  

• อาการเฉียบพลนั (Acute symptom) คอื อาการที่

เกดิขึน้ทนัท ีหรอื อย่างรวด เรว็ และมกัรกัษาไดห้าย

ไดภ้ายใน 2-3 สปัดาห ์แตอ่าจมอีาการอยู่ไดน้าน ถงึ

ประมาณ 3 เดอืน ท ัง้นีข้ึน้กบัสาเหตุ เชน่ จากการตดิ

เชือ้ตา่งๆ  เป็นตน้ 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/


• อาการเร ือ้รงั (Chronic symptom) คอื อาการที่

เป็นมานาน มกันานเกนิ 3-6 เดอืน อาการมกัเป็น

ไม่มาก แตไ่ม่หายไป อาจมอีาการตอ่เน่ืองหรอื

เป็นๆหายๆ ซึง่ถา้ไม่ไดร้บัการรกัษา อาการจะ

คอ่ยๆรุนแรงขึน้เร ือ่ยๆ 



 ผลขา้งเคยีงจากการรกัษา : 

- อาจมเีลอืดค ัง่ในบรเิวณทีท่ าการรกัษา หรอืเกดิจ า้เลอืด 

- อาจท าใหก้ารรบัความรูส้กึลดลงหรอืไวกวา่ปกต ิ

 จ านวนคร ัง้ในการรกัษา : 

- ระยะบาดเจบ็เฉียบพลนั สามารถรกัษาไดต้อ่เน่ืองทุกวนั 

- ระยะบาดเจบ็เร ือ้รงั สามารถรกัษาได ้2-3 คร ัง้/สปัดาห ์



1.กลุ่มโรคปวดคอ ปวดรา้วลงแขน (Cervicobrachial 

syndrome) 

2.กลุ่มโรคปวดไหล่ (Painful shoulder - impingement 

syndrome, tendonitis, rotator cuff injury) 

3.อาการบวม อกัเสบของถุงน ้าในขอ้ตอ่ (Bursitis) 

4.อาการปวดขอ้ศอก (Epicondylitis radialis / ulnaris) 

5.กลุ่มโรคปวดหลงั (Low back pain - disc herniation) 

6.กลุ่มโรคปวดเข่า ขอ้เข่าอกัเสบ (Patellofemoral pain 

syndrome, knee arthritis) 



7. อาการปวดหรอืเกรง็กลา้มเนือ้ (Muscle strain, 

muscle spasms) 

8. มจีุดกดเจบ็ (Trigger points) 

9. โรครองช า้ มอีาการอกัเสบใตฝ่้าเทา้ ปวดสน้เทา้ 

(Plantar fasciitis / heel spur) 

10. ขอ้เทา้แพลง (Ankle sprain - tibiotarsal 

distortion) 

11. แผลหายชา้ (Open wounds) เชน่ แผล

เบาหวาน, แผลกดทบั เป็นตน้ (จะตอ้งเป็นแผลสะอาด 

ไม่มกีารตดิเชือ้) 



1.บรเิวณใกลด้วงตา (Eye area – possible retina 

damage) 

2. บรเิวณเนือ้รา้ย หรอืโรคมะเรง็ (Tumorous 

disease or cancer) 

3.  บรเิวณทีม่โีลหะในรา่งกาย (Metalic implants) 

4.ผูป่้วยทีใ่ส่ประสาทหูเทยีม (Cochlear implants) 

5.  ไดร้บัการฉายรงัสบีรเิวณตอ่มไรท้่อ (Irradiation 

of endocrine glands) 



6. มไีข ้(Patients with febrile conditions) 

7. โรคลมชกั (Epilepsy) 

8. หญงิต ัง้ครรภ ์(Pregnancy) 

9. บรเิวณผวิทีม่รีอยสกัหรอืกระ (Tattoos or 

freckles) 

10. บรเิวณทีม่กีารรบัรูค้วามรูส้กึลดลง 

(Sensational deficit in the treatment 

area) 



1. ใหผู้ร้บับรกิารทุกท่านผ่านการตรวจ และวนิิจฉยัโรคจากแพทย ์

ของโรงพยาบาลลานนาก่อน 

2. เมือ่ส่งปรกึษาทีแ่ผนกกายภาพบ าบดั นกักายภาพบ าบดัจะท าการ

ซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย และประเมนิอกีคร ัง้วา่สามารถใชก้าร

รกัษาดว้ยเคร ือ่ง High Intensity Laser ไดห้รอืไม่ (ตามขอ้บ่งชี ้

ขอ้หา้มใช/้ขอ้ควรระวงัในการใชเ้คร ือ่งมอืนี)้ 



3. ส าหรบัผูป่้วยสทิธปิระกนัสงัคม  

นกักายภาพบ าบดัจะใหก้ารรกัษาดว้ยเคร ือ่งมอื

พืน้ฐานอืน่ๆทางกายภาพบ าบดักอ่น หาก

ผูร้บับรกิารมคีวามประสงคต์อ้งการใชเ้คร ือ่ง 

High Intensity Laser จะมสี่วนเกนิทีต่อ้งช าระ

คา่บรกิารเอง 



4. ผูร้บับรกิารและนกักายภาพบ าบดั สวมใส่

แวน่ตาป้องกนัเลเซอรข์ณะรกัษา 

5. หากพบความผดิปกตภิายหลงัจากการ
รกัษา ใหแ้จง้แกน่กักายภาพบ าบดัทนัท ี



สิง่ส าคญัคอื ผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองโดยการป้องกนัการกลบัมา

เป็นซ า้ใหน้อ้ยหรอืชา้ทีสุ่ดเพือ่ใหผ้ลการรกัษาในคร ัง้ถดัไปดี

ขึน้ เชน่ คร ัง้แรกมอีาการปวดอยู่ทีค่ะแนน 7/10 เมือ่รกัษาเสรจ็แลว้

อาการปวดลดลงเหลอืที ่3/10 



หากผูป่้วยปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทยแ์ละนกั

กายภาพบ าบดั กจ็ะชว่ยคงสภาพของอาการปวดไม่ใหเ้พิม่ขึน้ 

เมือ่กลบัมารกัษาในคร ัง้ถดัไปจะไดไ้ม่ตอ้งไปเร ิม่การรกัษา

อาการปวดที ่7/10 แตเ่ร ิม่รกัษาอาการปวดที ่3/10 จากนัน้

คอ่ยๆ ลดลงจนหายปวดหรอืสามารถควบคุมไม่ใหอ้าการปวด

ซ า้อกี ท ัง้นีต้อ้งอาศยัความรว่มมอืท ัง้นกักายภาพบ าบดัและตวั

ผูป่้วย 




