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ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงั
ส่วนล่างของผูม้ารับบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง 

นางสุณฐัฏา  หนองหา้ง 
แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ 

 
หลกัการและเหตุผล : 
         อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นอาการท่ีมีพยาธิสภาพของกลา้มเน้ือหรือกระดูกสันหลงัซ่ึงเป็นอวยัวะหรือโครง
ร่างส่วนท่ีรับน ้าหนกัและมีการเคล่ือนไหวมากกวา่อวยัวะส่วนอ่ืนๆ จึงอาจท าใหง่้ายต่อการไดรั้บบาดเจบ็สามารถ
พบไดทุ้กสาขาอาชีพ  จากอิริยาบถท่ี ผดิท่าจนเกิดแรงกดท่ีกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง  ท าใหมี้อาการเกร็งตวัของ
กลา้มเน้ือในบริเวณนั้น  จึงเกิดอาการปวดหลงัส่วนล่างข้ึ น (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ , 2553) สาเหตุของการปวด
หลงัส่วนล่างท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ  การใชท้่าทางและอริยบถท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่สามารถหาสาเหตุได ้ร้อยละ 30 
(แพทยพ์งษ ์ วรพงศพ์ิเชษฐ, 2549; พรชยั  เดชานุวงษ,์ 2550) 

ผลกระทบของอาการปวดหลงัส่วนล่างนั้นพบไดท้ั้งตวัผูป่้วย ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ตลอดจนหนา้ท่ีการงาน  และความส้ินเปลืองทางเศรษฐกิจจากค่ารักษาพยาบาลและรายได ้ เน่ืองจากตอ้งหยดุงาน
ผลกระทบ จาก ภาวะท่ีร่างกายเกิดความไม่สุขสบายและมีการจ ากดัการเคล่ือนไหวน้ีท าใหไ้ม่สามารถกลบัมา
ปฏิบติักิจกรรมไดต้ามปกติ อาการปวดหลงัต่อกิจวตัรประจ าวนัมากท่ีสุด คือ การยกของ (ร้อยละ 28.5) และปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาการปวดหลงัส่วนส่วนล่าง คือ จ านวนชัว่โมงท างาน /วนั ท่ีมากกวา่ 9 ชัว่โมง การมีปัญหา
ทางสุขภาพและการมีประวติัปวดหลงัมาก่อนประกอบอาชีพ (ฐิติรัตน์  จงอจัฉริย, 2559) 

การรักษาอาการปวดหลงัส่วนล่างในปัจจุบนัประกอบดว้ยการรักษาโดยใชย้าและรักษาโดยไม่ใชย้า 
ส าหรับการรักการนวดหรือหตัถเวช เป็นการรักษาโรควธีิหน่ึง ซ่ึงมีผลทางการรักษาโรคในกลุ่มกลา้มเน้ือไดเ้ป็น
อยา่งดี การนวดแบบราชส านกั  เดิมเป็นการนวดเพื่อถวายกษตัริยแ์ละเจา้นายชั้นสูงในพระราชวงั จึงมีการนวด
ดว้ยท่าท่ีสุภาพ เนน้การใชน้ิ้วมือและฝ่ามือเท่านั้น รวมถึงเนน้บุคลิกของหมอเป็นหลกั และค านึงถึงความสวยงาม
ในท่วงท่าการนวดและลงน ้าหนกัในทิศทางของแรงอยา่งถูกตอ้ง หน่วง เนน้ น่ิง  มีความนุ่มนวล แต่มี พลงัในการ
นวด ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งค านึงถึง  องศามาตราส่วนในการนวด หากปฏิบติัไม่ถูกตอ้งจะท าใหผู้น้วดปวดเม่ือยแก่
ตวัเองได ้การนวดจะนวดดว้ยความระมดัระวงัมากกวา่  การนวดแบบเชลยศกัด์ิ อนัเป็น การนวดไทย อีกวธีิหน่ึงท่ี
นิยมใชรั้กษาควบคู่กบัสังคมไทย                                                                                                                                           

         จากรายงานผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง ปีงบประมาณ 2558 มีผูรั้บบริการอาการ
ปวดหลงั จ  านวน 115 คน  179  คร้ัง  และปีงบประมาณ 2559 มีผูรั้บบริการอาการปวดหลงั จ  านวน 125 คน  209 
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คร้ัง เป็นกลุ่มโรคอนัดบัหน่ึงของผูรั้บบริการในคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง ปวดหลงัช่วงล่าง (Low 
back pain) เป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยอาการหน่ึง บางการศึกษารายงานวา่ เป็น อาการพบบ่อยเป็นล าดบัท่ี 2 รองจาก
อาการปวดศีรษะในผูใ้หญ่อาย ุ20-30 ปีข้ึนไป ร้อยละ 80 ของผูใ้หญ่เคยมีอาการน้ี และร้อยละ 41 ของคนในช่วง
อาย ุ26-44 ปี มกัเคยมีอาการปวดหลงัในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ทั้งน้ีโอกาสปวดหลงัเกิดไดใ้กลเ้คียงกนัทั้งในเพศ
หญิงและเพศชายอาการปวดหลงัช่วงล่างเกิดไดจ้ากหลายกลไกทั้งจากการเส่ือมและโรคของกลา้มเน้ือ เอน็ 
กระดูก และหมอนรองกระดูกสันหลงั  ส่งผลใหเ้กิดอาการ ปวด เจบ็  ชา กลา้มเน้ือหลงัและกลา้มเน้ือขาอ่อนแรง 
การรักษาดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยใชว้ธีิการรักษาดว้ยการหตัถเวชหรือการนวด การประคบสมุนไพร และ
เวชปฏิบติัเผายา เพื่อช่วยบรรเทากลุ่มอาการปวดหลงั  

งานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง  จึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลสุขภาพดว้ยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดหลงัส่วนล่าง โดยท าการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกั
ร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่างของผูม้ารับบริการคลินิก
การแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง ข้ึน  

 
วตัถุประสงค์ :เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายา ในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่างของผูม้ารับบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง จ านวน 10 คน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 
2560 ท่ีเขา้รับการรักษาในคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ 
- เพศ  
- อายุ 
- วนั /เดือน /ปีเกิด  
- สถานภาพ  
- อาชีพ  
- โรคประจ าตวั  
- ระยะเวลาของการป่วย 
- การวเิคราะห์สมุฏฐาน 
 
 

แปรตาม คือ 
อาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนล่าง 
 

การนวดแบบราชส านักร่วมกับการ
ท าเวชปฏิบัติเผายา 
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นิยามค าศัพท์ 
 การนวดแบบราชส านัก หมายถึง นวดแบบราชส านกั เปนศาสตรและศิลปะการนวดดวยมือ และน้ิวมือท่ี
มีความสวยงามสุภาพ โดยมีการเรียนถ่ายทอด พฒันาสืบๆ ต่อกนัมาจากแพทยแ์ผนไทยท่ีเคยปฏิบติังาน อยูใ่นราช
ส านกั ซ่ึงใชห้ลกัองคค์วามรูท่ีปลอดภยั กระท า  ต่อร่างกายมนุษยเ์ก่ียวกบัการตรวจประเมิน การวนิิจฉยั การ
บ าบดั การปองกนัโรค การฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ 
 เวชปฏิบัติเผายา หมายถึง เผายา  หมายถึง การใชไ้ฟเพื่อก่อใหเ้กิดความร้อนแก่ร่างกายหรือบริเวณท่ี
ตอ้งการรักษาโรค  ซ่ึงโดยทัง่ไปแลว้การเผายานั้นจะใชใ้นบริเวณท่ีมีกลา้มเน้ือมดัใหญ่  เช่น  แผน่หลงั  ขา แต่จะ
มีการเผาท่ีเนน้การรักษาเฉพาะจุดบางส่วน  เช่น  การเผายาบริเวณเข่า  (ใชรั้กษาผูไ้ขท่ี้มีอาการปวดเข่าท่ีไม่อกัเสบ  
น ้าไขขอ้แหง้)  การเผาบริเวณหนา้ทอ้ง  (บริเวณรอบสะดือ)  เป็นจุดก าเนิดของเส้นประธานสิบตามหลกัของ
แพทยแ์ผนไทย  เป็นตน้  

ประโยชน์เวชปฏิบัติเผายา 
 ไล่ลมออกจากทอ้ง  ไล่ลมในเส้นใหเ้ดินสะดวก  ไล่ลมท่ีติดขดั  คลายเส้นในจุดท่ีตึง  รักษาอาการปวด
กลา้มเน้ือต่างๆ แกเ้ลือดลมเดินไม่สะดวก  ลมผดิเดือน 

เคร่ืองยาทีใ่ช้ในการเผายา 
ไพล  สรรพคุณ  แกเ้คล็ดขดัยอก  ช ้า บวม แกอ้กัเสบ 
ขมิ้น    สรรพคุณ  แกโ้รคผวิหนงั  ผืน่คนั 
ผวิมะกรูด    สรรพคุณ    น ้ามนัหอมระเหยฟอกโลหิต 
เกลือ สรรพคุณ  ช่วยเพิ่มความร้อน  และช่วยพาตวัยาซึมผา่นผวิหนงั 

 
 อาการปวดหลงัส่วนล่าง หมายถึง อาการปวดหลงั กลา้มเน้ือหลงัตึง หรือมีอาการหลงัแขง็ ในต าแหน่ง
ตั้งแต่ขอบล่างของซ่ีโครง (costal margin) ไปถึงขอบล่างของแกม้กน้ (inferior gluteal fold) โดยบางกรณีจะมี
อาการร่วมกบัอาการปวดร้าวลงไปท่ีขา (sciatica) 
 ปัญหาส าคญัของอาการปวดหลงัส่วนล่าง คืออาการปวดและการไม่สามารถด าเนินชีวติไดเ้หมือนปกติ
ของผูป่้วย  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอนัมาก  ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาวจิยัอยา่งแพร่หลาย 
เพื่อวนิิจฉยั เพื่อการรักษา  และเพื่อการป้องกนัอาการปวดหลงัส่วนล่าง  
 ตามนิยามของอาการปวดหลงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภท 

1. อาการปวดหลงัเฉียบพลนั (Acute  low back pain)  หมายถึง  อาการปวดหลงัท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองนอ้ย
กวา่ 6 สัปดาห์  

2. อาการปวดหลงัก่ึงเฉียบพลนั (Subacute low back pain) หมายถึง อาการปวดหลงัท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง
มากกวา่ 6 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

3. อาการปวดหลงัเร้ือรัง (Chronic low back pain) หมายถึง อาการปวดหลงัท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ 3 
เดือน 



รูปแบบการศึกษา   
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Rresearch) โดยมีแบบกลุม ตวัอยา่งเดียว 

(Single Subject Research) ทดสอบ กอน – หลงั (one group pretest – posttest design) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงั เขา้รับการรักษาในคลินิกแพทยแ์ผนไทย 
โรงพยาบาลเขาวง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.25560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง   

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาไดคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  กบัผูป่้วยท่ีมีไดรับการวนิิจฉยัจาก แพทย ์
วา่เป็นโรคปวดหลงั (Low  back  pain) และไดรับการวนิิจฉยัแพทยแ์ผนไทยวา่เป็น โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 
1 หลงั ซ่ึงผมูารับการ รักษาไมจ ากดัเพศ ไมจ ากดัอาย ุ จ  านวน 10 คน โดยท าการศึกษาในคลินิกแพทยแ์ผนไทย 
โรงพยาบาลเขาวง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
 เกณฑใ์นการคดัเลือกผูป่้วยเขา้ร่วมในการศึกษา  

1. เพศชาย หรือเพศหญิง  
2. ไมจ ากดัอาย ุ 
3. การศึกษาทุกระดบัชั้น  
4. ไมจ ากดัอาชีพ  
5. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมในการศึกษา 10 คน  
6. ผูป่้วยมีความยนิดีเขา้ร่วมโครงการในการศึกษาในคร้ังน้ี  
7. แพทยวนิิจฉยัวา่เป็นโรคปวดหลงั (Low  back  pain) และไดรับการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ผนไทย

วา่เป็น โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลงั  
8. ผูป่้วยมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 
    ส่วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง มีดงัน้ี 

1. การนวดแบบราชส านกั 
2. การเผายา ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี  1) สมุนไพร 3 ชนิด ประกอบดว้ย ไพล ขมิ้น  

2) แอลกอฮอล ์95% 3) ผา้ขนหนู 2 ผนื 4) ไมขี้ดไฟ 5) เกลือ 
 ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมี 2 ชุด ดงัน้ี 

1. แบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย คลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง ประกอบดว้ยขอ้มูล
เก่ียวกบั 



เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาท่ีมีอาการปวด สาเหตุของการเจบ็ป่วย การวเิคราะห์สมุฏฐาน  และ
แบบประเมินความความเจบ็ปวด Visual Rating Scales:VRS ใหผู้ป่้วยบอกระดบัความรู้สึกเจบ็ปวดจากเส้นตรง
ซ่ึง มีความยาว 10 เซนติเมตร แบ่งออกเป็น 6 ชอง โดยมีตวัเลขก ากบัไวเ้ร่ิม จากเลข 0,2,4,...10 โดยมีตวัหนงัสือ
ก ากบัไวบ้นเส้นตรง คือ 0 = ไมปวด 2 = ปวดเล็กนอ้ย 4 = ปวดปานกลาง  6 = ค่อนขา้งปวดมาก 8 = ปวดมาก         
10 = ปวดมากจนทนไมได ้ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน ามาวดัความปวดแบบเปรียบเทียบดว้ยสายตามา เป็น
มาตรประเมินความปวดของกลุ่มตวัอยา่งและแบ่งระดบัความปวดออกเป็น  6 ระดบั ไดแก ไมปวด ปวดเล็กนอ้ย 
ปวดปานกลาง ค่อนขา้งปวดมากมาก ปวดมาก ปวดจนทนไมไดเป็นมาตรท่ีใชว้ดัความรูสึกเจบ็ปวด มีลกัษณะ
เป็นเส้นตรงโดยใหผู้รั้บการรักษาบอกระดบัความรู้สึกเจบ็ปวด โดยใหท้ าเคร่ือง หมายลงบนเสนตรง กอนและ
หลงันวดแบบราชส านกัร่วมกบัเวชปฏิบติัเผายาทุกคร้ัง เม่ือวดัความเจบ็ปวด     คาท่ีไดนั้นจะเป็นคะแนน ความ
เจบ็ปวดของผูป่้วย มาตรวดัแบบแบ่งบรรยายความเจบ็ปวด Visual Rating Scales:VRS 
เกณฑก์ารวดัความปวด  

ไมปวด   มีคะแนนอยูใ่นช่วง  0.0   คะแนน  
ปวดเล็กนอ้ย  มีคะแนนอยูใ่นช่วง 0.1 – 2.0  คะแนน  
ปวดปานกลาง  มีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.1 – 4.0  คะแนน  
ค่อนขา้งปวดมาก มีคะแนนอยูใ่นช่วง 4.1 – 6.0  คะแนน  
ปวดมาก  มีคะแนนอยูใ่นช่วง 6.1 – 8.0  คะแนน    

 ปวดจนทนไมได  มีคะแนนอยูใ่นช่วง 8.1 – 10.0  คะแนน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย ขอ้มูลเพศ อาย ุ 

และส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นผลการรักษา ประโยชน์ของการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการเผายา และ
คุณค่าองคค์วามรู้ ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
        เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด    ให ้ 5  คะแนน 
ความพึงพอใจมาก    ให ้ 4  คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง    ให ้ 3  คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ย   ให ้ 2  คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    ให ้ 1  คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนใชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 



 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการทดลองในกลุ่มทดลองโดยเร่ิมจากการ
ทดสอบการแพโ้ดยใชแ้อลกอฮอล ์95% ขมิ้น และไพลท่ีบดแลว้ทาทอ้งแขนดา้นในขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท ทิ้งไว้
นาน 5 นาที หากวา่พบผืน่แดงจะไม่ท าหตัถการเผายา และพิจารณาใหส้ิ้นสุดการเขา้ร่วมวจิยั หากไม่แพจึ้งให้
ผูช่้วยวจิยัซ่ึงเป็นผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 372 ชัว่โมงท าการนวด และท าเวชปฏิบติัเผายาตามขั้นตอน และระยะเวลา
ท่ีก าหนดขณะท าการนวดใหผู้ช่้วยวจิยัอยูใ่นความสงบและมีสมาธิในการนวด เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการ
พกัผอ่นและประโยชน์สูงสุด   ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2560 ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งทุกคนใหม้ารับการรักษาหรือบ าบดัอาการปวดหลงั
ส่วนล่างจากโรงพยาบาลเขาวง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพียงแห่งเดียว เพื่อไม่ใหมี้ปัจจยัอ่ืนๆ มารบกวน
ผลการวจิยัคร้ังน้ี 
 ภายหลงัเสร็จส้ินการวจิยั  กลุ่มตวัอยา่งทุกคนไดรั้บการนวดแบบราชส านกั  45  นาที และเวชปฏิบติัเผา
ยาคนละ  30 นาที   
  
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

1.คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  กบัผูป่้วยท่ีมีไดรับการวนิิจฉยัจาก แพทย ์วา่เป็นโรคปวดหลงั 
(Low  back  pain) และไดรับการวนิิจฉยัแพทยแ์ผนไทยวา่เป็น โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลงั ท่ีเขา้รับการ
รักษาท่ีคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง เพื่ออธิบายวธีิการใหแบบสัมภาษณ และขอความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

2. สอบถามความสมคัรใจและอธิบายเก่ียวกบัการเขารวมการวจิยั เม่ือผูปวยยนิยอมใหความรวมมือ จึง
ด าเนินการในขั้นตอนของการรักษาตอไป 

3. วดัระดบัความเจบ็ปวดก่อนการรักษา  โดยใชป้ระเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการนวด 
โดยแพทยแ์ผนไทยเป็นผูอ้ธิบายระดบัความปวดตามมาตราวดั Visual Rating Scales:VRS 

4. ท าการรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกั สูตรการรักษาโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 และท าหตัถการ
เผายา เคร่ืองยาประกอบดว้ย ไพล ขมิ้น ผวิมะกรูด  

 5. วดัระดบัความเจบ็ปวดหลงัการรักษา  โดยใชป้ระเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการนวด 
โดยแพทยแ์ผนไทยเป็นผูอ้ธิบายระดบัความปวดตามมาตราวดั Visual Rating Scales:VRS 
 
สถิติทีใ่ชในการศึกษา  

1. วเิคราะหขอมูลทัว่ไปของผปูวย โดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ  
2. การประเมินผลการใชยาพอก โดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติ paired t – test 
3. การประเมินความพึงพอใจในการรักษาดวยยาพอก ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation S.D.)  
  



ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.00 เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 30.00 ทุกคนมีอายชุ่วง 30 ปีข้ึนไป (วยัปัจฉิมวยั) คิดเป็นร้อยละ 100.00 คร่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีเตโชธาตุเป็นธาตุเจา้เรือน (เกิดในเดือน กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน) คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 ฤดูท่ีมีการเกิดโรคคือ วสันตต์ะฤดู ช่วงแรม 1 ค ่าเดือน 8 ถึง ข้ึน 15 ค ่า เดือน 12 คิดเป็นร้อยละ 50.00  
พบวา่เวลาท่ีมีการก าเริบของโรคมากท่ีสุดคือช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลของวาตะกระท า เวลา 14.00 น.– 18.00 น และ 
02.00 น.-06.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.00 อริยบถท่ีไม่เหมาะสมและท างานเกินก าลงัเป็นมูลเหตุของการเกิดโรคมี
สัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 2. อาการปวดหลงัส่วนล่าง พบวา่ก่อนการทดลองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาการปวดหลงัส่วนล่างใน
ระดบัปวดมาก  คิดเป็นร้อยละ 50.00 หลงัการทดลองพบวา่อาการปวดหลงัส่วนล่างลดลง โดยส่วนใหญ่มีอาการ
ปวดเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 70.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ก่อนและหลงัการ
ทดลอง 
 

ระดบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง (n=10) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ก่อนการทดลอง   
    ค่อนขา้งปวดมาก 1 10.00 
    ปวดมาก 5 50.00 
    ปวดจนทนไมได 4 40.00 
หลงัการทดลอง   
    ปวดเล็กนอ้ย 7 70.00 
    ปวดปานกลาง 3 30.00 

 
2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอาการปวดหลงัส่วนล่างระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง  พบวา่หลงัการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียอาการปวดหลงัส่วนล่างนอ้ยกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t=15,p<.001) ดงั
แสดงในตารางท่ี 2  
 
 
 



ตารางที ่2 การเปรียบเทียบอาการปวดหลงัส่วนล่างของกลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งก่อนกบัหลงัการทดลอง (n=10)  
 

ตัวแปร 𝒙  S.D. t p 
อาการปวดศีรษะไมเกรน     
     ก่อนการทดลอง 7.3 0.67 

15.00 <.001 
      หลงัการทดลอง 2.3 0.82 

 
3. การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ในภาพรวม และองคป์ระกอบตามมิติดา้นต่างๆ พบวา่ความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นผลการศึกษา ภาพรวมมีความพอใจมาก (𝒙 =4.1, S.D.=2.59) ความพึงพอใจดา้นผล
การศึกษา ภาพรวมมีความพอใจมาก (𝒙 =4, S.D.=1.04) ความพึงพอใจดา้นคุณค่า ภาพรวมมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (𝒙 =4.73, S.D.=.45) เม่ือวเิคราะห์ภาพรวมทุกดา้น ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (𝒙 =4.39 
S.D.=1.28) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายา ในการรักษา
กลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่างของผูม้ารับบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลเขาวง  
 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
กลุ่มตวัอยา่ง (n=10) 

𝑥  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ด้านผลการรักษา    
    การนวดแบบราชส านกัและการเผายาช่วยบรรเทาอาการปวด
บริเวณหลงั 

4.4 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

    การนวดแบบราชส านกัและการเผายาไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย
และผวิหนงั 

4.4 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านประโยชน์ของการเผายา    
    การนวดแบบราชส านกัและการเผายาเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง ซ่ึงช่วยลดอาการปวดได ้

4.6 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

    การเผายาเป็นการพึ่งพาตนเองดา้นสุขภาพจากธรรมชาติ 4.5 0.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 
    การนวดแบบราชส านกัเป็นภูมิปัญญาท่ีควรส่งเสริมอนุรักษ์ 4.8 0.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 
    การเผายาเป็นภูมิปัญญาท่ีควรส่งเสริมอนุรักษ ์ 4.9 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ด้านคุณค่า    
    สามารถน าสมุนไพรท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ได ้ 4.9 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 



ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
กลุ่มตวัอยา่ง (n=10) 

𝑥  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
    ท่านมีความพึงพอใจต่อการรักษาโดยการนวดแบบราชส านกัและ
การเผายารักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง 

4.6 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

    ท่านจะแนะน าผูอ่ื้นท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง ใหม้ารับ
การรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกัและการเผายา เช่นเดียวกบัท่าน 

4.8 0.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.39 1.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
อภิปลายผลการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัอภิปลายผลการวจิยัตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี ผลการวจิยัพบวา่หลงัไดรั้บการนวด
แบบราชส านกัร่วมกบัการเผายา กลุ่มตวัอยา่งมีอาการปวดหลงัส่วนล่างลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึง
เป็นไปตามสมุฏฐานการวจิยั ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่เป็นเพราะการประยกุตศ์าสตร์การแพทยแ์บบผสมผสาน
ร่วมกบัทฤษฏีประตูควบคุมความปวด (Gate Control Theory) โดยอภิปรายผลการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี 
 ผลการนวดไทยแบบราชส านกั เป็นการนวดเป็นการใชน้ิ้วมือและฝ่ามือนวด  การลงน ้าหนกัมือในทิศทาง มุม
และองศาของแรงอยา่งถูกตอ้ง ในการนวดหน่วง เนน้ น่ิง มีความนุ่มนวล แต่มีพลงัในการนวด การนวดไทยแบบราช
ส านกั จะช่วยกระตุน้ระบบไหลเวยีนของเลือด น ้าเหลือง และระบบประสาทใหท้ างานดีข้ึน ช่วยท าใหก้ลา้มเน้ือ
คลายตวั ซ่ึงเป็นผลดีในการบ าบดัรักษาโรคท่ีมีอาการปวด ตึง ลา้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งยงัช่วยฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผูป่้วยท่ีเกิดหรือภาวะผดิปกติ และช่วยบรรเทาการปวดเม่ือยตามร่างกาย ในขณะท่ีการเผายา
สมุนไพรเป็นการเพิ่มความร้อนจากภายนอก ลกัษณะความร้อนท่ีแผก่ระจาย ออกเป็นลกัษณะความร้อนท่ีไม่
รุนแรง แต่จะค่อยๆเพิ่มข้ึน การเผายาจะมียาสมุนไพรลองอีกชั้น ความร้อนจะแผก่ระจายผา่นชั้นยา จึงช่วยในการ
ท าใหล้มเดินไดอ้ยา่งสุขมุและสะดวกข้ึน ลดการติดขดัหรือคัง่คา้งของลมในบริเวณต่างๆ ในร่างกายได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เน่ืองจากการนวดแบบราชส านกัร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาสามารถใหผ้ลในการลดอาการปวด
หลงัส่วนล่าง และส่งผลใหเ้กิดความผอ่นคลาย  ตลอดจนก่อใหเ้กิดความสุขสบายภายหลงัการนวดและการท าเวช
ปฏิบติัเผายา ดงันั้นจึงควรศึกษาติดตามประสิทธิพลของการนวดร่วมกบัการท าเวชปฏิบติัเผายาในการลดอาการ
ปวดวา่ยงัมีฤทธ์ิอยูไ่ดน้านเท่าใด หรือติดตามต่อเน่ืองนานกวา่ 3 เดือน 
 2. ควรมีการพฒันาโปรแกรมการลดความเจบ็ปวดในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง โดยการมี
กิจกรรม เช่น ใชย้าสมุนไพรในในบญัชียาหลกัแห่งชาติ หรือ การพอกยาสมุนไพร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
โปรแกรม 
 ค าส าคัญ :การนวดแบบราชส านกั, การท าเวชปฏิบติัเผายา, อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่าง,โรคลมปลาย
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