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Principles and specific methods of musculoskeletal treatment 

ในการรักษาโรคทางออรโธปดิกส มีหลักในการรักษาใหญ ๆ คือ หลักการรักษาทั่ว ๆ ไปซึ่งเปน
หลักการรักษาที่ไมไดแตกตางจากการรักษาโรคทางสาขาอื่น สวนหลักการรักษาอกีชนิดหนึ่งคือ การรักษา
เฉพาะของโรคทางออรโธปดิกสนั้น มีความแตกตางเฉพาะจากสาขาอืน่ ๆ  ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไป 
 
General principles of treatment 

เปนหลักการทั่ว ๆ ไปในการรักษาโรคทุก ๆ ชนิด กลาวโดยรวมแลวในการรักษาทั่วไปมีหลักการ
รักษาที่คลายคลึงกันในทกุสาขาของการแพทย ซ่ึงประกอบดวยหลักการยอย ๆ ดังนี ้
 

1. Do no harm  
จุดเริ่มตนของการรักษา คือ เมื่อเร่ิมการรักษาแลวตองไมทําใหผลที่เกิดจากการรักษานั้น ๆ แยลง หรือ

ทําใหปญหาทีผู่ปวยมีอยูแลวเปนมากขึ้น เชน ผูปวยมีกระดูกสันหลังสวนคอหัก ความหวังดีทีจ่ะรีบเคลื่อนยาย
ผูปวย โดยไมมีความระวังเพียงพอ หรือมีความเขาใจในโรคไมเพียงพอ อาจทําใหกระดกูสวนทีห่ักเคลื่อนที่
แลวเกดิการบาดเจ็บตอระบบประสาทขึ้นได นอกจากนั้นแลว ในการรักษาผูปวย ตองไมสรางปญหาใหม 
เพิ่มเติมจากภาวะความเจ็บปวยเดิมใหกับผูปวย เชนทําใหเกิดขอแทรกซอนขึ้นในขณะรักษา  
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2. Base treatment on an accurate diagnosis and prognosis 
ในการรักษาโรคทุกชนิด มคีวามจําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบวาผูปวยเปนโรคอะไร และมีการพยากรณ

โรคเปนอยางไร การที่จะทราบการวินิจฉยัที่ถูกตอง มีความจําเปนที่แพทยตองมีพื้นฐานความรูที่เพียงพอ และ
สามารถซักประวัติ ตรวจรางกาย และสงตรวจผูปวยเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการวินิจฉยัที่เหมาะสม และการรักษา
ที่ถูกตอง ในการรักษาโรคทุกโรค หากแพทยทราบการพยากรณของโรคเปนอยางดแีลว ก็ทําใหสามารถบอก
ความเปนไป หรือระยะเวลาการหายของโรคแกผูปวยได และเปนการสรางความเชื่อถือของผูปวยตอแพทย
มากยิ่งขึ้น เชน ผูปวยมาพบแพทยดวยเร่ืองปวดขอเขา จากการซักประวัติและตรวจรางกายพบวาเขาไดกับโรค
ขอเขาเสื่อม ซ่ึงในขณะตรวจ แพทยจะตองทราบเปนอยางดีวาผูปวยมีอาการอยูในระยะใดของโรค และมี
ทางเลือกการรักษาวิธีใดบาง ผลของการรักษาของแตละวิธีนาจะเปนอยางไร ขณะเดียวกันแพทยตองแจงให
ผูปวยทราบวา โรคที่ผูปวยเปนอยูเปนโรคที่จัดอยูในประเภทใด ในกรณีนี้ โรคดังกลาวเปนโรคที่เกี่ยวของกับ
ความถดถอยของรางกาย (degenerative disease) ซ่ึงการพยากรณโรค คือ อาการจะบรรเทาจากการรักษา แต
ไมสามารถทําใหโรคหายขาดได 
 

3. Select treatment with specific aims 
ในการรักษาโรคแตละโรค หรือในการรกัษาโรคเดียวกัน แตการรักษาในระยะของโรคที่ตางกัน มี

ความแตกตางกันได ทั้งนี้ขึน้อยูกับวาเปาหมายของการรักษาเปนอยางไร เชน เมื่อเปรียบเทียบผูปวยที่เปนโรค
ขออักเสบจากการติดเชื้อ กบัผูปวยที่เปนโรคขออักเสบจากโรคเกาท (gouty arthritis)  แมวาทั้ง 2 ชนิดมีการ
อักเสบภายในขอเหมือนกนั แตสาเหตุและขบวนการการอักเสบแตกตางกัน และการรักษาจึงแตกตางกันโดย
ส้ินเชิง  ตัวอยางโรคทีก่ารรักษาแตละระยะไมเหมอืนกัน เชนการรักษาผูปวยที่เปนมะเร็งของกระดูกในระยะ
แรกเริ่ม ยอมมีเปาหมายใหสามารถกําจัดเซลลมะเร็งออกจากรางกายไดหมด และหวังผลถึงขั้นหายได แตถา
ผูปวยเปนมะเร็งในระยะทาย การรักษามีเปาหมายคือ พยุงสภาวะตาง ๆ ของรางกายใหดําเนินไปไดดวยดี และ
ใหผูปวยสามารถประกอบภารกิจเทาที่รางกายสามารถทําได จนกวาผูปวยเขาสูชวงทายสุดของชีวิต   
 

4. Cooperate with the laws of nature 
เนื่องจากแพทย ไมสามารถทําใหผูปวยทุกรายหายจากภาวะเจ็บปวยหรือหายจากโรคอยางเปนปกติ

ไดเสมอ บางครั้งส่ิงที่แพทยทําหรือรักษาผูปวย อาจทําไปดวยความคาดหวังวาจะทําใหผูปวยดีขึ้นอยางรวดเรว็ 
แตก็อาจไมไดเกิดผลตามความคาดหมายได โรคหลาย ๆ โรคจําเปนตองอาศัยขบวนการซอมแซมตัวเองและ
การปรับตัวของรางกายมาเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหผูปวย เชน ผูปวยที่มีกระดกูหัก การผาตัดซึ่งเปนเปนเพยีง
การชวยทําใหกระดกูอยูชิดตดิกัน หรืออยูในตําแหนงทีต่องการ และทําใหกระดูกบริเวณทีห่ักไมเคล่ือนไหว 
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แตในการเกดิกระดกูเชื่อมตดิกันนัน้ รางกายจําเปนตองอาศัยกลไกธรรมชาติ ซ่ึงใชเวลาตอไปเปนระยะเวลา
หนึ่ง ดังนั้นการผาตัดดามโลหะจึงเปนการชวยใหกระดูกอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม และหลังจากนัน้ 
ขบวนการซอมแซมตัวเองของรางกายจะทาํใหกระดูกติดเชื่อมกันเองในเวลาที่เหมาะสม จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่แพทยตองทราบขบวนการเปลี่ยนแปลงของรางกายในการซอมแซมตัวเองจนหายดี  

บางกรณี ภาวะโรคหรือการเจ็บปวยของผูปวยมีความรนุแรงมาก จนอาจทําใหผลของการรักษาไม
เหมือนกับสภาวะเดิมของผูปวยกอนการเจ็บปวยนั้น เชน การผาตัดดามโลหะในผูปวยที่มกีระดกูหักชนิดแตก
ละเอียด (comminution) มักไมสามารถทําใหผลการรักษาเหมือนสภาวะเดิมดังทีผู่ปวยตองการ และในการ
รักษาผูปวยทีม่ีกระดกูหักชนิดนี้ดวยการผาตัดยังอาจมีปญหาเรื่องกระดูกไมตดิ หรือติดชามากได เนื่องจากใน
การผาตัดทุกครั้งตองเอากอนล่ิมเลือดในบริเวณที่มกีระดูกหกัออก เพือ่ทําใหมองเหน็บริเวณผาตัดชัดเจน และ
จัดเรียงกระดกูสวนที่หกัใหเขาที่ไดดีขึ้น แตกอนล่ิมเลือดเหลานี้เปนสารตนตอสําคัญในการเกิดขบวนการ
ซอมแซมของรางกายที่ทําใหกระดูกติด จึงเปนเหตุใหการรักษาในผูปวยที่มกีระดกูหักรุนแรงเชนนี้ แพทยมัก
เลือกการรักษาโดยการทําผาตัดบริเวณกระดูกหกัใหนอยที่สุด เพื่อจะไดไมไปขัดขวางกลไกทางธรรมชาติใน
การซอมแซมตัวเอง 
 

5. Realistic and practical in treatment 
แพทยทกุทานควรเลือกวิธีทีน่ํามารักษาผูปวย ซ่ึงเปนวิธีที่มีความมาตรฐาน และมีการใชอยาง

แพรหลาย และมีรายงานผลของการรักษาในตํารา หรือ วารสารทางการแพทยอยางชัดเจน บางวิธีของการ
รักษาที่ไมเปนที่รูจัก หรือเปนที่ยอมรับทัว่ไป แพทยที่จะเลือกรักษาวิธีนั้น ๆ ตองแสดงใหเห็นวาได
ผลการรักษาดจีริง โดยการยนืยันวิธีทางวทิยาศาสตรชัดเจนกอนแลววาใหผลการรักษาดีจริง นอกจากนั้นแลว 
วิธีการรักษาโรคที่นํามาใช ก็ควรเปนวิธีทีไ่มสลับซับซอนมาก เชน ไมเปนวิธีที่ทําไดเฉพาะในหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรเทานั้น และทีสํ่าคัญซึ่งแพทยควรตระหนกัไวเสมอ คือวิธีการรักษานัน้ไมทําใหส้ินเปลืองมากเกิน
ความจําเปน มคีวามเหมาะสมกับเศรษฐานะของผูปวย 
  

6. Select treatment for patient as an individual 
ผูปวยทุกรายทีเ่ปนโรคชนิดเดียวกัน ไมจําเปนตองไดรับการรักษาที่เหมือนกันหมดทุกขั้นตอน ผูปวย

บางรายอาจมคีวามเหมาะสมในรายละเอียดบางอยางที่แตกตางกันไป เชน ผูปวยเปนโรคขอเขาเสื่อมและเขา
โกงออก ที่มอีาการปวดมาก และแพทยประเมินแลวเห็นวาจําเปนตองรักษาดวยวธีิผาตัด แตแพทยสามารถมี
ทางเลือกการรักษาวิธีปลีกยอยไดดังนี้ คือ ถาผูปวยที่ยังมอีายุนอย คือไมเกิน 60 ป สภาพทั่วไปของรางกาย
แข็งแรง ทํางานหนกั สภาพการสึกของขอจากภาพถายทางรังสียังอยูในเกณฑไมมากนัก อาจมีความเหมาะสม
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ในการรักษาโดยวิธีผาตัดชนดิจัดแนวกระดูกขาใหม (high tibial osteotomy) ในขณะที่ผูปวยบางรายที่ อายุ
มาก คือเกิน 60 ป เดินนอย ทํางานเบา สภาพการสึกของขอจากภาพถายทางรังสียังอยูในเกณฑมากพอสมควร 
สมควรรักษาโดยวิธีผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม (total knee replacement) 
 
Specific methods of treatment 

โรคหลายโรคมีปญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงของโรค นอกจากตองการการรักษาโรคโดยทั่ว ๆ ไป
แลว มีความจาํเปนตองใหการรักษาที่เฉพาะเพื่อแกปญหาโรคนั้น ๆ ดวย ซ่ึงแพทยจําเปนตองตระหนกัและมี
วิธีการพิเศษทีจ่ะทําใหผูปวยหายหรือบรรเทาจากภาวะโรคที่เปนอยูโดยตรง โดยใชการรักษาที่เปนวิธีเฉพาะ 
ดังมีรายละเอยีดดังนี ้ 

 
1. Psychological considerations 

เปนการรักษาที่มองผูปวยและโรคที่เกิดขึน้เปนองครวม ซ่ึงปกติในการรักษาโรคแมจะเปนโรคเฉพาะ
แพทยจําเปนตองมีมุมมองการรักษาผูปวยในลักษณะรักษาผูปวยทั้งคน การที่มุงดูแลรักษาเฉพาะสวนของ
รางกายที่เกดิการเจ็บปวยนั้น โดยไมไดคํานึงส่ิงอ่ืน ๆ อาจเกิดผลกระทบตามมาได โดยเฉพาะทางดานจิตใจ 
ซ่ึงหากเกดิขึ้นแลวจะสงผลใหผูปวยไมหาย หรือไมบรรเทาจากโรคอยางที่ควรจะเปนได   

Socrates ไดกลาวไวตั้งแตกอนครสิตกาลวา ผูปวยทุกรายที่มาพบแพทย ตองไดรับการประเมินภาวะ
ทางจิตใจที่สัมพันธกับอาการของผูปวยอยางมีแบบแผน และควรจะตองไดรับการอธิบาย และใหความมั่นใจที่
อาจชวยใหผูปวยหายจากภาวะโรคไดอยางเหมาะสม การที่แพทยสามารถใหความมั่นใจเรื่องผลการรักษาตอ
ผูปวยไดอยางเหมาะสมนั้น แพทยจําเปนตองมีทั้งเวลาใหผูปวย และมปีระสบการณในการรักษาเปนอยางดี  

โดยปกตแิลวความกังวลของผูปวยตอการเจ็บปวยมักจะมากกวาที่แพทยคิด และผูปวยแตละราย
ตองการคําอธิบายและความมั่นใจที่มีรายละเอียดไมเหมอืนกัน แพทยหลายทานที่ประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ มักมคีุณสมบัติขอนี้เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากความรูความสามารถ การที่แพทยบอก
กลาวผูปวยเพยีงสั้น ๆ วา ไมเปนอะไรมากมายและไมตองรับการรักษา แตอาจทําใหผูปวยถึงกบัเขาใจผิดวา
ภาวะที่ผูปวยเจ็บปวยนั้นรุนแรงจนรักษาไมได  
 

2. Therapeutic drugs 
ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นตอระบบกระดกูและกลามเนื้อของรางกาย อาจเปนการเพียงการเจ็บปวยทาง

กายภาพ ซ่ึงไมจําเปนตองใชยาที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน ในผูปวยที่มีกระดกูหัก หรือ ที่มีเอ็นขอมืออักเสบ 
กลไกการหายเกิดจากการที่เนื้อเยื่อและขอสวนนั้น ๆ ไดพักตัวไมเคล่ือนไหวเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให
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ขบวนการการซอมแซมของรางกายโดยธรรมชาติดําเนินไปโดยดี ในกรณีเหลานี้ บทบาทของแพทยที่มีในการ
รักษา คือ ชวยประคับประคอง และสงเสริมใหขบวนการหายนัน้เปนไปโดยเหมาะสม เชน ใสเฝอกใหกระดกู 
หรือเนื้อเยื่อทีอั่กเสบนิ่ง หรือ ผาตัดจัดเรียงกระดกูที่หักใหเขาที่ ตัวอยางนี้อาจไมมีความจําเปนในการใหยาที่มี
ความเฉพาะตอกระดูกทีห่ัก หรือ เอ็นที่อักเสบเลย แตอยางไรก็ตาม การใหยารักษาแกผูปวยเหลานี้ อาจมี
ประโยชนในเรื่องการบรรเทาอาการเจ็บปวดของผูปวยในขณะที่อาการสภาพทางกายภาพของผูปวยยังไมกลับ
สูภาวะปกติ นอกจากนี้ ความเจ็บปวยบางชนิด ผูปวยมีความจําเปนที่จะตองไดรับยาที่มีความจาํเพาะสําหรับ
การรักษา เชน โรคกระดกูบาง (osteoporosis) โดยผูปวยตองไดรับยาที่เพิ่มการสะสมของแคลเซียม หรือลด
การทํางานของเซลล osteoclast กลุมยาทีใ่ชในการรักษาโรคทางออรโธปดิกส แบงเปนหัวขอดังตอไปนี ้

 
•Analgesics 

ยากลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการลดการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในชวงเวลาตั้งแตแรกเริม่ที่
รางกายเกดิความผิดปกติ แตยากลุมนี้ไมมีความเฉพาะเจาะจงในการรกัษา ดังนั้น เมื่อพิจารณาใชยาในกลุมนี้
แลว ก็ควรที่จะหาสาเหตุที่ทาํใหผูปวยเกดิการเจ็บปวย และใหการรักษาที่เฉพาะรวมไปดวย ยากลุมนี้มีลําดับ
ของประสิทธิภาพของยาตั้งแตนอยไปยังประสิทธิภาพสูง และราคาตั้งแตยอมเยาจนถึงราคาแพง ยาที่นิยมใช
อยางแพรหลายในการบรรเทาอาการปวดอยางปลอดภยั และราคายอมเยา คือ acetaminophen ซ่ึงมีความ
ปลอดภัยสูงกวา aspirin สวนยาแกปวดทีป่ระสิทธิภาพสูงสุดไดแกกลุม narcotics ซ่ึงเปนยาเสพติด และอาจมี
ผลขางเคียงที่อันตรายได เชน morphine จึงควรใชเมื่อมีขอบงชี้ที่เหมาะสม และดวยความระมัดระวัง กรณีที่
ผูปวยไดรับยากลุมนี้ชนิดฉีดเขาเสนเลือด หรือเขากลามเนื้อ หลังจากทีผู่ปวยไดรับยาแลวแพทยควรดูแลผูปวย
อยางใกลชิดตอไปอีกระยะหนึ่ง จนแนใจวาไมมีความผิดปกติโดยเฉพาะการหายใจ และการรูสึกตัว นอกจาก
ยาแกปวดดังกลาวแลว ในปจจุบันมยีาที่นยิมใชเพื่อแกปวด อันเนื่องมาจากฤทธิ์ตานการขบวนการอักเสบ คือ
กลุมยา nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซ่ึงจําหนายทัว่ไปในทองตลาด   
 

•Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
ในชวงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษที่ผานมา ยากลุม nonsteroidal anti-inflammatory (NSAIDs) ไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในการใชรักษาโรคในกลุม musculoskeletal disorders ในปจจุบันมยีากลุมนี้อยูใน
ทองตลาดมากมาย กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมนี้ คอืตานการอักเสบที่เกิดขึ้นกบัเนื้อเยื่อ โดยการชวย
ขบวนการตอตานการสรางสาร prostaglandins ทําใหอาการเจ็บปวดหายหรือบรรเทาลง อยางไรก็ตาม การใช
ยากลุมนี้อาจทาํใหเกิดขอแทรกซอนจากยาไดหลายอยาง โดยเฉพาะ gastrointestinal ulceration และ volume 
retention เนื่องจากยากลุมนีม้ีฤทธิ์ของ cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor ในระยะหลังนี้ มียาชนิดใหม ๆ 
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ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเนนการลดผลขางเคียงดังกลาว โดยเนนออกฤทธิ์ตอตานเฉพาะ cyclooxygenase-2 (COX-2)  
แตก็ทําใหยาราคาแพงขึ้นมาก อยางไรกต็ามผลของการรักษาโดยใหยากลุม NSAIDs ในเรื่องการลดหรือ
บรรเทาการเจบ็ปวดไมไดมปีระสิทธิภาพเดนกวาการรักษาโดยยากลุม simple analgesics เชน acetaminophen 
 

•Corticosteroids 
ยาในกลุม corticosteroids นี้เปนยาประเภท anti-inflammatory drug ที่มีประสิทธิภาพของยาสูงสุด มี

ประโยชนใชในการควบคุมการอักเสบของเนื้อเยื่อที่รุนแรง ซ่ึงควบคุมดวยยาอื่นๆ ไมสําเร็จ โดยเฉพาะโรคที่
เปน systemic disease เชน rheumatoid arthritis แตเนื่องจากยากลุมนี้คลายกับ 2 กลุมแรก คือ ทําใหอาการปวด
บรรเทา แตไมไดแกสาเหตขุองโรค ดังนั้นเมื่อใชเปนระยะเวลานาน จึงทําใหเกิดผลขางเคียงตอรางกายอยาง
มากมาย หรือกรณีที่ตองบรหิารยาในขนาดที่สูงขึ้น ทําใหผลขางเคียงมากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งทีต่องใชยากลุม
นี้ดวยความระมัดระวัง และมีการตรวจประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง 

การใชยากลุมนี้ชนิดที่เปนยาฉีดเฉพาะที ่ มีประโยชนมากในการรักษาการอักเสบของเสนเอ็นหรือ
ผังผืด (tenosynovitis) หรือภาวะ bursitis ไดเปนอยางดี แตอาจทําใหเกิดขอแทรกซอนที่รุนแรงตามมาได
เชนกัน โดยอาจทําใหเกิดเสนเอ็นบริเวณที่ไดรับการฉีดยาเกดิการเปอย และขาดในเวลาตอมาได ซ่ึงพบได
บอยบริเวณเอน็รอยหวาย (tendo achilles) หรือเนื้อเยื่อบริเวณขางเคยีงที่ฉีดยาฝอตัว (subcutaneous atrophy) 
หรือมีสีของผิวหนังผิดปกตไิด ดังนั้นแพทยผูที่เลือกใชยาชนิดนี้ จําเปนตองมีความรูทางกายวภิาคเปนอยางด ี
และมีประสบการณในการฉดียาเฉพาะที่อยางเพยีงพอ โดยเฉพาะรูตําแหนงที่ถูกตอง และขนาดยาที่เหมาะสม
ในการฉีดยาแตละบริเวณทีม่ีการอักเสบ 

 
•Chemotherapeutic agents 

ยากลุม chemotherapeutic agents หมายถงึยาที่ใชรักษาโรคเฉพาะเจาะจง เชน ยากลุม antibiotics ซ่ึง
นํามารักษาภาวะการติดเชื้อ ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis) 
และ การติดเชื้อของขอ (septic arthritis) หรือยากลุม bisphosphonate ซ่ึงนํามาใชรักษาโรคกระดูกบาง 
นอกจากนี้ยังหมายถึงยากลุม cytotoxic agent ซ่ึงเปนยาที่ใหการรกัษากลุมโรคมะเร็งเพื่อหวังผลในการเพิ่ม
อัตราการมีชีวติอยูรอด (survival rate) ของผูปวย ยาเหลานี้ควรใชเมื่อผูปวยไดรับการวินจิฉัยที่ถูกตองแลว 
และบริหารยาตามขนาด รวมถึงระยะเวลาใหยาตามคําแนะนําอยางเครงครัด  
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•Vitamin 
ในผูปวยที่เกดิ systemic disease บางโรค มีสาเหตุอันเนื่องจากการขาด vitamin หลักสําคัญของการ

รักษาโรคเหลานี้จึงมีความจาํเปนตองใชยากลุม vitamin เชน  vitamin C รักษาโรค scurvy หรือ vitamin D 
นํามาใชในการรักษาโรค vitamin D-deficiency rickets หรือนํามาใชเปนยารวมในการรักษาโรคกระดูกบาง 
(osteoporosis) ในผูปวยสูงอายุ เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีการสังเคราะห vitamin D ไดนอยลงเมื่ออายุมากขึ้น 
 

•Specific drugs 
ยาบางชนิด ตวัอยางเชน colchicine เปนยาที่มีความเฉพาะสําหรับใชในการรักษาโรคเกาท (gout) ซ่ึง

มีคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวของเซลลเม็ดเลือดขาว รายละเอียดของโรคและการรักษาไมไดกลาวถึงในที่นี ้
 

3. Orthopedic apparatus and appliances 
เครื่องมือและวิธีการในการรักษาทางออรโธปดิกสมีมานาน ตั้งแตสมัยที่ยังไมสามารถใหยาสลบ

ผูปวยได และพัฒนาไปบางตามความเปลีย่นแปลง แตกย็ังพบวาทั้งเครื่องมือและวิธีการหลาย ๆ วธีิที่ใชในการ
รักษาความผิดปกติของระบบกระดกูและโครงสราง ซ่ึงมีมานานแลวยังคงใชอยูตราบจนปจจบุัน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

•Rest 
การพัก หรือ ลดการเคลื่อนไหวของรางกายสวนใหญ เปนวิธีการรกัษาที่เกาแกหลายรอยปมาแลว 

ความผิดปกตหิลาย ๆ ชนิด ไมวาผูปวยทีม่ีกระดกูหัก หรือผูปวยที่มขีออักเสบ กลามเนื้อ หรือเสนเอ็นอักเสบ 
มีความจําเปนตองไดรับการหยุดพัก หรือลดการเคลื่อนไหวของโครงสรางนั้น ทั้งนี้การพักนีต้องมีเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใหรางกายบางสวนเคลื่อนไหวนอยลง และสามารถซอมแซมสวนที่ไดรับบาดเจ็บใหกลับสู
ภาวะปกต ิ 

แตอยางไรก็ตามการที่ผูปวยพักเปนเวลานานเกินไปทําใหเกิดผลเสียตอรางกายไดกลาวคือ ทําใหเกิด 
1. กลามเนื้อออนแรง (muscle atrophy) เปนผลใหเกดิภาวะเสยีสมดุลของ nitrogen และเกดิ 

generalized weakness ได 
2. กระดกูบาง (osteoporosis)  เปนผลจากการที่ระบบกระดกูและกลามเนือ้ไมไดใชงานตอเนื่อง

เปนเวลานาน (disuse atrophy) และมีการเพิ่มอัตราการขับ calcium ออกจากรางกาย ทําให 
calcium ในรางกายลดลง 
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3. เกิดโรคหลอดเลือดดําอุดตัน (deep vein thrombosis) โดยเฉพาะผูปวยที่มีอัตราเสี่ยงจากมี
ปญหาของระบบแข็งตัวของเลือดเปนปจจัยเดิมอยูแลว ซ่ึงภาวะนีอ้าจเกิดแทรกซอนที่เปน
อันตรายคือ  pulmonary embolism ตามมาได 

4. แผลจากการกดทับ (pressure sore) มักเกิดกับผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่มีภาวะทุโภชนาการ ผูปวย
ที่มีโรคเบาหวาน โรคของหลอดเลือด หรือผูที่มีรางกายผอม และจําเปนตองใหผูปวยเหลานี้
นอนพักเปนเวลานาน 

5. ขอติดขัด (joint contracture) เกิดเปนผลกระทบจากการปลอยใหขอตออยูในทาใดทาหนึ่ง
นานเกนิไป สวนใหญมักพบกับขอนิ้วมือ หรือขอเทา ทําใหขออยูในทาผิดปกติ และเหยยีด
หรืองอไมเต็มที่ตามปกต ิ

ดังนั้นการพิจารณาใหผูปวยพัก ควรใหสวนของรางกายที่ไมไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บไดเคล่ือนไหวอยางพอสมควร และควรปรับเปลีย่นสภาพของผูปวยใหรับกบัสภาพความเจ็บปวยของ
รางกาย เชนผูปวยที่มีกระดูกตนขาหัก ไมสามารถเดินได แตหากวาแพทยพิจารณาแลววาบางชวงของการ
รักษาสามารถใหผูปวยนั่งรถเข็นได ก็จะชวยใหผูปวยไดเคล่ือนไหวรางกาย และลําตัวอยูในทาตั้งตรง ทําให
ผูปวยมีความเปนปกติของรางกายไดระดบัหนึ่ง หรือผูปวยที่มกีระดกูแขนหัก ก็ไมมีความจําเปนตองนอนอยู
บนเตียง สามารถรักษาโดยการทําใหกระดูกสวนแขนทีห่ักอยูนิ่ง ๆ โดยการใสเฝอกได วิธีการทีท่ําใหกระดูก
สวนที่หกัหรือบาดเจ็บอยูนิ่งนี้เรียกวา immobilization 
  

•Immobilization 
คือวิธีการทําใหกระดูกหรือสวนเฉพาะของรางกายอยูนิ่งเฉพาะสวนนัน้ แตสวนอื่นซึ่งไมเกี่ยวของ 

สามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ การทําใหเกิดภาวะนี้มหีลายวิธี ดังตอไปนี ้
 

Splinting 
เปนการพยุงเพื่อใหบางสวนของ extremity ของรางกายที่ผิดรูปราง หรือมีอาการปวด บวมมาก อยูนิ่ง

นิยมใชวิธีนี้สําหรับการดูแลเบื้องตน ในผูปวยที่มกีระดกูชิ้นยาวหกั (fracture of long bone) กระดกูสันหลังหัก 
(spinal fracture) การพยงุชั่วคราวนี ้ ทําใหผูปวยไมปวดบริเวณทีก่ระดกูหักและมีการหดตัวที่ผิดปกติของ
กลามเนื้อ และเปนการปองกันภยัอันตรายที่อาจเกดิขึ้น ถากระดูกชิ้นที่หักเกิดการเคลื่อนที่จากตําแหนงที่
ปลอดภัย 
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ภาพที่ 1 แสดง splinting แบบชั่วคราว โดยใชแผนไมพยุงกระดกูหนาแขงสวนปลายที่หักใหอยูนิ่ง 
 

Continuous traction  
เปนการใชแรงดึง extremity สวน distal ของรางกายเพื่อตอตานกําลังหดตัวของกลามเนื้อบริเวณที่

กระดกูหักทีห่ดเกร็งตัวดึงทําใหกระดูกที่ผิดรูปรางมีรูปรางปกติ หรือ ใกลเคียงปกติมากขึ้น นิยมใชวิธีนี้
สําหรับกระดกูหักบริเวณตนขา (fracture of femur) เชิงกราน (pelvic fracture) กระดูกสันหลังสวนคอ 
(cervical fracture) โดยการดงึถวงของกระดูกหกัแตละบริเวณมีขอบงชี ้และรายละเอยีดที่แตกตางกนัไป และ
วัตถุประสงคของการดึงถวงนี้ มีทั้งดึงชั่วคราว โดยผลของการดึงอยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยไมปวดบริเวณที่
กระดกูหักและมีการหดตัวที่ผิดปกติของกลามเนื้อ หรือการดึงถวงเพื่อเปนการรักษาจนสิ้นสุด โดยตรึงให
กระดกูอยูนิ่งในตําแหนงที่ตองการจนนานพอที่ทําใหกระดูกตดิด ี
 

                                          
 

ภาพที่ 2 แสดง continuous traction เพื่อทําใหผูปวยทีม่ีกระดกูตนขาหักบรรเทาอาการปวด ช่ัวคราว
กอนการผาตัดดามโลหะ โดยการดึงถวงขาวิธี skeletal traction 
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Sling  
เปนวิธีที่พยุงให extremitiy สวนที่บาดเจ็บ หรือ มีปญหาใหอยูนิ่ง ไมหอยแกวง นิยมใชวิธีนี้สําหรับ

ปญหาที่เกิดขึน้กับ upper extremity ทุกสวน สําหรับการใชวิธี sling ใน lower extremity นั้น จําเปนตองให
ผูปวยนอนอยูบนเตียงกอน จึงจะใชวิธีนีไ้ด และมักใชรวมกับการดึงถวงขา หลักทั่วไปของการพยงุสวนของ
รางกาย คือ ทาํใหสวนนั้นอยูในระดับที่พอดี หรือสูงกวาระดับของหวัใจ หรืออยางนอยไมทําใหสวนนั้นหอย
ต่ํา ทําใหสวนของรางกายนัน้ไมบวม 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดง sling ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดซอมแซมเอ็นรอบหัวไหล เพื่อทําการพยุงใหแขนอยู
นิ่ง และอยูในทาที่ตองการ  
 

Casting  
เปนการตรึงใหสวนของรางกายอยูนิ่งชนิดที่ยังพอขยับไดบางเล็กนอย โดยการใชสารที่ใหความ

แข็งแรงภายนอกตอบริเวณนั้นและครอบคลุมขอที่อยูบนและลางตอบริเวณที่มกีารบาดเจ็บ หรือ บางกรณี เชน
ที่ขอมือ อาจจัดทาใหขอมืองอเขาเปนการชวยตรึงใหมัน่คงยิ่งขึ้น วธีิดังกลาวคือการใสเฝอกนั่นเอง การใส
เฝอกที่ดีและถูกตองถึงแมจะทําใหกระดูกขยับไดบางเลก็นอยก็ทําใหกระดูกตดิตามเวลาที่ควรจะเปน การใส
เฝอกมีอยูหลายชนิด แตละชนิดใหความแข็งแรงในการตรึงกระดูกไมเทากัน เชน การใสเฝอกชนิดเปนวง 
(circular cast) คือการใสเฝอกที่เปนวงรอบสวนของรางกายที่ตองการพนัเฝอก ใหความแข็งแรงมากที่สุด การ
ใสเฝอกชนิดรูปรางเปนแผนเพื่อพยุงเฉพาะสวนของรางกาย และจาํกัดการเคลื่อนไหวเพยีงบางทิศทาง เรียกวา 
splint เฝอกชนิดนี้มีคณุสมบัติในการตรึงกระดกูไดไมดเีทาชนิดเปนวง นอกจากนัน้แลว วัสดุทีน่ํามาใชเปน
เฝอกก็มีความแตกตางกันทั้งคุณสมบัติและราคา เฝอกที่ทําจากสารพลาสติกมีคุณสมบัติเบา ถูกน้ําแลวก็ไมเสีย
รูปทรง ในขณะที่เฝอกปูนมคีุณสมบัติตรงกันขาม แตราคาถูกกวาและจับรูปรางไดงายกวา 
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ภาพที่ 4 แสดง casting ในผูปวยที่มีกระดูกหนาแขงหกั ไดรับการใสเฝอกชนิด long leg cast ซ่ึงมี
ลักษณะเปนวง ครอบคลุมขอที่อยูเหนือกวาและต่ํากวา คอื ขอเขา และขอเทา 
 

4. Support for muscle weakness and joint instability 
เปนการรักษาโดยนําสิ่งที่ชวยพยุงขณะการเคลื่อนไหว หรือ กายอุปกรณ โดยนํามาใชในผูปวยที่มี

ปญหากลามเนื้อออนแรง เนื่องจากผูปวยเหลานี้ไมสามารถพยุงใหขอมีการเคลื่อนไหวอยางปกติได และอาจ
ทําใหขอ ขอนั้นตองรับแรงกระแทกมากกวาปกติ จนทําใหขอเสื่อมเร็วผิดปกติได จึงจําเปนตองไดรับการ
รักษาโดยการชวยพยุงขอนัน้ ๆ ระดับของการพยุงมีตัง้แตเฉพาะสวนของขอ หรือ พยุงทั้งสวน extremity 
ขึ้นอยูกับชนดิของโรคหรือความผิดปกต ิ หรือ ความตองการในการใชงานของขอขอนั้น การนําเอากาย
อุปกรณมาพยงุทั้ง extremity เพื่อรักษาผูปวยที่มีปญหากลามเนื้อออนแรงที่มีขอไมมั่นคง หรือไมสามารถเดิน
เปนปกติได เรียกวา functional brace โดยอุปกรณพยงุนี้ชวยใหขอที่ไมมั่นคงนั้นเกิดความมั่นคงขึ้น การใช
กายอุปกรณที่เฉพาะสวนของรางกาย เชน knee brace, ankle brace หรือ spinal brace เพื่อชวยพยุงไมใหขอ ๆ 
นั้นมีการเคลื่อนไหวมากเกินกวาที่ตองการ ในกรณีที่ผูปวยบาดเจ็บเล็กนอย แตเมือ่เคลื่อนไหวขอแลวปวด 
เชน ขอเทาแพลง แพทยอาจสามารถเลือกรักษาตั้งแต การพยุงขอเทาโดยใชพลาสเตอรทั่ว ๆ ไปปดที่รอบขอ
เทา ทําใหขอเทาขยับไดนอยลง วิธีการนี้เรียกวา adhesive tape strapping หรือ ใหสวมสนับขอเขา เปนตน 

นอกเหนือจากการพยุงการรบัน้ําหนกัดวยกายอุปกรณตาง ๆ แลว ในผูปวยที่มีปญหาเกิดขึน้กับขอที่
ตองรับน้ําหนกัมาก เชน ขอเขา หรือขอตะโพก อาจตองใชเครื่องชวยพยุงภายนอก เชน ไมเทา หรือ walker 
เพื่อชวยในการถายน้ําหนกัขณะที่เคลื่อนไหว และเครื่องชวยพยุงภายนอกยังมีประโยชน คือชวยในการทรงตัว
ในขณะเดนิ จงึเหมาะกับผูปวยที่มีปญหากลามเนื้อออนแรงที่มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุได 
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ภาพที่ 5 แสดงการใชเครื่องพยุง functional knee brace ในผูปวยที่มีขอเขาเสื่อมทั้ง 2 ขาง (ซาย) และ

การใชเครื่องพยุงภายนอก คอื ไมเทา (cane) ในผูปวยขอเขาเสื่อมเชนกนั (ขวา)  
 

5. Prevention and correction of deformity 
การปองกันการผิดปกติของระบบโครงสรางและกลามเนือ้ รวมถึงการแกไขความผิดปกติ เปน

เปาหมายหนึ่งของการรักษาทางออรโธปดิกส วิธีการที่ใชในการรักษาเพื่อปองกนัการกลับมาผิดรูปของขอ 
หรือแกไขการผิดรูปของขอ นิยมใชอุปกรณพยุงทีเ่รียกวา splint ซ่ึงอาจเปนวัสดุสังเคราะห หรือเปนเฝอกก็ได 
ตัวอยางเชน ในผูปวยที่มีขอเขาอักเสบมาก อาจอยูในทางอเขาเปนเวลานาน จนเขาตดิ เมื่อสามารถรักษาใหขอ
เขาเหยยีดและงอเปนปกตแิลว ก็ควรใหใส splint พยุงขอเขาไวเปนบางเวลา เพื่อปองการการกลับมาผิดรูปราง
ใหม หรือถาการดัดใหขอเหยียดออกโดยวธีิทั่ว ๆ ไปไมสําเร็จ อาจรักษาโดยการดัดขอเปนระยะ ๆ แลวใสและ
เปล่ียนอุปกรณชวยพยุงเปนระยะ ๆ เชนกัน วิธีนี้ชวยใหขอนั้นคงสภาพในขณะที่ไดรับการปรับดัดรูปรางใน
แตละครั้ง โดยการควบคมุจากภายนอกของอุปกรณ ที่พยุงใหขออยูในทาที่มีรูปรางลักษณะที่ตองการเพื่อคอย 
ๆ แกไขภาวะ deformity ของผูปวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนเฝอกแบบ serial casting ในผูปวยที่เปนโรคเทาปุก 
(club foot) เพือ่ทําใหขอเทาเปลี่ยนแปลงทาํใหเทามีรูปรางที่ดีขึ้น 
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Physical and occupational therapy 
เปาหมายของการรักษาโดยการทํากายภาพ หรือการฝกฝนการเคลื่อนไหวที่ละเอยีดบางอยาง คอืให

ผูปวยสามารถกลับมาดําเนินชีวิตและปฏิบตัิภารกิจไดดังปกติหลังจากการเจ็บปวย การทํากายภาพ และการ
ฝกฝนการเคลื่อนไหวที่ละเอยีดในทางออรโธปดิกสเนนมากที่เร่ืองตอไปนี ้
 

1. Joint motion  
เปาหมายของการรักษาคือ ผูปวยตองมีการเคลื่อนไหวของขอนั้น ๆ เปนปกติทั้งแบบที่ผูปวยเปนผู

ออกกําลังเกร็งกลามเนื้อรอบขอนั้นเอง (active range of motion) หรือผูปวยไดรับการขยับขอนั้น ๆโดยมีผูอ่ืน
หรือเครื่องมือทําให (passive range of motion) โดยปกติถาผูปวยไมมอีาการปวดหรือผิดปกติที่ขอ ก็ควรจะมี
มุมของการเคลื่อนไหวชนิด active เทากับชนิด passive  

  
2. Muscle strength  

การที่กลามเนือ้จะแข็งแรงไดเกิดจากการที่ผูปวยฝกฝนออกกําลังกายทั่ว ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ หรือฝก
การเกร็งตัวของกลามเนื้อเฉพาะมัดเปนประจําดวยตนเอง ในที่นีจ้ะกลาวเฉพาะการฝกการเกรง็กําลังของ
กลามเนื้อเฉพาะมัด ซ่ึงการทําใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อมีอยู 2 วิธี คือ  

 
•Isometric exercise  

เปนการเกร็งกาํลังบริหารกลามเนื้อโดยไมมีการเคลื่อนไหวของขอ การบริหารกลามเนื้อชนิดนี้เหมาะ
สําหรับผูปวยที่มีปญหาของขออยูกอนแลว เชน โรคขอเส่ือม โรครูมาตอยด ซ่ึงจะไมเพิ่มการอักเสบของขอ 
ตัวอยางของการออกกําลังกายวิธีนี้ เชน การทําใหกลามเนื้อ quadriceps แข็งแรงขึน้ โดยใหผูปวยเหยยีดเขา
ตรง และเกร็งกําลังขาคางไวตอเนื่อง เปนเวลา 10 ถึง 15 วินาท ี แลวจึงคลาย และทําเชนนี้ตอเนือ่งกันวนัละ
หลาย ๆ คร้ัง 

 
•Isotonic exercise 

เปนการเกร็งกาํลังบริหารกลามเนื้อโดยมกีารเคลื่อนไหวของขอรวมดวย ซ่ึงกลามเนื้อทํางานใน
ลักษณะเกร็งกาํลังคงที่ขณะที่ขอเคลื่อนไหว เหมาะสาํหรับการบริหารที่เนนใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและการ
เคล่ือนไหวของขอปกติ ตัวอยางของการออกกําลังกายวิธีนี้เชน การทําใหกลามเนือ้ quadriceps แข็งแรงขึ้น 
โดยการออกกาํลังเหยียดขอเขาจากทางอสูทาเหยยีดตรงโดยมีน้ําหนักถวง และทําซํ้าจํานวนหลายครั้ง  
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3. Improvement of musculoskeletal function  
เปนการทําให musculoskeletal system สามารถทํางานประสานกันไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ

สูง โดย การฝกฝนทักษะในขั้นนี้ จําเปนตองใหกลามเนือ้ ขอตาง ๆ ทํางานทั่ว ๆ ไปไดเปนอยางดีเสียกอน การ
ฝกเชนนี้ มักมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชนในการแขงขันการเลนกีฬาบางประเภท ตองการการทํางาน
ประสานงานพิเศษของกลามเนื้อบางกลุมเปนอยางด ี
 
Surgical management in orthopedics 

เนื่องจากการรักษาในทางออรโธปดิกส มีความแตกตางจากการแพทยสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะวิธีการ
รักษา ซ่ึงบางครั้งตองนําผูปวยเขาหองผาตัด และดําเนินการโดยการยังไมตองมีการลงมีดผาตัด แตมีหัตถการ
ตั้งแตการดึง บิด จัดกระดูก หรือจนกระทัง่ถึงการผาตัดเขาไปในบริเวณที่จะรักษา เพื่อทําการอยางเดียวกัน จึง
แบงการรักษาโดยวิธีการผาตัดเปน 2 กลุมวิธี ดังนี ้
 

1. Surgical manipulation 
การทํา surgical manipulation โดยที่ยังไมมีการผาตัดเขาไปในรางกาย สามารถรักษาปญหาทางออร

โธปดิกสไดบางชนิด เชน การดัดขอเพื่อใหผูปวยสามารถขยับขอไดมากขึ้น การดงึกระดกูที่หลุดเคลื่อนจาก
ขอใหเขาที่ หรือการดึงและจัดกระดกูทีห่ักใหเขาที่ โดยทั่วไปวิธีการนี้ตองอาศัยการระงับความเจ็บปวดแก
ผูปวยอยางเพยีงพอกอน โดยวิธีตาง ๆ เชน ฉีดยาชา วางยาสลบกอน โดยแพทยตองทราบวาระดับของการ
ระงับความเจบ็ปวดในการรกัษาแตละขอ หรือ แตละสวนของรางกาย ตองการเพียงใด เชน การระงับความ
เจ็บปวดกอนการดึงขอตะโพกที่หลุดเคลื่อนใหเขาที่ตองทําใหผูปวยหลับ และ กลามเนื้อตองคลายตัวจริง ๆ จึง
จะดึงกระดกูเขาที่ไดงาย สวนการทํา manipulation เพือ่ทํา closed reduction ของกระดูก radius ที่หักใหเขาที ่
อาจทําเพียงฉดียาชาเฉพาะที่ก็เพียงพอ ขอที่ตองพึงระวงัในการทํา manipulation คือ อาจทําใหกระดูกบริเวณที่
ไดรับ manipulation บาดเจ็บ หรือแตกหักได จึงตองระวังมากในผูปวยที่มีกระดกูบาง 

 
2. Surgical operations  

เปนการรักษาที่นิยมใชมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะการรักษากระดูกหัก หรือโรคที่มีความผิดรูปราง
ของกระดูกหรือขอมาก ความนยิมรักษาโดยวิธีผาตัดทีม่ากขึ้นนี้เนื่องมาจากสามารถจัดเรียงกระดกูไดดแีละ
เที่ยงตรงกวาวธีิดั้งเดิมซ่ึงไมผาตัดอยางมาก นอกจากนั้นแลวการรักษาโดยวิธีผาตัด ทําใหขอบริเวณสวน
ขางเคียงเคลื่อนไหวไดเปนอิสระ ตางกับการรักษาในอดีตที่ขอบนและลางตรงบริเวณบาดเจ็บ ตองไดรับการ 
immobilization ทําใหผูปวยที่รับการรักษาวิธีผาตัดสามารถทํากายภาพเพื่อฟนฟูรางกาย โดยเฉพาะบริเวณที่
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กระดกูหักและขางเคียงไดเร็วขึ้น และทาํใหสามารถดําเนินชีวิตใกลเคยีงปกติไดเร็วขึ้น แตอยางไรก็ตาม ถา
กําจัดตวัแปรทีแ่ตกตางกันออกไปแลว การผาตัดไมไดทําใหกระดูกทีห่กัติดเร็วข้ึน และอาจทําใหเกิดขอแทรก
ซอนตาง ๆ จากการผาตัดไดเชนกนั การรักษาดวยวิธีนีจ้ึงตองมีขอบงชี้ที่ชัดเจนเสมอ รายละเอยีดของกลุมวิธี
ผาตัดทางออรโธปดิกสที่สําคัญ กลาวถึงในเอกสารคําสอนเรื่องการผาตัดทางออรโธปดิกสที่ควรทราบ 

 
Communication with patients about the recommended treatment 

การรักษาทางออรโธปดิกสหลาย ๆ ภาวะ จําเปนตองใหผูปวยเขาใจวิธีการรักษา และเหตุผล
พอสมควร เนือ่งจากภาวะทีผู่ปวยเปนอยูนัน้ เมื่อไดรับการแกไขแลวกจ็ริง แตยังจําเปนตองอาศัยเวลาเพื่อให
กระดกู หรือเนื้อเยื่อตาง ๆ หาย มิเชนนั้นการรักษาอาจลมเหลว หรือเกิดขอแทรกซอนไดงาย ตัวอยางที่พบได
บอย ๆ คือผูปวยที่มีกระดูกหกั เมื่อไดรับการใสเฝอกหรือผาตัดดามโลหะไปแลวผูปวยจะมีความรูสึกเจ็บ
ลดลง ซ่ึงทําใหเขาใจวาหายดีแลว อาจไปประกอบภารกิจเกนิกวาที่กําหนดไว ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ
กระดกู หรือโลหะท่ีดามไวหักชํารุดได  หรือผูปวยที่ไมไดทํากายภาพเลยหลังจากการรักษา หรือผาตัดบริเวณ
ขอ ส่ิงที่เกิดตามมาคือ ขอขอนั้นติด ไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกต ิ
 
The doctor-patient relationship as part of treatment  

ในการรักษาโรคหรือภาวะทกุชนิด ความสมัพันธระหวางแพทยและผูปวยควรเปนไปดวยดี ผูปวยทั่ว 
ๆ ไปมักเชื่อฟงและพรอมจะมีความสัมพันธที่ดีกับแพทยอยูแลว แพทยจึงจําเปนตองรักษาความเปนแพทยที่ด ี
มีความเขาใจในความรูสึก ความเจ็บปวยของผูปวย หากวาแพทยมองผูปวยวาเสมือนญาติพี่นองของตนเอง จะ
ชวยใหความสัมพันธระหวางแพทย และผูปวยเปนไปไดดวยด ี
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