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กายภาพบ าบดั (Physical therapy) 

 

  เป็นวชิาชพีทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพของประชาชน ทัง้ในแง่สง่เสรมิ, 

ป้องกนั, รักษา และฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจ โดยชวิธิตีามหลกัวทิยาศาสตร ์และเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทาง

กายภาพบ าบดั  เชน่  การออกก าลงักายเพือ่การรักษา, การรักษาดว้ยการดดั – ดงึ, การใชเ้ครือ่งไฟฟ้า, ความรอ้น 

– ความเย็นในการรักษา  โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพและมคีวามสามารถในการท างานของร่างกาย

อยา่งเต็มที ่ ซึง่ปัจจุบนันีง้านกายภาพบ าบัดจะแบง่ออกเป็นสายงานตา่งๆ ดงันี้ 

          1. กายภาพบ าบดัดา้นระบบกระดกูและกลา้มเนื้อ  เชน่  ผูป่้วยทีม่ปัีญหาขอ้ตดิเคลือ่นไหวร่างกายไม่สะดวก

, มอีาการปวดทีม่สีาเหตจุากความผดิปกตขิองระบบกระดกูและกลา้มเนือ้, การออกก าลงักายทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการ

บาดเจ็บจากการท างาน, ผูป่้วยกระดกูหักและหรอืไดรั้บการผา่ตดั รวมถงึผูท้ีม่คีวามพกิารจากการสญูเสยีอวัยวะ 

          2. กายภาพบ าบดัดา้นระบบประสาท  ไดแ้ก ่ ผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการเคลือ่นไหวหรอืผูท้ีม่ปัีญหาจากการ

ชว่ยเหลอืตนเองในชวีติประจ าวนั ซึง่มสีาเหตจุากความผดิปกตขิองระบบประสาท  เชน่  ผูป่้วยอมัพาต, ผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง, ผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาทางการเคลือ่นไหว  เชน่  สมองพกิารแตก่ าเนดิ, ผูป่้วยพารก์นิสนั รวมถงึ

ผูป่้วยทีป่ระสบอบุัตเิหตทุีท่ าใหส้มองหรอืไขสนัหลงัไดรั้บบาดเจ็บ 

          3. กายภาพบ าบดัดา้นระบบทรวงอก (ปอดและหัวใจ)  ผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการหายใจหรอืการท างานของ

หัวใจ  เชน่  ผูป่้วยโรคปอดทีม่เีสมหะคัง่คา้งหรอืเกดิการตดิเชือ้, ผูป่้วยโรคหัวใจ รวมถงึผูป่้วยทัง้กอ่นและหลงั

ผา่ตัด 

          4. กายภาพบ าบดัดา้นกฬีา  เชน่  การดแูลรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพนักกฬีาทัง้กอ่นและหลงัการแขง่ขนั 

          5. กายภาพบ าบดัในชมุชน  เป็นงานกายภาพบ าบดัทีเ่นน้การท างานในเชงิรุก เพือ่ใหก้ารดแูลประชาชนได ้

อยา่งทัว่ถงึ  ไมว่า่จะเป็นผูส้งูอาย ุหรอืผูพ้กิารทีด่อ้ยโอกาสไมส่ามารถเดนิทางมารักษาทีโ่รงพยาบาลได ้การให ้

ค าแนะน าแกป่ระชาชนในงานสง่เสรมิการออกก าลงักายในชมุชน 

          6. งานกายภาพบ าบัดดา้นอืน่ๆ  เชน่  การออกก าลงักายในสตรตีัง้ครรภท์ัง้กอ่นและหลงัคลอด, การดแูล

ผูป่้วยเบาหวาน 

การรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

          การดแูลรักษาผูป่้วยในแตล่ะรายนัน้ขึน้อยูก่ับปัญหา ซึง่นักกายภาพบ าบัดไดซ้ักประวัต ิตรวจร่างกาย และ

วนิจิฉัยโรคอยา่งถกูตอ้ง 

          

1. Manual therapy 

          การรักษาดว้ยการใชม้อืในการปรับโครงสรา้งของขอ้ตอ่กระดกู กลา้มเนือ้ และเสน้ประสาทใหอ้ยูใ่นสภาวะ

ต าแหน่งทีเ่หมาะสมกบัการรักษาและการใชง้าน ซึง่ตอ้งอาศัยความรูเ้กีย่วกบักายวภิาคศาสตรส์รรีะวทิยา ซึง่มี

เทคนคิหลายเทคนคิ  เชน่ 

                         Medilization  :  เป็นการขยับขอ้ตอ่ใหห้ายจากการตดิขัดหรอือาการเจ็บปวด 

                         Manipulation  :  เป็นดดั / ขยับขอ้ตอ่อย่างเร็วและแรง แตอ่ยูใ่นชว่งการเคลือ่นไหวสัน้ๆ 

เพือ่ใหข้อ้ตอ่ขยับเขา้ทีท่ีค่วรจะเป็น 

                         Mucle energy  :  เป็นเทคนคิทีใ่หผู้ถู้กรักษาเกร็งกลา้มเนือ้เบา เพือ่จัดใหข้อ้ตอ่กลับสู่

ต าแหน่งทีค่วรจะเป็น 

                         Mulligan technique  :  เป็นเทคนคิการขยับเหยือ่ขอ้ตอ่  โดยใหผู้ถ้กูรักษาเคลือ่นไหวตาม

ดว้ย 

                         Strain and counter strain technique or Position release  :  เป็นการจัดทา่เพือ่ให ้

กลา้มเนื้ออยูใ่นทา่ทีส่บาย 

                         Massage  :  การนวดกดจุดและผ่อนคลาย 

                         Craniosacral therapy  :  เป็นเทคนคิทีผ่่อนคลายลดการตงึของระบบประสาท 

                         Lymphatic drainage  :  เป็นเทคนคิเพือ่ชว่ยลดการไหลเวยีนของระบบน ้าเหลอืง 

                         Fascial release  :  เป็นเทคนคิเพือ่ลดการตงึรัง้ของพังผดื 
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2. Exercises 

         การออกก าลงักาย เป็นวธิกีารรักษาทางกายภาพบ าบัดอย่างหนึง่ทีม่กีารศกึษา และพัฒนาความรู ้และ

น ามาใชใ้นการเรยีนการสอนทางกายภาพบ าบัด ซึง่การออกก าลงักายทีเ่หมาะสม และถกูตอ้งกบัอาการของผูรั้บ

การรักษาแตล่ะคน ซึง่จะสามารถท าใหอ้าการเจ็บปวดทเุลาและดขีึน้ได ้

3. Modalities 

          การใชเ้ครือ่งมอืในการรักษา เพือ่กระตุน้เซลลข์องร่างกาย สง่เสรมิใหอ้ยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสมกบัการ

ท างาน 

                          - การใชค้ลืน่เสยีงในการรักษา (Ultrasound) 

                          - การใชเ้ครือ่งดงึหลงั – ดงึคอ (Traction) 

                          - การใชค้วามรอ้น – ความเย็นในการรักษา 

                          - การใชก้ระแสไฟฟ้าในการรักษา 

ภาวะโรคทีส่ามารถรบัการรกัษาทางภายภาพบ าบดั 

1. ผูป่้วยระบบประสาท 

                          - ผูป่้วยอัมพฤต อมัพาต (Stroke, Brain injury, Cord injury) 

                          - ผูป่้วยพารก์นิสนั (Parkinson’s disease) 

                          - ผูป่้วยเด็กสมองพกิารตัง้แตก่ าเนดิ (Cerebral palsy) 

2. ผูป่้วยระบบกระดกูและกลา้มเนือ้  

                          - กลุม่อาการปวดคอ ปวดบอ่ (Neck pain) 

                          - กลุม่อาการปวดชาจากกระดกูคอเลือ่น (C-Spondylosis) 

                          - กลุม่อาการชาจากเสน้ประสาทถูกกดทับ (Nerve compression) 

                          - กลุม่อาการจากหมอนรองกระดกูเสือ่ม (Spondylosis) / เคลือ่น (Herniated disc) 

                          - กลุม่อาการปวดชาจากกระดกูสนัหลงัเคลือ่น (Spondyl disthesis) 

                          - กลุม่อาการปวดหัวไหล ่(Shoulder pain), ขอ้ไหลต่ดิ (Frozen shoulder) 

                          - กลุม่อาการปวดกลา้มเนื้อขอ้ศอก (Tennis elbow, Gofer’s elbow) 

                          - กลุม่อาการปวดมอื, นิว้มอื (CTS, Trigger finger) 

                          - กลุม่อาการปวดขอ้เขา่ (Knee pain, Osteoarthritis) 

                          - กลุม่อาการขอ้เทา้, สน้เทา้ (Ankle sprain, Plantar fascialtis) 

                          - กลุม่อาการปวดกลา้มเนื้อจากการท างาน (Muscle sprain) 

                          - กลุม่อาการกลา้มเนือ้อักเสบเรือ้รัง (Myofascial pain syndrome) 

                          - กลุม่ผูป่้วยกระดกูหัก ใสเ่ฝือก / ดามเหล็ก (Fracture) 

3. ผูป่้วยระบบทรวงอก ปอด และหวัใจ 

                          - ผูป่้วยกอ่นและหลงัผ่าตดั 

                          - ผูป่้วยปวดอดุฟันเรือ้รัง (COPD) 

                          - ผูป่้วยปอดอักเสบ (Pneumonia) 

(ขอ้มลู:  สมาคมกายภาพบ าบัดแหง่ประเทศไทย) 
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