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บทคดัย่อ 
 
ช่ือรายงานการวจิยั :  ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ 
        หลงัส่วนบนของผูม้ารับบริการในศูนยว์ชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

      มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ช่ือผูว้จิยั  :  นางสาวพีรดา  จนัทร์วบิูลย,์ นางสาวศุภะลกัษณ์  ฟักค า 
ปีท่ีท าการวจิยั  :  2552 
………………………………………………………………………………………………………. 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) one-group 
pre-post test มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ตวัอย่างในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนย์
วิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงั
ส่วนบน  และไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการอ่ืน  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) มีจ  านวนทั้งส้ิน 30 คน เปรียบเทียบผลก่อนและหลงันวด เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และการตรวจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า Paired – Samples T – Test    ผลการวจิยั พบวา่ 
ระดบัความปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนของผูรั้บการรักษา ภายหลงัจากการนวดแบบราชส านกัเพื่อ
รักษา ระดบัความปวดลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( P–value <0.001)  
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ABSTRACT 
 

Research Title  :  Effectiveness  of  Thai  Royal  massage in  Myofascial Pain Syndrome ’s 
  Patients  in  Professional Experience  Center Applied Thai  Medicine 

Author  :  Peerada  Junwibool, Supalak Fakkham 
Year  :  2009 
………………………………………………………………………………………………………. 

 This  study is an  Quasi – Experimental  Research one-group pre-post test. The 
main aim of this study are Effectiveness of Thai Royal massage in Myofascial Pain Syndrome ’s  
Patients  in  Professional Experience  Center Applied Thai  Medicine The sample consists of 30 
Thai  Royal  massage in Myofascial Pain Syndrome ’s  Patients in  Professional Experience  
Center Applied Thai  Medicine. Data collection by interview and measuring flexibility of  
Myofascial Pain Syndrome ’s before and after receiving Thai  Royal  massage. Data was analyzed 
by descriptive statistics and Paired – Samples T – Test.   The result indicated that :   The level of  
Myofascial Pain Syndrome ’s after massage was significantly lower than before massage          
(P–value <0.001), respectively. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัสังคมไทยเกิดความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ท าให้เกิดภาวะความเครียดในทุกกลุ่มอายุ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง  ๆ
ตามมา  ซ่ึงประชาชนโดยส่วนใหญ่พยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  และคุณภาพชีวิตท่ีดี  แต่เม่ือมีการเจ็บป่วยประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกใช้การแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัหรือแนวทางการรักษาแบบตะวนัตกในการรักษา  เพราะการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะเน้นการ
รักษาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงซ่ึงสามารถเห็นผลในการรักษาอย่างรวดเร็ว  อาทิ  การให้ยาปฏิชีวนะ   
การผ่าตดั  หรือการฉายแสง  เป็นตน้ ส่งผลให้มีประชาชนเป็นส่วนน้อยท่ีเลือกใช้วิธีการดูแลรักษา
สุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย   
 ตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั นบัว่าการแพทยแ์ผนไทยอยู่คู่กบัคนไทยมาทุกยุคสมยั ในการ
น ามาใช้ดูแลรักษาสุขภาพ  ดงันั้นถือว่าการแพทยแ์ผนไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
คนไทยที่มีค่ายิ่งควรแก่การด ารงรักษาไวใ้ห้คนรุ่นหลงัในการใช้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยจะตอ้ง
สามารถบูรณาการ การแพทยแ์ผนไทยให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการแพทยใ์นยุคปัจจุบนั เพื่อใชใ้น
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมเพื่อมุ่งใหเ้กิดความสมดุลทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ 
โดยการผสมผสานการใช้ยาสมุนไพร การนวดไทย การประคบ การอบสมุนไพร อาหารสมุนไพร 
การใช้หลกัธรรมมานามยั  การท าสมาธิ การออกก าลงักาย ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองและบุคคล
ในครอบครัว (กระทรวงสาธารณสุข,  2539) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิด
การใช้ภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสาธารณสุขและเป็นทางเลือก
หน่ึงในการดูแลสุขภาพของประชาชน สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รอนามยัโลกตั้งแต่แผนพฒันา 
สาธารณสุขฉบบัท่ี 4  เป็นตน้มา  ซ่ึงภาครัฐไดก้ าหนดเป็นแนวทางที่ชดัเจนข้ึนเป็นล าดบั โดยได้
จดัตั้งองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ “สถาบนัการแพทย์แผนไทย” ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6  พ.ศ.2530 – พ.ศ.2534  และการพฒันาสุขภาพ
อนามยั  ไดมี้นโยบายในการด าเนินงานให้ประชาชนทั้งในเขตเมือง และเขตชนบทได้เขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อนัได้แก่  การป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้  ณ  ภูมิล าเนาของตนเอง  รวมทั้งผนึกวิธีการรักษาพยาบาลแบบการแพทยพ์ื้นบา้นกบัระบบ
การพยาบาล  ในโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้  

 

www.ssru.ac.th 



 
2 

 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8  พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544 ในส่วนของ
นโยบายการพัฒนาสุขภาพและอนามัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข   มีการสนบัสนุนการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยให้สามารถผสมผสานในระบบสุขภาพ
โดยการพฒันาองค์ความรู้และการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานของบุคลากรและสถานบริการการแพทยแ์ผนไทยเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชน 
(ส านกันายกรัฐมนตรี,  2539) ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9    พ.ศ.2545 
– พ.ศ.2549 นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพให้มีการพฒันาการแพทยท์างเลือก การแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรไทยใหไ้ดม้าตรฐานทางการแพทย ์รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข (ส านกันายกรัฐมนตรี,  2544) การแพทยแ์ผนไทยไดมี้การพฒันามาจนถึง
ปัจจุบนัในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2550 –    พ.ศ.2554  มี
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  แนวทางการ
พฒันาโดยการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ที่น่าอยู่  โดยมุ่งสร้างความมัน่คงด้านอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั  โดยการพฒันา
การแพทยท์างเลือกและการแพทย์แผนไทย  ท่ีมุ่งการวิจยัและพฒันาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สร้างสรรคม์ูลค่าทางเศรษฐกิจ  จดัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการพฒันา  และพฒันา
บุคลากรท่ีสามารถผสมผสานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์สมยัใหม่ได ้ 
(ส านกันายกรัฐมนตรี,  2549) 

ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัความเครียด และเก่ียวกบัการ
ท างานในชีวิตประจ าวนั การท างานท่ีตอ้งนัง่นาน ๆ หรือ ยืนนาน ๆ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ า
และติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง ท าให้มีอาการปวดกล้ามเน้ือหลัง      
ปวดกลา้มเน้ือบ่า ปวดกลา้มเน้ือขา  ปวดขอ้และกระดูก ฯลฯ ซ่ึงแต่ละคนมีวิธีในการรักษาท่ีแตกต่าง
กนั  มีทั้งการรักษาทางด้านการแพทยแ์ผนปัจจุบนั การรับประทานยา การผ่าตดั ฯ อีกทั้งการรักษา
ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย ท่ีมีการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร 
การนวดรักษา การใชห้ลกัธรรมมานามยั 

ศูนยว์ิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัสวนสุนนัทา เป็นหน่วยงานท่ีเปิดให้บริการ การตรวจรักษา การใช้ยาสมุนไพร  การประคบ
สมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดรักษา ธรรมชาติบ าบดั  รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ  ให้บริการดา้น
การดูแลมารดาหลงัคลอด  และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ของ
นักศึกษาสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ จากสถิติของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ผูม้ารับบริการมี
อาการปวดบริเวณกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน เช่น อาการปวดบ่า ปวดตน้คอ ปวดสะบกั ปวดบริเวณ
หัวไหล่  จากปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวกบัปัญหาดา้นกลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
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ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนของ
ผูม้ารับบริการในศูนยว์ชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 
1.2 ค าถามการวจัิย 

1) ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือหลงั
ส่วนบนของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
เป็นอยา่งไร 

2) ระดับความเจ็บปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ก่อนได้รับการรักษาด้วยการนวดแบบ       
ราชส านกั และหลงัไดรั้บการรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกั มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ

หลังส่วนบนของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนนัทา 

1.3.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 
1) เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย    

ต่อเดือน  ระยะเวลาท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ลกัษณะอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความเจ็บปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ก่อนและหลงัไดรั้บ

การรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกั 
 
1.4 สมมติฐานการวจัิย 

ผูม้ารับบริการนวดแบบราชส านักรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนหลงัได้รับการ
นวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลง 
 
1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัมุ่งศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกั ก าหนดเป็นตวั
แปรอิสระ  และตวัแปรตาม  ดงัน้ี 
 1.5.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การนวดแบบราชส านกับริเวณกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยแพทย์
แผนไทยประยกุต ์
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1.5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ

หลงัส่วนบน   โดยการประเมินจาก 
  1) การรับรู้ความรุนแรงของความปวด 
  2) การวดัองศาการเคล่ือนไหวของตน้คอดว้ยสายตา 
  3) ตวัแปรอธิบาย  คือ ปัจจยัลกัษณะทางชีวสังคม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ  รายได ้ ระยะเวลาของอาการปวด  ลกัษณะของอาการปวด 
 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เพื่อให้การวิจยัในคร้ังน้ี มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดนิยามศพัท์ของ    
ตวัแปรและค าท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
  1.6.1 การนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
หมายถึง การนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใช้เฉพาะน้ิวหัวแม่มือ วางคู่เรียงกนั และใช้ท่าทางการ
นวดท่ีสุภาพ สมยัก่อนเป็นการนวดเพื่อถวายกษตัริยแ์ละเจา้นายชั้นสูงของราชส านกั   
  1.6.2 ปัจจยัดา้นชีวสังคม  หมายถึง  ลกัษณะทางบุคคลของผูม้ารับบริการ ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
คือ  เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้
  1.6.3 การแพทยแ์ผนไทย (Thai Traditional Medicine) หมายถึง ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบดั้งเดิมของสังคมไทยที่มีลกัษณะเป็นการแพทยแ์บบองค์รวม (holistic medicine) โดยมี      
องค์ความรู้และการฝึกปฏิบติัในการส่งเสริมสุขภาพ  การวนิิจฉยัป้องกนัและบ าบดัความไม่สมดุลของ
ร่างกายและจิตใจ  มีการผสมผสานทฤษฎีและการประยกุตใ์ชม้าอยา่งต่อเน่ืองโดยบนัทึกไว ้  ในคมัภีร์
และต ารายา  หรือการบอกเล่าสืบต่อกนัมา 
  1.6.4 การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) หมายถึง  ระบบ   
การดูแลและรักษาสุขภาพโดยน าหลกัการแพทยแ์ผนไทยเดิมมาผสมผสานกบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อท่ีจะเขา้ใจรูปลกัษณะและกลไกการท างานของร่างกาย  การบริหารยา  กลไกการเกิดโรคและการ
หายจากโรคตลอดจนการป้องกนัโรค  รู้จกัการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค  เพื่อ
ความแม่นย  าและใชใ้นการวิจยัเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ส่วนวิธีการรักษาโรคจะใชย้าสมุนไพร ธรรมชาติ  
บ าบดั  หตัถเวช  และการนวดกดจุดรักษาโรค 

 1.6.5 ผูม้ารับบริการ  หมายถึง  ผูท่ี้มารับบริการแพทยแ์ผนไทยประยุกตโ์ดยการนวดแบบ
ราชส านัก ท่ีศูนย์วิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2552 ถึง กนัยายน 2553 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้  แนวคิด  ทฤษฏี  เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการก าหนดสมมติฐาน  กรอบแนวคิดในการวิจยั  โดยไดป้ระมวลไว้
ดงัน้ี 
 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กี่ยวข้อง  
 2.1 แนวคิดทฤษฏีการแพทยแ์ผนไทย 
    2.2 แนวคิดทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
 2.3 แนวคิดทฤษฏีการนวด 
 2.4 การวนิิจฉยัทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
 2.5 โรคท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
 2.6 การประเมินอาการเจบ็ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
 2.7 ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎทีางการแพทย์แผนไทย   
 การแพทยแ์ผนโบราณหรือการแพทยแ์ผนไทยเป็นการแพทยท่ี์สืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน         
เป็นวิถีชีวิตท่ีเป็นชาวพุทธ การด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิด  แก่  เจ็บ  และตายจึงเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา
ทั้งส้ิน         การแพทยแ์ผนไทยจึงอาศยัแนวทางของพระพุทธศาสนามาเป็นหลกัดว้ยเช่นกนั  และ
การแพทยแ์ผนไทยยงัเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม    การด ารงชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติ  เป็นวฒันธรรม   ใน
การด ารงชีวิต  ความเจ็บป่วยมิไดม้องเพียงแค่เช้ือโรคท่ีเรียกว่า “ตวักิมิชาติ” หากแต่มีสาเหตุมาจาก
สมุฏฐาน 4 ประการ  คือ  ธาตุสมุฏฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยธาตุทั้ง 4  ไดแ้ก่  ดิน  น ้ า  ลม  และไฟ โดยมีดิน
อยา่งนอ้ย 20 น ้า 12 ลม 6 และไฟ 4 รวม 42  ประการ  ธาตุทั้ง   4    อยูใ่นลกัษณะสมดลกบัธาตุภายใน
และธาตุภายนอก  ธาตุภายนอกหมายถึงส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ดิน  น ้ า  ลม  ไฟ อากาศ  มนุษยก์  าเนิดใน
ครรภ์มารดาย่อมเกิดธาตุเจา้เรือน  ด้วยอิทธิพลของธาตุมารดาและบิดา พร้อมทั้งอาหารและน ้ าท่ี
มารดาด่ืมกิน ตลอดจนอิทธิพลของภูมิอากาศขณะปฏิสนธิ  เรียกว่า อุตุสมุฏฐาน หมายถึงอิทธิพล
ของฤดูกาล  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  ซ่ึงมนุษยต์อ้งปรับตวัปีแลว้ปีเล่า  ผ่านร้อน  ผ่านฝน  
ผ่านหนาว  ความร้อนและความเยน็ท่ีกายสัมผสัระหว่างรอยต่อ  แห่งฤดูกาล  มีผลต่อสุขภาพอย่าง
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หลีกเล่ียงไม่ได ้ นอกจากน้ียงัมีกาลสมุฏฐาน  ซ่ึงหมายถึงอิทธิพลแห่งกาลเวลา  ไดแ้ก่ อ านาจพลงั
แห่งดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  ท าใหเ้วลาตลอด  24  ชัว่โมงท่ีผา่นไปมีอิทธิพลท่ีท าให้มนุษยต์อ้งปรับตวั
ทุกนาที  นอกเหนือจากอิทธิพลดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วยงัมีอิทธิพลของดาวอื่น ๆ อีก
มากมายในสุริยจกัรวาล  ซ่ึงมนุษยม์ีความเช่ือและได้สรุปเป็น องคค์วามรู้เรียกวา่ โหราศาสตร์  มี
การเรียนสืบทอดความเช่ือถือกนัมาจนปัจจุบนั  อีกประการหน่ึงคือ อายุสมุฏฐาน  มนุษยเ์กิดมาต่างมี
อายุขยัเป็นไปตามธรรมชาติมี  เกิด  แก่  เจ็บ  และตาย ไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้  สมดุลแห่ง
สุขภาพตามทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยเป็นองค์รวมเน้นธรรมชาติ เน้นการท าให้ร่างกายสมดุล  แมมิ้ได้
เนน้ถึงเช่ือโรคแต่ไดเ้นน้ถึงการมีพฤติกรรมท่ีก่อโรคอยา่งทนัสมยั 
 เน้นระบาดวิทยา  อายุ  ฤดูกาล  เวลา  ที่อยู่อาศยั  และพนัธุกรรม (ธาตุเจา้เรือน) และ
ทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยมีความเช่ือเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเจ็บไขไ้ดป่้วยในมนุษย ์ แบ่งได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ  เช่ือว่าความเจ็บป่วยเกิดจากส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ผีบรรพบุรุษ  ส่ิงท่ีมี
อ านาจ  เช่น  ผีป่า  ปีศาจ  ผีหรือส่ิงของท่ีผูอ่ื้นเสกมากระท าโทษ  เช่ือในเร่ืองของเทพ  เร่ืองของพระ
เจา้ลงโทษผูท้  าผิดจารีตประเพณี ความเช่ือน้ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป  แตกต่างกนัตามท่ีอยูแ่ละวฒันธรรมของแต่
ละทอ้ง ถิ ่น เ ชื่อว ่าความ เจ ็บป่วย เกิดจากธรรมชาติ ได ้แก่ การเสียสมดุลของร่า งกายอนั
ประกอบดว้ยธาตุทั้ง 4  การเสียสมดุลของความร้อนความเยน็ การเสียสมดุลของโครงสร้างร่างกายเช่ือ
วา่ความเจบ็ป่วยเกิดจากพลงัจกัรวาล ไดแ้ก่ อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งพลงัท่ีสร้างสรรค ์ และ
พลงัท่ีท าลายต่อสุขภาพ  หากพลงัใดมากกวา่ก็จะส่งผลใหสุ้ขภาพดีหรือร้ายไปตามนั้น 
 การรักษาจึงเป็นไปตามความเช่ือถือมีทั้งการใช้พิธีกรรม ไดแ้ก่  การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิการ
บวงสรวงเทพเจา้  การเสียเคราะห์ต่อชะตา  การใชส้มุนไพรและการกินอาหารหรับสมดุลของร่างกาย  
การนวด  การอบ  การประคบ  และการปรับสมดุลทางจิตดว้ยสมาธิ ผูรั้กษาได้แก่ หมอแผนโบราณ  
หมอพื้นบา้นที่มีการเรียนการสอนสืบต่อกนัมา ทั้งการเรียนการสอนในสถาบนั  และจากการสืบ
ทอดความรู้กนัภายในครอบครัวหมอแผนไทย ในอดีตมีความรู้มากมายหลายสาขา  เป็นทั้งผูช้  านาญ  
การประกอบพิธีกรรม  การใชย้า  การนวด และโหราศาสตร์  บางคนเคยบวชเรียนจึงเก่งในเร่ืองการนัง่
สมาธิ การแพทยแ์ผนไทยเคยรุ่งเร่ืองมากจนมีผูช้  านาญเฉพาะทางในสมยัอยุธยาท าให้มีต าราคมัภีร์
เฉพาะโรคมากมาย  แต่ตอ้งเส่ือมลงเพราะถูกท าลายโดยสงครามถึงสองคร้ังหลงเหลือแต่ต ารายา
บางส่วน  ส าหรับหมอท่ีเหลืออยู่เป็นผูมี้ความรู้เฉพาะอย่างเป็นส่วนใหญ่  บา้งก็ท าเฉพาะพิธีกรรม
บา้งก็รักษาแต่โรคกระดูก  บา้งเป็นเพียงหมอนวดหรือเป็นหมอยา  ซ่ึงเก่งเร่ืองยากนัคนละไม่ก่ีต  ารับ  
บา้งเป็นหมอกวาดยา  หมอยาฝน มีหมอแผนโบราณบางกลุ่มท่ีมีการสอนการสอบโดยรวมกนัเป็น
สมาคม  มีการเรียนทฤษฎีมากข้ึน แต่ก็ถูกแบ่งเป็นสาขา  เช่น  เวชกรรม  เภสัชกรรม  ผดุงครรภ ์ โดย
ท่ีเวชกรรมรวมนวด  อบประคบไวด้ว้ย  การแบ่งเป็นสาขาดงักล่าว  อาจน าไปสู่การคิดแบบแยกส่วน  
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ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข,  2539) 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎกีารแพทย์แผนไทยประยุกต์  
 แพทยแ์ผนไทยประยุกต์หรือแพทยอ์ายุรเวท  คือ  แพทยแ์ผนโบราณแบบใหม่ของไทย   
ต่างกบัแพทยแ์ผนโบราณทัว่ไปตรงท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถใชค้วามรู้น้ีช่วยให้เขา้ใจ
เร่ืองรูปร่างและการท างานของร่างกาย  สาเหตุของโรค  ยาและกลไกการท างานของยา ตลอดจนพิษ
ของยา  การรักษาโรคว่าหายเพราะเหตุใด  ตายเพราะเหตุใด  การท่ีมีวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานท าให้
การอบรมสั่งสอนมีหลกัวิชา  เกิดความแน่นอนและแม่นย  า  ไม่ใช่อาศยัแต่ความจ าหรือประสบการณ์  
การวนิิจฉยัโรค จะมีเคร่ืองมือช่วย เช่น การฟังเสียง  การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ  ซ่ึงท าให้เกิด
ความแม่นย  า  ชดัเจนยิ่งข้ึน  แพทยแ์ผนโบราณทัว่ไปอาศยัแต่เฉพาะอาการเป็นเคร่ืองตดัสินโรค  จึงมี
ความผิดพลาดมากแมมี้ยาดีก็ไม่มีประโยชน์  เพราะถา้วินิจฉัยก็ย่อมรักษาผิด เพราะฉะนั้นแพทย์
แผนไทยประยุกต์หรือแพทยอ์ายุรเวท  จึงควรมีประสิทธิภาพดีกวา่แพทยแ์ผนโบราณเป็นอยา่งมาก  
นอกจากนั้นความรู้ทางวทิยาศาสตร์จะท าใหส้ามารถปรับปรุงพฒันาวิธีการต่าง ๆ  ตลอดจนการผลิตยาท่ี
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และท าการเผยแพร่ผลงานให้แก่แพทยท์ัว่ไป  ทั้งแผนปัจจุบนัและแผนไทยเป็น
ประโยชน์แก่การสาธารณสุขของประเทศ 
 แพทยอ์ายรุเวทใชเ้วลาในการเรียน 3 ปี วิชาท่ีเรียน  เรียนวิชาแพทยแ์ผนโบราณวิชาพื้นฐาน
ทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั  วิทยาศาสตร์การแพทย ์ เน้นการวินิจฉัยโรคเป็นส่วนใหญ่ วิชาประกอบมี  
ปฐมพยาบาล  เคหะพยาบาล  สาธารณสุขทัว่ไป ฯลฯ  การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  วิชาแผน
โบราณเป็นอาจารย์แผนโบราณ  วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาแพทย์คลินิก สอนโดยอาจารย์
อาสาสมคัรจากคณะแพทยศาสตร์  และคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลยับางแห่งวิชาประกอบสอน
โดยอาจารยข์องโรงเรียนอายรุเวท  และอาจารยอ์าสาสมคัรจากสถาบนัต่าง ๆ ความสามารถของแพทย์
อายุรเวท  แพทยอ์ายุรเวทสามารถรักษาโรคทางยาโดยทัว่ไป  โดยใชย้าสมุนไพรแบบโบราณ  ไม่ใช้
ยาแผนปัจจุบนัและไม่ใชว้ิธีฉีดยา (ยกเวน้ไม่รักษาโรคติดเช่ือรุนแรง ซ่ึงตอ้งใชย้าปฏิชีวนะและโรคท่ี
จ าเป็นตอ้งรักษาดว้ยยาฉีด) ท าแผลผ่าตดัเล็กซ่ึงไม่ตอ้งวางยาสลบหรือฉีดยา  แต่งแผลได ้ เยบ็แผลได ้ 
ท าแผลสามญัได ้ เขา้เฝือกกระดูกหกัสามญัได ้ รักษาโรคกระดูกและโรคขอ้ท่ีไม่ตอ้งผา่ตดั ท าคลอด
ปกติได ้ ดูแลทารกแรกเกิดและมารดาหลงัคลอด  สามารถวินิจฉัยครรภ์ปกติ (เพื่อส่งต่อให้แพทยแ์ผน
ปัจจุบนั) รักษาโรคเฉพาะสตรีภายนอก โรคระดูผิดปกติ วยัหมดระดู รักษาโรคเด็กทุกอย่างท่ีไม่ตอ้ง
ผา่ตดั รู้วธีิเล้ียงทารกและเด็ก รู้วธีินวดและสามารถประยุกตใ์ชใ้นโรคต่างๆ รู้ขอ้ห้าม รู้จกัใชแ้สงแดด  
อากาศ น ้ า อาหาร ฯลฯ ในการรักษาโรค รู้จักรักษาโรค ตา หู คอ จมูก โดยใช้ยาไทยสามารถ
วนิิจฉยัโรคฉุกเฉินทางอายกุรรม ศลัยกรรมและสูติกรรม เช่น โรคน่ิว กระเพาะอาหารทะลุ มดลูกแตก 
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ฯลฯ การรักษาทุกอย่างใช้ยาไทย  หรือยาสมุนไพร และวิธีธรรมชาติ โดยยึดหลกัทฤษฎีการแพทย์
แผนไทยควบคู่กบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแพทยแ์ผนปัจจุบนั (มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยเดิม  สมาคมแพทยอ์ายุรเวท  แพทยแ์ผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย,  2542) 
 
2.3 แนวคิดทฤษฏีการนวด 
 การนวดเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษจากปากต่อปาก          
เป็นการสอนตวัต่อตวั  โดยเชื่อว่าการนวดมีจุดเร่ิมตน้มาจากการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการ
เจบ็ป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กนัเองภายในครอบครัว  เช่น  ภรรยานวดสามี  สามีนวดภรรยา  ลูกหลานนวด
ใหพ้อ่แม่  ปู่ ยา่  ตายาย  จนเกิดประสบการณ์และความช านาญจึงพฒันาเป็นการนวดช่วยเหลือบรรเทา
อาการเจ็บปวดของเพื่อนบา้น  จนไดรั้บความนิยมและเช่ือถือมีการพฒันาการนวดไทย เป็นการให้
ประชาชนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดความช านาญและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว  ช่วยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัวและชุมชนการนวดไทย
แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 
 1.   การนวดแบบทัว่ไป (แบบเชลยศกัด์ิ) หมายถึง การนวดแบบสามญัชน มีการสืบทอด 
ฝึกฝนแบบแผนการนวดตามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเหมาะสมมากส าหรับชาวบา้นนวดกนัเองใช้สอง
มือและอวยัวะส่วนอ่ืนโดยไม่ตอ้งใช้ยา การนวดแบบเชลยศกัด์ิเป็นการนวดบริเวณกล้ามเน้ือและ
ขอ้ศอกต่าง ๆ ของร่างกายการนวดแบบเชลยศกัด์ิ  เป็นการสอนแบบสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ  
เป็นการนวดตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินในแต่ละทอ้งถ่ิน  อาจมีวิธีการนวดแตกต่างกนั  ซ่ึงก่อนเร่ิมนวด    
ผูน้วดจะตอ้งพนมมือไหวค้รูเสียก่อนและไหวเ้พื่อขอโทษ  ผูป่้วยก่อนท่ีจะถูกเน้ือตอ้งตวัในขณะท่ีผูป่้วย
นอนหงายและหลงัจากนั้นเร่ิมนวดตั้งแต่เทา้ไปจนถึงเข่าไปจนถึงขาช่วงบนและนวดทอ้ง  หลงั ไหล่ 
ตน้คอและแขน  นวดทัว่ทั้งตวั  นวดเพื่อการไหลเวียนของเลือดและน ้ าเหลืองไหลเวียนดีข้ึนและการ
นวดยงัส่งผลสะทอ้นให้กบัการท างานของอวยัวะท่ีอยู่ห่างออกไปจากบริเวณนวด  ซ่ึงการนวดช่วย
รักษาและบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น  อาการเคล็ด  ขดัยอก  คอแข็งจากการตกหมอน  ซ้น  รักษาอาการ
อาหารไม่ยอ่ย ทอ้งอืดเฟ้อ ทอ้งผกู ปวดหลงั เจ็บเอว ปวดเข่า ตะคริว ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั อาการ
วงิเวยีน ช่วยคลายความเครียด ช่วยใหข้อ้ท่ีเคล่ือนกบัเขา้ท่ี 
 2. การนวดแบบราชส านัก  หมายถึง  การนวดเพื่อถวายกษตัริย์และเจ้านายชั้นสูงของ      
ราชส านกั  ผูน้วดจะตอ้งเดินเข่าเขา้หาผูป่้วยท่ีนอนอยูบ่นพื้นเม่ืออยูห่่างผูป่้วยราว 2  ศอก จึงนัง่พบั
เพียบและคารวะขออภยัผูป่้วย หลงัจากนั้นหมอจะคล าชีพจรท่ีขอ้มือ และหลงัเทา้ขา้งเดียวกนัเม่ือ
ตรวจดูอาการของโรคจึงเร่ิมท าการนวดคลา้ยกบัการนวดแบบทัว่ไป  ต่างกนัท่ีต าแหน่งการวางมือ องศาท่ี
แขนของผูน้วด  ซ่ึงตอ้งกระท าอยา่งสุภาพยิง่ การนวดแบบราชส านกัพิจารณาถึงผูเ้รียนอยา่งประณีตถ่ี
ถว้น  การสอนมีขั้นตอน  การนวดท่ีสุภาพ  การนวดเป็นเอกลกัษณ์  เป็นการนวดพื้นฐานต่างๆ เช่น  
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พื้นฐานขา  พื้นฐานแขน  พื้นฐานหลงั  พื้นฐานบ่า  การนวดกลา้มเน้ือตน้คอ  การนวดศีรษะ  การนวด
คลายกลา้มเน้ือบริเวณหนา้ทอ้ง 
 ความแตกต่างของการนวดแบบเชลยศักดิ์กับราชส านัก   (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรม
พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข,  2547) 
ตารางท่ี 1  แสดงความแตกต่างของการนวดแบบเชลยศกัด์ิกบัราชส านกั 

นวดแบบราชส านัก นวดแบบเชลยศักดิ์ 
1.  ตอ้งมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เดินเข่าเขา้หา 
     ผูป่้วยไม่หายใจรดผูป่้วย ไม่เงยหนา้ 
2.  เร่ิมนวดตั้งแต่ใตเ้ข่าลงมาขอ้เทา้ หรือจาก 

ตน้ขาลงมาถึงเทา้ 
3.  ใชเ้ฉพาะมือ คือน้ิวหวัแม่มือ ปลายน้ิวและ 

อุง้มือในการนวดเท่านั้น แขนตอ้งเหยยีด
ตรงเสมอ 

4.  ท าการนวดผูป่้วยท่ีอยูใ่นท่านัง่ นอนหงาย
และตะแคง ไม่นวดผูป่้วยในท่านอนคว  ่า 

5.  ไม่มีการนวดโดยใชเ้ทา้ เข่า ขอ้ศอก  
ไม่มีการดดั งอขอ้ หรือส่วนใดของร่างกาย 

6. ผูน้วดเนน้ให้เกิดผลต่ออวยัวะและเน้ือเยือ่
โดยยดึหลกัการกายวภิาคเพื่อเพิ่มการ
ไหลเวยีนของเลือดและการท างานของ
เส้นประสาท 

1.  มีความเป็นกนัเองกบัผูป่้วย 
 
2.  เร่ิมนวดท่ีฝ่าเทา้ 
 
3.  ใชอ้วยัวะทุกส่วน เช่น มือ เข่า ศอก  

ในการนวด 
 
4.  ท าการนวดผูป่้วยท่านัง่ นอนหงาย  

ตะแคงและท่านอนคว  ่า 
5.  มีการนวดโดยใชเ้ทา้ เข่า ศอก มีการดดังอขอ้

และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
6.  ผูน้วด เนน้ผลท่ีเกิดจากกดและนวดคลึงตาม

จุดต่าง ๆ 

 
 ประโยชน์ของการนวดที่ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข,  2547) 
 1. การนวดช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดและน ้าเหลืองไหลเวียนดีข้ึน 
 2. การนวดช่วยให้กลา้มเน้ือบริเวณท่ีบวมลดลง  แต่ไม่ควรนวดบริเวณท่ีมีการอกัเสบอาจ
ท าใหบ้วมมากข้ึน 
 3. ท าใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย คลายความเกร็ง 
 4. ท าใหผ้งัพืดอ่อนตวัลง ท าให้กลา้มเน้ือมีความยดืหยุน่ดีข้ึน และอาการเจบ็ปวดลดลง 
 5. ท าใหเ้ลือดมาเล้ียงผวิหนงัมากข้ึน  ท าใหผ้วิหนงัเต่งตึง 
 6. เพิ่มความตึงตวัของระบบทางเดินอาหาร  ไดแ้ก่  กระเพาะอาหาร และล าไส้ 
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 7. เกิดการบีบตวัของกระเพาะอาหารและล าไส้  ท าใหเ้จริญอาหาร  ทอ้งไม่อืดไม่เฟ้อ 
 8. ช่วยใหผ้อ่นคลาย คลายเครียด  สบายใจ 
 9. ท าใหรู้้สึกแจ่มใส  กระฉบักระเฉง 
 
ส่ิงส าคัญของการนวดแบบราชส านักมีดังนี้ 
 ศีลของหมอนวด 

  1. ไม่ด่ืมสุรา หมายถึง ไม่ด่ืมสุราทั้งก่อนและหลงัการนวดรวมทั้งการรับประทานอาหาร 
ท่ีบา้นของคนไข ้เพราะอาจควบคุมตนเองไม่ได ้และอาจท าให้การนวดไม่ไดผ้ล รวมทั้งอาจเป็นการ
รบกวนคนไขแ้ละญาติ  
  2. ไม่หลอกลวง หมายถึง ไม่เล้ียงไข ้เช่น ถา้สามารถรักษาโรคนั้นๆใหห้ายไดภ้ายใน 1-2 
คร้ัง ก็ไม่หลอกลวงวา่ตอ้งนวด 5-6 คร้ัง เพื่อหวงัประโยชน์ ลาภ ยศ สรรเสริญ  
  3. มีความสุภาพ  ไม่เจา้ชู ้ หมายถึง ไม่แสดงกริยาท่าทางลวนลามหรือใชค้  าพูดแทะโลม
คนไขท่ี้เป็นหญิง หรือถา้ผูน้วดเป็นผูห้ญิงก็ไม่ควรแสดงกริยาย ัว่ยวนคนไขท่ี้เป็นผูช้าย ตอ้งนวดดว้ย
ความสุภาพเรียบร้อย พดูคุยแต่พอควร  

4. ไม่พดูจาโออ้วด  
 
การเตรียมตัวของผู้นวด 
 การฝึกก าลงัน้ิว  เพื่อให้น้ิวมือมีก าลงัแข็งแรง  จะไดมี้ก าลงัเพียงพอ  มือไม่สั่นไม่อ่อนแรง  
กดไดต้รงเป้าหมายในการรักษาและไดผ้ลรวดเร็ว  สามารถท าไดโ้ดยฝึกซ้อมยกกระดานทุกวนั ดว้ย
การนัง่ขดัสมาธิเพชรและหย่งมือเป็นรูปถว้ยวางไวข้า้งล าตวั แลว้ยกตวัให้พน้จากพื้น  อาจใชก้ารฝึก
โดยบีบข้ีผึ้งจนอ่อนตวั  
 การรักษาสุขภาพ ผูน้วดจะตอ้งรักษาสุขภาพให้ดีอยูเ่สมอทั้งกายและใจหมัน่ออกก าลงักาย
ใหร่้างกายแขง็แรง ถา้รู้สึกวา่ไม่สบายหรือมีไขไ้ม่ควรท าการนวดเพราะนอกจากการนวดจะไม่ไดผ้ลดี
เท่าท่ีควรแลว้ยงัอาจแพร่โรคใหก้บัผูถู้กนวดได ้และเล็บมือควรตดัใหส้ั้น  
 การแต่งรสมือ  หมายถึง การลงน ้ าหนักแต่ละรอบและจงัหวะการลงน ้ าหนัก ซ่ึงการลง
น ้าหนกัน้ิวมือท่ีกด มี 3 ระดบั คือ  

1. น ้าหนกัเบา   ประมาณ 50 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
          2.   น ้าหนกัปานกลาง ประมาณ 70 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
            3.   น ้าหนกัมาก   ประมาณ 90 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
 
 

www.ssru.ac.th



 

11 
 

  การลงจงัหวะน้ิวมือในการนวด  จงัหวะในการลงน ้าหนกัแต่ละคร้ัง มี 3 จงัหวะ คือ 
  - หน่วง เป็นการลงน ้าหนกัเบา เพื่อกระตุน้ใหก้ลา้มเน้ือรู้ตวั ไม่เกร็งรับการนวด  
  - เนน้      ลงน ้าหนกัเพิ่มข้ึนบนต าแหน่งท่ีตอ้งการกด  

  - น่ิง  ลงน ้ าหนกัมาก และกดน่ิงไวพ้ร้อมกบัก าหนดลมหายใจสั้นยาวตามตอ้งการ 
การลงน ้ าหนักเพิ่มข้ึนท่ีละน้อย ท าให้กล้ามเน้ือสามารถปรับตวัรับน ้ าหนักได้ ท าให้ไม่เจ็บหรือ
เจ็บป่วยมากข้ึน การลงน ้ าหนักมากตั้งแต่เร่ิมกด จะท าให้กล้ามเน้ือเกร็งรับทนัที และอาจท าให้
ต าแหน่งท่ีกดคลาดเคล่ือนไป และผูถู้กนวดจะเจบ็มากหรือระบมไดเ้ช่นกนั 
 การก าหนดลมหายใจ  ตอ้งฝึกหายใจเขา้ออกให้สัมพนัธ์กบัการลงน ้ าหนกัโดยทัว่ไปการลง
น ้าหนกัควรกดลงไปขณะผูท่ี้ถูกนวดหายใจออก ซ่ึงเป็นขณะท่ีร่างกายผอ่นคลาย  
   หายใจเขา้ออกปกติ 1 คร้ัง เรียกว่า คาบน้อย คือ การสูดลมหายใจประมาณ 10 วินาทีส่วน
ใหญ่ใชก้บัการนวดพื้นฐานต่างๆ การหายใจเขา้ลึก หายใจออกยาว 1 คร้ัง เรียกวา่ คาบใหญ่ คือ การ
สูดลมหายใจประมาณ 15-20 วินาที ส่วนใหญ่ใช้กบัการนวดรักษาโรค และการเปิดประตูลม แต่การ
เปิดประตูลมมกัจะใชค้าบใหญ่  3  คร้ัง 
       การนวดนานเพียงใดข้ึนกบั ลกัษณะของโรค ระยะเวลาท่ีเป็น และลกัษณะของผูถู้กนวดการ
กดโดยใชร้ะยะเวลาสั้นเกินไป การรักษาจะไม่ไดผ้ล การกดนานเกินไปท าใหมื้อผูน้วด และต าแหน่งท่ี
ถูกนวดระบมได ้ 
 การก าหนดองศามาตราส่วนหรือท่านวดและการวางมือ เป็นการวางท่านวดของผูน้วดให้
เหมาะสมกบัผูถู้กนวดและต าแหน่งท่ีนวดเพื่อให้ใชแ้รงท่ีกดนั้นลงตามจุดและมีน ้ าหนกัเพียงพอท่ีจะ
รักษาโรค ซ่ึงการวางมือ การวางเทา้ การนัง่ของผูน้วดตอ้งเหมาะสมกบัมือท่ีกดลงบนผูป่้วย เรียกไดว้า่
เป็นสัดส่วนองศาและทิศทางในการนวด โดยทัว่ไปแลว้ขณะท่ีนวดแขนจะเหยียดตรง เพื่อลงน ้ าหนกั
ตามแขนลงไปสู่น้ิวท่ีนวด หากมีการงอแขนอาจท าให้น ้ าหนกัลงไม่ตรงจุดแมจ้ะใช้น ้ าหนกัมากและ
ท าให้การรักษาไดผ้ลนอ้ยหรือไม่ไดผ้ลเลย ซ่ึงในการนวดแบบราชส านกัไดใ้ห้แนวทางไวว้า่  “ แขน
ตึง หนา้ตรง องศาได”้ 
 มารยาทในขณะท าการนวด  
                1. ก่อนท าการนวด ผูน้วดควรส ารวมจิตใจให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณครูอาจารย ์ส าหรับ
การนวดแบบราชส านกัจะมีการยกมือไหวผู้ถู้กนวด เพื่อเป็นการขอขมาท่ีล่วงเกินบนร่างกาย 
              2. ขณะนวดควรนัง่ห่างจากผูถู้กนวดพอสมควรในดา้นท่ีจะท าการนวดไม่ควรคร่อมตวัผู ้
ถูกนวด ส าหรับการนวดแบบราชส านกั จะเดินเข่าเขา้หาผูถู้กนวดอยา่งนอ้ย 4 ศอก และนัง่ห่างจากผู ้
ถูกนวดประมาณ 1 ศอก และจบัชีพจรดูลมเบ้ืองสูงกบัลมเบ้ืองต ่า 
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               3. ขณะนวดไม่ควรกม้หนา้จะท าใหห้ายใจรดผูถู้กนวด ซ่ึงในการนวดแบบราชส านกั ได้
มีค  ากล่าวไวว้า่ “แมล้มหายใจก็ไม่ใหร้ดพระวรกาย” ขณะท าการนวดจึงมกัจะหนัหนา้ตรงไปขา้งหนา้ 
โดยไม่กม้หนา้ และไม่เงยหนา้มองฟ้า อนัเป็นการแสดงความไม่เคารพ 
               4.ขณะท าการนวด ห้ามกินอาหารหรือส่ิงใดๆ และระมดัระวงัการพูดท่ีอาจท าให้ผูถู้ก
นวดตกใจ สะเทือนใจหรือหวาดกลวั ควรซักถามและสังเกตอาการอยู่เสมอ ควรหยุดเม่ือผูถู้กนวด
ขอใหพ้กั หรือเจบ็ปวดจนทนไม่ไหว 
 ขอ้ควรระวงัในการนวด  

1. ในกรณีท่ีนวดทอ้งไม่ควรนวดผูท่ี้รับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ (ไม่เกิน 30 นาที ) 
2. ไม่ควรใหเ้กิดการฟกช ้ามากเกินไป หรือมีอาการอกัเสบซ ้ าซอ้น 
3. กรณีผูสู้งอายุ โรคประจ าตวับางอย่าง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้อง

ระมดัระวงัในการนวด 
4. ไม่ควรนวดผูท่ี้มีอาการอกัเสบติดเช้ือ คือ มีไขม้ากกวา่ 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม 

แดงร้อน 
5. ไม่ควรนวดผูท่ี้หลงัประสบอุบติัเหตุใหม่ๆ ควรไดรั้บการช่วยเหลือขั้นตน้ และตรวจ

วินิจฉยัภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หากเกินความสามารถ ควรประสานความร่วมมือกบั
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 

6. ขอ้หา้มหรือขอ้ควรระวงัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวไวเ้ฉพาะแต่ละโรคหรืออาการ 
 ขอ้ปฏิบติัหลงัการนวด 
      1. ค  าแนะน าส าหรับผูน้วด หากผูน้วดมีอาการปวดน้ิวมือ ให้แช่มือในน ้ าอุ่นเพื่อช่วยให้
กลา้มเน้ือผอ่นคลายและการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน หรือใชผ้า้ชุบน ้ าอุ่นประคบมือ และนวดคลึงบริเวณ
เนินกลา้มเน้ือฝ่ามือและรอบขอ้น้ิวมือ 
          2.    ค  าแนะน าส าหรับผูถู้กนวด   
   - งดอาหารแสลง เช่น อาหารมนั อาหารทอด หน่อไม ้ขา้วเหนียว เคร่ืองในสัตว ์เหลา้ 
เบียร์ ของหมกัดอง  
   - หา้ม สลดั บีบ ดดั ส่วนท่ีมีอาการเจบ็ปวด  
   - ท่ากายบริหารเฉพาะโรคหรืออาการ  
   - ค าแนะน าอ่ืนๆ เช่น หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็นมูลเหตุเกิดโรค  
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มาตรฐานของผู้ให้บริการ 
 ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์มีใบประกอบโรคศิลปะการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์และมีหลกัในการใหบ้ริการดงัน้ี 
 การแต่งรสมือ  หมายถึง การลงน ้าหนกัแต่ละรอบและจงัหวะการลงน ้าหนกั ซ่ึงการลง
น ้าหนกัน้ิวมือท่ีกด มี ๓ ระดบั คือ  
        1.   น ้าหนกัเบา   ประมาณ 50 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
            2.   น ้าหนกัปานกลาง ประมาณ 70 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
          3.   น ้าหนกัมาก   ประมาณ 90 % ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 
  การลงจังหวะนิว้มือในการนวด 
   จงัหวะในการลงน ้าหนกัแต่ละคร้ัง มี 3 จงัหวะ คือ 
 - หน่วง เป็นการลงน ้าหนกัเบา เพื่อกระตุน้ใหก้ลา้มเน้ือรู้ตวั ไม่เกร็งรับการนวด  

 - เนน้      ลงน ้าหนกัเพิ่มข้ึนบนต าแหน่งท่ีตอ้งการกด  
 - น่ิง  ลงน ้ าหนกัมาก และกดน่ิงไวพ้ร้อมกบัก าหนดลมหายใจสั้นยาวตามตอ้งการ การ
ลงน ้ าหนกัเพิ่มข้ึนท่ีละน้อย ท าให้กลา้มเน้ือสามารถปรับตวัรับน ้ าหนกัได ้ท าให้ไม่เจ็บหรือเจ็บป่วย
มากข้ึน การลงน ้ าหนกัมากตั้งแต่เร่ิมกด จะท าให้กลา้มเน้ือเกร็งรับทนัที และอาจท าให้ต าแหน่งท่ีกด
คลาดเคล่ือนไปและผูถู้กนวดจะเจบ็มากหรือระบมไดเ้ช่นกนั (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข,  2547) 
 
2.4 การวนิิจฉัยทางด้านการแพทย์แผนไทย 
 การวนิิจฉยัทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยสามารถวนิิจฉยัโรคทางหตัถเวชกรรมไทยไดด้งัน้ี 
 โรคลมปลายปัตคาด 
  เป็นโรคชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการแข็งตวัของเลือด สามารถเป็นไดทุ้กส่วนของร่างกาย เช่น 
กลา้มเน้ือ เส้นเอน็ เยือ่หุม้กระดูก ริมหวัต่อกระดูก ยกเวน้ตวักระดูก 
 ลกัษณะอาการของโรค 
  มีอาการปวดเสียว อาจมีบวม แขง็เป็นกอ้น เป็นล า หรือไม่บวมก็ได ้ไม่มีความร้อน หรืออาจ
มีความร้อนไดเ้ล็กนอ้ย   
 การตรวจวนิิจฉัยโรค 
  ตามอาการและต าแหน่งท่ีโรคเกิด 
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 หลกัการรักษา 
  ท าใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั เพื่อให้เลือดมาเล้ียงบริเวณนั้นดีข้ึน โดยการนวดพื้นฐาน และนวด
สัญญาณ 1-5 แลว้แต่กรณีของโรคท่ีเกิด 
 ค าแนะน า 

1. ประคบดว้ยความร้อน 
2. ท่าบริหาร 
3. งดอาหารแสลง 

โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลงั 
 สาเหตุ 
 เกิดจากการแขง็ตวัของเลือดบริเวณบ่าและสัญญาณ 4 หลงั เน่ืองจากความเครียด การท างาน
หนัก พกัผ่อนไม่เพียงพอ ท่าทาง อิริยาบถต่างๆ ไม่ถูกตอ้ง ความเส่ือมของตวักระดูกคอและจาก
อุบติัเหตุ 
 ลกัษณะอาการของโรค 
  ปวดตึง คอ กลา้มเน้ือบ่า และสะบกั อาจพบอาการปวด ร้าว ชา แขนดา้นนอกและน้ิวมือ 
หายใจไดไ้ม่เตม็ท่ี ขดัยอกหนา้อก 
 การตรวจวนิิจฉัย 

1. กม้หนา้คางชิดอกไม่ไดอ้งศา 
2. คล าหาจุดเจบ็ 
3. ตรวจบริเวณสัญญาณ 4 หลงั ดูความเยน็ ร้อน อ่อน แขง็ ของกลา้มเน้ือยา่และตน้คอ 

สังเกตดูแนวกระดูกตน้คอและหวัดุมไหล่ 
4. เงยหนา้ไม่ไดอ้งศา สังเกตดูโหนกแกม้ทั้ง 2 ขา้ง ถา้ขา้งท่ีเป็นสูง แสดงวา่มีการเกาะ

ของหินปูนและถา้ต ่า แสดงวา่มีการทรุดตวัของกระดูกตน้คอ 
5. เอียงหูชิดไหล่ เพื่อดูองศาและความตึงตวัของกลา้มเน้ือตน้คอ  

 วธีิการรักษา (สูตรกลาง) 
1. นวดพื้นฐานบ่าขา้งท่ีเป็น 
2. นวดพื้นฐานโคง้คอ 
3. นวดสัญญาณ 4,5 หลงั เนน้สัญญาณ 4 
4. นวดสัญญาณ 4 หวัไหล่ 
5. นวดพื้นฐานหลงั 
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 ค าแนะน า 
1. ประคบความร้อน เชา้ – เยน็ ประมาณ 10-15 นาที 
2. งดอาหารแสลง เช่น ขา้วเหนียว, หน่อไม,้ เคร่ืองในสัตว,์ เหล้า-เบียร์ และยาแก้

ปวด 
3. ใชท้่าบริหาร 

- ท่าเทา้แขน 3 จงัหวะ 
- ท่าดึงแขนชูแขน 3 จงัหวะ 
- ท่าบริหารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4. หลีกเล่ียงสาเหตุท่ีท าใหมี้อาการปวด 

5. หา้มบิด ดดั สลดัคอ และแขน ท่ีรุ่นแรง  
โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 หลงั 
 สาเหตุ  
 เกิดจากการแขง็ตวัของเลือดบริเวณบ่าและสัญญาณ 5 หลงั เน่ืองจากความเครียด การท างาน
หนัก พกัผ่อนไม่เพียงพอ ท่าทาง อิริยาบถต่างๆ ไม่ถูกตอ้ง ความเส่ือมของตวักระดูกคอและจาก
อุบติัเหตุ 
 ลกัษณะอาการของโรค 
  มึนงง เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดตน้คอ อาจพบร้าวชาออกแขนดา้นใน 
 การตรวจวนิิจฉัย 

1. กม้หนา้คางชิดอกไม่ไดอ้งศา 
2. คล าหาจุดเจบ็ 
3. ตรวจบริเวณสัญญาณ 5 หลงั ดูความเยน็ ร้อน อ่อน แข็ง ของกลา้มเน้ือยา่และตน้คอ 

สังเกตดูแนวกระดูกตน้คอและหวัดุมไหล่ 
4. เงยหนา้ไม่ไดอ้งศา สังเกตดูโหนกแกม้ทั้ง 2 ขา้ง ถา้ขา้งท่ีเป็นสูง แสดงวา่มีการเกาะ

ของหินปูนและถา้ต ่า แสดงวา่มีการทรุดตวัของกระดูกตน้คอ 
5.  เอียงหูชิดไหล่ เพื่อดูองศาและความตึงตวัของกลา้มเน้ือตน้คอ   

 วธีิการรักษา (สูตรกลาง) 
1.  นวดพื้นฐานบ่าขา้งท่ีเป็น 
2. นวดพื้นฐานโคง้คอ 
3. นวดสัญญาณ 4,5 หลงั เนน้สัญญาณ 5 
4. นวดสัญญาณ 4 หวัไหล่ 
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5. นวดพื้นฐานหลงั 
 ค าแนะน า 

1. ประคบความร้อน เชา้ – เยน็ ประมาณ 10-15 นาที 
2. งดอาหารแสลง เช่น ขา้วเหนียว, หน่อไม,้ เคร่ืองในสัตว,์ เหลา้-เบียร์ และยาแก้

ปวด 
3. ใชท้่าบริหาร 

a. ท่าเทา้แขน 3 จงัหวะ 
b. ท่าดึงแขนชูแขน 3 จงัหวะ 
c. ท่าบริหารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4. หลีกเล่ียงสาเหตุท่ีท าใหมี้อาการปวด 
5. หา้มบิด ดดั สลดัคอ และแขน ท่ีรุ่นแรง  

โรคลมปลายปัตคาดเส้นโค้งคอ 
 สาเหตุ 
  1.  เกิดจากท่าทางอิริยาบถไม่ถูกตอ้ง เช่น นัง่คอเอียง คอไม่ตรง 
  2.  ความเครียดของกลา้มเน้ือตน้คอ 
  3.  ความเส่ือมของกระดูกตน้คอ 
 ลกัษณะอาการโรค 
  คอแข็ง ทรงศีรษะไม่อยู่ กลา้มเน้ือคอไม่มีก าลงั กม้-เงย หรือ เอียงคอ มีอาการตึง ปวด
ตน้คอ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ตากระตุก หูอ้ือ อาจพบขดัยอกท่ีขอ้ต่อหวัไหล่ หรือโรคหวัไหล่ติด
ร่วมดว้ยปวดชาตน้แขน ชาปลายน้ิว    
 การตรวจวนิิจฉัยโรค 
  1. กม้หนา้คางชิดอก  ไม่ไดอ้งศา 
  2. หาต าแหน่งท่ีเจบ็ ดูกลา้มเน้ือบ่า โคง้คอ แขง็เป็นล า บวม 
  3. สังเกตดูแนวกระดูกตน้คอและหวัดุมไหล่ 
  4. เงยหนา้ไม่ไดอ้งศา เน่ืองจากกลา้มเน้ือคอแขง็เกร็ง ใหต้รวจกระดูกคอร่วมดว้ย อาจ
พบร่วมกบัโรคสัญญาณ 4,5 หลงั 
  5. เอียงหูชิดไหล่ เพื่อดูองศาและความตึงตวัของกลา้มเน้ือตน้คอ 
 วธีิการรักษา 
  1. นวดพื้นฐานบ่าขา้งท่ีเป็น 
  2. นวดสัญญาณ 4,5 หลงั 
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  3. นวดเส้นโคง้คอ 
  4. นวดหวัไหล่สัญญาณ 4  
  ค าแนะน า 
  1. ประคบความร้อน เชา้ – เยน็ ประมาณ 10-15 นาที 
  2. งดอาหารแสลง เช่น ขา้วเหนียว, หน่อไม,้ เคร่ืองในสัตว,์ เหลา้-เบียร์ และยาแกป้วด 
  3. ใชท้่าบริหาร 
   a. ท่าเทา้แขน 3 จงัหวะ 
   b.ท่ากม้-เงย ศีรษะ 
   c. ท่าเอียงหูชิดไหล่ซา้ย - ขวา 
  4. หลีกเล่ียงสาเหตุท่ีท าใหมี้อาการปวด 
  5. ห้ามบิด ดดั สลดัคอ และแขน ท่ีรุ่นแรง (มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทยไ์ทยเดิมฯ 
โรงเรียนอายรุเวท,  2548) 
 

2.5 โรคทีม่ีอาการปวดกล้ามเนือ้หลงัส่วนบน 
 กลุ่มอาการปวดกล้ามเนือ้และเยือ่พงัผดืมัยโอฟาสเชียล(Myofascial Pain Syndrome) 
  Myofascial pain syndrome (MPS) หมายถึงกลุ่มอาการปวดร้าว (referred pain) และ/
หรืออาการของระบบประสาทอิสระ (autonomic symptoms) อนัเน่ืองมาจาก myofascial trigger 
point(s) (TrP) ของกลา้มเน้ือ หรือเยื่อผงัผืด โดยจ ากดัอยูบ่ริเวณหน่ึงบริเวณใด (regional pain) ของ
ร่างกาย  ถ้าอาการต่าง ๆ ด าเนินอย่างต่อเน่ืองหรือเกิดซ ้ าอย่างสม ่าเสมอเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน 
เรียกวา่ chronic MPS  
1.1 อุบติัการณ์ 
 MPS เป็นสาเหตุของปัญหาปวดเร้ือรังท่ีพบบ่อยเป็นอนัดบัตน้ ๆ มกัเกิดร่วมกบัภาวะอ่ืนได้
อุบติัการณ์มีความแตกต่างกนัในแต่ละการส ารวจ บางรายงานกล่าวว่าพบไดถึ้ง 21 % ของผูป่้วย     
ออร์โธปิดิกส์ทัว่ไป และ 30% ในคลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 
1.2 ลกัษณะทางคลินิก 
 อาการเด่นคือ 
 1. ปวดร้าวเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย (regional pain) ความรุนแรงมีไดต้ั้งแต่ปวด
เล็กนอ้ยเพียงร าคาญจนถึงปวดรุนแรงทรมานอยา่งมาก TrP  ของกลา้มเน้ือแต่ละมดัจะมีลกัษณะแบบ
แผนการปวดร้าวท่ีเฉพาะตวั ซ่ึงมีความส าคญัในการคน้หาวา่อาการปวดเกิดจาก TrP ของกลา้มเน้ือมดั
ใด 
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 2. อาการของระบบประสาทอิสระซ่ึงพบร่วมไดบ้่อยเช่น ชา วบู เยน็ เหน็บ หนา หรืออาการ
แสดง เช่น ซีด ขนลุก เหง่ือออกตามบริเวณท่ีมีอาการปวดร้าว ส่วน TrP บริเวณคออาจมีอาการมึนงง 
หูอ้ือ ตาพร่าได ้
 การตรวจร่างกายคือการสัมผสัดว้ยมือ โดยการกดคล ากลา้มเน้ือตอ้งพบ TrP ท่ีก่ออาการ 
อนัมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
  1. เป็นจุดท่ีมีความไวสูง (hyperirritable spot) ไวต่ออาการปวดกวา่บริเวณใกลเ้คียง 
  2. เป็นจุดท่ีสามารถกระตุน้ให้อาการต่างๆ แสดงออกชดัเจน (reproducible symptoms) 
ดว้ยแรงกดหรือการแทงดว้ยปลายเขม็ 
  3. TrP แต่ละจุดมีขนาดเล็ก เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-3 มม. แต่มกัจะเกิดร่วมกนัเป็น
กลุ่ม (cluster)  ในกรณีท่ี TrP อยู่ในกลา้มเน้ือท่ีไม่ลึกเวลาคล าจะรู้สึกไดถึ้งความเป็นแถบตึง (taut 
band) 
1.3 พยาธิก าเนิด 
 กลไกท่ีแทจ้ริงยงัไม่ทราบชดัเจน ท่ีกล่าวถึงกนัอยา่งกวา้งขวางในกรณีของ chronic MPS 
คือการผสมกนัระหวา่งความผิดปกติของ peripheral nociception กบั central sensitization เรียงล าดบั
เหตุการณ์ดงัน้ี 
 - ภาวะท่ีกลา้มเน้ือท างานเกินก าลงัจาก physical และ/หรือ psychosocial overload จนถึงจุด
ท่ีมี motor endplate ท าให้บกพร่องของพลงังาน เป็นท่ีมาของการอธิบายภาวะอาการลา้ง่ายของ
กลา้มเน้ือมดัท่ีมี TrP ท าใหเ้กิด 
 - Muscle contraction knot เป็น self-sustained contraction ท่ีตรงต าแหน่งของ TrP จึง
สามารถคล าไดเ้ป็นล าหรือกอ้น และท าใหพ้ิสัยการเคล่ือนไหวนอ้ยลง นอกจากน้ียงัพบวา่มีการคัง่คา้ง
ของ waste products ท่ีก่ออาการปวดหลายชนิด แต่ไม่พบ inflammatory-process cell ท่ีชดัเจน 
 - Autonomic nervous dicturbance จากการกระตุน้ของสารคัง่คา้งดงักล่าวเป็นท่ีมาของ 
autonomic symptoms ต่างๆ ในบริเวณนั้น ๆ และตามมาดว้ย 
 - Central sensitization ซ่ึงจะท าให ้TrP มีความไวต่อการกระตุน้มากข้ึน 

1.4 การวนิิจฉยั 
 ตั้งอยูบ่นพื้นฐานการวินิจฉยัทางคลินิกจากประวติัและตรวจร่างกายเป็นส าคญั คือ ประวติั
ของอาการปวดและ/หรืออาการประสาทอิสระบริเวณใดบริเวณหน่ึง ร่วมกบัตรวจร่างกายท่ีกลา้มเน้ือ
โดยการคล าหรือกดด้วยน้ิวมือ จะตอ้งพบ  TrP ท่ีสามารถแสดงอาการต่างๆ ท่ีผูป่้วยให้ประวติัได้
ชดัเจนถา้อาการต่างๆ ด าเนินอยา่งต่อเน่ืองหรือเกิดซ ้ าอยา่งสม ่าเสมอเป็นเวลามากกวา่ 3 เดือน เรียกวา่ 
chronic MPS 
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 MPS พบไดท้ั้ง acute และ chronic forms ทั้ง primary และ secondary  forms โดย 
 1. Acute MPS มกัจะมีประวติัน ามาของ sudden overload เช่น  sprain, strain,หรือinjury
ส่วนใหญ่อาการจะค่อย ๆ ดีข้ึนเองตามล าดบัจนหาย หรือถา้ไม่หายการรักษาเฉพาะท่ีท่ีต าแหน่งของ 
TrP (TrP eradication) ดว้ยวธีิต่าง ๆ มกัจะไดผ้ลดีต่างกบักรณีของ 
 2. Chronic MPS ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีมีปัจจยัเก้ือหนุนให้เร้ือรัง (perpetuating factors: 
PF)  ปัจจยัต่าง ๆ ในท่ีน้ีหมายถึงภาวะไม่ใช่โรค ในกรณีน้ีเรียกวา่ secondary MPS 
 PF  แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ท่ีแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปควรทราบคือ 
 1. Physical PF ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ poor physical conditions, poor posture, repetitive 
microtrauma  ท่ีคาบเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้กล้ามเน้ือมดัหรือกลุ่มนั้นอย่างซ ้ า ๆ จนเกิดภาวะ 
overload บ่อยคร้ังคือกิจวตัรหรืองานท่ีท าประจ าซ่ึงผูป่้วยและแพทยม์กัจะนึกไม่ถึง หลายรายจึงให้
ประวติัว่าอาการเกิดข้ึนเองโดยไม่ไดไ้ปท าอะไรผิดปกติ ดว้ยเหตุน้ีการกลบัมาของ TrP หลงัจากการ
ท า TrP eradication จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดเ้กินความคาดหมาย 
  2. Psychological PF ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ภาวะวิตกกงัวล/เครียด (anxiety/stress), ทอ้แท/้
ซึมเศร้า (despair/depress) 
  3. Systemic PF ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ 
   - ภาวะ low normal vitamin B 1, 6, 12, folic acid และ vitamin C อาการท่ีพบบ่อยคือ 
เพลีย ชาปลายมือ ปลายเทา้เป็นคร้ังคราว 
   - ภาวะ borderline hypothyroid อาการท่ีพบบ่อยคือ อ่อนล้า เฉ่ือยชา หนาวง่าย 
ทอ้งผกู  
   Chronic MPS อาจเกิดร่วมกบัโรคอ่ืน (co-morbid) ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ osteoarthritis 
และ fibromyalgia  
 
 การตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการ 
  เพื่อวนิิจฉยั MPS การตรวจคน้ทางห้องปฏิบติัการไม่มีความจ าเป็นเพราะท่ีต าแหน่ง TrP 
จะไม่พบความผิดปกติท่ีชดัเจนใด ๆ จากการตรวจคน้ทางห้องปฏิบติัการ ส่วนใหญ่ทราบไดจ้ากการ
ซกัประวติัและตรวจร่างกาย 
  การตรวจคน้อาจมีความจ าเป็นในกรณีท่ีสงสัยโรคอ่ืนหรือโรคร่วม (co-morbid) ต่าง ๆ 
ท่ีการตรวจคน้ทางหอ้งปฏิบติัการช่วยในการวนิิจฉยั เช่น รังสีวนิิจฉยัในกรณี osteoarthritis  
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ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปน ้าหนกัค าแนะน าในการวนิิจฉยั chronic MPS 

ประวตัิ น า้หนักค าแนะน า 

          - อาการปวดและ/หรืออาการประสาทอิสระบริเวณใดบริเวณหน่ึงนานกวา่ 
3 เดือน 

++ 

          - ประวติัอาการปวดของโรคหรือภาวะอ่ืนๆ ท่ีใหอ้าการปวดบริเวณเดียวกนั
น้ีได ้

++ 

การตรวจร่างกาย  

       -  ตรวจร่างกายท่ีกลา้มเน้ือโดยการคล าหรือกดดว้ยน้ิวมือตอ้งพบ TrP ท่ี
สามารถแสดงอาการต่างๆ ท่ีผูป่้วยใหป้ระวติัไดช้ดัเจน 

++ 

การตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการ  

       - ท าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเพื่อแยกโรคหรือยนืยนั co-morbid  + 

1.5 การประเมินปัญหา 
 การประเมินปัญหาท่ีเหมาะสมท าให้ทราบถึงภาพรวมขนาดของปัญหา แนวทางการรักษา 
ตลอดจนแนวโนม้ของการพยากรณ์โรค การประเมินปัญหา MPS จึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก 
โดยพื้นฐานควรประกอบ 3 ส่ิงคือ 
 1. อาการปวด (pain severity) โดยประเมินเชิงปริมาณ (quantitative) มาตรวดัท่ีแนะน าคือ 
numerical rating (NRS) โดยใช ้11- point Liker scale (0 = ไม่ปวดเลย, 10 = ปวดมากท่ีสุด 

ไม่ปวดเลย 

0 

ปวดเล็กนอ้ย 

1-3 

ปวดปานกลาง 

4-6 

ปวดมาก 

7-10 
 2. PF ประเมินจากประวติัอาการและการตรวจร่างกายทั้ง physical, psychological, และ 
systemic PF  
 3. ในกรณีเร้ือรังควรมองหา co-morbid ท่ีอาจเกิดร่วมโดยเฉพาะท่ีมีอาการใกลเ้คียงกบั MPS 
เช่นinflammatory joint disease (เช่น osteoarthritis), radiculopathy, fibromyalgia  
1.6 การวนิิจฉยัแยกโรค 
 MPS เป็นกลุ่มอาการท่ีนอกจากเลียบแบบโรคอ่ืนไดแ้ละยงัอาจเกิดร่วมกบัโรคอ่ืนๆ ได ้
หลกัการท่ีน ามาพิจารณาวนิิจฉยัแยกโรคจึงตอ้งค านึงถึงส่ีประเด็นหลกัท่ีส าคญัเสมอ คือ 
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  1. MPS เป็นกลุ่มอาการปวดท่ีสามารถเกิดไดทุ้กบริเวณของร่างกาย การวินิจฉยัแยกโรค
จึงตอ้งแยกจากโรคต่างๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดอาการปวดในบริเวณนั้น ๆ เช่น TrP ท่ีกลา้มเน้ือบ่า คอ 
และศีรษะก่อใหเ้กิดอาการปวดหวัจึงตอ้งวินิจฉยัแยกโรคกบั tension headache กบั migraine ส่วน TrP 
ท่ีกล้ามเน้ือหน้าอกด้านซ้ายท าให้เจ็บหน้าอกจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งวินิจฉัยแยกโรคกบัภาวะ angina 
pectoris  
  2. บริเวณท่ีมีอาการปวดอาจแคบหรือกวา้งข้ึนอยูก่บั TrP ของกลา้มเน้ือแต่ละมดั ถา้เป็น
บริเวณแคบและใกล ้ต าแหน่งของขอ้ต่อตอ้งแยกโรคกบัภาวะ osteoarthritis, bursitis หรือ tendinitis 
ถา้มีอาการเป็นบริเวณกวา้ง ตอ้งแยกกบัภาวะ neuralgia หรือ peripheral neuropathy  
  3. ในกรณีท่ี TrP กระจายหลายบริเวณตอ้งแยกกบั widespread pain 1 เช่น fibromyalgia  
  4. Chronic MPS อาจเกิดร่วมกบั co-morbid ท่ีมีอาการคล้ายคลึงกนัไดบ้่อย เช่น 
osteoarthritis  

ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปน ้าหนกัค าแนะน าในการประเมินปัญหา chronic MPS  

 น า้หนักค าแนะน า 

Pain Severity  

          ปวดมาก ปวดปานกลาง ปวดเล็กนอ้ย ไม่ปวดเลย + 

Perpetuating Factor  

         - Physical (poor physical conditions, poor posture) ++ 

         - Psychological (stress, depressed, coper) ++ 

         - Systemic (เพลีย เยน็ ๆ ชาๆ ปลายมือปลายเทา้ เฉ่ือยชา หนาวง่าย 
ทอ้งผกู) 

++ 

Co-morbid + 

1.7 การรักษา 
 Chronic MPS เป็นภาวะท่ีมีการรักษาหลากหลายรูปแบบท่ีสุดภาวะหน่ึงจากการขาดความ
เขา้ใจในลกัษณะของโรคและความสับสนในการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อความชดัเจนจึงมีความจ าเป็น
เบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งจ าแนกให้ไดว้า่เป็น primary MPS, secondary MPS (TrP เกิดข้ึนจากการชกัน าของ 
PF) หรือ chronic MPS ท่ีมี co-morbid (อาจมีมากกวา่หน่ึง primary diseases) เพื่อเป็นแนวทางในการ
เลือกกรรมวธีิรักษาท่ีเหมาะสมกล่าวคือ 
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  1.7.1 การรักษา primary MPS 
  หมายถึง MPS ท่ีเป็นสาเหตุอาการปวดของผูป่้วยโดยไม่มี PF ซ่ึงพบไดน้อ้ย ส่วนใหญ่
สาเหตุท่ีท าให้เกิดอาการเร้ือรังมาจากการมองขา้มในการวินิจฉยั ถา้วินิจฉยัถูกตอ้ง การรักษาท่ี TrP 
หรือ TrP eradication ทุกวิธี ไดผ้ลดี และไม่มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนในดา้น evidence-based 
ของแต่ละวธีิการรักษาท่ีเหมาะสมควรจะพิจารณากรรมวธีิท่ีผูป่้วยพึงพอใจและไม่มีขอ้ห้ามเป็นอนัดบั
แรก ๆ ส่วนการรักษาระยะยาวเพื่อป้องกนัการเกิดซ ้ าจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัสามารถน าไป
ปฏิบติัไดเ้อง เขา้ถึงไดง่้ายสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติแลคุม้คา้ 
  เทคนิคการท า TrP eradication ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่  
  - การยดืกลา้มเน้ือท่ีมี TrP (stretching)  
   ยืดกลา้มเน้ือช้าๆ จนถึงจุดท่ีตึงหรือเร่ิมมีอาการปวดเล็กน้อย และคา้งไวร้ะยะเวลา
หน่ึง (prolong stretching) ขอ้ดีคือปลอดภยั สะดวก และสามารถท าไดเ้อง ถือเป็นมาตรฐานการรักษา
พื้นฐานท่ีจะตอ้งท าในทุกราย โดยทัว่ไปควรยืดกลา้มเน้ือคา้ง ไวน้าน 20-30 วินาที ขณะยืดควรอยูใ่น
ภาวะผอ่นคลายและจดัท่าทางให้มัน่คง ท าชุดละ 5-10 คร้ัง และแนะน าให้ท าอย่างน้อยวนัละ 2 ชุด 
(เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นบัเป็น 1 course) 
  -การนวด (massage) 
   นิยมนวดแบบกดจุด (acupressure) ส่วนการนวดแผนไทยจะครอบคลุมพื้นท่ีไดเ้ป็น
อยา่งผลพลอยได ้ท่ีเป็นจุดเด่นคือ deep relaxation นวดไทยมีสองแบบคือ นวดไทยอายุรเวทซ่ึงเน้น
การกดจุดอยา่งเดียว และนวดไทยแผนวนัโพธ์ิท่ีมีการยดืดดัร่วมดว้ย ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา TrP ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ตอ้งระวงัหรือหลีกเล่ียงในรายท่ีมีภาวะ mechanical instability การนวด
ควรท าติดต่อกนั 6-12 คร้ัง (ถือเป็น 1 course) 
  -การท ากายภาพบ าบดั (physical therapy) 
   เป็นการรักษาท่ีมีองค์ประกอบหลายอยา่งท่ีช่วยรักษา TrP เช่น การประคบร้อน การ
นวด การยืดกล้ามเน้ือ ส่วนใหญ่จะท ามากกว่าหน่ึงอย่าง (การกายภาพบ าบดั 2 สัปดาห์ถือเป็น 1 
course) 
  - การฝังเขม็ (acupuncture) 
   ปลายเขม็จะท าให ้TrP คลายตวัดว้ยกลไก mechanical disruption และพบวา่จุดฝังเข็ม
มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัต าแหน่งของ TrP ท่ีพบบ่อยถึง 71% (ฝังเขม็ 10 คร้ัง คือ 1 course) 
  - การแทงเขม็ท่ี TrP  (dry needling) 
   เป็นอีกทางเลือกท่ีใชแ้ทนการฝังเขม็ได ้
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  - การฉีดยาท่ี TrP (trigger point injection) 
   เช่ือวา่ผลการรักษา TrP ท่ีส าคญัมาจากการแทงเขม็ โดยท่ีสารหรือยาท่ีใชเ้ป็นเพียงตวั
เสริมสารท่ีนิยมใช้คือ ยาชาเฉพาะท่ี ควรเลือกใชช้นิดท่ีมีผล myotoxic น้อยและความเขม้ขน้อยู่ใน
ระดบัท่ีระงยัการท างานของ sensory fiber โดยไม่ยบัย ั้งการท างานของ motor fiber เช่น 0.5 % 
bupivacaine หรือ 1% lidocaine ยาชาท่ีใชต้อ้งไม่มีส่วนผสมของ adrenaline ท่ีจะท าให้มีการหดตวั
ของเส้นเลือดบริเวณ TrP ปริมาณยาท่ีใชเ้ฉล่ีย 0.5-2 มล. ต่อจุด ข้ึนอยูก่บัขนาดของกลา้มเน้ือ แต่ตอ้ง
ค านึงถึงปริมาณสูงสุดในแต่ละคร้ังท่ีท าการรักษาหลายจุดเพื่อความปลอดภยั 
  - Botulinum Toxin injection  
   มีขอ้บ่งช้ีในกรณี refractory TrP หรือ TrP ท่ีตอบสนองต่อการท า TrP eradication แต่
ผลท่ีไดอ้ยูเ่พียงเวลาอนัสั้นดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสูงเพราะยาราคาแพงจึงสมควรอยูใ่นดุลพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ 
  - ยา (drugs) 
   จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานวา่ยาตวัใดสามารถท าให ้TrP คลายตวัจนหายไปได ้แต่
ยาก็มีความจ าเป็นในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
    1. ลดอาการปวดซ่ึงเป็นการรักษาตามอาการในกรณีท่ีปวดนอ้ยถึงปานกลางนิยม
ใชย้าแกป้วดธรรมดา เช่น acetaminophen ส่วนใหญ่ใชใ้นช่วยแรกของการท า TrP eradication ซ่ึงบาง
วิธีอาจมีอาการปวดหลงัท าการรักษาได ้เช่น trigger point injection การฝังเข็ม และควรหลีกเล่ียง 
aspirin เน่ืองจากเพิ่มความเส่ียงต่อภาวะ bleeding ของการท า TrP eradication หลายวธีิ 
     ในกรณีท่ีปวดปานกลางถึงรุนแรงอาจพิจารณาใหย้ากลุ่ม tramadol และความ 

หลีกเล่ียงการใชติ้ดต่อเป็นเวลานาน 
     ยาคลายกลา้มเน้ือ (muscle relaxants) ท่ีพบวา่แพทยนิ์ยมสั่งให้ผูป่้วยยงัไม่มี
หลกัฐานสนบัสนุนวา่สามารถท าให ้TrP  สลายหรือคลายตวัได ้อีกทั้งอาจท าให้ภาวะ overload ท่ี TrP 
มากข้ึนจากการท่ียาไปมีผลท่ีกลา้มเน้ือปกติ (normal muscle) รอบๆ ให้คลายตวั ผูป่้วยบางรายจะรู้สึก
ถึงอาการทีมากข้ึนไดส้ าหรับรายท่ีใช้แลว้อาการดีข้ึนมนัจะเป็นในกรณีของ TrP ท่ีกลา้มเน้ือรอบ ๆ 
หรือใกลเ้คียงมีการเกร็ง (muscle spasm)  หรือความตึงตวั (muscle tension) ร่วมอยู่ดว้ย ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีพบได้ไม่น้อย ยาจะมีผลในการคลายและลดอาการของกล้ามเน้ือรอบ ๆ TrP แต่จะไม่
สามารถท าให ้TrP คลายหรือหายไปได ้      
     NSAIDs ก็เป็นอีกกลุ่มของยาท่ีถูกใชบ้่อยในกรณี MPS แต่ผลท่ีไดม้กัจะนอ้ย
กวา่ท่ีคาดหวงัเน่ืองมาจากท่ีต าแหน่งของ TrP นั้นไม่พบ inflammatory-mediated cells ท่ีชดัเจน แต่
ยากลุ่มน้ีอาจมีประโยชน์ในกรณีท่ีมี inflammatory joint diseases เป็น co-morbid  
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     Steroids เป็นอีกกลุ่มยาท่ีนิยมน ามาใช้ในการฉีดท่ีต าแหน่ง TrP โดยเช่ือว่า
ไดผ้ลดีกวา่การใชย้าชาเฉพาะท่ีในการลดอาการปวดและแกไ้ขภาวะ fibrosis ท่ีต  าแหน่ง TrP แต่ไม่มี
หลกัฐานสนบัสนุนจึงไม่แนะน าเน่ืองจากผลท่ีไดไ้ม่คุม้ค่าต่อการเส่ียงกบั local และ systemic side 
effects ของ steroid 
    2. ใชรั้กษา PF  บางอยา่งเช่น vitamin, antidepressants และอาจใช ้anxiolytics 
เช่น clonazepam ในระยะสั้นตามความจ าเป็น 
    3. ใชรั้กษา co-morbid ตวัอยา่งท่ีพบบ่อยคือ osteoarthritis และ neuropathic pain
การรักษาแต่ละวธีิจะมีจุดเด่นและจุดดอ้ยรวมทั้งขอ้ควรระวงัและขอ้ห้ามท่ีอาจมีความแตกต่างกนัการ
รักษาในผูป่้วยบางรายท่ีมีอาการมากและซับซ้อนอาจจ าเป็นตอ้งมีการผสมผสาน (mix and match) 
ของการรักษามากกวา่หน่ึงอยา่งเพื่อความเหมาะสม 
     ถา้ผลการรักษาดว้ย TrP eradication  2-3 ชุด (courses) แลว้ไม่ไดผ้ลดี มกัจะ
เป็น secondary MPS ท่ีมีภาวะหรือปัจจยัชกัน า (PF) ซ่อนเร้นอยู่ ควรท าการคน้หาและถา้พบก็ให้
รักษาแบบ secondary MPS หรือถา้มี co-morbid เป็นตวักระตุน้ ตอ้งรักษา co-morbid ร่วมกนั 
 1.7.2 การรักษา secondary MPS 
  Secondary MPS หมายถึง MPS อนัเน่ืองมาจากการชกัน าของ PF การรักษาท่ี TrP หรือ 
TrP eradication เป็นเพียงการรักษาตามอาการและมกัจะไดผ้ลชัว่คราวเป็นเหมือนเกมรับ การรักษา
เพื่อหวงัผลระยะยาวท่ีเป็นเหมือนเกมรุกจะต้องมุ่งประเด็นท่ีการคน้หาและท าการแก้ไข PF ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และอาจพบไดม้ากกวา่หน่ึงอยา่งในผูป่้วยบางราย 
 การแกไ้ข PF 
  1. Physical PF ปัจจยัทางร่างกายของผูป่้วยท่ีท าให้ TrP อยูใ่นสภาพท่ี  overload จนเกิด
อาการไดบ้่อย มกัจะมีความคลา้ยหรือใกลเ้คียงกนัในเกือบทุกรายคือ 
   - ท่าทางท่ีไม่อยูใ่นสมดุล (poor posture) แกไ้ขโดยจดัสมดุลให้ร่างกายอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีเสียเปรียบเชิงกลนอ้ยสุดโดยใบหู หวัไหล่ ปมกระดูก Trochanter  อยูใ่นแนวเส้นด่ิงเดียวกนัในท่านัง่ 
และอยูใ่นแนวเส้นเดียวกบัจุดกลางดา้นขา้งขอ้เข่าในท่ายืน (good posture) ในทางปฏิบติัมีไดห้ลายวิธี
เช่น การปรับท่าทาง การดดัแปลง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีมีผลต่อท่าทางให้เหมาะสม ปรับสมดุลร่างกาย
ดว้ยโยคะส่วนท่ีเหมาะสมและนิยมในรายสูงอายุ อาจเป็นร าไมพ้ลองหรือร ามวยจีน การแกไ้ขท่าทาง
นอกจากมีผลในการรักษายงัเป็นการเสริมบุคลิกภาพไปในตวั 
   - สมรรถภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เพียงพอ (poor physical) แกไ้ขโดยการออกก าลงั
สม ่าเสมอ นอกจากเป็นการรักษาแลว้ยงัเสริมภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างดี ขอ้ควรระวงัคือ อาการปวดอาจ
ก าเริบข้ึนซ่ึงมกัเกิดจากออกก าลงัมากเกินความสามารถของร่างกาย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งออกก าลงั
อยา่งค่อยเป็นค่อยไปและค านึงถึงสมรรถภาพของตนเองไดดี้  
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ภาพที ่1  ท่านัง่ท่ีไดส้มดุลร่างกาย จากการปรับอุปกรณ์   ภาพที ่2 ท่ายนืท่ีเหมาะสม(รูปขวามือสุด)จากการฝึกตนเอง 
 ท่ีมา :  (สมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย,  2552) 
                                                                                                 

   2. Psychological PF ท่ีส าคญัคือความวิตกกงัวลจนอาจถึงทอ้แทซึ้มเสร้าจากความ
เร้ือรังของอาการท่ีไม่ไดรั้บค าตอบท่ีชดัเจน บ่อยคร้ังท่ีหลายรายถูกเขา้ใจวา่แกลง้หรอไม่ไดป้วดจริง 
อีกทั้งถูกคิดวา่อาการทางจิตใจเป็นสาเหตุหลกัเน่ืองจากอาการมกัจะก าเริบหรือรุนแรง ช่วงท่ีงานมาก
งานเร่งซ่ึงเป็นช่วงท่ีปัจจยักระตุน้ทางกายมาคู่กนั การวินิจฉัยท่ีเหมาะสมก็เพียงให้ผูป่้วยสบายใจข้ึน
มากการอธิบายให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน ให้ความเขา้ใจตลอดจนแนะน าทางรักษา ให้ก าลงัใจและให้
ความมั่นใจมีประโยชน์มาก ส าหรับรายท่ีมีอาการรุ่นแรงอาจพิจารณาให้ anxiolytic หรือ 
antidepressant ในช่วงเร่ิมการรักษาหรือช่วงท่ีมีปัจจยัเหล่าน้ีเขา้มาเก้ือหนุนอาการเป็นคร้ังคราว 
   3. Systemic PF เป็นเร่ืองท่ีตอ้งนึกถึง โดยสอบถามหรือสังเกตจากอาการท่ีผูป่้วยบอก
เล่าท่ีพบบ่อยคือ 
    - อาการอ่อนเพลียชาปลายมือปลายเทา้เป็นคร้ังคราวให้นึกถึงภาวะ low normal 
level water soluble vitamins ให้ท าการเสริม vitamin B1, 6, 12 และ folic acid ตลอดจน vitamin C 
ขนาดท่ีแนะน าคือขนาดนอ้ย เช่น B1  10 mg, B6  10 mg, B12  500 µg, folic acid  1  gm, และ C 500 
mg  ซ่ึงทั้งหมดสามารถพบไดใ้นวิตามินรวมบางขนาน การให้เกิดความตอ้งการร่างกายสามารถขบั
ออกได ้หลงัการเสริมอาการมกัจะดีข้ึนภายใน 1-2 เดือน 
  - ส าหรับรายท่ีมีอาการอ่อนล้า เฉ่ือยชา หนาวง่าย ท้องผูก ให้นึกถึงภาวะ 
borderline hypothyroid  ควรท าการยืนยนัโดยส่งตรวจระดบัฮอร์โมนก่อนถา้จะมีการเสริม และควร
ใหใ้นปริมาณเล็กนอ้ย 
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กายวภิาคศาสตร์ของคอมนุษย์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  กายวภิาคศาสตร์หลงัส่วนบน 

 กระดูกสันหลงัส่วนคอมีทั้งหมด 7 ช้ิน เรียงตามล าดบัตั้งแต่บนลงล่าง C-1 ถึง C-7 โดยมี
แผ่นกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างกระดูกสันหลงัแต่ละช้ิน คอท าหน้าท่ีรับน ้ าหนกัของศีรษะและปกป้อง
เส้นประสาทซ่ึงน าขอ้มูลรับความรู้สึกและสั่งการจากสมองลงไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากน้ี
คอยงัมีความยืดหยุน่ซ่ึงท าให้สามารถหมุนและงอไดใ้นหลายทิศทาง กระดูกสันหลงัส่วนคอทั้งเจ็ด
ช้ินจะเรียงตวัโคง้แอ่นมาทางดา้นหนา้เล็กนอ้ย ส่วนโคง้ของกระดูกสันหลงับริเวณคอน้ีมีลกัษณะโคง้
น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนโคง้ของกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ  (มูลนิธิฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทยไ์ทยเดิมฯ 
โรงเรียนอายรุเวท,  2548) 
กายวภิาคศาสตร์เนือ้เยือ่อ่อน 
 เม่ือคล าในแนวกลางใตต่้อคางจะสามารถสัมผสัตวัของกระดูกไฮออยด์ (hyoid bone) ใตล้ง
ไปจะเป็นส่วนนูนของกระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage) ซ่ึงเรียกว่า "ลูกกระเดือก" (Adam's 
apple) ซ่ึงจะเด่นชดัในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ใตล้งไปเป็นกระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid cartilage) ซ่ึง
สามารถคล าได ้ระหวา่งกระดูกอ่อนไครคอยด์และรอยเวา้ซุปปราสเตอร์นลั (suprasternal notch) คือ
ท่อลม (trachea) และส่วนคอดของต่อมไทรอยด์ (isthmus of the thyroid gland) ดา้นขา้งเป็นแนวของ
กลา้มเน้ือสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ (Sternocleidomastoid muscle) ซ่ึงเป็นจุดหลกัท่ีส าคญัท่ีแบ่ง
ระหว่างพื้นท่ีสามเหล่ียมล าคอดา้นหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นท่ีสามเหล่ียมล าคอ
ดา้นหลงั (posterior triangle of neck) ส่วนบนของพื้นท่ีสามเหล่ียมล าคอดา้นหน้ามีต่อมน ้ าลายใต้
ขากรรไกรหรือต่อมซบัแมนดิบูลาร์ (submandibular gland) ซ่ึงวางตวัอยูใ่ตค้ร่ึงหลงัของตวัขากรรไกร
ล่าง การหาแนวของหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติด (common carotid artery) และหลอดเลือดแดง
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เอกซ์เทอร์นลัคาโรติด (external carotid artery) ท าไดโ้ดยลากเส้นเช่ือมระหวา่งขอ้ต่อสเตอร์โนคลาวิ
คิวลาร์ (sterno-clavicular articulation) ไปยงัมุมกรามล่าง 
 เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 11 หรือเส้นประสาทแอคเซสซอรี (accessory nerve) สัมพนัธ์กบัเส้น
ท่ีลาก จากจุดก่ึงกลางระหวา่งมุมของขากรรไกรล่างและปุ่มกกหู ไปยงัก่ึงกลางของขอบดา้นหลงัของ
กลา้มเน้ือสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ แลว้ลากขา้มพื้นท่ีสามเหล่ียมล าคอดา้นหลงัไปยงัพื้นผิวชั้นลึก
ของกลา้มเน้ือทราพีเซียส (trapezius) หลอดเลือดด าคอชั้นนอก (external jugular vein) สามารถเห็นได้
ง่ายจากผิวหนงั หลอดเลือดด าน้ีจะทอดตวัในแนวเส้นท่ีลากจากมุมขากรรไกรล่างไปยงัก่ึงกลางของ
กระดูกไหปลาร้า (clavicle) ใกล้ๆ  กนันั้นจะมีต่อมน ้าเหลืองขนาดเล็ก ส่วนหลอดเลือดด าแอนทีเรียร์จู
กูลาร์ (anterior jugular vein) จะมีขนาดเล็กกว่า วิ่งลงมาประมาณคร่ึงน้ิวห่างจากเส้นก่ึงกลางคอ 
กระดูกไหปลาร้าเป็นขอบเขตล่างสุดของคอ ส่วนดา้นขา้งของคอจะมีลกัษณะโคง้ชนัออกดา้นนอก
เล็กนอ้ยไปยงัไหล่เน่ืองจากมีกลา้มเน้ือทราพีเซียสอยู ่
 
แก้การบาดเจ็บทีค่อ 
 ความผิดปกติของคอเป็นสาเหตุหลักของการปวดคอ คอเป็นโครงสร้างท่ีท าหน้าท่ี
หลากหลายแต่ก็รับความเค้นสูง สาเหตุหลักๆ ของอาการปวดคอ (และอาการปวดบริเวณอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การปวดท่ีลามมาท่ีแขน) ไดแ้ก่ 
 - อาการปวดคอ (Whiplash) จากความเครียดของกลา้มเน้ือหรือการบาดเจ็บของเน้ือเยื่ออ่อน
อ่ืนๆ 
 - หมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือน (Cervical herniated disc) 
 - การตีบของสันหลงัส่วนคอ (Cervical spinal stenosis) 
 - กระดูกขอ้ต่ออกัเสบ (Osteoarthritis) 
 - อาการปวดเน่ืองจากหลอดเลือด เช่น การกดัเซาะของหลอดเลือดแดง (arterial dissections) 
หรือภาวะหลอดเลือดด าคอชั้นในมีล่ิมเลือด (internal jugular vein thrombosis) (สมาคมการศึกษาเร่ือง
ความปวดแห่งประเทศไทย,  2552) 

2.6 การประเมินอาการเจ็บปวดกล้ามเนือ้หลงัส่วนบน 

 การวดัระดบัความปวด มี 2 วธีิ คือ  
 1. การวดัความปวดโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
  1.1 การบอกความรู้สึกดว้ยค าง่ายๆ (simple descriptive scales) เช่นพยาบาลอาจถาม
ผูป่้วยวา่ขณะน้ีปวดไหมคะผูป่้วยอาจตอบวา่ไม่ปวดหรือปวดถา้ปวดพยาบาลก็จะถามต่อวา่ปวดมาก
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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นอ้ยแค่ไหนก็จะไดค้  าตอบวา่ปวดเล็กนอ้ยปวดพอทน ปวดมาก หรือปวดมากจนทนไม่ไหว เหล่าน้ี
เป็นตน้ 

  1.2 การบอกความรู้สึกเป็นตวัเลข (numerical rating scales : NRS) เป็นการประเมิน
ความปวดดว้ยตวัเลขโดยพยาบาลจะบอกผูป่้วยวา่ถา้ไม่ปวดเลยแทนดว้ยเลข 0 และ ปวดรุนแรงมาก 
แทนดว้ยเลข 10 หรือ 100 อยา่งใดอยา่งหน่ึงใหผู้ป่้วยเลือกวา่ปวดตอนน้ีอยูท่ี่เลขใด   

  โดยทัว่ไปจะพบวา่ผูป่้วยใหค้ะแนนความปวด(pain score)  

            1-2 คือ ยอมรับได ้

    3-4 มีอาการปวดเล็กนอ้ยพอทนได ้

          5-6 ปวดปานกลางบางคร้ัง 

          มากกวา่ 6 ข้ึนไป ถือวา่ควรไดรั้บการบ าบดัรักษาอาจใชย้าแกป้วดร่วมดว้ยซ่ึงไม่ควรรอ
ให้ถึง 10 หรือจนผูป่้วยบอกวา่ทนไม่ไหวเพราะการรักษาความปวดแต่เน่ินๆเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งและ
ใหผ้ลดีทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

 2. การวดัความปวดโดยใชเ้คร่ืองมือประกอบการวดั ไดแ้ก่  

   2.1การวดัระดบัความรุนแรงของความปวดแบบมิติเดียว  (unidimensional assessment) 
วิธีน้ีเป็นการวดัความรุนแรงความปวดเพียงอยา่งเดียวนิยมใชใ้นทางปฏิบติัเน่ืองจากวิธีการไม่ยุ่งยาก 
ใชเ้วลาค่อนขา้งนอ้ยเคร่ืองมือน้ีไดแ้ก่ 

       2.1.1 เฟเชียล สเกล  (facial scales) คือ การใชรู้ปภาพแสดงสีหนา้บอกความรู้สึกปวด  

        - เร่ิมตั้งแต่ไม่ปวดแทนดว้ยภาพสีหนา้ยิม้ร่ามีความสุข       

             - ปวดพอทนแทนดว้ยภาพหนา้น่ิวคิ้วขมวดจนถึง   

              - ปวดมากท่ีสุด แทนดว้ยภาพใบหนา้ท่ีมีน ้าตาไหลพราก 

 วิธีน้ีนิยมใช้ในผูป่้วยเด็กเล็กคนชราหรือคนท่ีไม่สามารถส่ือสารได้ด้วยค าพูด
พยาบาลจะให้ผูป่้วยดูรูปดงักล่าวอธิบายแล้วให้ผูป่้วยช้ีภาพหน้า ท่ีตรงกบัความรู้สึกขณะนั้นอยู่ท่ี
ระดบัใดโดยน ามาแทนค่าเป็นคะแนนตามท่ีก ากบัไวใ้ตภ้าพ 
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ภาพที ่ 4    แสดงสีหนา้บอกความรู้สึกปวด เฟเชียล สเกล  (facial scales) 
 
 2.1.2 วิช่วล อนาล็อก สเกล (visual analogue scales : VAS) เป็นการวดัโดยใชเ้ส้นตรงยาว 
10 เซนติเมตร ให้ปลายขา้งหน่ึงแทนค่าดว้ยเลข 0 หมายถึง ไม่ปวด ปลายอีกขา้งหน่ึงแทนค่าดว้ยเลข 
10 หมายถึง ปวดรุนแรงมากท่ีสุด  
    วธีิการวดักระท าโดยผูป่้วยท าเคร่ืองหมายบนเส้นตรงน้ีเพื่อแสดงความรุนแรงของความ
ปวดแล้วน าค่าท่ีไดม้าวดัเป็นเซ็นติเมตรแทนค่าความปวดเหมือนการให้คะแนนความปวด (pain 
score) เป็น 0 – 10 วธีิการน้ีมีขอ้จ ากดัในผูป่้วยสูงอายหุรือผูท่ี้มีปัญหาทางสายตา 

ภาพที ่ 5   แสดงการใหค้ะแนนความเจบ็ปวด วช่ิวล อนาล็อก สเกล (visual analogue scales : VAS) 
 
 2.1.3 วิช่วล เรตต้ิง สเกล (visual rating scales:VRS) คือการวดัโดยใชเ้ส้นตรงยาว 10 
เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 ช่องๆละ 1 เซนติเมตร ให้ผูป่้วยท าเคร่ืองหมายบนเส้นตรงท่ีมีตวัเลขแทนค่า
ความรุนแรงของความปวดโดยปลายขา้งหน่ึงแทนค่าดว้ยเลข 0 หมายถึง ไม่ปวดปลายอีกขา้งแทนค่า
ดว้ยเลข 10 หมายถึง ปวดรุนแรงมากท่ีสุด ผูป่้วยท าเคร่ืองหมายตรงเลขใดถือเป็นคะแนนความปวด 

 
ภาพที ่ 6   แสดงการใหค้ะแนนความเจบ็ปวดแบบวช่ิวล เรตต้ิง สเกล (visual rating scales:VRS) 
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 2.1.4 บอด้ีไดอาแกรม (bodydiagrams) คือการวดัโดยใชภ้าพวาดให้ผูป่้วยช้ีหรือเขียนลงใน
ภาพวาดรูปคนแสดงต าแหน่งท่ีมีความปวดวิธีน้ีบอกความรุนแรงไม่ได้ แต่บอกต าแหน่งท่ีปวดซ่ึง
สามารถอธิบายบริเวณท่ีปวดวา่มากข้ึนหรือนอ้ยลงเหมาะส าหรับเด็กหรือผูสู้งอาย ุ  

ภาพที ่7  แสดงความเจบ็ปวดแบบบอด้ีไดอาแกรม (bodydiagrams) 

2.2 การวดัระดบัความรุนแรงของความปวดแบบหลายมิติ  (multidimentional assessment) เป็นการ
ประเมินความปวดหลายๆมิติท่ีค่อนขา้งละเอียด ไม่นิยมใช้ในทางปฏิบติัเน่ืองจากใช้เวลามากส่วน
ใหญ่ใช้ในการท าวิจยัหรือตอ้งการขอ้มูลเพื่อประกอบการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมเคร่ืองมือท่ีใช้วดั 
ไดแ้ก่ 
 2.2.1 แบบสอบถามของแมคกิลล์  (McGill pain questionnair : MPQ) เป็นเคร่ืองมือวดั
ระดบัความปวดซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินความรู้สึกทางระบบประสาท  (sensory) ประเมินสภาพ
อารมณ์ จิตใจ (affective) และประเมินโดยรวม (evaluative)    
 การประเมินความรู้สึกทางระบบประสาทเป็นการประเมินลกัษณะความปวดว่าเป็นความ
ปวดชนิดใดเช่นความปวดท่ีเกิดจากการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่ลกัษณะความปวดจะเป็นแบบปวดต้ือปวด
หนึบหรือปวดบิดถา้เป็นความปวดจากเส้นประสาทไดรั้บบาดเจ็บความปวดจะมีลกัษณะปวดแปล๊บ
ปวดเสียวหรือปวดแสบปวดร้อน เป็นตน้ 
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  การประเมินสภาพอารมณ์ จิตใจ เป็นการประเมินความรู้สึกท่ีถูกคุกคามจากความปวด ถา้
รุนแรงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ผูป่้วยจะมีความรู้สึกเบ่ือหน่าย ร าคาญ เศร้าหมอง 
รู้สึกไร้ค่าหรือบางคร้ังท าใหเ้กิดความกลวัและทุกขท์รมาน 
 การประเมินโดยรวมหมายถึงการรวมคะแนนของทั้งหมด 
  1-10 ประเมินความรู้สึกทางระบบประสาท 

  11-15 ประเมินความรู้สึกทางดา้นอารมณ์และจิตใจ  

  16 ประเมินโดยรวม 

  17-20 ประเมินอ่ืนๆ  

 ดชันีระดบัความปวด (Pain Rating Index : PRI) คือคะแนนรวมทั้งหมด ประเมินระดบั
ความปวดปัจจุบนัโดยใชค้ะแนน 0- 5 (PPI)  

 2.2.2 แบบสอบถามของแมคกิลล์ แบบยอ่ (short-form Mcgill pain questionnair : SF-MPQ) 
เป็นแบบสอบถามท่ีดดัแปลงมาจากแบบสอบถามของแมคกิลล์ โดยมีการประเมินท่ีสั้นลงเพื่อใชใ้น
กรณีท่ีพยาบาลมีเวลาไม่มากนักแต่ต้องการข้อมูลมากกว่าความรุนแรงของความปวดประเมิน
ความรู้สึกทางระบบประสาท  

  2.2.3 บตัรสอบถามความรุนแรงและความรู้สึกของผูป่้วย  (memorail pain assessment card) 
คือการประเมินความรุนแรงของความปวดโดยใชบ้ตัรค าในบตัรน้ีมีการวดัผลการรักษาร่วมดว้ย โดย
เปรียบเทียบบตัรแต่ละใบลกัษณะของบตัรจะเป็นกระดาษแขง็ขนาด 8.5 x 11 น้ิวแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
     ส่วนท่ี 1 เป็นการถามระดบัความรุนแรงของความปวด 
           ส่วนท่ี 2 เป็นการถามระดบัของอารมณ์ผูป่้วยขณะมีความปวด  ทั้ง  2 ส่วนน้ีใชว้ิธีวดัโดย
วช่ิวลอนาล็อกสเกล 
            ส่วนท่ี 3 เป็นการถามความรู้สึกของผูป่้วยโดยการใชเ้วอร์เบล เรทต้ิง สเกล 
            และส่วนสุดทา้ย  เป็นการถามระดบัความพอใจของระดบัการบรรเทาปวด ใชก้ารวดัโดย
วช่ิวลอนาล็อกสเกลเช่นกนั 

 2.2.4 การประเมินทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมท่ีแสดงออกขณะมีความปวด
(biobehavioral pain inventory) เช่นความดนัโลหิตเปล่ียนแปลง ชีพจรเร็ว ร้องกวน หงุดหงิด 
กระสับกระส่าย หรือไม่ยอมเคล่ือนไหว และอ่ืนๆ วิธีน้ีเหมาะส าหรับเด็กเล็ก ผูสู้งอายุ ผูป่้วยท่ียงัไม่
รู้สึกตวัดี หรือผูท่ี้ส่ือสารไม่ได ้(สมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย,  2552) 
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ทฤษฏีควบคุมประตู (Gate Control Theory) 
 ทฤษฎีควบคุมประตู (Gate Control Theory) ถูกคน้พบโดยเมลแซคและวอล (Melzsck and 
Wall) เป็นทฤษฎีท่ีนิยมใชท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมความเจ็บปวด โดยสมองและไขสันหลงั
สามารถกระตุน้และควบคุมการส่งสัญญาณประสาทจากตวัรับความเจ็บปวดไปยงัประสาทส่วนกลาง
ได ้ต่อมาทฤษฎีน้ีไดมี้การศึกษาและถูกขยายมากข้ึนท าให้สามารถเขา้ใจความหมายของสมองในการ
แยกแยะความรู้สึกเจ็บปวดและพฤติกรรมการตอบสนองทางจิต อารมณ์ และการรู้คิดต่อความ
เจบ็ปวด 
 ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าการส่งต่อสัญญาณรับความรู้สึกถูกควบคุมโดยสัญญาณประสาทจาก
เส้นประสาทขนาดเล็กท่ีน ากระแสประสาทชา้ และเส้นประสาทขนาดใหญ่ท่ีน ากระแสประสาทเร็ว 
การกระตุน้เส้นประสาทขนาดเล็กมีผลเปิดประตู แต่การกระตุน้เส้นประสาทขนาดใหญ่ มีผลปิด
ประต ู(ลดความเจบ็ปวด) ประตูท่ีควบคุมการส่ง สัญญาณประสาท ความรู้สึกเจบ็ปวดจะส่งสัญญาณ 
ต่อไปยงั transmitter cells หรือ T cells จะถูกควบคุมโดยสัญญาณจากเส้นประสาทขนาดเล็กและใหญ่
น้ีนอกจากน้ีการควบคุมประตูยงัสามารถท าได้จากทั้งเส้นประสาทขาข้ึนและขาลง หมายความว่า 
สัญญาณประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางมีผลในการควบคุมประตูน้ีดว้ย การควบคุม การปิด
หรือเปิดประตู  หรือควบคุมการส่งสัญญาณความรู้สึกเจ็บปวดไปสู่สมองเกิดข้ึนท่ี dorsal horn ของไข
สันหลงั (ภาพท่ี 1 และ 2) ไขสันหลงัท าตวัเปรียบเสมือนประตูเปิดและปิด การส่งต่อสัญญาณ
ประสาทท่ีน าความรู้สึกเจ็บปวด ก่อนท่ีจะถูกส่งไปสู่สมอง ซ่ึงท าให้เกิดการรับรู้ความเจ็บปวด และ
เกิดปฏิกิริยาท่ีสนองต่อความเจบ็ปวด 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่ 8  แผนผงัแสดง Gate control theory โดยท่ี L หมายถึงเส้นประสาทขนาดใหญ่, S หมายถึง
เส้นประสาทขนาดเลก็, SG หมายถึงsubstaintia gelatinosa, T หมายถึง Transmission cells เม่ือ L fiber 
ถกูกระตุ้นจะไปกระตุ้นการท างานของเซลล์จาก SG ท าให้มีผลยบัยัง้การส่งสัญญาณความเจบ็ปวด
ของ T cell ไปสู่สมอง “ปิด gate” และการกระตุ้น S fiber จะมีผลกระตุ้นการส่งสัญญาณความ
เจบ็ปวดของ T cell(+ หมายถึงการกระตุ้น, - หมายถึงการยบัยัง้) ท่ีมา : สรรคภ์พ  สรรศิลา,  มปป. 
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ภาพที ่9  แสดง Gate control theory โดยท่ี interneuron cell มี cell body อยู่ใน substantial gelatinosa 
(+ หมายถึง การกระตุ้น, - หมายถึง การยบัยัง้) ท่ีมา : สรรคภ์พ  สรรศิลา,  มปป. 
 
 จากความรู้ท่ีไดจ้ากทฤษฎีประตูควบคุม ความเจ็บปวด (Gate control theory) เราสามารถท า
การกระตุน้เส้นประสาทขนาดใหญ่เพื่อปิดประตูความเจ็บปวดไดห้ลายวิธี เช่น การฝังเข็มแบบจีน 
การฝังเขม็ดว้ยไฟฟ้าฝังเขม็ การกระตุน้ดว้ยเคร่ือง TENS ทางกายภาพบ าบดั รวมถึงการนวดกดจุด ซ่ึง
ไดมี้การศึกษาการนวดกดจุดบนจุดฝังเข็ม แลว้พบว่าสามารถให้ผลในการรักษาบรรเทาอาการได้ดี
ระดบัหน่ึง ซ่ึงประยกุตใ์ชก้บัส่วนต่างๆของร่างกายไดไ้ม่ยาก เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการรักษาตนเอง ไม่มีผล
หรืออาการขา้งเคียงท่ีอนัตราย ทั้งยงัไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆอีกดว้ย (สมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห่ง
ประเทศไทย,  2552) 
 
2.7 ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 จินดาลกัษณ์ วฒันประสิทธ์ิ (2529) กล่าวว่า ประสิทธิผลคือการพิจารณาว่าผลงานของ
นโยบายนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่เพียงไร ประสิทธิผลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชห้ลกัเหตุผลทาง
เทคนิควชิาการ (Technical Rationality) นิศา  ชูโต (2531) รายงานวา่ประสิทธิผลเป็นกิจกรรมการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ความหมายขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความตอ้งการหาแนวทางวิธีการปรับปรุง
วิธีการจดัการและหาเหตุผลท่ีแน่ใจวา่ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดี
ยิง่ข้ึน สมพงษ ์ เกษมสิน (2514) กล่าววา่ ประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณาผลของการท างานท่ีส าเร็จ
ลุล่วงดงัประสงคห์รือท่ีคาดหวงัไวเ้ป็นหลกั และความส าเร็จของงานอยา่งมีประสิทธิผลนั้น อาจเกิด
จากการปฏิบติังานท่ีประหยดัหรือมีประสิทธิภาพก็ไดเ้พราะประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการท างานให้
ไดผ้ลสูงสุด ส่วนประสิทธิผลเป็นเร่ืองของการน าเอาผลงานท่ีส าเร็จดงัท่ีคาดไวม้าพิจารณา 
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 กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง  ผลงาน (Outputs) หรือผลลพัธ์สุดทา้ย (Ultimate 
outcomes)ท่ีแสดงถึงระดบัความส าเร็จท่ีพึงประสงค ์
 
2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการ
รักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน พบวา่มีผูท่ี้ท  าการศึกษาดงัน้ี 
 นิตยา (2548) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแผนไทยประยุกต์(อายุรเวท) ต่อ
อาการปวดตน้คอของผูม้ารับบริการในคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
วทิยาเขตธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวัอยา่งในการศึกษา คือ ผูท่ี้มีอาการปวดตน้คอท่ีมารับ
บริการนวดตน้คอโดยวิธีการนวดไทยแบบราชส านกั (อายุรเวท) ในคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี แบบบงัเอิญจ านวน 30 
คน เปรียบเทียบผลท่ีไดก่้อนและหลงันวด รวบรวมขอ้มูลโดยสัมภาษณ์และการตรวจ วดัองศาของคอ
และวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่า เฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า Pair-Simple T-test ผลการศึกษาพบวา่  1. ระดบัความปวดตน้คอ
หลงัไดรั้บการนวดลดลงกวา่ก่อนนวด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.001)   2. ระดบัความอ่อนแอของ
ตน้คอหลงัไดรั้บการนวดดีข้ึนกวา่ก่อนนวด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.001) แต่เงยหนา้มองเพดาน
ไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 
 กรุงไกร และ ประเสริฐศกัด์ิ (2534) ไดท้  าการศึกษาถึงผลของการนวดแบบเดิมของไทย กบั
อาสาสมคัร  บริเวณก้านคอและไหล่  ต่ออตัราชีพจรและความดนัโลหิต  รวมทั้งอาการบางอย่าง  
พบว่า  อตัราชีพจรและความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  อาการเก่ียวกับศีรษะ  คือ  
อาการมึน  เวยีนศีรษะและปวดศีรษะทุเลาหรือหายไป  อาการเก่ียวกบัตน้คอคือ  อาการตึง  หนกัท่ีตน้
คอ  และอาการปวดคอ  ทุเลาหรือหายไป  อาการเก่ียวกบัไหล่คือ  อาการตึงหนกั  เม่ือยท่ีไหล่  ทุเลาหรือ
หายไป การเคล่ือนไหวของคอ  ผูป่้วยทุกคนสามารถก้มเงย  เอียงศีรษะไปทางซ้ายและทางขวาได้ดีข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดั  นอกจากนั้นอาสาสมคัรทุกคนสบายข้ึนมากบา้ง  น้อยบา้ง  เก่ียวกบัอาการทางสมอง  
ศีรษะ  ตา  หวัใจ  การหายใจและความตึงเครียด  รู้สึกสมองปลอดโปร่ง  ศีรษะเบา  ตาสวา่ง  หายใจ
คล่องข้ึน  ใจ  ไม่เพลีย  เบาบริเวณไหล่  และตน้คอ  ส่วนมากมีความรู้สึกผอ่นคลายจากความตึงเครียด  
มีบางคนรายงานวา่  หลบัสนิทดีข้ึน  ในวนัท่ีไดรั้บการนวด  ทุกคนรู้สึกพอใจ   
 บุญเรือง และ ประจวบ (2539)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัการอบสมุนไพร  ผลการศึกษาตั้งแต่
มกราคม  พ.ศ.  2537  ถึงธนัวาคม  พ.ศ.  2537  พบวา่  ในขณะท่ีอบไอน ้ าอตัราชีพจรเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก
เดิม  20  คร้ัง / นาที  อตัราการหายใจเพิ่มข้ึนจากปกติ  6  คร้ัง / นาที  ความดนัเลือดลดลง  ทั้งค่า  
Systolic  และ  Diastolic  อยา่งละ  10  มิลลิเมตรปรอท  ซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดอนัตราย  หลงัจากเสร็จส้ินการ
อบไอน ้ าแลว้  อตัราชีพจร  อตัราการหายใจ  และความดนัเลือดจะกลบัสู่ปกติภายในเวลา  20  นาทีในผู ้
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ท่ีมารับบริการอบไอน ้ าสมุนไพร พบวา่ อบไอน ้ าเพื่อสุขภาพและคลายเครียดคิดเป็นร้อยละ 80 เพื่อ
บรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงั และปวดเข่าคิดเป็นร้อยละ  10  เพื่อลดน ้ าหนกัคิดเป็นร้อยละ 5  เพื่อให้
ผวิสวยคิดเป็นร้อยละ  3  และเพื่อบรรเทาอาการเป็นหวดัคดัจมูกคิดเป็นร้อยละ  2  กล่าวโดยสรุป “การอบ
ไอน ้ าสมุนไพร” เป็นกรรมวิธีบ าบดัโรคของแพทยแ์ผนไทยท่ีปลอดภยัและควรท่ีจะไดรั้บการพฒันา
ต่อไป   
 กุสุมา (2543)  ได้ท าการศึกษารูปแบบท่ีพึงประสงค์ในการให้บริการนวด  อบ  ประคบ
สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา การศึกษาใช้รูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัรูปแบบท่ีพึงประสงค์ในการให้บริการนวด  อบ  ประคบ
สมุนไพร  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  
 ปิยาภรณ์ (2546) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการนวดไทยในคลินิก
แพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ผูม้ารับบริการส่วนมาก มีอาการ
ปวดเร้ือรัง จะพบผูม้ารับบริการท่ีมีอาการปวดหลงัและปวดตน้คอมากท่ีสุด จ านวน 34 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 68 ผลการศึกษาคร้ังน้ีในภาพรวมผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจในดา้นความสะดวกใน
การใชบ้ริการมีระดบัมากท่ีสุด เฉล่ียคนไขเ้ก่า 4.45 คนไขใ้หม่ 4.68 ความพึงพอใจดา้นอาคารสถานท่ี
มีระดบัมากท่ีสุด  เฉล่ียคนไขเ้ก่า 4.48   คนไขใ้หม่ 4.59  ความพึงพอใจพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ 
ระดบัมากท่ีสุด  คนไขเ้ก่า 4.64  คนไขใ้หม่ 4.50  ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการบริการมีระดบัมาก
ท่ีสุด  คนไขเ้ก่า 4.72 คนไขใ้หม่ 4.61 จากผลการศึกษาส่วนใหญ่ผูม้ารับบริการมีความเห็นวา่ค่าบริการ
เหมาะสมดีแลว้  
 กลุ่มงานวจิยัทางคลินิกดา้นการแพทยแ์ผนไทย และสมุนไพร (2546) ไดศึ้กษาประสิทธิผล
และความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการนวด  ท่ีศูนยส่์งเสริมสุขภาพแผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2546  จ  านวน  60 คน ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิผลของการนวดโดยเปรียบเทียบก่อนและ
หลงันวด  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาจากการนวดสายราชส านกั มกัจะมีอาการปวดกลา้มเน้ือบริเวณบ่า
น้อยกว่าก่อนได้รับการรักษาในแต่ละช่วงเวลา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ความคิดเห็นของผูป่้วย
เก่ียวกบัการนวดสายราชส านกั  พบว่าความรู้ต่อการนวดสายราชส านกัและทศันคติต่อการนวดสาย
ราชส านกัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  ความพึงพอใจเก่ียวกบัการรักษาของผูม้ารับบริการใน
ด้านคุณภาพบริการ ด้านอธัยาศยัของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านการให้ขอ้มูลข่าวสารด้านสถานท่ี
อุปกรณ์เคร่ืองมือ  และดา้นค่าใช้จ่ายในการรักษาดว้ยวิธีการนวด ส่วนมากจะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมาก 
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ผลการนวดราช

ส านักในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเนือ้หลงั
ส่วนบน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
                                    ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 

การนวดแบบราชส านัก 
              

-  การนวดรักษา 
-  การประคบสมุนไพร 

 
 
 
                                           
             
   
                                                                       
        ตัวแปรอธิบาย 
   

 
              ปัจจัยทางชีวสังคม 
    
      1.  เพศ 

                          2.  อาย ุ
                   3.  การศึกษา 
                   4.   อาชีพ 
                   5.   รายได ้
  
ภาพที ่ 10   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
สมมติฐานการวจัิย 
 ผูม้ารับบริการนวดแบบราชส านักรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนหลงัได้รับการ
นวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลง 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษา
กลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยการด าเนินงานวจิยัมีรายละเอียดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 รูปแบบการวจิยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 รูปแบบการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) one-group 
pre-post test มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยน าทฤษฎี และคู่มือการตรวจร่างกายตามหลกัการแพทย ์      
แผนไทยประยกุตม์าเป็นแนวทางในการศึกษา   
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
  3.2.1 กลุ่มประชากร 

  ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในช่วงเดือน เมษายน 2553  –  มิถุนายน  2553 จ  านวน 3 เดือน  
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกคน ท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  
และไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวธีิการอ่ืน  มารับการรักษาพยาบาลในช่วงเดือน เมษายน 2553  –  มิถุนายน  
2553 จ  านวน 3 เดือน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) มี
จ านวนทั้งส้ิน  30  คน ตามเกณฑด์งัน้ี 
  1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  จากแพทยแ์ผน
ไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ โดยผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัจะตอ้งมีอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
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  2) ไม่มีปัญหาตามขอ้หา้มของการนวด โรคหรืออาการท่ีห้ามนวดไดแ้ก่ 
   2.1 มีไขสู้งเกิน 38.5 องศาเซลเซียส 
   2.2 ไขพ้ิษ ไขก้าฬ อีสุกอีใส งูสวดั เริม 
   2.3 โรคผิวหนงั 
   2.4 โรคติดต่อ เช่น วณัโรค 
   2.5 ผูป่้วยท่ีมีกระดูกหกั แต่หลงัจากกระดูกติดดีแลว้สามารถนวดได ้

  3) มีความสมคัรใจและยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ี 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงัน้ี  
 3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1) แบบบนัทึกการรักษา  ไดแ้ก่  เพศ  อาชีพ  อาย ุ สถานภาพ  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ท่ีอยู ่ 
อาการส าคญั  ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั  ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต  ประวติัครอบครัว ประวติั
ส่วนตวั  ประวติัประจ าเดือน  การตรวจร่างกาย 
 2) แบบสัมภาษณ์วดัระดบัความเจบ็ปวด  โดยใชป้ระเมินวดัความปวดตามความรู้สึก
ของผูรั้บการนวด ตั้งแต่ไม่มีความรู้สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดมาก จนรู้สึกทนไม่ได ้ โดยท า
เคร่ืองหมาย X หรือช้ีลงบนตวัเลขระหวา่ง 0 -10 ท่ีใดก็ไดท่ี้ตรงกบัความรู้สึกปวดของผูรั้บการนวดใน
ขณะน้ีมากท่ีสุด ผูว้จิยัเป็นผูอ้ธิบายระดบัของความปวดตามมาตรวดั Comparative Pain Scale  

 3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

การนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  ของผูม้ารับบริการในศูนย์
วชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  มีดงัน้ี 

1) แบบบนัทึกการรักษา  เป็นแบบบนัทึกท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดย สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบขอ้ค าถามมาพฒันาและปรับปรุง
เป็นบางส่วนโดยขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา  

 2) แบบสัมภาษณ์วดัระดบัความเจ็บปวด ไดพ้ฒันา ข้ึนโดยศึกษาคน้ควา้  เอกสารขอ้มูล
ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ   
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3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเน้ือหา (Content Validity) ตรวจสอบโดยน า
แบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
  2) ความตรง (Validity) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนท่ีให้
ผูป่้วยประเมินความเจบ็ป่วยดว้ยตนเอง โดยอาศยัพื้นฐานความเช่ือของ ลอคสโตน (Lockstone) ท่ีวา่ 
การประเมินความเจ็บปวดท่ีดีท่ีสุด คือ การบอกเล่าของผูป่้วยโดยให้ผูป่้วยเป็นผูบ้อกระดบั ความ
เจ็บปวดในขณะนั้นเป็นการตดัสินเก่ียวกบัความรุนแรงและต าแหน่งของความเจ็บปวดหลงัจากนั้น
ผูว้จิยั ผูช่้วยวจิยัและแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ(ผูน้วด) รวม 3 
คน ร่วมกนัประเมินระดบัความเจ็บปวดของผูม้ารับบริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้หาค่าเฉล่ียของ
อาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของความปวดก่อนและหลงัทดลอง
ของจอห์นสัน  ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีท าให้สามารถแยกไดร้ะหว่างความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทาง
จิตใจ นอกจากนั้นลกัษณะของแบบประเมินความเจ็บปวดท่ีใชมี้ลกัษณะเขา้ใจง่ายสามารถใชเ้วลาใน
การตอบไม่นานจึงเหมาะสมในการใช้เม่ือท าการทดลองซ่ึงตอ้งการวดัการตอบสนอง ความปวด
ทางดา้นร่างกาย (Physical) ซ่ึงมีผูน้  ามาตรวดัความเจ็บปวดน้ีมาใชใ้นการวดัความปวดและความทุกข์
ทรมานในผูป่้วยโรคมะเร็งของเทวกิา (2546) ผลของการนวดแผนไทยประยุกตต่์อความปวดและทุกข์
ทรมานจากความปวดในผูป่้วยมะเร็งหรืออาการปวดศีรษะของ  เรณู (2544) ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
นวดไทยประยกุตก์บัการใชย้าพาราเซตามอลในบุคคลท่ีมีอาการปวดศีรษะ เน่ืองจากความเครียด 
  3) ความเท่ียง (Reliability) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัป้องกนัความล าเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ผูว้ิจยัเองโดยผูว้ิจยั  ผูช่้วยวิจยัและแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
(ผูน้วด) รวม 3 คน ร่วมกนัศึกษาขอบเขตของมาตรวดัความปวดและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบั
ความปวดจนมีความเขา้ใจในแนวเดียวกนัหลงัจากนั้นร่วมประเมินระดบัความเจ็บปวดของผูม้ารับ
บริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้หาค่าเฉล่ียของอาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบเคร่ืองมือ และผูว้ิจยั
ไดน้ าเคร่ืองมือประเมินความปวดไปหา Reliability ได ้ค่าความเท่ียง 0.89 ให้แพทยแ์ผนไทยประยุกต์
ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ เป็นผูน้วดแต่เพียงผูเ้ดียว ส่วนผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจวินิจฉัย
สรุปผลการนวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนและความรู้สึกของผูรั้บบริการและเป็นผูบ้นัทึกลง
ในแบบเคร่ืองมือหลงัจากไดรั้บการนวด 
 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
โดยคดัเลือกผูม้ารับบริการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดและสร้างสัมพนัธภาพโดยการแนะน าตวั ช้ีแจง
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วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ อธิบายให้ผูม้ารับบริการมัน่ใจในความปลอดภยัใน
การนวด และเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการซกัถามเก่ียวกบัการวิจยัจนเป็นท่ีพอใจและพิทกัษสิ์ทธ์ิผูม้ารับ
บริการ การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน
เพื่อลดอาการปวด และหลงัไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเพื่อลดอาการปวด  ดงัน้ี  

 
ก่อนได้รับการนวดกล้ามเนือ้หลงัส่วนบน             หลงัได้รับการนวดกล้ามเนือ้หลังส่วนบน 

                                            O1          X                               O2 
 
 

โดยไดก้ าหนดให้ 
O1 การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง โดยใชแ้บบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดั

ระดบัความเจบ็ปวด 
O2 การเก็บขอ้มูลหลงัการทดลองโดยใชแ้บบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดั

ระดบัความเจบ็ปวด 
X การนวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยวิธีการนวดแบบราชส านัก จาก

แพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลและใชส้ถิติดงัน้ี 

3.5.1 น าแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3.5.2 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไป ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายใหเ้ห็นลกัษณะของขอ้มูล 

3.5.3 หาผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของความปวดก่อนและหลงัไดรั้บการนวด 
อาการปวดต้นคอในกลุ่มตวัอย่างแล้วค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง
คะแนนนั้น 

3.5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของความ
ปวดระหวา่งก่อนไดรั้บการนวดแผนไทยประยกุตก์บัหลงัจากไดรั้บการนวดแผนไทยประยกุตโ์ดยใช ้
สถิติทดสอบค่า Paired – Samples T - Test 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  ของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา ผูว้จิยัคดัเลือกผูป่้วยตามคุณสมบติัท่ีก าหนดโดยการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling)จ านวน 30 คน โดยก าหนดระยะการวิจยัเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงั
ส่วนบนเพื่อลดอาการปวดและหลงัไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเพื่อลดอาการปวดซ่ึงเป็นการ
วิจยัแบบ One group โดยใชแ้บบบนัทึกแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลการประเมินการ
รับรู้ความรุนแรงของความปวดตามมาตรวดัความปวดของจอห์นสัน  (Johnson’s Two Components 
Scale) ด าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วง เดือนเมษายน 2553 – เดือนมิถุนายน  2553 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา  คือ  ความถ่ี       
ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บการนวดของผูรั้บ บริการนวดอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนบน ใชส้ถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Paired – Samples T –test โดยน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

4.1 ผลการวจัิย 
4.1.1 ลักษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
จากการศึกษาลกัษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ เป็นจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีจ านวน 23 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 76.70  กลุ่มอายุของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุระหวา่ง 20-29 ปี  มีจ านวน 12 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.00  โดยมีอายุเฉล่ีย 31.23 ปี (SD=10.64) อายุสูงสุด 52 ปี อายุต  ่าสุด 18 ปี  ผูม้ารับ
บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมาคือ สถานภาพคู่ มี
จ  านวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 23.30 ระดบัการศึกษาของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มีจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 และผูม้ารับบริการมีรายไดป้ระจ าเฉล่ีย 13,416.33
บาท (SD=8,300.44 บาท) รายไดต้ ่าสุด 5,000 บาท รายไดสู้งสุด 35,000 บาท ผูม้ารับบริการส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมาไดแ้ก่อาชีพรับจา้ง 
มีจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.30  ลกัษณะการท างานของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ มีลกัษณะการ
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ท างานแบบนัง่ท างาน  มีจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาไดแ้ก่ ลกัษณะการท างานแบบ
ยนืท างาน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ลกัษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 7 23.30 
 หญิง 23 76.70 
    
อาย ุ(ปี)    
 10-19 ปี 3 10.00 
 20-29 ปี 12 40.00 
 30-39 ปี 8 26.67 
 40-49 ปี 6 20.00 
 50-59 ปี 1 3.33 
 X =31.23 , S.D=10.64 , Max=52 , Min=18   
    
สถานภาพสมรส    
 โสด 23 76.70 
 คู่ 7 23.30 
    
ระดบัการศึกษา    
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 36.67 
 ปริญญาตรี 14 46.67 
 ปริญญาโท 4 13.33 
 ปริญญาเอก 1 3.33 
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ตารางที ่4 ลกัษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

รายไดป้ระจ า    
(บาท/เดือน) 5,000-10,000 บาท 18 60.00 
 10,001-15,000 บาท 4 13.33 
 15,001-20,000 บาท 3 10.00 
 20,001 บาทข้ึนไป 5 16.67 
 X = 13,416.33 , S.D = 8,300.44 

Max = 35,000 , Min = 5,000 
  

    
อาชีพ    
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3 10.00 
 รับจา้ง 10 33.30 
 รับราชการ 4 13.30 
 พนกังานมหาวทิยาลยั 13 43.40 
    
ลกัษณะการท างาน    
 นัง่ท างาน 27 90.00 

 ยนืท างาน 2 6.70 
 เดินท างาน 1 3.30 

 
4.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพ

แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
จากการศึกษาลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการ

ในศูนยว์ชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ ระยะเวลาท่ีมีอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่มีอาการปวดเฉียบพลนั (เร่ิมปวด – 6 เดือน) 
มีจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.70   รองลงมา ไดแ้ก่ ผูม้ารับบริการมีอาการปวดเร้ือรัง ( 6 เดือน 
ข้ึนไป ) มีจ านวน 10 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.30  โดยขณะท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน พบมี
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อาการปวดร้าวไปบริเวณอ่ืน มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.70   และช่วงเวลาท่ีมีอาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบนมากท่ีสุดไดแ้ก่ ในขณะท างาน มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมา 
ไดแ้ก่  ช่วงเวลาหลงัเลิกงาน มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพ 

แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีมี    
อาการปวด    
กลา้มเน้ือหลงั ปวดเฉียบพลนั (เร่ิมปวด – 6 เดือน) 20 66.70 
ส่วนบน ปวดเร้ือรัง ( 6 เดือน ข้ึนไป ) 10 33.30 
    
ขณะท่ีมีอาการ    
ปวดท่านมี    
อาการปวดร้าว    
ไปบริเวณอ่ืน มี  17 56.70 
หรือไม่ ไม่มี 13 43.30 
    
ช่วงเวลาท่ีมี    
อาการปวด    
กลา้มเน้ือหลงั    
ส่วนบนมาก ต่ืนนอนตอนเชา้ 2 6.70 
ท่ีสุดเวลาใด ขณะท างาน 23 76.60 
 หลงัเลิกงาน 3 10.00 
 ตลอดเวลา 2 6.70 

 

4.1.3 การประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรง
ของความปวดก่อนท าการทดลอง ในผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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จากการประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดก่อนท าการทดลอง ในผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา พบว่า จากการสังเกตแนวกระดูกของผูม้ารับบริการ มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ี
ผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และเม่ือตรวจร่างกายผูม้ารับบริการโดยการคล าแนว
กระดูกพบวา่มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ีผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และจากประเมิน
ลกัษณะกลา้มเน้ือบ่าและกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยการดูอาการปวดบวม แดง ร้อน พบวา่ มีอาการ
ผดิปกติ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70   

 
ตารางที ่6 การประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลักษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความ

รุนแรงของความปวดก่อนท าการทดลอง  

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

การประเมิน    
ลกัษณะกระดูก    
ตน้คอจากการ    
สังเกตแนว ปกติ 29 96.70 
กระดูก ผดิปกติ 1 3.30 
    
การประเมิน    
ลกัษณะกระดูก    
ตน้คอโดยคล า ปกติ 29 96.70 
แนวกระดูก ผดิปกติ 1 3.30 
    
การประเมิน    
ลกัษณะ    
กลา้มเน้ือบ่าและ    
กลา้มเน้ือหลงั ปกติ 28 93.30 
ส่วนบน ผดิปกติ 2 6.70 
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4.1.4 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาโดยวิธีการนวดรักษา ตั้งแต่
ไมรู้่สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

1) ระยะก่อนท าการทดลองด้วยวธีิการนวดรักษา 
 1.1) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษากม้
หนา้เพื่อใหค้างชิดอก 
 
ตารางที ่7 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาก่อนท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษากม้หนา้เพื่อใหค้างชิดอก 

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความ    
ปวดตึงตน้คอ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 0 0.00 
เม่ือกม้หนา้ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 3 10.0 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 7 23.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 7 23.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 4 13.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 0 0.00 
 X = 5.66   S.D = 2.00   

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาก้มหน้า

เพื่อใหค้างชิดอก พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และระดบั
ท่ี 7 จ านวนระดบัละ 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 5.66   S.D = 2.00 
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 1.2) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษา
แหงนหนา้มองเพดาน 
 
ตารางที ่8 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาก่อนท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน 

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด    
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 1 3.30 
แหงนหนา้มอง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 0 0.00 
เพดาน ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 8 26.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 8 26.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 0 0.00 
 X = 5.10   S.D = 2.02   

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาแหงนหน้า

มองเพดาน พบว่า ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และระดบัท่ี 7 
จ านวนระดบัละ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 5.10   S.D = 2.02 
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 1.3) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 
 
ตารางที ่9 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาก่อนท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด    
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 2 6.70 
เอียงคอไปขา้ง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 
ซา้ยใหหู้ชิดไหล่ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 7 23.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 9 30.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 2 6.70 
 X = 5.53   S.D = 2.43   

 
 จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียงคอไป
ขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 6 จ านวน 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00  X = 5.53   S.D = 2.43 
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 1.4) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 
 
ตารางที ่10 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาก่อนท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 

อาการ 
จ านวน 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด    
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 0 0.00 
เอียงคอไปขา้ง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 
ขวาใหหู้ชิดไหล่ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 4 13.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 2 6.70 
 X = 5.86   S.D = 2.22   

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียงคอไป

ขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 4 ระดบัท่ี 
5 ระดบัท่ี 6 และระดบัท่ี 7 จ านวนระดบัละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.70  X = 5.86   S.D = 2.22 
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2) ระยะหลงัท าการทดลองด้วยวธีิการนวดรักษา 
 2.1) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษากม้
หนา้เพื่อใหค้างชิดอก 
 
ตารางที ่11 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาหลงัท าการทดลองดว้ยวิธีการ

นวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษากม้หนา้เพื่อใหค้างชิดอก 

อาการ 
ก่อนทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 
หลงัทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความ      
ปวดตึงตน้คอ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 0 0.00 3 10.00 
เม่ือกม้หนา้ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 3 10.0 4 13.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 0 0.00 8 26.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 2 6.70 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 7 23.30 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 5 16.70 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 7 23.30 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 4 13.30 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 0 0.00 0 0.00 

  X = 5.66    S.D = 2.00 X = 3.46    S.D = 1.67 
 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลองดว้ย

วิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษากม้หน้าเพื่อให้คางชิดอก พบว่า ระดบัความปวดของผูม้ารับ
การรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 3.46  S.D = 1.67  

กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษากม้หน้าเพื่อให้คาง
ชิดอก ภายหลงัจากท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกล้ามเน้ือหลงั
ส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 
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 2.2) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใหผู้รั้บการรักษาแหงน
หนา้มองเพดาน 
 
ตารางที ่12 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาหลงัท าการทดลองดว้ยวิธีการ

นวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน 

อาการ 
ก่อนทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 
หลงัทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด      
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 1 3.30 4 13.30 
แหงนหนา้มอง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 0 0.00 4 13.30 
เพดาน ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 1 3.30 4 13.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 6 20.00 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 2 6.70 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 8 26.70 7 23.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 2 6.70 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 8 26.70 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 1 3.30 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 0 0.00 

 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 0 0.00 0 0.00 
  X = 5.10    S.D = 2.02 X = 2.93    S.D = 1.83 

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลองดว้ย

วิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการ
รักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 จ  านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 2.93  S.D = 1.83  

กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษาแหงนหน้ามอง
เพดาน ภายหลงัจากท าการทดลองดว้ยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกล้ามเน้ือหลงั
ส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 
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 2.3) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 
 
ตารางที ่13 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาหลงัท าการทดลองดว้ยวิธีการ

นวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 

อาการ 
ก่อนทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 
หลงัทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด      
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 2 6.70 5 16.70 
เอียงคอไปขา้ง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 3 10.00 
ซา้ยใหหู้ชิดไหล่ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 0 0.00 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 2 6.70 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 1 3.30 4 13.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 7 23.30 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 9 30.00 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 3 10.00 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 2 6.70 0 0.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 2 6.70 0 0.00 
  X = 5.53    S.D = 2.43 X = 3.26    S.D = 2.25 

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้า
รับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 และระดบัท่ี 5 จ  านวนระดบัละ 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.00
X = 3.26  S.D = 2.25 

กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซ้าย
ให้หูชิดไหล่ ภายหลงัจากท าการทดลองดว้ยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 
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 2.4) การประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 
 
ตารางที ่14 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาหลงัท าการทดลองดว้ยวิธีการ

นวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 

อาการ 
ก่อนทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 
หลงัทดลอง 
( n=30) 

ร้อยละ 

ระดบัความปวด      
ตึงตน้คอเม่ือ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 0 0 0.00 5 16.70 
เอียงคอไปขา้ง ระดบัความปวด ท่ีระดบั 1 1 3.30 2 6.70 
ขวาใหหู้ชิดไหล่ ระดบัความปวด ท่ีระดบั 2 2 6.70 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 3 0 0.00 6 20.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 4 5 16.70 5 16.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 5 5 16.70 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 6 5 16.70 3 10.00 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 7 5 16.70 2 6.70 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 8 4 13.30 1 3.30 
 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 9 1 3.30 0 0.00 

 ระดบัความปวด ท่ีระดบั 10 2 6.70 0 0.00 
  X = 5.86    S.D = 2.22 X = 3.36    S.D = 2.29 

 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลองดว้ย

วธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้า
รับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.00 X = 3.36  S.D = 2.29 

กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวา
ให้หูชิดไหล่ ภายหลงัจากท าการทดลองดว้ยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง  
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2.5) การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างก่อนได้รับการนวดรักษาอาการปวด
กล้ามเน้ือหลงัส่วนบนและหลงัได้รับการนวดรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Paired – Sample T –test 

 
ตารางที ่15 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างก่อนไดรั้บการนวดรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงั

ส่วนบนและหลงัไดรั้บการนวดรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
อาการ 

X  S.D t p-value 
ความแตกต่างของระดบัความปวดเม่ือก้มหน้า
คางชิดอก 

2.20 1.73 6.96 0.000 

ความแตกต่างของระดับความปวดเม่ือแหงน
หนา้มองเพดาน 

2.16 1.46 8.10 0.000 

ความแตกต่างของระดบัความปวดเม่ือเอียงคอ
ไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 

2.26 1.36 9.10 0.000 

ความแตกต่างของระดบัความปวดเม่ือเอียงคอ
ไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 

2.50 1.38 9.89 0.000 

 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง  พบวา่  ระดบัความปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือกม้หน้า

กม้หนา้คางชิดอก แหงนหนา้มองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวาให้หู
ชิดไหล่ ก่อนนวดมีความแตกต่างกบัหลงัการนวดแบบราชส านกั กล่าวคือ หลงัจากผูท่ี้ไดรั้บการรักษา
ดว้ยการนวดแบบราชส านกั อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือกม้หน้ากม้หน้าคางชิดอก แหงน
หน้ามองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวาให้หูชิดไหล่ อาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.01 
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บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) one-group 

pre-post test มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทย์
แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกคน ท่ีมีอาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  และไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการอ่ืน  มารับการรักษาพยาบาลในช่วงเดือน 
เมษายน 2553  –  มิถุนายน  2553 จ  านวน 3 เดือน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) มีจ  านวนทั้งส้ิน  30  คนตามเกณฑ์ ดงัน้ี 1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตรวจ
วินิจฉัยตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ โดยผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัจะตอ้งมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 2) ไม่มี
ปัญหาตามขอ้ห้ามของการนวด โรคหรืออาการท่ีห้ามนวด  และ3) มีความสมคัรใจและยินดีเขา้ร่วม
การวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดัระดบัความ
เจ็บปวด ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความตรง (Validity) ของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและความตรง (Validity) เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบนท่ีให้ผูป่้วย
ประเมินความเจ็บป่วยดว้ยตนเอง โดยอาศยัพื้นฐานความเช่ือของ ลอคสโตน (Lockstone) ท่ีว่าการ
ประเมินความเจ็บปวดท่ีดีท่ีสุด คือ การบอกเล่าของผูป่้วยโดยให้ผูป่้วยเป็นผูบ้อกระดบั  ความเท่ียง 
(Reliability) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัป้องกนัความล าเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูว้ิจยัเองโดยผูว้ิจยั, ผูช่้วย
วจิยัและแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ผูน้วด) รวม 3 คน ร่วมกนั
ศึกษาขอบเขตของมาตรวดัความปวดและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัความปวดจนมีความเขา้ใจใน
แนวเดียวกนัหลงัจากนั้นร่วมประเมินระดบัความเจบ็ปวดของผูม้ารับบริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้
หาค่าเฉล่ียของอาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบเคร่ืองมือ และผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือประเมินความปวด
ไปหา Reliability ได ้ค่าความเท่ียง 0.89  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดระหว่างก่อนไดรั้บการนวดกบัหลงัจากไดรั้บการนวดโดยใช้สถิติทดสอบค่า Paired – 
Samples T – Test สรุปผลดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ลักษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

จากการศึกษาลักษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ เป็นจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีจ านวน 23 
ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70  กลุ่มอายุของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี  มี
จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00  โดยมีอายุเฉล่ีย 31.23 ปี (SD=10.64) อายุสูงสุด 52 ปี อายุต  ่าสุด 
18 ปี  ผูม้ารับบริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมาคือ 
สถานภาพคู่ มีจ  านวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 23.30 ระดบัการศึกษาของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 และผูม้ารับบริการมีรายได้
ประจ าเฉล่ีย 13,416.33บาท (SD=8,300.44 บาท) รายไดต้ ่าสุด 5,000 บาท รายไดสู้งสุด 35,000 บาท ผู ้
มารับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.40 
รองลงมาไดแ้ก่อาชีพรับจา้ง มีจ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.30  ลกัษณะการท างานของผูม้ารับ
บริการส่วนใหญ่ มีลกัษณะการท างานแบบนัง่ท างาน  มีจ  านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
ไดแ้ก่ ลกัษณะการท างานแบบยนืท างาน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 

5.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

จากการศึกษาลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการ
ในศูนยว์ชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ ระยะเวลาท่ีมีอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่มีอาการปวดเฉียบพลนั (เร่ิมปวด – 6 เดือน) 
มีจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.70   รองลงมา ไดแ้ก่ ผูม้ารับบริการมีอาการปวดเร้ือรัง ( 6 เดือน 
ข้ึนไป ) มีจ านวน 10 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.30  โดยขณะท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน พบมี
อาการปวดร้าวไปบริเวณอ่ืน มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.70   และช่วงเวลาท่ีมีอาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบนมากท่ีสุดไดแ้ก่ ในขณะท างาน มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมา 
ไดแ้ก่  ช่วงเวลาหลงัเลิกงาน มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 

5.1.3 การประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรง
ของความปวดก่อนท าการทดลอง ในผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 จากการประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดก่อนท าการทดลอง ในผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา พบว่า จากการสังเกตแนวกระดูกของผูม้ารับบริการ มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ี
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ผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และเม่ือตรวจร่างกายผูม้ารับบริการโดยการคล าแนว
กระดูกพบวา่มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ีผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และจากประเมิน
ลกัษณะกลา้มเน้ือบ่าและกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยการดูอาการปวดบวม แดง ร้อน พบวา่ มีอาการ
ผดิปกติ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 

5.1.4 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาโดยวิธีการนวดรักษา ตั้งแต่
ไมรู้่สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

1) ระยะก่อนท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาก้ม
หนา้เพื่อให้คางชิดอก พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และ
ระดบัท่ี 7 จ านวนระดบัละ 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 5.66   S.D = 2.00 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยใหผู้รั้บการรักษาแหงน
หนา้มองเพดาน พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และระดบัท่ี 
7 จ านวนระดบัละ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 5.10   S.D = 2.02 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ พบว่า ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 6 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00  X = 5.53   S.D = 2.43 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งขวาให้หูชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 4 
ระดบัท่ี 5 ระดบัท่ี 6 และระดบัท่ี 7 จ านวนระดบัละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.70  X = 5.86   S.D = 
2.22 

2) ระยะหลงัท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง

ดว้ยวิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษากม้หนา้เพื่อให้คางชิดอก พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้า
รับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 3.46  S.D = 1.67 
กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษาก้มหน้าเพื่อให้คางชิดอก 
ภายหลงัจากท าการทดลองดว้ยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยู่
ในระดบัท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับ
การรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 จ  านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 2.93  S.D = 1.83 
กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใหผู้รั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน ภายหลงั
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จากท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยูใ่นระดบั
ท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของ
ผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 และระดบัท่ี 5 จ  านวนระดบัละ 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
20.00 X = 3.26  S.D = 2.25 กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษา
เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ ภายหลังจากท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามี
อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของ
ผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.00 X = 3.36  S.D = 
2.29กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาให้หูชิด
ไหล่ ภายหลงัจากท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกล้ามเน้ือหลัง
ส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 

5.1.5 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งก่อนไดรั้บการนวดรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนบนและหลงัได้รับการนวดรักษาอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Paired – Sample T –test 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง  พบวา่  ระดบัความปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือกม้
หนา้กม้หนา้คางชิดอก แหงนหนา้มองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวา
ใหหู้ชิดไหล่ ก่อนนวดมีความแตกต่างกบัหลงัการนวดแบบราชส านกั กล่าวคือ หลงัจากผูท่ี้ไดรั้บการ
รักษาดว้ยการนวดแบบราชส านัก อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือก้มหน้าก้มหน้าคางชิดอก 
แหงนหน้ามองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวาให้หูชิดไหล่ อาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.01 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

5.2.1 ในการท าวจิยัเก่ียวกบัการนวดแบบราชส านกัคร้ังต่อไป ควรน าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาเป็นตวัวดัประสิทธิผลดว้ย  เช่น การวดัความตึงตวัของกลา้มเน้ือแทน
การคล าดว้ยมือซ่ึงผูต้รวจอาจบอกระดบัความแขง็เกร็งของกลา้มเน้ือแตกต่างกนัหรือ X-ray เพื่อดูแนว
กระดูกก่อนและหลงันวดในผูม้ารับบริการท่ีมีปัญหากระดูกผิดปกติเพื่อดูความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อสร้างมาตรฐานใหก้บัการนวดไทย 
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5.2.2 การศึกษาวิจยัเชิงทดลอง เก่ียวกบัผลของการนวดแบบราชส านกัในการบ าบดัรักษา

ควรจะมีการผสมผสานกบัการใชย้าสมุนไพร เช่น ยากิน การอบสมุนไพร การประคบดว้ยสมุนไพร 
เพื่อสร้างทางเลือกในการบ าบดัรักษาอาการปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

5.2.3 ควรมีการศึกษาใหทุ้กส่วนของร่างกายเพื่อมุ่งผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

เร่ือง  ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของผู้มา
รับบริการในศูนย์วชิาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ค ำช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการ
รักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง
อยา่งครบถว้นทุกขอ้ 

 
 แบบสอบถาม 1 ชุด มี 2 ตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1  ขอ้มูลทางชีวสังคม 
 ตอนที่ 2    แบบประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรง
ของความปวดก่อนทดลองดว้ยมาตรวดัความปวดแบบวช่ิวล เรตต้ิง สเกล (visual rating scales:VRS) 
 
 ความร่วมมือของท่านในคร้ังน้ีจะมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยประยกุตใ์นการใหบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมอนัเป็นมรดกอนัล ้าค่าใหค้งอยูสื่บไป 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 

 
 

คณะผูว้จิยั 
              สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 
                                                                                                      มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทางชีวสังคม 

ค าช้ีแจง    โปรดเติมขอ้ความหรือขีด  ลงในช่อง    ให้ตรงกบัตวัท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ขอ
ความกรุณาโปรดตอบทุกขอ้ มีทั้งหมด 9 ขอ้ 
ก. ข้อมูลส่วนตัว 
1.   เพศ 

  1. ชาย      2. หญิง 
2. อาย.ุ.............................   ปี  
3. สถานภาพ 
   1. โสด      2. คู่ 
   3. หมา้ย      4. หยา่-แยกกนัอยู ่
4. อาชีพ 
   1. ประกอบธุรกิจส่วนตวั    2. รับจา้ง 
   3. รับราชการ      4. อ่ืนๆ ระบุ................ 
5. ลกัษณะการท างาน 
   1.นัง่ท างาน      2. ยนืท างาน 
   3. เดินท างาน      4. ใชแ้รงงาน 
6. การศึกษา 
   1. ประถมศึกษา     2. มธัยมศึกษา  
   3. ปริญญาตรี      4.  ปริญญาโท 
   5. ปริญญาเอก     6.  อ่ืนๆ ระบุ............... 
7. รายได…้…………………………….บาท / เดือน 
  
ข. ข้อมูลเกี่ยวกบัอาการปวดกล้ามเนือ้หลังส่วนบน (บริเวณต้นคอ กล้ามเนือ้บ่า) 
8. ระยะเวลาท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน (ชนิดของอาการปวด) 

 ปวดเฉียบพลนั (เร่ิมปวด – 6 เดือน) 
 ปวดเร้ือรัง ( 6 เดือน ข้ึนไป ) 

9. ขณะท่ีมีอาการปวดท่านมีอาการปวดร้าวไปบริเวณอ่ืนหรือไม่ (ลกัษณะการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน) 
ไม่มี    มีร้าวไปท่ี............................ 

10. ช่วงเวลาท่ีมีอาการปวดตน้คอมากท่ีสุดเวลาใด 
ต่ืนนอนตอนเชา้  ขณะท างาน   หลงัเลิกงาน 
ตลอดเวลา   อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
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ตอนที ่2 : แบบประเมินลกัษณะกระดูกต้นคอ,ลักษณะการเคลื่อนไหวและการรับรู้ความรุนแรงของความ
ปวดก่อนทดลองด้วยมาตรวดัความปวดแบบวช่ิวล เรตติง้ สเกล (visual rating scales:VRS) 
1. ประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอจากการสังเกตแนวกระดูก 

ไม่มีความผดิปกติ   ผดิปกติคือ............................................... 
2. ประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอโดยคล าแนวกระดูก 

ไม่มีความผดิปกติ  ผดิปกติคือ............................................... 
3. ประเมินลกัษณะกลา้มเน้ือบ่าและกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ดูอาการปวดบวม แดง ร้อน  
 ก่อนไดรั้บการนวด 

ไม่มีความผดิปกติ  ผดิปกติคือ............................................... 
4. ประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการนวด ตั้งแต่ไม่รู้สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวด
รุนแรงมากท่ีสุด 
ค าช้ีแจง    มาตรวดัน้ีเป็นมาตรวดัแบบวิช่วล เรตต้ิง สเกล (visual rating scales:VRS) คือ ใชว้ดัความปวด
ตามความรู้สึกของผูรั้บการนวด ตั้งแต่ไม่รู้สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดรุนแรงมากท่ีสุด โดยท า
เคร่ืองหมาย X หรือช้ีลงบนตวัเลขระหวา่ง 0 -10  โดยปลายขา้งหน่ึงแทนค่าดว้ยเลข 0 หมายถึง ไม่รู้สึก
ปวดปลายอีกขา้งแทนค่าดว้ยเลข 10 หมายถึง ปวดรุนแรงมากท่ีสุด ท่ีใดก็ไดท่ี้ตรงกบัความรู้สึกปวดของ
ผูรั้บการนวด ในขณะน้ีมากท่ีสุด ผูว้จิยัเป็นผูอ้ธิบายระดบัของความปวดตามมาตรวดั  
 
4.1 เม่ือใหผู้รั้บการรักษากม้หนา้เพื่อให้คางชิดอก 

ระดบัความปวดตึงตน้คอเม่ือกม้ 
  
 
 
ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                                    ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
 
4.2 เม่ือใหผู้รั้บการรักษาใหแ้หงนหนา้มองเพดาน 

ระดบัความปวดตึงตน้คอเม่ือแหงนหนา้มองเพดาน 
 
 
 
 

ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                           ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
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4.3. เม่ือใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 
ระดบัความปวดตึงตน้คอเม่ือเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 

 
 
 
 

ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                           ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
 

4.4 เม่ือใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 
ระดบัความปวดตึงตน้คอเม่ือเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 

 
 
 
 

ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                          ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
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หลงันวดรักษา 
 

4.1 เม่ือใหผู้รั้บการรักษากม้หนา้เพื่อให้คางชิดอก 
ระดบัความปวดตึงตน้คอ 

 
 
 

ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                          ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
 

4.2 เม่ือใหผู้รั้บการรักษาใหแ้หงนหนา้มองเพดาน 
ระดบัความปวดตึงตน้คอ 

 
 
 

   
 ไม่รู้สึกปวด        รู้สึกปวดปานกลาง                           ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

 
4.3 เม่ือใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ 

ระดบัความปวดตึงตน้คอ 
 
 
 

 
ไม่รู้สึกปวด    รู้สึกปวดปานกลาง                                 ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

 
4.4 เม่ือใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ 

ระดบัความปวดตึงตน้คอ 
 
 
 
 

      ไม่รู้สึกปวด            รู้สึกปวดปานกลาง                           ปวดรุนแรงมากท่ีสุด 
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ตัวอย่างแบบบันทกึผู้ป่วย 
ศูนย์วชิาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
วนัท่ี …… / …… / …….      เลขท่ีบตัร ……………… 
ประวตัิ 
ช่ือ – นามสกุล ……………………………………… เพศ ………………….. อาย ุ…………… 
สถานภาพ …………………… เช้ือชาติ ………… สัญชาติ ……………. อาชีพ …………….. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……… 
อาการส าคญั 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจุบนั 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
ประวติิการเจบ็ป่วยในอดีต 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
ประวติัครอบครัว 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ประวติัส่วนตวั…………………………………………………………………………………… 
ประวติัประจ าเดือน.......................................................................................................................... 
 
การตรวจร่างกาย T …….. c  PR ……….t/m  RR …………t/m  BP …….mmHg 

Wt …….Kg  Ht ……….cm. 
Rt    Lt 

รีแฟลกซ์ (REFLEX) 
BICEPS JERK                       …………….      .................... 
TRICEPS JERK                    ……………..     .................... 
KNEE JERK         ……………..     .................... 
ANKLE JERK                      ……………..     .................... 
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หัตถบ าบัด 
ตรวจ  1. ……………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………………………. 

ปัญหาอ่ืนๆท่ีตรวจพบ ………………………………………………………………………… 
การวนิิจฉยัโรคแผนไทย ……………………………………………………………………… 
การวนิิจฉยัโรคแผนปัจจุบนั …………………………………………………………………… 
การรักษา 

1………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 
5....…………………………………………………………………………….. 

ผลการรักษา  
1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 

ค าแนะน า  
1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 

 
 
   อาจารย…์….…………………….… ผูดู้แล 

วนัท่ี ……… / ………. / …… 
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ประวตัิผู้ท ารายงานการวจิัย 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพีรดา  จนัทร์วบิูลย ์
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss peerada  junwibool 
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3670100465900 
4. ต าแหน่งปัจจุบนั  อาจารย ์
5. หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก  
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