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ประกาศสภากายภาพบาบัด
เรื่อง การใช้ยาบาบัดในการรักษาทางกายภาพบาบัด
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส ภากายภาพบ าบั ด ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา การวิ จั ย
และการประกอบวิ ชาชีพ กายภาพบ าบัด อี ก ทั้ ง การควบคุม ก ากั บ ดู แ ล และก าหนดมาตรฐาน
การให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ประกอบกับข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภากายภาพบาบัด
ว่าด้วยข้อจากัดและเงื่ อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรกาหนด
ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดใช้บาบัดได้ ตามความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยาคลินิก
(clinical pharmacology) ที่มี อาทิ กลไกการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)
เภสัชพลนศาสตร์ (pharmacodynamics) ปฏิกิริยาระหว่างยา ผลข้างเคียงของยา กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการเฝ้าติดตามผลของยา การใช้ยาในกลุ่มประชากรพิเศษ การประยุกต์ใช้ความรู้
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย สภากายภาพบาบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบาบัด
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภากายภาพบาบัด เรื่อง การใช้ยาบาบัดในการรักษา
ทางกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ยาบาบัด” หมายความว่า กลุ่มยาที่ใช้ร่วมกับวิธีการรักษาหรือเทคนิคทางกายภาพบาบัด
ตามที่กาหนดในประกาศนี้
“ใช้ยาบาบัด” หมายความว่า การนายาบาบัดใช้กับผู้ป่วย โดยใช้วิธีการรักษาหรือเทคนิค
ทางกายภาพบาบัดตามที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสามารถใช้ยาบาบัดได้ตามที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๕ วิธีการรักษาหรือเทคนิคทางกายภาพบาบัดที่สามารถใช้ยาบาบัด ได้แก่
๕.๑ เทคนิ ค iontophoresis ซึ่ ง ใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ผ่ า นขั้ว ไฟฟ้ า ชนิ ด บวกหรือลบ
ของเครื่ อ งมื อ ทางกายภาพบ าบั ด ร่ ว มกั บ ยาบ าบั ด ในรู ป แบบยาผสมน้ าเจื อ จาง หรื อ เจล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการซึมผ่านของยาบาบัดและช่วยผลักดันยาบาบัดผ่านทางผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น
๕.๒ เทคนิ ค phonophoresis ซึ่ ง ใช้ เ ครื่ อ งผลิ ต คลื่ น เหนื อ เสี ย งเพื่ อ การรั ก ษา
(ultrasound therapy machine) ผลักยาบาบัดในตัวกลาง เช่น เจล เป็นต้น โดยหัวผลึกควอซท์
(head sound) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ช่วยในการผลักดันให้ยาบาบัดผ่านทางผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น
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๕.๓ เทคนิ ค การนวด คลึง หรือลูบ ร่วมกับทายาบาบัด บนผิวหนัง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเจล ครีม น้ามัน สเปรย์พ่น และสอนให้ผู้ป่วยปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน
๕.๔ เทคนิ คการฉีด พ่นเพื่อให้เกิดความเย็นชั่วคราวและระงับอาการปวดบริเวณ
กล้ามเนื้อหรือข้อที่บาดเจ็บ
๕.๕ เทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องมือทางกายภาพบาบัดเพื่อผลักดันยาบาบัด
ข้อ ๖ ยาบาบัด ได้แก่
๖.๑ Salicylates: salicylic acid ชนิดใช้ภายนอก ใช้เป็น keratolytic agent,
Methyl salicylate ชนิดใช้ภายนอก ใช้เป็น counter irritant
๖.๒ ยาระงับการอักเสบในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs ชนิด
ใช้ภายนอก เช่น Ibuprofen, Piroxicam, Diclofenac, Indomethacin, Ketoprofen, Phenylbutazone,
Diethylamine salicylate ในรูปเจล ครีม พ่น เป็นต้น
๖.๓ ยาระงั บ การอั ก เสบในกลุ่ ม steroidal anti-inflammatory drugs เช่ น
Dexamethasone ในรูปของสารละลาย เป็นต้น
๖.๔ ยาลดการบวมจากการบาดเจ็ บ ชนิ ด ใช้ ภ ายนอก เช่ น Aescin ในรู ป
สารละลายหรือเจล เป็นต้น
๖.๕ ยาอื่น ๆ เช่น Ethyl chloride spray, Fluoromethane spray, ๒-๕%
acetic acidsolution เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
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