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46352201 : สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
คําสําคัญ :  คุณภาพชีวิต / โรคกลามเนื้อและกระดูก / การนวดไทย 
  จิดาภา  จําปาเงิน : คุณภาพชีวิตดานสุขภาพสําหรับผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ี
ไดรับการรักษาดวยการนวดไทยท่ีโรงพยาบาลทายาง. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :รศ.ระพี
พรรณ  ฉลองสุข และรศ.ดร.วัชรี  เลอมานกุล.  137 หนา.  
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค
กลามเนื้อและกระดูกกอนและหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทย ในงานการแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุร ีโดยวัดระดับคุณภาพชีวิต 8 มิติสุขภาพตามแบบสํารวจสุขภาพ 
Short-Form -36 ฉบับภาษาไทย กลุมตัวอยางจํานวน 97 คน มีชวงอายุระหวาง 24-82 ป ไดรับการ
รักษาดวยการนวดไทยอยางตอเนื่องจนครบ 5 ครั้งจํานวน 76 คน วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวิตกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทยโดยใช paired t-test ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูกโดยรวมหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยอยางตอเนื่อง
จนครบ 5 ครั้ง มีคุณภาพชีวิตในทุกมิติสุขภาพสูงกวาคุณภาพชีวิตกอนเขารับการรักษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังไดรับการนวดอยางตอเนื่อง คุณภาพชีวิตท่ี
มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดจากผลการวัดการรักษาคือมิติสุขภาพ Bodily Pain ของแบบสํารวจ
สุขภาพ SF-36 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 16.3 คะแนน เชนเดียวกับผลการวัดระดับความเจ็บปวด
ท่ีประเมินดวยมาตรวัดความเจ็บปวดหลังการรักษาดวยการนวดไทยในแตละครั้ง เปรียบเทียบ
ระดับความเจ็บปวดกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 5 ดวย paired t-test ผลการ
เปรียบเทียบพบวาระดับความเจ็บปวดหลังการรักษาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ Physical Functioning ของแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 มีความแตกตาง
กันในชวงอายุท่ีตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01)  แตไมพบความแตกตางของ
คุณภาพชีวิตเนื่องจากปจจัยดานเพศ ท้ังนี้คุณภาพชีวิตภายหลังการนวดไทยอาจไดรับผลกระทบ
จากการทํากิจกรรมประจําวัน การปฏิบัติตัวตามคําแนะนําเรื่องการบริหารรางกายและการบริโภค
อาหารในชวงของการรักษาของกลุมตัวอยางแตละรายดวย สรุปไดวา การนวดไทยสงผลดีตอการ
รักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกโดยรวม การประเมินคุณภาพชีวิตสามารถใชเปนขอมูลหนึ่งในการ
พิจารณาและติดตามการใชการนวดไทยเพ่ือการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกได                
 
สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2550 
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46352201 : MAJOR : CONSUMER PROTECTION IN PUBLIC HEALTH 
KEY WORD :  QUALITY OF LIFE / MUSCULOSKELETAL DISORDERS / THAI MASSAGE   
 JIDAPA  JUMPANGERN : HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS 
WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS TREATED WITH THAI MASSAGE AT TAYANG 
HOSPITAL. THESIS ADVISORS :  ASSOC. PROF.RAPEEPUN CHALONGSUK AND ASSOC. 
PROF. WATCHAREE LEURMARNKUL, Ph.D.  137 pp. 
 
 
 The purpose of this research was to compare the health-related quality of life in 
patients with musculoskeletal disorders, using the Short Form 36 items Health Status survey 
(SF-36) Thai version before and after being treated with Thai-massage at Tayang hospital, 
Phetchaburi Province. Ninety-seven patients aged 24-82 years. Seventy-six of them were 
treated continually five sessions. Paired t-test was applied for data analysis. Subject’s quality 
of life before and after treatment was significantly different in all SF-36 dimensions (p < 
0.01). Their quality of life was better after continual massage. The greatest change in health 
related quality of life from the baseline was a 16.3 point increasing of the Bodily Pain 
dimension scores. Pain intensity was assessed by visual analog scale (VAS) after each 
session. The Pain scores at baseline and after fifth-session of treatment were different when 
stratified by subject’s age (p < 0.01). Health –related quality of life (SF-36) differed by age. 
The SF-36 Physical Functioning dimension classified by age was significantly different (p < 
0.01). However, their health-related quality of life classified by gender was not found 
significantly different. Their quality of life during Thai massage could be affected by their 
routine, physical exercise and eating. In conclusion, Thai massage was helpful to treat 
musculoskeletal disorders and should be considered as a followed-up method.  
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Student's signature ........................................ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โรคกลามเนื้อและกระดูกแมจะไมไดทําใหผูปวยถึงแกชีวิตทันทีทันใด แตก็ทําใหการ

ทํางานของรางกายผิดไปจากปกต ิ กอใหเกิดความเจ็บปวดและความยากลําบากในการใช
ชีวิตประจําวันหรือการทํางาน (Woolf et al. 2004 : 343) จนถึงระดับท่ีรุนแรงซ่ึงอาจกอใหเกิด
ความพิการ (Disability) ตองเปนภาระใหกับผูอ่ืนท่ีตองมาดูแล  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวย (Roux  et al. 2005 : 606-611 ; Woolf et al. 2004 : 342-347)   และสูญเสีย
คาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล (Lubeck 2003 : 529-539) ท้ังในสวนของผูปวยเองและ
หนวยงานสาธารณสุขตองจัดสรรทรัพยากรไวใหมีบริการรักษาพยาบาล เชน บุคลากรทาง
การแพทย และเวชภัณฑ รวมถึงเครื่องมือท่ีใชตรวจทางหองปฏิบัติการและการถายภาพรังสี  เปน
ตน (WHO Scientific Group 2003 : 92)  

จากขอมูลการประมาณอุบัติการณ และความชุกความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก 
(Musculoskeletal Disorders) ในประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก 6 ภูมิภาค (African 
Region, Region of the Americas, South-East Asia Region, European Region, Eastern 
Mediterranean Region, and the Western Pacific Region) พบวามีจํานวนเพ่ิมขึ้นตามอายุของ
ประชากร (WHO Scientific Group 2003 : 92)  เนื่องจากนโยบายดานสาธารณสุขท่ีผานมามุงเนน
การปองกันและรักษาโรคติดเช้ือ ทําใหโรคไมติดเช้ือบางโรคท่ีไมไดอยูในนโยบายหลักมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้น คาดการณวาหากขาดการจัดการท่ีดีในอนาคตกลุมประชากรท่ีมีอายุมากกวา 65 ปจะ
เพ่ิมเปน 2 เทาในปพ.ศ. 2568 เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2540 (Walsh 2004 : 1395-1396) ในชวงป พ.ศ. 
2543-2553 องคการอนามัยโลกมีนโยบายในการรณรงคในเรื่องนี้ภายใตโครงการ The Bone and 
Joint Decade (BJD) โดยมีความมุงหมายท่ีจะแกปญหาโรคท่ีเกี่ยวกับความผิดปกตใินระบบ
กลามเนื้อและกระดูก เชน โรคขอ โรคกระดูกพรุน โรคขอเส่ือม โรคขอรูมาตอยด โรคปวดหลัง
สวนลาง ความผิดปกติในกระดูกสันหลัง การเจ็บปวดอยางรุนแรงของอวัยวะสวนปลาย ภาวะ
ทุพพลภาพ และอวัยวะท่ีผิดรูปในเด็กเล็ก เปนตน  และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของ
ผูปวยหรือผูท่ีมีปจจัยเส่ียงในระบบกลามเนื้อและกระดูกท่ัวโลก วัตถุประสงคการดําเนินการของ 
โครงการ BJD คือ 1) ใหสังคมเพ่ิมความตระหนักถึงการเพ่ิมขึ้นของสภาวะโรคในระบบกลามเนื้อ
และกระดูก 2) สนับสนุนใหผูปวยระบบกลามเนื้อและกระดูกมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพดวย
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ตนเอง 3) สนับสนุนใหมีการปองกันและรักษาความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธี
ท่ีมีประสิทธิภาพดวยตนทุนต่ํา 4) ทําความเขาใจในภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงในเรื่องของการปองกันและการรักษา (Walsh 2004 : 1396-1397; The Bone and Joint 
Decade 2005) 
         สําหรับสถานการณของโรคกลามเนื้อและกระดูกในประเทศไทยยังคงเปนปญหาดาน
สุขภาพท่ีพบไดโดยท่ัวไป จากสถิติสาธารณสุขในป พ.ศ. 2547 (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 2548)   รายงานผูปวยนอกท่ีมาใชบริการจากสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนและอัตราผูปวยโรคระบบกลามเนื้อรวม
โครงรางและเนื้อยึดเสริม (Disease of the musculoskeletal system and connective tissue) ท้ัง
ประเทศ (ไมรวมกรุงเทพฯ) จํานวน 9,617,899 คน คิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 172.83 
ในภาคเหนือมีจํานวน 3,106,788 คน คิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 269.66 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 2,976,017 คน คิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 146 ภาค
กลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) จํานวน 2,616,074 คน คิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 171.18 
และภาคใตจํานวน 1,021,020 คน คิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 120.60 ในการวินิจฉัย
และรักษาความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูก นอกจากผูปวยจะไดรับตามการรักษาของ
แพทยแลว ผูปวยยังใชวิธีการรักษาอ่ืนๆ (การแพทยทางเลือก) รวมดวย เชน การฝงเข็ม การนวด 
การใชยาแผนโบราณ เพ่ือชวยบรรเทาหรือรักษาภาวะโรคท่ีเปนอยู (Ernst 2004 : 539-556)  

การแพทยแผนไทยเปนส่ิงท่ีอยูคูกับวัฒนธรรมไทยมาชานาน มีหลักการในการรักษาและ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม คือการดูแลท้ังกาย สังคม และจิตใจของผูปวย ในปจจุบันการแพทยแผน
ไทยไดรับการฟนฟูและปรับปรุงจนไดรับการผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของการรักษาในระบบ
สาธารณสุข และมีการจัดตั้งหนวยใหบริการการแพทยแผนไทยขึ้นในโรงพยาบาล  เพ่ือชวยใน
ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพรางกาย (เพ็ญนภา 
ทรัพยเจริญ, อัญชลี อินทนนท และ ธารา ออนชมจนัทร, บรรณาธิการ 2539)  การนวดถือเปนสวน
หนึ่งของการแพทยแผนไทย  การนวดมีผลตอระบบตางๆ ของรางกาย ไดแก เพ่ิมการไหลเวียน
ของโลหิตและน้ําเหลือง ลดการบวม เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อและเพ่ิมความ
ยืดหยุน คลายความตึงเครียด เพ่ิมความตึงตัวของกระเพาะอาหาร ทําใหจิตใจลดความเครียดคลาย
ความกังวล (โครงการฟนฟูการนวดไทย 2535: 33-34) นอกจากนี้การนวดยังมีผลชวยลดความ
เจ็บปวด ซ่ึงอธิบายไดดวยแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate Control Theory) ท่ีเช่ือวาการนวด 
การลูบ การสัมผัส เปนการกระตุนใยประสาทเสนใหญ (Large Fiber) มากกวากระตุนใยประสาท
สวนเล็ก (Small Fiber) จึงเพ่ิมการทํางานของเซลล เอส จ ี(Substantia gelatinosa: SG) แตจะลดการ
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ทํางานของเซลลที (Transmission cell: T cell) และสงผลใหปดประตูทําใหกระแสท่ีนําความ
เจ็บปวดไมสามารถขึ้นสูสมองได จึงมีผลลดความเจ็บปวด (Lipton 1979 : 12-16) 

การเจ็บปวยจากโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริมเปนปญหาสาธารณสุข
อยางหนึ่งในพ้ืนท่ีอําเภอทายางจากขอมูล  ป พ.ศ. 2547 มีผูปวยโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง
และเนื้อยึดเสริมคิดเปนอัตราตอประชากรพันคนเทากับ 362.01 (กระทรวงสาธารณสุข 2548) 
โรงพยาบาลทายาง จงัหวัดเพชรบุร ีไดจัดตั้งงานการแพทยแผนไทยขึ้นในป พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 
2547 มีผูมาใชบริการดานการนวดไทย เฉล่ียเดือนละ 302 ราย (รายงานการใหบริการการแพทย
แผนไทย 2548) แตท้ังนี้ยังไมมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใหบริการการนวดโดยเฉพาะ
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีมารับบริการ 

ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาผลการรักษาดวยการนวดไทยตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคกลามเนื้อและกระดูก ท่ีมารับบริการจากงานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทายาง จ.เพชรบุร ี 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
         ความมุงหมายของการวิจัย 
         เพ่ือประเมินผลการนวดไทยตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีมารับ
บริการ ณ งานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุร ี
 
         วัตถุประสงคของการวิจัย 
         เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกกอนและหลัง
ไดรับการรักษาดวยการนวดไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
         ผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทยจะมีระดับคุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพสูงกวากอนไดรับการนวดไทย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในผูปวยโรคกลามเนื้อ
และกระดูกรายใหมกอนและหลังท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทย ณ งานการแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุร ีในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2549 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนขอมูลแกผูดูแลผูปวยในการวางแผนการรักษาใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. เปนแนวทางในการนําการนวดไทยไปใชในการรักษาและดูแลผูปวยท่ีมีภาวะโรค
กลามเนื้อและกระดูกในหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
         คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ หมายถึง คุณคาท่ีใหแกชวงเวลาของชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง
เนื่องจากความเจ็บปวย สภาพการทํางานของรางกาย ความคิดเห็นและโอกาสทางสังคมท่ีไดรับ
อิทธิพลจากโรค การบาดเจ็บ การรักษาพยาบาลและนโยบายสุขภาพ (Selby 1987: 182, อางถึงใน 
ทิพยาภรณ สมศักดิ์ 2545 : 9) ในการศึกษานี้หมายถึง คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของแบบสํารวจ
สุขภาพ Short Form 36 ประกอบดวยมิติสุขภาพดานการเคล่ือนไหวทางกาย (Physical 
Functioning) การจํากัดบทบาทเนื่องมาจากปญหาทางกาย (Role-Physical) หนาท่ีทางสังคม 
(Social Functioning) การจํากัดบทบาทเนื่องมาจากปญหาทางอารมณ (Role-Emotional) ความ
เจ็บปวด (Bodily Pain) สุขภาพจิต (Mental Health) พลังงาน (Vitality) และมุมมองดานสุขภาพ 
(General Health Perceptions) (วัชรี เลอมานกุล และ ปารณีย มีแตม 2548 : 69-88) 
         ผูปวยที่มีภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก หมายถึง ผูท่ีมีความผิดปกติในระบบกลามเนื้อ
และกระดูก ไดแก หัวไหลติดอักเสบเฉียบพลัน หัวไหลติดเรื้อรัง ขอเทาแพลงดานหนา/ขาง ปวด
สนเทา/ลมปลายปตฆาตสนเทา กระดูกงอกสนเทา สันนิบาตตาตก/อัมพาตใบหนา สันนิบาตมือตก 
สันนิบาตตีนตก ปวดขอศอก/ลมปลายปตฆาตขอศอก มือชา/ลมปลายปตฆาตขอมือ ปวดหลัง/ลม
ปลายปตฆาต สัญญาณ 3 หลัง ปวดหลัง/ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 1 หลัง ปวดคอ/ลมปลายปต
ฆาต สัญญาณ 5 หลัง ปวดคอ/ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 4 หลัง นิ้วไกปน นิ้วเทาและนิ้วมือซน 
และตะคริวนอง ปวดเขาเฉียบพลัน/จับโปงน้ําเขา ปวดเขาเรื้อรัง/จับโปงแหงเขา ปวดขอเทาเรื้อรัง/
จับโปงแหงขอเทา ปวดขอเทาเฉียบพลัน/จับโปงน้ําขอเทา ปวดสะโพก/สะโพกเบ่ียง ปวดหลัง
เนื่องจากขอกระดูกสันหลังอักเสบ/ลําบอง สัญญาณ 1 หลัง ปวดหลังเนื่องจากขอกระดูกสันหลัง
อักเสบ/ลําบอง สัญญาณ 3 หลัง และลมปราบ แตไมรวมถึงโรคพารกินสัน อัมพาตครึ่งซีก/อัม

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


พฤกษครึง่ซีก และอัมพฤกษสมองในเด็ก  (วุฒิกิจ ธนะภูมิ และเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, บรรณาธิการ 
2547 : 97-98) 
         การนวดไทย หมายถึง การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัด การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ ดวยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การประคบ 
การอบ หรือวิธีการอ่ืนตามศิลปะการนวดไทย หรือการใชยาตามกฎหมายวาดวยยา ท้ังนี้ดวย
กรรมวิธีการแพทยแผนไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2544) 
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บทที่ 2 

 

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาผลการนวดตอคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีมีภาวะโรคระบบกลามเนื้อและ
กระดูก มีวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนหัวขอตามลําดับดังนี้ 

- ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
- สถานการณการเจ็บปวยในกลุมโรคกลามเนื้อและกระดูกในประเทศไทย 
- การนวดไทย 
- การวัดคุณภาพชีวิต 

                            
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 

 

1. สรีรวิทยาและการทํางานของระบบกลามเนื้อและกระดูก  (สสิธร เทพตระการพร 2534 : 109-
119) 
 การเคล่ือนไหวของรางกายตองอาศัยการทํางานของกลามเนื้อลาย กระดูก และขอตอโดย
การส่ังการของสมองผานไขสันหลังไปตามเสนประสาทส่ังการเคล่ือนไหวไปยังกลามเนื้อ 
กลามเนื้อ 1 มัดประกอบดวยเสนใยกลามเนื้อจํานวนมาก ตั้งแต 1 แสนถึง 1 ลานเสนใย และมี
ขนาดความยาวตั้งแต 5-140 เซนติเมตร สวนปลายของกลามเนื้อจะรวมไปกับเสนเอ็นซ่ึงมีความ
แข็งและไมยืดหยุน โดยติดแนนอยูกับกระดูกโครงรางของรางกาย  
  คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของกลามเนื้อคือ การหดตัวของกลามเนื้อ (Muscular contraction)  
โดยสามารถหดตัวไดถึงครึ่งหนึ่งของความยาวปกติ เนื่องจากเสนใยกลามเนื้อแตละเสน
ประกอบดวยโปรตีนหลายชนิด ท่ีสําคัญคือ แอคติน (Actin) และมัยโอซิน (Myosin) โปรตีนท้ัง 2 
ชนิดนี้อยูในรูปของเสนใยซ่ึงจะเล่ือนไถลเขาซอนกันในขณะท่ีมีการหดตัวของกลามเนื้อ เม่ือเสน
ใยกลามเนื้อแตละเสนหดตัวจะเกิดแรงซ่ึงเปนพลังงานกลซ่ึงเปล่ียนแปลงมาจากพลังงานเคมีท่ี
สะสมอยูในกลามเนื้อนั้น พลังงานถูกปลดปลอยออกมาโดยปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้นในโมเลกุล
ของแอคตินและมัยโอซิน แหลงพลังงานท่ีใชในการหดตัวของกลามเนื้อ คือสารประกอบฟอสเฟต
พลังงานสูง (Adenosine triphosphate, ATP)      ซ่ึงจะปลอยพลังงานออกมาจํานวนมากกลายเปน  
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สารประกอบฟอสเฟตพลังงานต่ํา (Adenosine diphosphate, ADP) หลังจากนั้นจะกลับสูสภาวะ
พลังงานสูงไดตามเดิมอีกโดยใชพลังงานจากกลูโคส ไขมันและโปรตีน กลูโคสเปนน้ําตาลท่ี
สําคัญท่ีสุดในกระแสเลือด และเปนแหลงพลังงานหลักท่ีถูกใชในงานท่ีตองการใชพลังงานมากๆ  
ในขณะท่ีไขมันและโปรตีนเปนแหลงพลังงานหลักท่ีถูกใชขณะพักหรือขณะทํางานท่ีใชพลังงาน
ปานกลาง กลูโคสจะผานออกจากกระแสเลือดเขาไปในเซลลรางกาย แลวแปรสภาพไปเปน
กรดพัยรูวิค  ซ่ึงในสภาวะท่ีรางกายมีออกซิเจนเพียงพอจะทําปฏิกิริ ยาเกิดเปนน้ํ าและ
คารบอนไดออกไซดและปลอยพลังงานออกมาจํานวนมาก ในกรณีท่ีรางกายขาดออกซิเจน 
กรดพัยรูวิคจะถูกเปล่ียนไปเปนกรดแลคติคซ่ึงมีบทบาทสําคัญทําใหเกิดความเม่ือยลาของ
กลามเนื้อและปลอยพลังงานออกมาไดนอยกวา 

 หลังจากท่ีทํางานหนักรางกายจะพยายามทดแทนสภาวะการขาดออกซิเจน โดยการหายใจ
แรงๆ หรือหอบเพ่ือใหไดออกซิเจนมากขึ้นในการเปล่ียนกรดแลคติคใหกลายเปนกรดพัยรูวิคตาม
เดิม เนื่องจากกลูโคสและออกซิเจนซ่ึงมีความสําคัญในการสรางพลังงานจะถูกเก็บไวท่ีกลามเนื้อ
ในปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงตองไดรับจากเลือดอยูตลอดเวลา ดังนั้นเลือดจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการจํากัดประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ ในขณะทํางานหนักกลามเนื้อหัวใจก็จะทํางาน
หนักตามไปดวยเพ่ือเพ่ิมการสูบฉีดเลือดไปเล้ียงกลามเนื้อ รวมไปถึงการเพ่ิมความดันเลือด และ
การขยายตัวของหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงกลามเนื้อ 

 การออกแรงโดยใชกลามเนื้อแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะการออกแรงท่ีกลามเนื้อมี
การเคล่ือนไหว (Dynamic effort) และลักษณะกลามเนื้อหดตัวอยูกับท่ี (Static effort) ในทาตางๆ 
การออกแรงของกลามเนื้อท้ัง 2 แบบนี้มีความแตกตางกัน คือ ขณะท่ีตองหดเกร็งกลามเนื้ออยูกับท่ี 
เชน การยกของหนักคางไว หลอดเลือดจะถูกกดดวยแรงดันภายในเนื้อเยื่อของกลามเนื้อนั้น ทําให
เลือดไมสามารถผานไปหลอเล้ียงกลามเนื้อนั้นๆได สวนการใชกลามเนื้อแบบท่ีมีการเคล่ือนไหว
หรือเคล่ือนท่ี เชน การหมุนพวงมาลัย หรือการเดินไปมา กลามเนื้อจะทําหนาท่ีเหมือนเครื่องสูบ
ฉีดเลือด คือเม่ือกลามเนื้อหดตัวแรงดันภายในกลามเนื้อจะชวยขับเลือดออกจากกลามเนื้อและใน
ขณะท่ีกลามเนื้อคลายตัวเลือดก็จะไหลเขาไปเล้ียงกลามเนื้อนั้นในปริมาณท่ีมากกวาปกติ ทําให
ขณะท่ีกลามเนื้อตองทํางานเคล่ือนไหวไปมานั้นกลามเนื้อจะไดรับท้ังน้ําตาลและออกซิเจนจาก
เลือดในปริมาณมาก และขับของเสียคือกรดแลคติคออกไป ในทางตรงกันขามขณะท่ีกลามเนื้อตอง
ออกแรงมากแบบอยูกับท่ี กลามเนื้อสวนนั้นจะไมไดรับน้ําตาลและออกซิเจนจากเลือด แตจะได
จากสวนท่ีสะสมอยูในกลามเนื้อเทานั้น ทําใหกรดแลคติคไมสามารถถูกกําจัดออกไปได เม่ือมีกรด
แลคติคสะสมมากขึ้นจะไปกระตุนปลายประสาทรับความรูสึกเจ็บท่ีกลามเนื้อนั้น เปนเหตุใหเกิด
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อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ กลไกนี้ทําใหรางกายไมสามารถทํางานโดยหดเกร็งกลามเนื้ออยูกับท่ี
ตลอดเวลาเปนเวลานานได ความเจ็บปวดจะเปนการเตือนใหตองหยุดทํางานเอง ในขณะท่ีการใช
กลามเนื้อแบบเคล่ือนไหวไปมาจะทําไดนานกวาโดยไมเกิดความเม่ือยลาถาทํางานอยางเหมาะสม 

 เม่ือเปรียบเทียบสภาพการทํางานระหวางการออกแรงโดยใชกลามเนื้อท้ังสองแบบ พบวา
การทํางานของกลามเนื้อแบบหดตัวอยูกับท่ีจะทําใหมีการใชพลังงานมากขึ้น อัตราการเตนของ
หัวใจสูงขึ้น และตองการการหยุดพักท่ีนานกวา ในสภาวะท่ีออกซิเจนไมเพียงพอกับการเผาผลาญ
ของน้ําตาลจะทําใหไดพลังงานท่ีนอยมากและยังทําใหเกิดกรดแลคติคเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะสงผลรบกวน
การทํางานของกลามเนื้อ ดังนั้นการขาดออกซิเจนในเลือดซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงไดขณะทํางานท่ี
ตองใชกลามเนื้อแบบหดตัวอยูกับท่ีจึงเปนสาเหตุของการลดประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลามเนื้อ และทําใหเกิดความเม่ือยลาไดมากกวาการทํางานท่ีกลามเนือ้มีการเคล่ือนไหว 

2. ความผิดปกติของกลามเนื้อ กระดูก และขอตอ เนื่องจากการทํางาน 
 ในการทํางานแมจะมีการออกแรงปานกลางในงานท่ีทําอยูกับท่ีก็เปนสาเหตุใหเกิดความ
ลาและความเจ็บปวดเฉพาะท่ีได และถาตองทํางานซํ้าๆ เชนเดียวกันนี้ทุกวัน เปนระยะเวลานานก็
อาจเกิดความเจ็บปวดถาวรและความเส่ือมของกลามเนื้อนั้น ซ่ึงอาจรวมไปถึงเสนประสาท เอ็น 
เอ็นยึด ขอตอ กระดูกออน หลอดเลือด และหมอนรองกระดูก รวมเรียกความผิดปกตินี้วา ความ
ผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal Disorders, MSDs) (สสิธร เทพ
ตระการพร 2534 : 120-122) แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีเกิดอาการแลวหายได (Reversible 
MSD) และกลุมท่ีเกิดอาการแลวเปนถาวร (Persistent MSD) กลุมท่ีเปนแลวหายไดจะใชเวลาส้ัน 
คือเม่ือมีอาการปวดเฉพาะท่ีของกลามเนื้อและเอ็นจะสามารถหายไดเม่ือเลิกทํางาน สวนกลุมท่ี
อาการเปนถาวรนั้นนอกจากจะปวดท่ีกลามเนื้อและเอ็นนั้นๆ แลวยังลุกลามไปถึงขอตอและ
เนื้อเยื่อท่ีอยูใกลเคียงอีกดวย เม่ือหยุดงานอาการจะไมหายไป แตยังคงปวดตอเนื่องไปอีก เนื่องจาก
เกิดการอักเสบและการเส่ือมของเนื้อเยื่อท่ีตองทํางานหนัก ปญหาความผิดปกติของกลามเนื้อ
กระดูกและขอจะรุนแรงมากขึ้น หากยังคงทํางานแบบเดิมไปเรื่อยๆ โดยไมมีการปรับปรุงสภาพ
การทํางาน และอาจนําไปสูการอักเสบเรื้อรังของเอ็นหรืออาจสงผลตอการเสียรูปรางของขอได 
 ปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก (กิตติ อินทรานนท 2548 : 259-261 ; 
United State Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration 2006) ไดแก 
การเคล่ือนไหวท่ีซํ้าซาก (Repetitive motion) การใชแรงมาก (Excess force) ทาทรงตัวท่ีไมปกต ิ
(Awkward postures) ภาระสัมผัสมาก (Contact stress)  แรงกด (Compression)  และการ
ส่ันสะเทือน (Vibration) 
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                2.1 การเคลื่อนไหวซํ้าซาก (Repetitive motion) เชน การเคล่ือนไหวซํ้าซาก ดวยความถ่ี
มากกวา 2 ครั้ง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติ
ของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก ขา/เขา/ขอเทา หรือการ
ใชเครื่องมือ (เชน แปนพิมพและเมาส) อยางตอเนื่องเปนเวลานานกวา 4 ช่ัวโมง สวนของรางกายท่ี
สัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน 
 ตัวอยางกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวซํ้าซาก เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร การเลนเกมส
คอมพิวเตอร การทํางานในระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม การยืนอยูกับท่ีสงผลตอขาและ
เทาและทําใหเกิดเสนเลือดขอดได  
 การทํางานท่ีซํ้าซากอยางมากจะมีผลตอเนื้อเยื่อตางๆ เชน งานท่ีมีความฝดจะมีการรบกวน
เอ็นท่ีใชในการงอเหยียดนิ้วอาจทําใหเกิดเปนเสนเอ็นอักเสบ (Tendonitis) และเหนี่ยวนําใหเกิด
การเพ่ิมความดันใน Carpal canal การทํางานซํ้าซากปานกลางสามารถปองกันกลามเนื้อได เพราะ
ชวยเพ่ิมความแข็งแรง ความยืดหยุน และเพ่ิมการไหลเวียนเลือดในกลามเนื้อ จึงเปนการชวย
บรรเทาการเกิดความเครียดของกลามเนื้อแบบหดตัวอยูกับท่ี 
 2.2 การใชแรงมาก (Excess force) ไดแก 

-  การยกของหนักกวา 75 ปอนด (34 กิโลกรัม) หรือยกหนักกวา 55 ปอนด (25 กิโลกรัม) 
บอยครั้งมากกวา 10 ครั้ง/วัน หรือยกหนักกวา 25 ปอนด (11 กิโลกรัม) ในระดับต่ํากวาเขา หรือยก
สูงกวาไหล หรือยกเม่ือเหยียดแขน บอยครั้งมากกวา 25 ครั้ง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับ
ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก ขา/เขา/
ขอเทา 
 - การเข็นกลองหนักกวา 65 ปอนด (30 กิโลกรัม) บนพ้ืนกระเบ้ือง หรือเข็นรถเข็นท่ีมีของ
หนัก 40 ปอนด (18 กิโลกรัม) เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความ
ผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก ขา/เขา/ขอเทา 

- การหนีบส่ิงของหนักมากกวา 2 ปอนด (1 กิโลกรัม) ดวยมือแตละขาง หรือหนีบแฟม
นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก 
มือ/ขอมือ/แขน 
 - การจับส่ิงของหนัก 10 ปอนด (4.5 กิโลกรัม) โดยใชมือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 
ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก มือ/ขอมือ/
แขน 
                ตัวอยางกิจกรรมท่ีใชแรงมาก เชน การห้ิวของจายตลาด  กรรมกรท่ีตองแบกของหนัก 
เกษตรกรท่ีตองขนสงผลิตผล 
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                2.3 ทาทรงตัวที่ไมปกติ (Awkward postures) ไดแก 
 - การทํางานท่ีตองใชมือท้ังสองไวเหนือศีรษะหรือขอศอกเหนือหัวไหลอยางซํ้าซาก เปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก 
ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก  

- นั่งยองๆทํางาน หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความ
ผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก หลัง/เอว/สะโพก ขา/เขา/ขอเทา 
 - การทํางานท่ีหลังตองงอ คอตองกม-เงย ขอมือตองงอ อยางซํ้าซาก เปนเวลานานกวา 2 
ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล 
มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก 
  ตัวอยางกิจกรรมท่ีมีทาทรงตัวท่ีไมปกติ เชน การนั่งโดยไมมีพนักพิงหลัง สงผลตอ
กลามเนื้อหลัง การนั่งเกาอ้ีสูงเกินไป สงผลตอหัวเขา นองและเทา การนั่งเกาอ้ีเตี้ยเกินไปสงผลตอ
ไหลและคอ การทํางานท่ีลําตัวตองโคงไปขางหนาขณะนั่งหรือยืนสงผลตอกลามเนื้อกระดูก
บริเวณหลังและสะโพกและอาจทําใหหมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือมได การทํางานท่ีตองยื่นแขน
ออกไปขางหนา ขางๆ หรือขางบน สงผลตอไหลและแขนสวนบน การทํางานท่ีศีรษะเอนไป
ขางหนาหรือขางหลัง สงผลตอคอ และอาจทําใหหมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม 
                2.4 ภาระสัมผัสมาก (Contact stress) ไดแก การใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือ
ตอกมากกวา 10 ครั้งตอช่ัวโมง ตอเนื่องนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความ
ผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก มือ/ขอมือ/แขน ขา/เขา/ขอเทา  
                2.5 แรงกด (Compression) แรงกดท่ีกระทําตอเนื้อเยื่อ เปนผลจากการสัมผัสกับปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยภายในของรางกาย ขึ้นอยูกับเนื้อเยื่อท่ีถูกกดนั้นๆวาไดรับปจจัยใด โดยจะให
ผลลัพธท่ีตางกันออกไป 
 แรงกดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก มักเกิดกบัอุปกรณท่ีมีขอบแหลม เชน ท่ีจับของเครื่องมือ 
ขอบท่ีนั่ง/โตะทํางาน มุมของเครื่องมือตางๆ ซ่ึงทําใหเกิดการรวมของแรงกระทําตอพ้ืนท่ีเล็กๆของ
รางกาย เปนผลใหเกิดแรงกดเฉพาะท่ีขนาดสูง แรงดันท่ีเกิดขึ้นสามารถกดเสนประสาท หลอด
เลือดและเนื้อเยื่อออนได เปนสาเหตใุหเกิดการทําลายเนื้อเยื่ออยางเฉพาะเจาะจง เชน มีการทําลาย
ระบบส่ือประสาท จึงลดการไหลเวียนโลหิต เกิดกลไกทําลายเอ็นและ Tendon sheaths โดยท่ัวไป 
ความผิดปกติมักเกิดท่ีมือและขอมือ นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกไดท่ี
สวนปลายแขน ขอศอก และหัวไหลไดอีกดวย  
 ตัวอยางกิจกรรมท่ีมีแรงกด เชน การใชกรรไกรเปนเวลานาน เปนสาเหตุใหเกิดการทําลาย
เสนประสาทขางๆ นิ้วมือ 
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                แรงกดท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ปจจัยภายในรางกาย ไดแก เสนประสาท หลอดเลือด และ
เนื้อเยื่อออนอ่ืนๆ ซ่ึงถูกกดภายใตสภาวะบางอยาง เชน มีการออกแรงมาก การใชทาทางผิด การอยู
กับท่ี และหรือการเคล่ือนไหวท่ีมีความเร็วและความเรงสูง เชน Strong abduction หรือ extension 
ของแขนสวนบน การเอ้ียวคออยูในทาผิด สามารถกดเสนประสาทและหลอดเลือดท่ีมาเล้ียง
กลามเนื้อสวนแขน ผลของการถูกกดทําใหเสนประสาทและหรือหลอดเลือดถูกทําลาย หรือใน
ท่ีสุดเกิดการทําลายของเนื้อเยื่อท่ีเสนประสาทและหลอดเลือดนั้นๆสัมพันธอยู   
               2.6 การส่ันสะเทือน (Vibration) การใชเครื่องมือท่ีมีการส่ันสะเทือนความถ่ีสูง เชน เล่ือย
ยนต เครื่องเจาะถนน และเครื่องมือท่ีคลายกัน นานกวา 30 นาที/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับ
ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก 
 การใชเครื่องมือท่ีมีความถ่ีปานกลาง เชน เล่ือนสายพาน เครื่องขัด เครื่องเจียระไน เปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน สวนของรางกายท่ีสัมพันธกับความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก 
ไดแก คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน  
 การส่ันสะเทือนบางสวนหรือการส่ันสะเทือนท่ีกระทําตอมือ จะทําใหเกิดการทําลายท้ังใย
ประสาทขนาดเล็ก (Small-unmyelinated nerve fibers) และหลอดเลือดขนาดเล็กท่ีนิ้วมือ หากการ
ส่ันสะเทือนเกิดขึ้นท้ังรางกายหรือการส่ันสะเทือนกระทําตอรางกายสวนลางและหรือหลังเปน
สาเหตุของการปวดหลังสวนลาง 
 
3. ความเจ็บปวด  (Concept of Pain)  
 ความเจ็บปวดในระบบกลามเนื้อและกระดูก เปนผลจากการทํากิจกรรมประจําวันของ
รางกายเชน การเคล่ือนไหวท่ีเกิดการกระตุก การเคล่ือนไหวท่ีใชทาทางไมถูกตอง การเคล่ือนไหว
ซํ้าซาก การใชกลามเนื้อทํางานมากเกินไป การทํางานท่ีทําใหอวัยวะบางสวนไมมีการเคล่ือนไหว
เปนเวลานาน การใชทาทางท่ีทําใหกลามเนื้อเกิดความเครียด (Strain)  หรือการเกิดอุบัติเหตุ อัน
สงผลใหเกิดการสึกหรอและฉีกขาดของเนื้อเยื่อกลามเนื้อ เกิดเปนความรูสึกเจ็บปวด  
 ความหมายของความเจ็บปวด 
 ความเจ็บปวด คือ ความรูสึกสวนตัวของบุคคล  เม่ือเนื้อเยื่อไดรับอันตราย และมี
สวนประกอบท่ีสําคัญ คือ ส่ิงกระตุนทางกายและจิตใจ ความรูสึกนึกคิด และปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น 
 ทฤษฎีควบคุมประต ู(Gate Control Theory)  
 เมลแซค (Melzack) และวอลล (Wall)  ไดเสนอทฤษฎีควบคุมประตูขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1965 
เปนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางความเจ็บปวดกับอารมณ โดยกลาววาการรับรู
ความเจ็บปวด (Perception of pain) ของบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบท้ังทางสรีรวิทยาและทางจิต 
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ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือเปล่ียนแปลงความเจ็บปวด โดยอธิบายถึงกระแสประสาทท่ี
นําเขาจากสวนตางๆ ของรางกายจะถูกปรับสัญญาณท่ีระดับไขสันหลัง ซ่ึงประกอบดวยกลไกการ
ควบคุมท่ีระดับไขสันหลัง (Spinal gating system) ระบบควบคุมสวนกลาง (Central control 
system) ระบบความโนมเอียงสวนกลาง (Central biasing system) และระบบแสดงผล (Action 
system) (ภาพท่ี1) (Melzack and Wall 1965 : 971-979; Ignatavicius, Workman and Mishler 1995 
: 120)  
 1. กลไกการควบคุมท่ีระดับไขสันหลัง ประกอบดวยกระแสประสาทจากใยประสาท
ขนาดใหญ (Large fiber) ใยประสาทขนาดเล็ก  (Small fiber) เซลลเอส.จี. และเซลลที. 
(Transmission cell หรือ Trigger cell) เม่ือมีกระแสประสาทนําเขาจากใยประสาทเสนใหญและใย
ประสาทเสนเล็ก เซลลเอส.จ.ี จะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนประตูเปด-ปดโดยจะทําหนาท่ีสงเสริมหรอื
ยับยั้งการสงกระแสประสาทไปยัง เซลล ที. กลาวคือกระแสประสาทจากใยประสาทเสนใหญ เม่ือ
ผานเซลลเอส.จ.ี จะกระตุนการทํางานของเซลลในเอส.จ.ี มีผลไปยับยั้งการทํางานของเซลลที. จึง
ไมมีกระแสนําความรูสึกเจ็บปวดขึ้นสูสมองเรียกวาประตูปด (Close the gate) สวนกระแส
ประสาทจากใยประสาทเสนเล็กจะยับยั้งการทํางานของเซลลในเอส.จี. ซ่ึงมีผลทําใหกระตุนการ
ทํางานของเซลล ที ทําใหมีกระแสประสาทนําความรูสึกเจ็บปวดขึ้นสูสมองเรียกวาประตูเปด 
(open the gate) จากนั้นกระแสประสาทนําความรูสึกเจ็บปวดจะไปประสานประสาทกับเซลล
ประสาทลําดับท่ีสอง (second-order pain-transmission) (Baymer, Huether and Schoessler 1994: 
442) แลวขามมายังดานเว็นทรัล ฮอรน (ventral horn) ขึ้นไปสูสมองโดยทางแลเทอรัลสไปโนธาลา
มิค แทรค (lateral spinothalamic tract) ซ่ึงประกอบดวยใยประสาท 2 กลุมท่ีนําสงกระแสประสาท
ไปยงัสมอง (สุพร พลยานันท 2528 : 20 ; พงศภารดี เจาฑะเกษตริน 2534 : 367) ดังนี ้ 
  1.1 นีโอสไปโนธาลามิค แทรค (Neospinothalamic tract) ใยประสาทในทางเดิน
นี้สวนใหญเปนใยประสาทเอ-เดลตา นํากระแสประสาทไปยังดอรซัล ธาลามัส (Dorsal thalamus) 
เปนสวนรับรูความเจ็บปวดแลวสงตอยังเซนซอรี ่คอรเท็กซ (Sensory cortex) เกี่ยวของกับการรับรู
ตําแหนงและความรุนแรง ทําใหผูปวยรูสึกปวดและทราบวาความเจ็บปวดเกิดขึ้นท่ีใด 
  1.2 พาลีโอสไปโนธาลามิค แทรค (Paleospinothalamic tract) ใยประสาทสวน
ใหญเปนใยประสาทซี นํากระแสประสาทไปยังเรติคูลาร ฟอรเมช่ัน (Reticular formation) ธาลามัส 
(Thalamus) ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ระบบลิมบิค (Limbic) และฟอรนทัล คอรเท็กซ 
(Fontal cortex) ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับความรูสึกทางดานจิตใจ และอารมณ ทําใหผูปวยเกิด
ความรูสึกทุกขทรมานจากความเจ็บปวด  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2. ระบบควบคุมสวนกลาง จะรับกระแสประสาทนําเขาจากใยประสาทนีโอสไปโนธาลา
มิค แทรค และพาลีโอสไปโนธาลามิค แทรค ซ่ึงจะสงขอมูลเกี่ยวกับส่ิงกระตุนท่ีอันตรายไปสูธา
ลามัส และจากธาลามัสขอมูลจะถูกสงผานไปท่ีเปลือกสมองใหญและระบบลิมบิค ดังไดกลาว
มาแลว ซ่ึงระบบควบคุมสวนกลางนี้แบงการทํางานออกเปน 3 สวนคือ 
  2.1 สวนจําแนกความรูสึกและแยกแยะ (Sensory-discriminative component) เปน
หนาท่ีของเปลือกสมองใหญท่ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับเวลา สถานท่ี ตําแหนง ลักษณะและความรุนแรง
ของความเจ็บปวด 
  2 . 2  ส วน ก ร ะตุ น เ ร า ท า งอ า ร มณ  (Motivation-affective component) 
ประกอบดวยธาลามัส เปลือกสมองใหญ และระบบลิมบิค ซ่ึงจะใหขอมูลเกี่ยวกับความไมสุข
สบาย ความไมพึงพอใจตอความเจ็บปวด 
  2.3 สวนการรับรูและจดจํา (Cognitive component) เปนหนาท่ีของเปลือกสมอง
ใหญท่ีจะวิเคราะหความรุนแรงหรือความสําคญัของส่ิงกระตุน โดยการผสมผสานขอมูลจากระบบ
ประสาทสวนปลายและสวนกลางเกิดการรับรูและจดจําขอมูล ซ่ึงจะครอบคลุมไปถึงการใหขอมูล
และการริเริ่มกลวิธีการตอบสนองตอความเจ็บปวด 
  การทํางานของท้ัง 3 สวนนี้จะสัมพันธซ่ึงกันและกันและประสานกันทําใหรับรูถึงความ
เจ็บปวด สามารถบอกถึงลักษณะ ตําแหนง และความรุนแรงของความเจ็บปวด รวมไปถึงการ
ตอบสนองตอส่ิงกระตุนนั้นๆ ดวย 
         3. ระบบความโนมเอียงสวนกลาง  สวนนี้อยูท่ีบริเวณเรติคิวลาร ฟอรเมช่ันของกานสมอง 
ทําหนาท่ีรักษาระดับของตัวกระตุนความรูสึก (Sensory input) ท่ีไปสูสวนอ่ืนๆ ของสมองให
เหมาะสม โดยมีกระแสประสาทไปยับยั้งการสงกระแสประสาทจากสวนปลาย เพ่ือจัดสัดสวนของ
การรับกระแสประสาทเขาอยางเหมาะสม ถาตัวกระตุนความรูสึกเพ่ิมขึ้นสวนท่ียับยั้งการนําเขาก็
เพ่ิมขึ้นดวย การทํางานของระบบนี้จะมีอิทธิพลตอระบบควบคุมสวนกลางหรือไดรับอิทธิพลจาก
ระบบควบคุมสวนกลาง โดยจะมีการสงกระแสประสาทไปปรับสัญญาณการทํางานของระบบ
ควบคุมประตูท่ีไขสันหลังไดดวย  
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ภาพที่ 1  แสดงการทํางานของทฤษฎีควบคุมประต ู 
ท่ีมา : Huether E. Sue and Kathy L. McCance, “Pain,” In Understanding Pathophysiology (St. 
Louis : Mosby, 1996), 320-326. 
                                                                                                                                                                                                
 วิถีประสาทความเจ็บปวด นอกจากจะมีกลุมใยประสาทนําขึ้น (Ascending fiber) เพ่ือทํา
หนาท่ีรับรูและแปลผลตลอดจนมีการเราทางอารมณแลว ยังมีกลุมใยประสาทนําลง (Descending 
fiber) จากระบบประสาทสวนกลางบริเวณเปลือกสมองใหญ (Cerebral cortex) และสมอง
สวนกลาง (Mid brain) ซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับเตรียมพรอม อารมณ และความจําจากประสบการณใน
อดีตนําสงลงมาควบคุมประสาทนําเขาดวย โดยนําสงพลังประสาทมายังไขสันหลังบริเวณ ดอรซัล 
ฮอรนเพ่ือควบคุมความเจ็บปวด และเรียกใยประสาทสวนนี้วา เดสเซนดิ้ง คอนโทรล ซีสเต็ม 
(Descending control system) โดยการหล่ังสารท่ีมีคุณสมบัติคลายมอรฟนออกมา (สุพร พลยานันท 
2528 : 21-22, 31-32)  
 ทฤษฎีควบคุมความเจ็บปวดภายใน (Endogenous Pain Control Theory)  
 เปนการควบคุมความเจ็บปวดท่ีอาศัยการหล่ังของสารในรางกายท่ีมีคุณสมบัติคลาย
มอรฟน (Endogenous opioid) ออกมา ซ่ึงจะมีฤทธ์ิในการยับยั้งความเจ็บปวดไดเชนเดียวกับยาแก
ปวดกลุมมอรฟน สําหรับทางเดินของประสาทในการควบคุมความเจ็บปวดนั้นมีการควบคุมจาก
ผิวสมอง  (Cortex) และไฮโปธาลามัส โดยผานลงมายังระดับสมองสวนกลาง (Midbrain 
periaqueductal gray) และบริเวณสวนบนๆ ของเมดัลลา (Medulla) ซ่ึงในท่ีสุดจะมาควบคุมท่ี
บริเวณดอรซัล ฮอรน ของระดับไขสันหลัง (Curtis 1994 : 985) กลไกการปรับสัญญาณนําเขาใน
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ระดับไขสันหลังตามทฤษฎีควบคุมประตูซ่ึงเช่ือวาเปนการควบคุมประตูใหปดหรือเปดนั้น เปน
การยับยั้งการทํางานระหวางสารเคมี 2 ชนิด คือเอนเคฟาลิน และสาร พี. (Substance P.) กลาวคือ 
เม่ือรางกายไดรับการกระตุน ใยประสาทขนาดเล็กจะปลอยสารพี. ณ บริเวณดอรซัล ฮอรนของไข
สันหลังขณะเดียวกันใยประสาทขนาดใหญและใยประสาทนําลงจากสมอง (Descending 
inhibitory system) จะปลอยสารเคมีไปกระตุนเซลลของเอส.จ.ี ใหปลอยสารเอนเคฟาลิน ซ่ึงจะไป
ยับยั้งการทํางานของสารพี. ทําใหไมมีสัญญาณไปกระตุนเซลล ที. จึงไมมีพลังประสาทสงไปยัง
สมอง แตถาเม่ือใดเอนเคฟาลินไปยับยั้งการทํางานของสาร พี. ไมหมด จะกระตุนเซลล ที. ใหสง
สัญญาณไปยังสมองและเกิดการรับรูความเจ็บปวดขึ้น จึงเปนท่ียอมรับในปจจุบันวาภายในรางกาย
มีขบวนการควบคุมความเจ็บปวดอยู (สุพร พลยานันท 2528 : 32-33) 
 สําหรับสารท่ีสรางขึ้นภายในรางกายและมีคุณสมบัติคลายมอรฟนนี้ สามารถจําแนกได 2 
กลุมคือ เอนเคฟาลิน (Enkephalins) และเอนดอรฟน (Endorphins) (Gauntlett 1994 : 254; 
Ignatavicius; Workman and Mishler 1995 : 122-123)  
 1. เอนเคฟาลิน เปนสารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 5 ตัว (Pentapeptides) ซ่ึงมี 2 ชนิดคือ 
เมทิโอนีน เอนเคฟาลิน (Methionine enkephalin) และลูซีน เอนเคฟาลิน (Lusine enkephalin) ซ่ึง
กระจายอยูอยางกวางขวางท้ังในสมองและดอรซัล ฮอรนของไขสันหลัง ซ่ึงเอนเคฟาลินนี้จะชวย
ยับยั้งความเจ็บปวดโดยปดประตูความเจ็บปวดระดับไขสันหลัง (Close the gate) และยับยั้งการสง
กระแสประสาทเจ็บปวดไปยังสมอง 
 2. เอนดอรฟน พบมากท่ีสุดท่ีตอมพิทูอิตารี ่(Pituitary gland) ซ่ึงไดแก อัลฟา เอนดอรฟน 
(α- endorphin) และเบตา เอนดอรฟน (β-endorphin) ซ่ึงเอนดอรฟนนี้จะออกฤทธ์ิควบคุมความ
เจ็บปวดได 2 ทาง (Watt-Watson and Long 1993 : 164) คือ  
                 2.1 ออกฤทธ์ิท่ีปลายประสาทตัวแรก (Presynaptically) โดยการยับยั้งการหล่ัง
ของสารส่ือประสาทคอื สาร พี. 
                 2.2 ออกฤทธ์ิท่ีปลายประสาทตัวหลัง (Postsynaptically) โดยการยับยั้งการสงผาน
ของกระแสประสาทความเจ็บปวด (Pain impulse)  
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สถานการณการเจ็บปวยในกลุมโรคกลามเนื้อและกระดูกในประเทศไทย 
         ขอมูลสุขภาพของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. 2542-
2548 แสดงใหเห็นถึงจํานวนและอัตราผูปวยนอกของสถานบริการสาธารณสุข  กระทรวง
สาธารณสุขท่ีเจ็บปวยดวยโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริมจําแนกตามภาคตอ
ประชากรพันคน  (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) พบวา อัตราการเจ็บปวยท้ังประเทศ  (ไมรวม กทม.) 
มีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2542 ท่ีมีอัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคนเทากับ 137.83    โดยในป 
2548 มีอัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคนเทากับ 177.63 (ตารางท่ี 1) นอกจากนี้จากรายงานโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2544-2548 
พบวากลุมโรคกลามเนื้อและกระดูกมีการรายงานมากท่ีสุด โดยพบผูปวยดวยโรคนี้เฉล่ียปละ 946 
ราย (แสงโสม เกิดคลาย 2549) 
 
ตารางที ่ 1  ขอมูลจํานวนและอัตราผูปวยนอกที่เจ็บปวยดวยโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและ

เนื้อยึดเสริม จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข รายภาคตอ
ประชากรพันคน ป พ.ศ. 2542-2548* 

 
ท้ังประเทศ 

(ไมรวมกทม) 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 
ภาคกลาง 

(ไมรวมกทม) 
ภาคใต  

ป 
 
 

จํานวน 
Number 

อัตรา 
Rate 

จํานวน 
Number 

อัตรา 
Rate 

จํานวน 
Number 

อัตรา 
Rate 

จํานวน 
Number 

อัตรา 
Rate 

จํานวน 
Number 

อัตรา 
Rate 

2542 7,653,537 137.83 2,375,598 195.92 2,709,165 127.68 1,674,015 118.06 894,759 111.77 
2544 9,072,688 166.73 2,804,598 253.21 3,194,673 155.76 2,094,436 143.81 978,981 118.45 
2545 9,452,707 172.22 3,445,996 283.89 2,854,971 138.52 2,151,060 156.15 1,000,680 119.65 
2546 9,861,112 176.16 3,309,908 273.08 3,258,342 157.48 2,222,128 151.07 1,070,734 126.60 
2547* 9,617,899 172.83 3,105,788 259.56 2,976,017 145.00 2,515,074 171.18 1,021,020 120.60 
2548 10,044,728 177.63 3,081,077 259.72 3,003,280 141.01 2,850,653 191.14 1,109,718 130.94 
หมายเหตุ *-ขอมูลป 2543 ไมมีการแสดงเปนรายภาค, ขอมูลป 2547 ขาดขอมูลในจังหวัดเพชรบูรณและมหาสารคาม 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร, จํานวนและอัตราผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (21 
กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข[ออนไลน],เขาถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2549, เขาถึง
ไดจาก http:// 203.157.19.191/ 
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยที่ไดรับรายงานจากระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ       
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามกลุมโรค ระหวาง พ.ศ. 2544-2548 

 

ท่ีมา : แสงโสม เกิดคลาย, รายงานผลการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (เชิง
รับ) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ.2544-2549 [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2549, เขาถึงไดจาก 
http:// 203.157.15.4/index.php?send=enocc. 
 

การนวดไทย 
1. ความเปนมาของการนวดไทย 
 การนวดไทย เปนวิธีการบําบัดและรักษาโรคของไทยท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิม เช่ือไดวาเริ่มตน
มาจากความพยายามในการบรรเทาอาการปวดเม่ือย ฟกชํ้า ดวยการสัมผัสจับตอง หรือกดบริเวณท่ี
เจ็บเพ่ือชวยเหลือตนเอง และสะสมประสบการณมาเปนการนวด โดยเริ่มจากการนวดดวยตนเอง 
มีการนําทาฤาษีดัดตนมาใชในการบริหารรางกายและแกไขอาการตางๆ ซ่ึงทาฤาษีดัดตนนี้ก็มีการ
นวดดวยตนเองประกอบอยูดวย ดังนั้นเม่ือการเจ็บปวยอยูในตําแหนงท่ีไมสะดวกตอการนวดดวย
ตนเอง จําเปนตองอาศัยผูอ่ืนชวยนวด จึงไดพัฒนามาเปนการนวดเพ่ือชวยเหลือกันเองภายใน
ครอบครัว และกระจายกวางขวางออกไปในชุมชน เกิดเรียนรูสืบทอดกันมาและพัฒนาเปนทา
ตางๆ เพ่ือนํามาใชในการบําบัดรักษา จนถึงปจจุบันผูนวดจําเปนตองทราบถึงพ้ืนฐานการนวดท้ัง
ตามหลักกายวิภาคศาสตร หลักการแพทยแผนไทย จุดหรือตําแหนงท่ีสําคัญในการนวด เพ่ือใหการ
บําบัดรักษาเปนไปดวยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (เสาวภา พรสิริพงษ และ พรทิพย อุศุ
รัตน, บรรณาธิการ 2537 ; กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 170-176) 

กลุมโรค ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 รวม 
1. โรคปอดและทางเดินหายใจ 16 7 56 18 185 282 
2. โรคเหตุสภาวะทางกายภาพ 7 4 9 6 84 110 
3. โรคผิวหนัง 189 304 304 266 3222 4285 
4. โรคกระดูกและกลามเนื้อ 165 856 758 496 2457 4732 
5. พิษจากสัตว 298 1106 541 382 731 3058 
6. พิษจากพืช 24 59 66 95 240 484 
7. พิษจากโลหะหนัก 3 1 4 1 3 12 
8. พิษสารระเหยและตัวทําละลาย 1 7 5 6 252 271 
9. พิษจากกาซ 19 1 2 2 152 176 
11. พิษจากสารกําจัดแมลงศัตรูพืช/
อื่นๆ 

43 63 30 48 156 340 
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2. ลักษณะของการนวดไทย 
 ลักษณะของการนวดไทยแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ (กัญจนา ดีวิเศษ 2544 : 176-179) 
คือ  
 ลักษณะท่ี 1 เปนการนวดแบบท่ีผูนวดใชอวัยวะทุกสวนทําการนวด เชน มือ เขา ศอก เทา 
โดยผูนวดจะเริ่มนวดท่ีฝาเทา อาจมีการดัด งอขอและสวนตางๆของรางกายของผูปวยรวมดวย ใน
การนวดจะทําขณะท่ีผูปวยอยูในทานั่ง นอนหงาย ตะแคง หรือนอนคว่ํา การนวดจะเนนผลท่ีเกิด
จากการกดและนวดคลึงตามจุดตางๆ เพ่ือการผอนคลาย 
 ลักษณะท่ี 2 เปนการนวดท่ีผูนวดจะใชเฉพาะมือ นิ้วหัวแมมือ ปลายนิ้ว และอุงมือในการ
นวด เริ่มนวดตั้งแตใตเขาลงมาท่ีขอเทาหรือจากตนขาลงมาถึงขอเทา ทําการนวดผูปวยท่ีอยูในทา
นั่ง นอนหงายและตะแคง ไมนวดผูปวยท่ีอยูในทานอนคว่ํา และไมมีการดัดงอขอหรือสวนใดๆ
ของรางกาย การนวดเนนการกดใหเกิดผลตออวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยยึดหลักกายวิภาคศาสตร ให
เกิดผลตอการเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดและการทํางานของเสนประสาท  
 
3. ขอหามในการนวด 
 ไดแก ผูเปนไขพิษ ไขกาฬ มีตัวรอนจัด มีอาการเจ็บกระดูกและขุมขน (ฝดาษ บาดทะยัก) 
เปนไสติ่งอักเสบใกลแตก ผูปวยมีโรคผิวหนังท่ีติดตอได มีอาการกระเพาะอาหารเปนแผล หรือ
เปนนิ่วในไต เปนตน (กัญจนา ดีวิเศษ 2544 : 185) 
 ไขกาฬ ตําราเวชกรรมไทยในคัมภีรตักศิลาไดใหลักษณะของไขกาฬ (คณะกรรมการและ
อาจารยสมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณในประเทศไทย สํานักวัดพระเชตุพนฯ 2522 : 66-73) 
คือจําพวกโลหิตพิการเปนพิษอยางรายแรง มีรอยโรคท่ีผุดออกมาภายนอก เปนจุดแดงดํา ไมมียอด 
เทาเมล็ดถ่ัวเขียว เมล็ดถ่ัวดํา หรือเปนวงโตขนาด 1-3 นิ้ว ผุดเปนเม็ดเสมอผิวหนัง ในผิวหนัง ใน
เนื้อ สวนรอยโรคท่ีผุดท่ีอวัยวะภายใน ถาผุดขึ้นท่ีใด ทําใหท่ีนั่นบวมหรือออนเหลวไป อาการไข
จะเกิดขึ้นกอนหรือหลังรอยโรคท่ีผุดขึ้นภายนอกก็ได คนไขตัวรอนจัด นอนซบเซาไมลืมหูลืมตา 
มีพิษรอนภายในเปนกําลัง มักจะตายใน 3-11 วัน เม่ือตายแลว จะเห็นตามผิวหนังเปนแผน เปน
แวน เปนวงสีแดงไหมเกรียม เล็บมือเทาดํา ริมฝปากดําไหม ขอบตาก็มีสีดําเชนกัน ไขกาฬ 10 
อยาง (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2537 : 90-92) ไดแก ไขประกายดาษ ไขประกายเพลิง ไขออก
หัด ไขออกเหือด ไขงูสวัด (หรือตวัด) ไขเริมน้ําคาง ไขเริมน้ําขาว ไขลําลาบเพลิง ไขไฟลามทุง ไข
กําแพงทะลาย ลักษณะอาการของไขพิษไขกาฬ คนไขอาจรูสึกเปนปกติดี แลวมีผ่ืนผุดจากภายใน 
หรือเปนไข 1-3 วันกอนทําพิษตางๆ แลวผ่ืนจึงผุดขึ้นมา หรือผ่ืนผุดขึ้นมา 1-3 วันกอนแลวจึงมีไข
ก็ได ลักษณะผ่ืนจะผุดขึ้นมาเปนแวน เปนวง เปนเม็ด หรือเปนเม็ดทรายท่ัวตัว มีสีแดง สีเขียว หรือ
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สีคราม ถาผ่ืนยังอยูลึก ยังไมผุด ใหเอาเทียนสองดู อาการของคนไขแลวแตกรณี อาจถายอุจจาระ
เปนมูกเลือด ไมถายปสสาวะ บางอาเจียนเปนเลือด บางชักคางแข็ง ตาเหลือกตากลับ ในบางราย
อาจมีอาการดีซาน เหลืองไปท้ังตัว ไขทําพิษ หรือพิษกระทําภายใน มักมีอาการตัวรอนดังเปลว (ไข
สูง) รอนในกระหายน้ํา ปากแหง คอแหง ฟนแหง (อาการของการขาดน้ํา) ตาแดงดั่งโลหิต หอบ 
สะอึก ล้ินกระดางคางแข็ง (จากไขสูง โดยไมมีอาการชักก็ได) เพอ ชัก และหมดสติ 
 
4. ผลของการนวด 
 4.1 กลไกของการนวดตอรางกาย  (Jacob 1960 : 95-105)  
                 4.1.1 เกิดปฏิกิริยาทางเมแคนิค (Mechanical effects) การนวดทําใหเสนเลือดดํา
สวนพ้ืนผิว (Superficial vein) ลดความดันลง เลือดแดงไหลเวียนดีขึ้น ลดแรงดันภายในเสนเลือด
ฝอย การซึมผานของเหลวออกนอกเซลลลดลง การคั่งของเลือดและน้ําเหลืองลดลงและลดความ
เจ็บปวดได 
                 4.1.2 ปฏิกิริยาทางดานรีเฟล็กซ (Reflect effect) เปนผลของการสะทอนกลับเม่ือ
มีการนวด การกดท่ีแรงและลึก ผิวหนังจะมีรอยแดง ซ่ึงเปนผลทางทางเมแคนิค ทําใหเสนเลือด
ฝอยขยายตัว เม่ือนวดและกดซํ้าๆ จะแดงกระจายท่ัวไป และแดงมากขึ้นจากการขยายตัวของหลอด
เลือดแดงสวนปลาย (Arteriole) ซ่ึงเกิดจากรีเฟล็กซของประสาทสวนแอคซอน (Axon reflex 
mechanism) เม่ือนวดตอไปอีกจะเกิดรอยแดงเปนแผน (Wheal) และเพ่ิมการขยายตัวของหลอด
เลือดแดงอีก 
                 4.1.3 ผลตอจิตใจ (Psychological aspects) การนวดและการสัมผัสท่ีผิวหนังทําให
เกิดการรับความรูสึกท่ีด ีมีการนําความรูสึกท่ีอยูสวนลึกของกลามเนื้อจากการกด (Proprioception) 
เขาสูไขสันหลังและสมองทําใหการทํางานของระบบประสาทลดลง เกิดความพึงพอใจ มีการผอน
คลายท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนสงเสริมใหมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูนวดและผูไดรับการ
นวด 
                 4.1.4 ผลตอความเจ็บปวด ซ่ึงอธิบายไดดวยแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate 
Control Theory) ท่ีเช่ือวาการนวด การลูบ การสัมผัส เปนการกระตุนใยประสาทเสนใหญ (Large 
fiber) มากกวากระตุนใยประสาทสวนเล็ก (Small fiber) จึงเพ่ิมการทํางานของเซลล เอส จี 
(Substantia gelatinosa: SG) แตจะลดการทํางานของเซลลที (Transmission cell: T cell) และสงผล
ใหปดประตูทําใหกระแสท่ีนําความเจ็บปวดไมสามารถขึ้นสูสมองได จึงมีผลลดความเจ็บปวด 
(Lipton 1979 : 12-16) 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 4.2 ผลของการนวดตอระบบตางๆของรางกาย (โครงการฟนฟูการนวดไทย 2535:33-34) 
                 4.2.1 ระบบไหลเวียนโลหิต 

    การนวดทําใหเลือดถูกบีบออกไปจากบริเวณนั้น และมีเลือดใหมเขามาแทนท่ี 
ชวยในการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลือง ในขณะท่ีบวมการนวดจะทําใหบริเวณนั้นนิ่มลงได 
ทําใหการบวมลดลง แตในกรณีท่ีมีการอักเสบไมควรนวด เพราะอาจทําใหบวมมากขึ้นได 
นอกจากนี้การนวดยังทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กนอย 
                 4.2.2 ระบบกลามเนื้อ 

 การนวดทําใหกลามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากมีเลือดมาเล้ียงมากขึ้น ชวย
ขจัดของเสียในกลามเนื้อไดดีขึ้น ทําใหกลามเนื้อเม่ือยลานอยลงหลังใชแรงงาน ทําใหกลามเนื้อ
หยอนลง ผอนคลายความเกร็ง ในรายท่ีมีพังผืดเกิดภายในกลามเนื้อ การนวดจะทําใหพังผืดออน
ตัวลง ทําใหกลามเนื้อมีความยืดหยุนดีขึ้น และอาการเจ็บปวดลดลง  
                 4.2.3 ระบบผิวหนัง 

   การนวดทําใหเลือดมาเล้ียงผิวหนังมากขึ้น ทําใหผิวเตงตึง  
                 4.2.4 ระบบทางเดินอาหาร 

   การนวดชวยเพ่ิมความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร ไดแก กระเพาะอาหาร และ
ลําไส  ทําใหเกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเจริญอาหาร ทองไมอืดไมเฟอ  
                 4.2.5 ดานจิตใจ 
    การนวดสงผลใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ลดความเครียดและความกังวล  
 
5. การกําหนดการบําบัดรักษาดวยการนวดไทย 
 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน ไดกําหนดระดับความรูความสามารถของ
บุคลากรท่ีมาทําหนาท่ีนวดตามการแพทยแผนไทยวาตองมีประสบการณท่ีมีเกี่ยวกับสาขา
การแพทยแผนไทย และหรือผานการอบรมหลักสูตรการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทย (วุฒิ
กิจ ธนะภูมิ และ เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, บรรณาธิการ 2547 : 91-98) สําหรับผูท่ีผานการอบรม
หลักสูตรนวดไทย 150 ช่ัวโมง จะมีความรูความสามารถในการนวดพ้ืนฐาน การนวดไทยเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ และการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ สําหรับผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรนวดไทย 372 
ช่ัวโมง จะมีความรูความสามารถการนวดไทยพ้ืนฐาน การนวดไทยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การ
นวดไทยบําบัด การนวดไทยเพ่ือฟนฟูสมรรรถภาพ การนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การดัดตนและทักษะ
การนวดในโรคท่ัวๆไป 10 โรค ไดแก 1) ปวดศีรษะจากความเครียด 2) ปวดคอ ท่ีไมใชอาการปวด
ท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบกระดูกและเสนประสาท 3) ปวดบา-ไหลจากการทํางานเคล็ด
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กลามเนื้อท่ัวไป 4) ปวดหลัง-เอว จากการทํางานหนักท่ัวไปท่ีไมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ขอเส่ือม หมอน
รองกระดูกเคล่ือน 5) ปวดสะโพก ขัดสะโพก จากการเคล็ดขัดยอกท่ัวไป 6) ปวดแขนจากการ
ทํางาน จากการออกกําลังกายท่ีทําใหเกิดอาการเม่ือยลา 7) ปวดขอศอก-ขอมือ จากการทํางาน การ
ออกกําลังกาย เคล็ดขัดยอก ท่ีไมใชเกิดจากการอักเสบติดเช้ือ 8) ปวดขา จากการทํางาน ยืน เดิน นั่ง
นานๆ 9) ปวดเขา นวดไดโดยไมเกี่ยวกับขออักเสบตางๆ และติดเช้ือ 10) ปวดขอเทา จากขอเทา
แพลง ยกเวนขออักเสบ ปวด บวม แดงรอน   สวนผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรนวดไทย 800 ช่ัวโมง 
จะมีความรูความสามารถในการนวดไทยพ้ืนฐาน การนวดไทยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  การตรวจ
วินิจฉัยแยกโรค เสนและลม การนวดไทยบําบัด การนวดไทยเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพ การนวดเทา
เพ่ือสุขภาพ การนวดฝาเทาเพ่ือการบําบัด และมีทักษะการนวดไทยในโรคท่ีเพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร 
372 ช่ัวโมง แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมอาการท่ีสามารถรักษาดวยการนวดไทยแลวหายขาด คือ 
หัวไหลติดอักเสบเฉียบพลัน  (Rotator cuff tendinitis or Pericapsular Bursitis) หัวไหลติดเรื้อรัง 
(Frozen shoulder) ขอเทาแพลงดานหนา/ขาง(Ankle sprain) ปวดสนเทา/ลมปลายปตฆาตสนเทา 
(Plantar fasciaitis) กระดูกงอกสนเทา (Caleaneal OA) ปวดศรีษะ/ลมปะกัง (Myofascial pain 
syndrome of head and neck) สันนิบาตตาตก/อัมพาตใบหนา (Bell’s palsy) สันนิบาตมือตก 
(Partial radial nerve injury) สันนิบาตตีนตก  (Partial peroneal nerve injury) ตานลม 
(Constipation) มดลูกเคล่ือน (Procedentia uteri :1 degree) ปวดขอศอก/ลมปลายปตฆาตขอศอก 
(Lateral/Medial epicondylitis) มือชา/ลมปลายปตฆาตขอมือ (Carpal tunnel syndrome) ปวดหลัง/
ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 3 หลัง (Myofascial pain syndrome of L1-S1 Paraspinal muscle) ปวด
หลัง/ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 1 หลัง (Myofascial pain syndrome of L1-S1 Paraspinal muscle) 
ปวดคอ/ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 5 หลัง (Myofascial pain syndrome of C1 Paraspinal muscle) 
ปวดคอ/ลมปลายปตฆาต สัญญาณ 4 หลัง(Myofascial pain syndrome of T1 Paraspinal muscle)  
นิ้วไกปน (Trigger finger) นิ้วเทาและนิ้วมือซน (Traumatic arthritis) และตะคริวนอง (Cramping) 
2) กลุมอาการท่ีสามารถใชการนวดเพ่ือบรรเทาอาการได คือ ปวดเขาเฉียบพลัน/จับโปงน้ําเขา 
(Acute knee pain) ปวดเขาเรื้อรัง/จับโปงแหงเขา (Chronic knee pain) ปวดขอเทาเรื้อรัง/จับโปง
แหงขอเทา (Chronic ankle pain) ปวดขอเทาเฉียบพลัน/จับโปงน้ําขอเทา (Acute ankle pain) ปวด
สะโพก/สะโพกเบ่ียง (Traumatic hip pain) ปวดหลังเนื่องจากขอกระดูกสันหลังอักเสบ/ลําบอง 
สัญญาณ 1 หลัง (Lumbosacral spondylitis) ปวดหลังเนื่องจากขอกระดูกสันหลังอักเสบ/ลําบอง 
สัญญาณ 3 หลัง สมรรถภาพทางชายหยอน (Erectile dysfunction) และลมปราบ (Lumber 
spondylitis) 3) กลุมอาการท่ีนวดเพ่ือปองกันหรือแกไขโรคแทรกซอน คือ พารกินสัน (Parkinson 
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disease) อัมพาตครึ่งซีก/อัมพฤกษครึ่งซีก (Hemiparesis/Hemiplegia) และอัมพฤกษสมองในเด็ก 
(Cerebral palsy)  
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วิจิตรา กุสุมภ (2532) ไดศึกษาถึงผลของการกดจุดและนวดตอระดับความเจ็บปวดใน
ผูปวยปวดหลังสวนลาง กลุมตัวอยางเปนผูปวยปวดหลังสวนลางไมโอเฟเชียล ท่ีมารับการตรวจ
รักษาท่ีหองตรวจออรโธปดิคส แผนกผูปวยนอก วชิรพยาบาล จํานวน 40 ราย โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุมๆ ละ เทา ๆ กัน กลุมทดลองเปนกลุมท่ีไดรับการกดจุดจากผูวิจัย และกลุม
ควบคุมเปนกลุมท่ีไดรับการรักษาทางยาจากแพทย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบบันทึกขอมูล
สวนตัวของผูปวย มาตราวัดความเจ็บปวดท่ีเปนภาพแสดงออกทางใบหนา แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความออนแอของหลังและคูมือการกดจุดและนวด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาที และคาความ
แปรปรวนรวม ผลการวิจัยสรุปวา ระดับความเจ็บปวดของกลุมทดลอง ภายหลังไดรับการกดจุด
และนวดต่ํากวากอนไดรับการกดจุดและนวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ระดับความ
ออนแอของหลังของกลุมทดลอง ภายหลังไดรับการกดจุดและนวดต่ํากวากอนไดรับการกดจุดและ
นวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ระดับความเจ็บปวดของกลุมทดลอง ต่ํากวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ระดับความความออนแอของหลังของกลุมทดลองต่ํา
กวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ปริมาณยาแกปวดท่ีผูปวยรับประทานในกลุม
ทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

อุไร นิโรธนันท  (2539) ศึกษาผลการนวดตอความเจ็บปวดและความทุกขทรมานในผูปวย
มะเร็ง  ณ สถาบันมะเร็งแหงชาต ิโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 30 ราย โดย
กลุมตัวอยางเปนท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เม่ือเปนกลุมควบคุมไดรับการประเมินความ
เจ็บปวดและความทุกขทรมานกอนจะถึงเวลาใหยาแกปวดตามแผนการรักษา 40 นาที และ
ประเมินซํ้าหลังการประเมินครั้งแรกไปแลว 20 นาที  กลุมทดลองไดรับการประเมินความเจ็บปวด
และความทุกขทรมานกอนใหยาแกปวดตามแผนการรักษา 40 นาที จากนั้นจึงใหการนวดเปนเวลา 
20 นาที หลังนวดเสร็จประเมินความเจ็บปวดและความทุกขทรมานทันที ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการนวดลงลงมากกวาไมไดรับการ
นวดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
 เรณู มีชนะ (2544)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลของการนวดไทยประยุกต
กับการใชยาพาราเซตามอล ในบุคคลท่ีมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ณ แผนกผูปวย
นอกของศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 13 ตุลาคม 2541 ถึง 
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10 มิถุนายน 2542 ทําการวิจัยกึ่งทดลองโดยแบงกลุมผูมารับบริการซ่ึงมีอาการปวดศีรษะเนื่องจาก
ความเครียด ออกเปน  2 กลุมๆละ 30 คน กลุมทดลองไดรับการนวดไทยประยุกต และกลุม
เปรียบเทียบไดรับยาพาราเซตามอล โดยประเมินกลุมตัวอยางดวยมาตรประมาณคาความเจ็บปวด 
สัญญาณชีพกอนและหลังการทดลอง และวัดความพึงพอใจในกระบวนการนวดและผลลัพธของ
การนวดในกลุมนวดไทยประยุกต ผลการวิจัยพบวาในกลุมนวดไทยประยุกต สามารถ
เปล่ียนแปลงผลตางของชีพจรไดอยางมีนัยสําคัญ และสามารถเปล่ียนแปลงผลตางของคาความดัน
ซิสโตลิคได ซ่ึงสามารถลดอาการปวดศีรษะไดทันทีหลังการนวด ในนาทีท่ี 10, 20, 30 และ 60 ลด
อาการปวดศีรษะลงไมปวดเลยรอยละ 10, 13.3, 33.3 และ 66.7 อยางตอเนื่องตามลําดับ ขณะท่ีกลุม
ท่ีใชยาพาราเซตามอลลดอาการปวดศีรษะไมปวดเลยไดในนาทีท่ี 30 และ 60 รอยละ 13.3 และ 
46.7 ตามลําดับ อีกท้ังการนวดไทยประยุกตชวยบรรเทาความเจ็บปวดไดมากกวาการใชยาพาราเซ
ตามอลไดทุกชวงเวลาอยางมีนัยสําคัญ  
 การศึกษาเชิงสํารวจของ Long L., Huntley A. และ Ernst E. (2001) ถึงรูปแบบของ
การแพทยทางเลือกท่ีสามารถนํามาใชรักษาในภาวะโรคตางๆ พบวาการนวดเปนการแพทย
ทางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมในการนํามาใชเพ่ือการรักษาภาวะโรคเครียด/วิตกกังวล, โรค
ปวดหัว/ไมเกรน และโรคปวดหลังสวนลาง 
 อรสา กาฬรัตน (2545) ไดทําการวิจัยกึ่งทดลองโดยทดสอบผลของการนวดแผนไทยตอ
การปวดขอในผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม จํานวน 30 ราย ท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีหองตรวจแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบกลุมท่ีไดรับการนวดแผนไทยเปน
เวลา 30 นาที จํานวน 15 ราย และกลุมท่ีไมไดรับการนวดแผนไทยจํานวน 15 ราย ดวยแบบ
ประเมินอาการปวดขอ ซ่ึงจะทําการประเมิน 9 ครั้ง โดยครั้งแรกเม่ือพบกลุมตัวอยางท่ีหองตรวจ 
จากนั้นกอนและหลังส้ินสุดการใหการนวดแผนไทยรวม 8 ครั้งตามลําดับ พบวาผูสูงอายุโรคขอ
เขาเส่ือมภายหลังไดรับการนวดแผนไทยมีการปวดขอลดลงมากกวากอนไดรับการนวดแผนไทย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือมกลุมท่ีไดรับการนวดแผนไทยมี
การปวดขอลดลงมากกวากลุมท่ีไมไดรับการนวดแผนไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 Tou Plui Broh (2004) ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ณ สถาบัน
การแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือดูสถานการณของการนวดไทย และปจจัยท่ีเกี่ยวของตอการใชบริการการนวดไทย
ของผูมารับบริการ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ดวยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม
ท่ีกําหนด ในชวง 7 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ 2547 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 43.57 ป 
สวนใหญอยูในวัยผูใหญ (57.2%)  ซ่ึงเปนวัยกลางคน (45-64 ป, 32.3%) ผูท่ีตอบแบบสอบถาม
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มากกวาครึ่ง (57.5%) จะมีความรูในเรื่องการแพทยแผนไทยนอย  สวนใหญจะมาดวยโรคระบบ
กลามเนื้อและกระดูก ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชบริการการแพทยแผนไทยใน
ระดับสูง (92.5%)  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม (48.6 %) มาใชบริการการนวดไทยมากกวาหรือเทากับ 
2 ครั้งตอเดือน จุดประสงคท่ีมาใชการนวดไทยเพ่ือการรักษา (57.2%) เพ่ือการผอนคลาย (24.5%) 
และเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ (18.3%)  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเลือกใชการนวดแบบ
ราชสํานัก (68%) รองลงมาคือการนวดแบบเชลยศักดิ์ (23.7%) สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความถ่ีใน
การมาใชบริการคือ อายุ (p = 0.004), ความรูในเรื่องการแพทยแผนไทย (p = 0.020) และระยะเวลา
ท่ีรอคอยแพทย (p = 0.001) 
 Surussawadi Mackawan et al. (2005) ไดศึกษาผลการรักษาของการนวดแผนไทยเทียบกับ
การเคล่ือนไหวขอตอสารส่ือประสาทสัปสแตรนซพี และการรับรูความเจ็บปวดในผูปวยท่ีมีอาการ
ปวดหลังแบบไมเฉพาะเจาะจงจํานวน 67 คน ทําการสุมใหเขากลุมการรักษาดวยการนวดแผนไทย 
จํานวน 35 คน และกลุมการรักษาดวยการเคล่ือนไหวของขอ จํานวน 32 คน โดยใชระยะเวลาของ
การรักษาในแตละกลุมเปนเวลา 10 นาที วัดระดับสารสัปสแตรนซพีในน้ําลาย และคะแนนความ
เจ็บปวดจาก Visual analog scale (VAS) กอนและหลังการรักษา 5 นาที วิเคราะหผลดวย paired t-
test เพ่ือเปรียบเทียบผลกอนและหลังการรักษา และวิเคราะหความผันแปรรวม (Analysis of 
covariance, ANCOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลการรักษาในสองกลุม  พบวาท้ังสอง
กลุมใหผลในการลดลงของสัปสแตรนซพีภายหลังการรักษา  และคะแนนความเจ็บปวด VAS ของ
ท้ังสองกลุมภายหลังการรักษาก็ใหคาท่ีลดลงเชนกัน แตท้ังนี้ระดับสัปสแตรนซพีภายหลังการ
รักษาของท้ังสองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ขณะท่ีคะแนนความเจ็บปวด VAS ภายหลัง
การรักษาของท้ังสองกลุมมีความแตกตางเล็กนอยอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมท่ีไดรับการรักษาดวย
การนวดแผนไทยจะมีความเจ็บปวดนอยกวากลุมท่ีรักษาดวยการเคล่ือนไหวของขอ ท้ังการรักษา
ดวยการนวดแผนไทยและการเคล่ือนไหวของขอจึงสามารถนํามาใชเพ่ือบรรเทาอาการปวดใน
ผูปวยท่ีมีอาการปวดหลังแบบไมเฉพาะเจาะจงได  
  Uraiwan Chatchawan et al. (2005) ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาดวย
การนวดแผนไทยกับการนวดแบบสวีดิชในผูปวยท่ีปวดหลังสวนลางอันเนื่องมาจากจุดไมโอเฟ
เชียล จํานวน 180 คนท่ีไดรับการสุมเลือกเขากลุมการรักษา ท้ังกลุมท่ีไดรับการรักษาดวยการนวด
แผนไทยและการนวดแบบสวีดิชจะไดรับการรักษา 6 ครั้ง ในชวงระยะเวลา 3-4 สัปดาห และ
ติดตามผลการรักษาอีกครั้งใน 1 เดือนตอมาวัดผลโดยประเมินความเจ็บปวดดวย the Visual 
analog scale (VAS) พบวาท้ังสองกลุมมีคะแนนความเจ็บปวดลดลงมากกวาครึ่งภายหลังการรักษา 
3 สัปดาห และ 1 เดือน ท้ังนี้ไมมีนัยสําคัญของความแตกตางในคะแนน VAS ระหวางกลุมการ
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รักษา (p < 0.05) การนวดแผนไทยและการนวดสวีดิชมีประสิทธิผลในการชวยลดความเจ็บปวด
ในผูปวยท่ีปวดหลังสวนลางอันเนื่องมาจากจุดไมโอเฟเชียล  
 
7. การนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 
 ผูทําการนวดจะเปนผูท่ีผานการฝกอบรมการนวดไทยอยางนอย 100 ช่ัวโมง และไดรับ
การฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญประจํางานแพทยแผนไทย เพ่ือใหผูนวดมีทักษะและความรูเกี่ยวกับ
การนวดพ้ืนฐานและการกระตุนจุดสัญญาณตางๆ ซ่ึงลักษณะของการนวดเปนการนวดแบบ
ประยุกต เนนการใชมือ นิ้วหัวแมมือ ปลายนิ้ว และอุงมือเปนหลักในการนวด  ท้ังนี้อาจใชการดัด 
ดึงรวมดวย แตจะกระทําดวยความนุมนวล แนวทางการนวดประกอบดวย 
 7.1 การนวดไทยพ้ืนฐาน (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2540 : 11, 2544 : 208-233) 
  7.1.1 การนวดบริเวณศีรษะและคอ 
      -  นวดกลามเนื้อบริเวณบาไปตามแนวตั้งแตมุมหัวไหลจนถึงตนคอ โดยนวดทีละ
ขาง ท้ังซายและขวา 
      -  นวดกลามเนื้อบริเวณตนคอ ไปตามแนวกลามเนื้อตนคอ จากดานลาง โดยนวด
ทีละขาง ท้ังซายและขวา 
                   7.1.2 การนวดบริเวณแขน 
      -  นวดบริเวณตนแขนดานในไปตามทองแขนลงไปจนถึงขอมือ โดยนวดทีละ
ขาง ท้ังซายและขวา 
                 -  นวดบริเวณตนแขนดานนอกลงไปจนถึงขอมือดานนอก โดยนวดทีละขาง ท้ัง
ซายและขวา 
                 7.1.3 การนวดบริเวณหลัง 
   - นวดบริเวณกลามเนื้อหลัง ชิดดานขางกระดูกสันหลัง ตั้งแตชวงเอว ขึ้นไป
จนถึงตนคอ โดยนวดทีละขาง ท้ังซายและขวา 
               7.1.4 การนวดบริเวณขา 
  - นวดบริเวณกลามชิดกระดูกหนาแขงดานนอก ตั้งแตใตหัวเขาลงไปจนถึงขอเทา 
  - นวดบริเวณกลามเนื้อตนขา ตั้งแตหัวเขาบริเวณขอบสะบาดานนอก ขึ้นมาจนถึง
ตนขาดานบน 
  - นวดบริเวณกลามเนื้อตนขา ตั้งแตตนขาดานขาง จากบนลงไปจนถึงขอเทา โดย
นวดทีละขาง ท้ังซายและขวา 
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 7.2 ตําแหนงการนวดจุดสัญญาณตางๆ (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2540 : 11-13) 
  7.2.1  สัญญาณ 5 ขาดานนอก 

    จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขาดานนอก 
และสะโพก 
                 จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขอตอกระดูก
สะโพก และลงสูทองขา หามจับในผูปวยเปนอัมพาต เหยียดคู-งอขาไมได  เพราะจะทําใหขอตอ
กระดูกสะโพกเคล่ือนมากขึ้น 
                 จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณสะโพก และ
เลียบขาดานขางดานนอก ใชในการตรวจกระดูกสะโพกท่ีเคล่ือนวาเขาท่ีหรือไม ตรวจและรักษา
มดลูกเคล่ือน มดลูกไมเขาอู ถาผิดปกติ สัญญาณนี้จะแข็งมาก 

   จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขอตอกระดูก
สะบา รักษาอาการขาไมมีกําลัง เหน็บชา 

    จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขาทอนลาง 
ชวยในการตรวจขาลีบวาจะรักษาใหกลับเปนปกติไดหรือไม  
               7.2.2   สัญญาณ 5 ขาดานใน 
  จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท กระดูกสะโพก กนกบ 
และหมอนรองกระดูกหลัง 
  จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท ท่ัวบริเวณขา กระจาย
ลงขาสวนลางและในทอง 

จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขอเขา ชวยใน
กรณีท่ีกระดูกสะบาเคล่ือน หรือมีหินปูนเกาะ 

จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท ตรวจ และรักษาขอเขา
เคล่ือน (ถาขอเขาไมเขาท่ีสนิทสัญญาณจะไมเตน) 

จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท จากทอนลางขึ้นสู
ดานบน รักษาอาการตะคริว ใชตรวจขอเทาหลุดหรือเคล่ือนวาเขาท่ีหรือไม ถาไมเขาท่ีสัญญาณจะ
ไมเตน 
                7.2.3 สัญญาณ 5 หลัง 
   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท เขาบริเวณอุงเชิงกราน 
บรรเทาอาการปวดประจําเดือน ชวยรักษากรณีมดลูกเคล่ือน 
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   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทในชองทอง รักษา
อาการคล่ืนไสอาเจียน จุกเสียดแนนทอง 

    จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณแนวกระดูกสัน
หลังชวงหลังดานลาง 

    จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณแนวกระดูกสัน
หลังชวงบน บริเวณทรวงอก และแขน 

    จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท ขึ้นสูบริเวณศีรษะ 
รักษาอาการมึนงง เวียนศีรษะ 
                 7.2.4 สัญญาณ 5 แขนดานนอก 

   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณแขนดานนอก 
ตลอดแขน 

   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณกระดูกแขน
และเยื่อหุมกระดูกแขนทอนบนดานนอก 

   จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขอตอกระดูก
ขอศอก 

  จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณกระดูกแขน
ทอนลางลงไปฝามือและนิ้วมือ 

   จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณขอมือตลอด
ปลายนิ้วมือ 
                 7.2.5 สัญญาณ 5 แขนดานใน 

   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณแขนดานใน
จนถึงปลายนิ้ว 

   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณแขนถึงปลาย
มือ 

   จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณขอกระดูก
ขอศอก และเยื่อหุมกระดูกขอตอขอศอก 

   จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณแขนทอนลาง
ลงไปสูขอมือ 

   จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณขอมือลงไปสู
ปลายนิ้วท้ังหมด 
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                 7.2.6 สัญญาณ 5 หัวไหล 
   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณขอกระดูก

หัวไหล 
   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาท บริเวณเลียบกระดูก

หัวไหล (หามจับในผูปวยท่ีเปนอัมพาตเหยียด-คูงอแขนไมได เพราะจะทําใหกระดูกไหลเคล่ือน
มากขึ้น) 

   จุด 3 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณแขนดานนอก 
ตลอดจนปลายนิ้ว 

   จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณทรวงอก สะบัก 
และรักแร 

   จุด 5 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณขอตอกระดูก
หัวไหล ดานใน 
                 7.2.7 สัญญาณ 5 ศีรษะดานหนา 

   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณกระบอกตาขวา 
   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณกระบอกตาซาย 
   จุด 3  ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณหูและ

ขากรรไกรดานขวา 
   จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณหูและ

ขากรรไกรดานซาย 
   จุด 5  ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณขากรรไกรและ

โคน-ล้ิน 
                 7.2.8 สัญญาณ 5 ศีรษะดานหลัง 

   จุด 1 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทขึ้นศีรษะดานขวา 
   จุด 2 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทขึ้นศีรษะดานซาย 

จุด 3  ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณกระบอกตา
และหู-ดานขวา 

   จุด 4 ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณกระบอกตาและ
หูดานซาย 

   จุด 5  ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิต และกระแสประสาทบริเวณศีรษะ 
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 7.3 ขอแนะนําสําหรับผูปวยที่มารับบริการนวด 
                 7.3.1 ทาบริหารภายหลังการนวด 
                          7.3.1.1 ทาบริหารคอ (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 264-265) 
            ใหผูปวยนั่งหอยขา แขนขางหนึ่งอยูขางลําตัว มือยึดขอบท่ีนั่งชิดตนขา 
โดยใหขอศอกงอเล็กนอย สวนแขนอีกขางหนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะพรอมกับกํามือ มีขั้นตอนการฝก
ดังนี้ 
                         1) ในจังหวะท่ี 1 ใหดึงมือขางท่ียึดกับขอบท่ีนั่งพรอมกับกํามือขางท่ีชูขึ้น
เหนือศีรษะ นับ 1-10 แลวคลายแขนและมือท้ัง 2 ขาง 
                         2) จังหวะท่ี 2 เล่ือนมือท่ียึดกับขอบท่ีนั่งใหหางจากตําแหนงในขอท่ี 1 
ประมาณ 1 ฝามือ แลวทําซํ้าเหมือนจังหวะท่ี 1 
                        3) จังหวะท่ี 3 เล่ือนมือท่ียึดกับขอบท่ีนั่งใหหางจากตําแหนงในขอท่ี 2 
ประมาณ 1 ฝามือ แลวทําซํ้าเหมือนจังหวะท่ี 1  
                          7.3.1.2 ทาบริหารหัวไหล แบบดึงแขน 3 จังหวะ (กัญจนา ดีวิเศษ , 
บรรณาธิการ 2544 : 266-267) 
             ใหผูปวยนั่งหอยขา มือขางหนึ่งดึงขอบมานั่งชิดตนขา โดยงอขอศอก
เล็กนอย มีขั้นตอนการฝกดังนี ้
                          1) จังหวะท่ี 1 ดึงมือท่ียึดกับมานั่งขึ้นใหเต็มท่ี นับ 1-10 แลวคลายมือท่ีดึง
ออก 
                          2) จังหวะท่ี 2 เล่ือนมือท่ีดึงขอบมานั่งหางจากตําแหนงในขอท่ี 1) 
ประมาณ 1 ฝามือ แลวทําซํ้าเหมือนกับจังหวะท่ี 1 
                         3) จังหวะท่ี 3 เล่ือนมือท่ีดึงขอบมานั่งหางจากตําแหนงในขอท่ี 2) 
ประมาณ 1 ฝามือ แลวทําซํ้าเหมือนกับจังหวะท่ี 1 
                          7.3.1.3 ทาบริหารหัวไหล แบบทาวแขน (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 
2544 : 268-269) 
             ใหผูปวยนั่งหอยขา มือขางหนึ่งวางบนตัก อีกขางหนึ่งทาวลงบนมานั่ง 
มีขั้นตอนการฝกดังนี ้
                          1) จังหวะท่ี 1   ทาวแขนลงบนมานั่ง ใหแขนชิดติดลําตัว ปลายนิ้วช้ี
ออกไปดานขาง พรอมกับท้ิงน้ําหนักตัวลงไปบนแขน โดยขอศอกตองเหยียดตรง นับ 1-10 แลว
คลายการท้ิงน้ําหนัก นั่งตัวตรง 
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                          2) จังหวะท่ี 2 เล่ือนฝามือขางท่ีทาวแขนใหหางจากตําแหนงในขอ 1) 
ประมาณ 1 ฝามือแลวทําซํ้าเหมือนจังหวะท่ี 1 

3) จังหวะท่ี 3 เล่ือนฝามือขางท่ีทาวแขนใหหางจากตําแหนงในขอ 2) 
ประมาณ 1 ฝามือแลวทําซํ้าเหมือนจังหวะท่ี 1 
                          7.3.1.4 ทานิ้วไตฝาผนัง (วิพุธโยคะ รัตนรังษี, ผูรวบรวม 2545 : 242) 
            ใหผูปวยยืนตรงแขนเหยียด เอานิ้วแตะขางฝา ไตฝาผนังขึ้น-ลง ท้ังในทา
ยืน หันหนาและยืนหันขางเขาฝา คอยๆ เพ่ิมความสูงของนิ้วมือขึ้นเรื่อยๆ ทําครั้งละ 5 นาที วันละ 
2-3 ครั้ง 

7.3.1.5 ทาบริหารหลัง (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 270) 
                          การบริหารหลังเพ่ือคลายกลามเนื้อบริเวณหลัง บรรเทาอาการเจ็บปวด
ของหลัง โดยใหผูปวยยืนหันหนาเขาหาผนังหรือสถานท่ีท่ีสามารถยึดจับได และใชมือยันผนังหรือ
ยึดขอบโตะ เพ่ือประคองตัวไมใหเสียหลักในขณะท่ียืนเขยงปลายเทา มีขั้นตอนการฝกดังนี ้
                          1) งอเขาขางหนึ่งไปขางหลัง แลวเขยงขาอีกขางหนึ่งใหสูงท่ีสุดโดยให
เขาตึง เขยงขาไวใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แลววางเทาลง 
                          2) ทําซํ้าเหมือนกับขอ 1) ใหครบ 5 ครั้ง 
                          3) สลับขาท่ียืนเขยงกับขาขางท่ีงอเขา แลวทําซํ้าเชนเดียวกับขอ 1 ให
ครบ 5 ครั้ง  
                         7.3.1.6 ทาบริหารเขา (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 271) 
             การบริหารเขาเพ่ือนําเลือดไปเล้ียงบริเวณเขา ชวยใหเขามีกําลัง เพ่ิมการ
ไหลเวียนของเลือด ลดการติดขัดของขอเขา โดยใหผูปวยยืนบนพ้ืนท่ีเรียบเสมอกัน กางชวงขาให
กวางเทากับสะโพกหรือหัวไหล มีขั้นตอนการฝกดังนี ้
                         1) จากทายืนคอยๆ ยอเขา  นั่งยองๆ ลงไป แลวยกสะโพกขึ้นใหอยูในทา
เหมือนกับนั่งเกาอ้ี โดยใหเขางอเปนมุมฉาก และฝาเทาติดพ้ืน นั่งใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แลว
นั่งยองลงไป 
               7.3.2 คําแนะนําในการปฏิบัติตัวของผูปวย 
                          7.3.2.1 ทานอน (วิพุธโยคะ รัตนรังษี, ผูรวบรวม 2545 : 237) 
              ลักษณะการลมตัวลงนอนและลุกจากท่ีนอนมีความสําคัญตอผูปวยท่ีมี
อาการปวดหลัง หากผูปวยสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองจะชวยบรรเทาอาการปวดได และใน
คนท่ียังไมมีอาการปวดหลังจะชวยปองกันการเกิดโรคไดอีกดวย สําหรับทาทางท่ีแนะนําคือ เม่ือ
ผูปวยจะลุกจากเตียงนอน ใหพลิกตัวตะแคงกอน จากนั้นใชมือและแขนชวยพยุงตัวใหลุกนั่งแลว

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

30

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


จึงคอยๆลุกจากเตียงนอน หรือเม่ือจะเขานอน ใหผูปวยนั่งลงบนเตียง  จากนั้นตะแคงตัวพรอมกับ
ใชมือและแขนชวยพยุงตัวขณะท่ีคอยๆ ลมตัวลงนอน  ทาทางท่ีผูปวยตองใชกลามเนื้อหลังเพ่ือพยุง
ตัวขณะท่ีลมตัวลงนอนหรือลุกขึ้นจะทําใหกลามเนื้อหลังตองรับน้ําหนักท้ังหมดของรางกายจึงเปน
การเพ่ิมความเจ็บปวดของกลามเนื้อสวนหลัง  
                          7.3.2.2 อยาดึงดัดสลัดขอท่ีมีอาการปวด เพราะจะทําใหเกิดการอักเสบ
มากขึ้น  
                          7.3.2.3 พักการใชงานหรือหลีกเล่ียงการทํางานท่ีมีผลตออาการปวดของ
กลามเนื้อ 
                          7.3.2.4 งดอาหารแสลงในชวงท่ีทําการรักษา เชน ขาวเหนียว หนอไม 
เครื่องในสัตว  เหลา เบียร (กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 183) รวมท้ังยาแกปวด เนื่องจาก
การนวดมีสวนชวยลดความเจ็บปวดท่ีเกิดจากการเกร็งของกลามเนื้อ และลดความเจ็บปวดในกรณี
ท่ีขาดเลือดไปเล้ียงสวนนั้นๆ การกินยาแกปวดทําใหรางกายไมรูสึกเจ็บปวด ทําใหขณะท่ีทําการ
รักษาดวยการนวด จะไมทราบวาอาการปวดท่ีลดลงเปนเพราะใหการรักษาดวยการนวดท่ีถูกตอง 
หรือจากฤทธ์ิของยา และยาแกปวดอาจบดบังความผิดปกติเนื่องจากการรักษาดวยการนวดท่ี
คลาดเคล่ือนจากตําแหนงท่ีใชรักษาซ่ึงสามารถแกไขไดหากไดรับการรักษาและดูแลตอเนื่อง 
                          7.3.2.5 การประคบ  ในกรณีท่ีพ่ึงมีการอักเสบใน 24 ช่ัวโมงแรก ให
ผูปวยประคบดวยความเย็นกอน จากนั้นจึงประคบดวยความรอน เพ่ือชวยลดอาการบวมอักเสบ
ของกลามเนื้อและขอตอ ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต และ
บรรเทาอาการปวด 
 

การวัดคุณภาพชีวิต 
 การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ (Health-related quality of  life)  เปนสวนหนึ่งของการวัด
ผลการรักษาโรค (Outcomes of therapy) ท่ีบุคลากรทางการแพทยจําเปนตองทําการประเมินเพ่ือให
ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเก็บโดยตรงจากผูปวย นิยามของคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอาจแตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับการใหความหมายของผูวิจัยแตละคน โดยนิยามตองครอบคลุมถึงความสามารถในการทํา
กิจกรรมตางๆ (Functional capacity) การรบัรู (Perception) เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและอาการ
ของโรค ผลท่ีตามมาจากการเกิดโรค (Symptoms and their consequences) และผลท่ีเกิดจากการ
รักษา  สําหรับเครื่องมือท่ีใชอาจเปนแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ โดยแบบสอบถามท่ีนํามาใช
มักเปนแบบสอบถามมาตรฐานท่ีเปนภาษาตางประเทศ การนําไปใชจึงตองคํานึงถึงภาษา 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม หรือปจจัยอ่ืนๆท่ีอาจมีผลตอความครอบคลุมของขอมูลท่ีจะไดรับจาก
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ใชแบบสอบถามนั้นดวย อีกท้ังแบบสอบถามมาตรฐานแตละชนิดมีมิติดานสุขภาพท่ีแตกตางกัน 
การเลือกเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ เหลานี้ดวย 
 
1. ดัชนีชี้วัดสุขภาพ (Health Indicator) (WHO Scientific Group 2003 : 73-78) 
 ปจจุบันกระแสโลกไดเปล่ียนความสนใจจากเดิมท่ีใชการวินิจฉัยโรค และอัตราการตาย 
(Mortality) มาเปนความสนใจการวัดดัชนีช้ีวัดการจัดการในโรคกลามเนื้อและกระดูกโดยเฉพาะ
เรื่องของการทําหนาท่ีของอวัยวะ (Functioning)  และความพิการ (Disability) เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจตอสภาวะสุขภาพ (Health state) ของผูปวย ใน International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) ไดมีการจัดกลุมเกี่ยวกับผลท่ีตามมาของภาวะสุขภาพ โดยสนใจ
บทบาทการทําหนาท่ีของอวัยวะ (Functionality) ผลการทํางานของรางกาย (Productivity) และการ
มีสวนรวมในสังคม (Social participation) ของแตละคนท่ีมีความแตกตางกันทางดานสุขภาพ 
 เนื่องจากผลลัพธในเรื่องสุขภาพมีหลายมิต ิการเลือกดัชนีช้ีวัดจึงขึ้นกับวัตถุประสงคของผู
ศึกษา มุมมองของผูปวยท่ีมีตอสภาวะสุขภาพ ผูใหบริการดานการแพทย ผูจัดสรรงบประมาณ   ใน
การวัดผลลัพธดานสุขภาพอาจวัดไดจากอาการแสดงของโรค  หรือจากดัชนีท่ีบงช้ีการทําหนาท่ี
ของอวัยวะหรือความพิการ นอกจากนี้อาจประเมินสภาวะสุขภาพของผูปวยแตละคน เชน การวัด
คุณภาพชีวิต (Quality of life) หรือการวัดความเปนอยู (Well-being) เปนตน 
 โดยสวนใหญภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal conditions)  จะมี
ผลกระทบ (Impact) ตอคุณภาพชีวิตของผูปวย  ดังนั้นเม่ือใชดัชนีช้ีวัดอธิบายความผิดปกติท่ี
เกิดขึ้นจึงตองใชขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีสัมพันธกับการเกิดโรค   ท้ังนี้ในการวัดคุณภาพชีวิตจะ
ไมไดวัดเฉพาะการเกิดโรค (Illness) แตยังรวมถึงภาวะสังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic) ส่ิงท่ีเกิด
ในแตละคน (Personal) ส่ิงแวดลอมและปจจัยอ่ืนๆ คุณภาพชีวิตจึงมีความหมายถึงผลกระทบ
ท้ังหมดท่ีเกิดจากโรคและการรักษารวมถึงการตอบสนองตอการรักษาของผูปวยดวย ผลท่ีตามมา
อยางเฉพาะเจาะจงจากโรคกลามเนื้อและกระดูก คือ อาการปวด (Pain) การตึง (Stiffness) การ
สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวของขอ (Loss of mobility of  the joints) การมีอวัยวะท่ีผิด
รูป (Deformity) ความพิการ (Disability) การสูญเสียการพ่ึงพาตนเอง (Loss of independence) การ
ลดลงของปฏิสัมพันธกับสังคม (Reduced numbers of social interactions) การลดลงของความ
เปนอยูท่ีดี (Well-being) และการเสียชีวิต (Mortality) ในระบบ ICF ไดแบงดัชนีช้ีวัดสําหรับภาวะ
โรคกลามเนื้อและกระดูกเปน  3 สวน ไดแก (ก)  การสูญเสียโครงสรางและการทํางานของรางกาย 
(Loss of body function and structure) (ข) การจํากัดในการทําหนาท่ีของรางกาย (Limitation of 
function) (ค) ขอจํากัดท่ีสังคมกําหนด (Restriction imposed by society) 
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 (ก) การสูญเสียทางโครงสรางและการทํางานของรางกาย (Loss of body function and 
structure) 
 เครื่องมือท่ีสามารถวัดการสูญเสียทางโครงสรางและการทํางานของรางกายอันเกิดจาก
ภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกมีหลายชนิด แพทยจะใชเครื่องมือสําหรับวัดอาการ การเกิดโรค 
(Disease activity) การเคล่ือนไหวของขอตอ (Joint mobility) การผิดรูปของอวัยวะ (Deformity) 
การถูกทําลายของขอตอ (Joint damage) หรือวัดการดําเนินไปของโรค (Anatomical disease 
stages) โดยเครื่องมือจะวัดอาการหรือการเกิดโรคเปนคะแนนเดี่ยวหรือเปนคะแนนประกอบ เชน 
ACR, the EULAR, the DAS score, วัดระยะการเคล่ือนไหว (Range of motion scores), วัดสวนสูง
และดัชนีการโคงงอ (Flexion index) เพ่ือดูความผิดรูปไปของอวัยวะ และวัดคะแนนภาพรังสี 
(Radiographic scores) เพ่ือวัดการถูกทําลายของขอตอ 
 (ข) การจํากัดในการทําหนาท่ีของรางกาย (Limitation of function) 
 หมายความถึงการจํากัดในการทํากิจกรรมท่ีจําเปน (Essential activity) ตอการดํารงชีวิต 
เชน การยืน การเดิน การจับ หรือการทํากิจกรรมท่ีซับซอน (Complex activity) เชน การชวยเหลือ
ตัวเอง หรือการทํากิจกรรมท่ีตองใชการไตรตรอง คือ ตองใชความพยายามและความอดทนในทํา 
เชน กีฬา 
 การประเมินกิจกรรมท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตสามารถประเมินไดจากการวัดจริง เชน วัด
ระยะเวลาท่ีเดิน กําลังของการจับ (Grip strength) หรือการใชแบบสอบถามประเมินตนเอง ในการ
ประเมินการทํากิจกรรมท่ีซับซอนในการดํารงชีวิตจะวัดภายหลังการทํากิจกรรมและการประเมิน
การทํากิจกรรมท่ีตองใชการไตรตรองจะวัดจากแบบสอบถามท่ีประกอบดวยคําถามหลัก 
 เครื่องมือท่ีใชวัดการทํากิจกรรมประจําวัน (Activity of daily living) และความเปนอยู 
(Well-being) มักทําการวัดสองสวนนี้พรอมกันไปในระดับตางๆ ในบางครั้งการวัดอาจมีขอจํากัด 
เนื่องจากการท่ีเครื่องมือถูกพัฒนาขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงตอภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกภาวะใด
ภาวะหนึ่งหรือมากกวานั้น หรืออาจเปนเครื่องมือท่ัวไปท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปรียบเทียบกับโรค
เรื้อรังอ่ืนๆ ท้ังนี้ความสามารถของเครื่องมือท่ีใชวัดในภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกควรท่ีจะ
สามารถวัดบทบาทการทําหนาท่ีของอวัยวะสวนปลายท้ังชวงบนและชวงลาง ความวองไว 
(Dexterity)  การสัมผัสของรางกายและจิตนาการของรางกาย (Bodily contacts and body image)  
 ตัวอยางเครื่องมือสําหรับวัดคุณภาพชีวิตท่ัวไป คือ SF-36 และ SF-12, the Barthel Index, 
the SIP, the NHP, the WHODAS II และ the EuroQol  สวนเครื่องมือท่ีมีการนํามาใชอยาง
เฉพาะเจาะจงตอภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก คือ the teinbrocker classification,  the HAQ, the 
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Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS), the Rheumatoid Arthritis Specific Quality of Life 
Instrument, the ACR classification, the Keitel Function Test และ the WOMAC 
         (ค) ขอจํากัดท่ีสังคมกําหนด (Restriction imposed by society) 
         ขอจํากัดโดยสังคมมีการวัดในบางแบบสอบถาม เชน AIMS แตไมคอยมีเครือ่งมือสําหรับ
การวัดถึงปฏิสัมพันธกับสังคม และการไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน (Independence)  
 
2. การวัดผลกระทบดานสุขภาพจากภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก 
         สําหรับดัชนีช้ีวัด (Indicators) ท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินผลกระทบจากภาวะโรคกลามเนื้อ
และกระดูกในประชากรนั้น มีการทบทวนและสรุปตามตารางท่ี 3 (WHO Scientific Group 2003 : 
85) โดยชวงท่ีนาจะเปนไปไดของดัชนช้ีีวัดสามารถนํามาประยุกตใชกับประชากรท้ังโลก แตท้ังนี้
การนําดัชนช้ีีวัดเหลานีไ้ปใชตองพิจารณาถึงความแตกตางของประชากรตามภูมิศาสตรดวย   
         สําหรับปจจัยเส่ียงท่ีนําไปสูการบาดเจ็บหรือการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก เกิดไดจาก
ปจจัยภายในของแตละบุคคลและปจจัยท่ัวไป ไดแก การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี ่ดัชนีมวลกาย 
และประวัติครอบครัว จากขอมูล WHO ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบวาในประเทศท่ีกําลังพัฒนาการมี
ปจจัยท่ัวไปเหลานี้ในประชากรจะมีผลเล็กนอยตอการเกิดภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก  
         ผลกระทบจากภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก สงผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในแตละ
บุคคล เนื่องจากความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันหรือการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป และสง
ยังผลกระทบตอระบบการดูแลสุขภาพ (Health care system) เชน โรงพยาบาลตองเพ่ิมการจัดการ
ในดานบริการฟนฟูสุขภาพ การบริบาลโดยพยาบาล บุคลากรทางการแพทย การชันสูตร และรังสี 
ตลอดจนตองจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑท่ีจําเปน รวมถึงอาจสงผลกระทบตอครอบครัวผูปวยท่ี
ตองเพ่ิมคนดูและหรือตองดัดแปลงส่ิงแวดลอมภายในบานใหเหมาะสมกับผูปวยโรคกลามเนื้อ
และกระดูกอีกดวย 
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ตารางที ่3 ดัชนีปจจัยเส่ียงและผลกระทบที่สัมพันธกับภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก  
 

Conditions  
 

Indicator relevant for: 
Rheuma 

toid 
arthritis 

Osteo- 
arthritis 

Osteo- 
porosis 

Osteo- 
porosis 

with 
fracture 

Back pain  
and other 

 spinal 
disorders 

Major 
limb  

trauma 

Risk factors 
    Smoking 
    Alcohol 
    Body mass index 
    Family history 
    Corticosteroid use 
    Thyrotoxicosis 
    Previous fracture  
    Immobility 
    Heavy physical or repetitive activity 
Impact 
    Independence/disability 
    Activities of daily living/essential  
         self-care 
    Complex activities of daily  
         living/leisure activities 
    Quality of life 
    Physical dimension 
    Mental dimension/psychological  
         well-being 
    Social dimension 
    Work loss 
    Disability pension 
    Worker compensation 
    Mortality 
    Related to condition or intervention    
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ตารางที ่3 (ตอ) 
 

Conditions  
 

Indicator relevant for: 
Rheuma 

toid 
arthritis 

Osteo- 
arthritis 

Osteo- 
porosis 

Osteo- 
porosis 

with 
fracture 

Back pain  
and other 

 spinal 
disorders 

Major 
limb  

trauma 

Resource utilization 
    Number or visits  
    Physician 
    Consultation 
    Nurse 
    Home care 
    Emergency room 
    Outpatient hospital 
    Hospitalization 
    Number of days 
    Episodes of surgery 
    Number of non-surgical procedures 
    Laboratory tests 
    Imaging tests 
   Drugs 
    Prescription 
    Non-prescription 
    Rehabilitation services 
    Physical therapy 
    Occupational therapy 
    Durable medical equipment 
    Environmental adaptations 
    Home alterations 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
±  
 

+ 
+ 
- 
 

+ 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
 

+ 
+ 
±  
- 
±  
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
- 
 

+ 
 

 
 

±  
±  
±  
±  
±  
±  
 
- 
- 
- 
- 
+ 
 

+ 
+ 
 

±  
- 
- 
 
- 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
±  
±  
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
 

+ 
+ 
? 
? 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

±  
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 
+ 
+ 
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+ 
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ตารางที ่3 (ตอ) 
 

Conditions  
 

Indicator relevant for: 
Rheuma 

toid 
arthritis 

Osteo- 
arthritis 

Osteo- 
porosis 

Osteo- 
porosis 

with 
fracture 

Back pain  
and other 

 spinal 
disorders 

Major 
limb  

trauma 

    Adaptations 
      Work 
      Transport 
   Change of living status 
    Nursing home 
Other proposed indicators 
    Primary  care contact 
    Falls 
    Alternative treatments 
    Returning to work 
    Legal compensation 
    Job change 
    Socioeconomic group 
    Educational level 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
- 
- 
 
- 
 

±  
+ 
+ 
 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
+ 
 

±  
 
 
 
 

±  
+ 
+ 
+ 

+ and - 

 
+ 
+ 
 

+ 
 
 

 

+, highly relevant; ± possibly relevant or less important; -, not relevant; ?, unknown. 
a  This list of indicators for measuring risk and the impact of the conditions could be used at various times to 
monitor change in the impact of musculoskeletal conditions during the Bone and Joint Decade and beyond. The list 
is broad and data may not be available from all populations; their availability and feasibility are considered 
separately in subsequent tables. 
ท่ีมา : WHO Scientific Group on the Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New 
Milliennium, The Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New Millennium, WHO Technical 
Report Series 919 (Geneva : World Health Organization 2003, 86-88)          
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ตารางที่ 4 ดัชนีปจจัยเส่ียงและผลกระทบของภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกในประเทศกําลัง
พัฒนา 

Indicator Data available for the 
populations of these countries 

Data not available for the 
populations of these countries but 

possible to collect 

  Most Some Few/none Most Some Few/none 
Risk factors             
Smoking G G t G G G 

Alcohol G G t G G t 

Body mass index G G t G G G 

Family history G G t G G G 

Impact       

Independence/disability       

    Activities  of daily living/ Essential self-care G G t G G G 

    Complex activities of daily living/leisure 
activities G G t G G t 

Quality of life       

      Physical dimension G t G G G G 

      Mental dimension/ Psychological well-being G G t G G t 

      Social dimension G G t G G t 

Work loss       

     Disability pension G G t G G t 

     Worker compensation G G t G G t 

Mortality       

    Related to condition or intervention G G t G G t 

Resource utilization       

Number of visits       

    Physician G G t G t G 

    Consultation G G t G t G 

    Nurse G G G G t G 

    Home care G G G G t G 

    Emergency  room G G G G t G 

    Outpatient hospital G G t G t G 
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ตารางที ่4 (ตอ) 
 

Indicator Data available for the 
populations of these countries 

Data not available for the 
populations of these countries but 

possible to collect 

  Most Some Few/none Most Some Few/none 
Hospitalization       

    Number of days G G t G G t 

    Episodes  of  surgery G G t G G t 

    Number of nonsurgical procedures G G G G G t 

Laboratory tests G t G G G t 

Imaging tests G G t G G t 

Drugs       

    Prescription G t G G G t 

    Nonprescription G t G G G t 

Rehabilitation services       

    Physical therapy G t G G G t 

    Occupational therapy G t G G G t 

Durable medical equipment G G G G G t 

Environmental adaptations       

    Home alterations G G t G G t 

    Adaptations       

       Work G G t G G t 

        Transport G G t G G t 

Change of living status       

    Nursing home G G G G G G 

Other appropriate indicators       

Employability changes G G G G G G 

Traditional medicines and  treatments G G G G G G 

ท่ีมา : WHO Scientific Group on the Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New 
Milliennium, The Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New Millennium, WHO Technical 
Report Series 919 (Geneva : World Health Organization 2003, 90-91)       
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         ภาวะสุขภาพ (Health status) 
         การวัดภาวะสุขภาพ ใชเปนคามาตรฐานในการอธิบายภาวะรางกาย (Health states) ท่ี
แสดงออกมาในรูปมิติสุขภาพท่ีหลากหลาย โดยไมคํานึงถึงแตเฉพาะภาวะโรค ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาใช
นี้ไดจากการตรวจวัดทางคลินิก การประเมินจากหองปฏิบัติการ หรือผลการทดสอบบางชนิด 
นอกจากนี้ยังอาจไดมาจากการทําแบบประเมินตนเอง (Self-reported) ของผูปวย ครอบครัวหรือ
ผูดูแลผูปวยก็ได 
         มิติทางดานสุขภาพ (Dimensional health) 
         เครื่องมือพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชวัดสภาวะสุขภาพท่ีประกอบดวยมิติยอยดานตางๆ เครื่องมือ
แตละชนิดท่ีใชวัดอาจมีมิติท่ีแตกตางกันออกไป คําวามิติในภาษาอังกฤษจะใชศัพทวา Domain 
หรือ Dimension หรือ Indicators หรือ Scales สําหรับเครื่องมือวัดภาวะสุขภาพแบบท่ัวไปท่ีใชวัด
มิติสุขภาพดานตางๆ แบบท่ีมีผูนิยมใชกันมากท่ีสุด แสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5 มิติสุขภาพในเคร่ืองมือวัดภาวะสุขภาพ 
 
Health domains QWB McM SIP QLI NHP FSQ Duke SF-36 WHO EQ- WHO 

  1970 1976 1976 1981 1981 1986 1990 1992 QOL 5D DAS 
                  1996 1999 1999 
Overall well-being       P     P P       
General health       P      
Perceived health             
Change in health             
Physical health  P     P  P    
    Activities/roles P   P    P  P P 
    Work   P   P       
    Home   P          
    Recreation   P          
    Ambulation   P          
    Eating   P          
    Energy/vitality     P   P     
    Mobility/fitness P  P  P P P P  P P 
    Pain/discomfort     P  P P  P   
    Self-care   P P  P    P P 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
 

Health domains QWB McM SIP QLI NHP FSQ Duke SF-36 WHO EQ- WHO 
  1970 1976 1976 1981 1981 1986 1990 1992 QOL 5D DAS 
                  1996 1999 1999 
    Sleep/rest   P  P        
Social health  P     P  P    
    Activities/roles P     P  P     
    Communication   P          
    Interaction   P  P P     P 
    Support    P         
Mental health      P P P P    
   Activities/roes        P     
    Alertness   P          
    Anxiety/depression       P   P   
   Cognition          P P 
    Emotional status   P P  P        
    Outlook    P         
    Self-esteem       P      

    Handicap/participation     P      P 
    Environment                 P     
QWB, Quality of Well-Being;  McM, McMaster Health Index; SIP, Sickness Impact Profile; QLI, Quality of Life 
Index; NHP, Nottingham Health Profile; FSQ, Functional Status Questionnaire;  Duke, Duke Health Profile; SF-36, 
Short Form Health Status Survey; WHOQOL, World Health Organization Quality of Life; EQ-5D, EuroQol 
Instrument; WHODAS, World Health Organization Disability Assessment Schedule. 

ท่ีมา : WHO Scientific Group on the Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New 
Milliennium, The Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New Millennium, WHO Technical 
Report Series 919 (Geneva : World Health Organization 2003, 110-111)          
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สําหรับมิติสุขภาพท่ีจะนํามาใชในการวัดสภาวะสุขภาพของผูปวยท่ีมีภาวะโรคกลามเนื้อ
และกระดูกควรมีความครอบคลุมมิติสุขภาพท้ัง 3 ดานไดแก Physical Health, Social Health และ 
Mental Health ตัวอยางมิติสุขภาพท่ีสําคัญตอการวัดภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกบางประเภท
แสดงในตารางท่ี 6  
 
ตารางที ่6 มิติสุขภาพที่ใชวัดในภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกบางประเภท 

 

  

Rheuma 
toid 

arthritis 

Osteo 
arthritis 
Lower 
limb 

Osteo 
arthritis 
Hand 

Osteo 
porosis 

Spinal 
disorders 

Trauma 
Upper 
limb 

Trauma 
Lower 
limb 

Overall Well-being E       
General health D   C    
Perceived health      A A 
Change in health D     A A 
Physical health A   A X   
    Activities/roles a    X   
    Work    c X A A 
    Home    b  A A 
   Recreation    b X A/B A/B 
   Ambulation     X A A 
   Eating     X A C 
   Energy/vitality a   d  B B 
    Mobility/fitness    a X C A 
    Pain/discomfort a   a X A A 
    Self-care a   a  A A 
    Sleep/rest    c  B B 
Social health B   B X   
    Activities/roles b   a X   
    Communication    c  A 

(writing) 
C 

    Interaction b   c  B B 
    Support b   b    
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

  

Rheuma 
toid 

arthritis 

Osteo 
arthritis 
Lower 
limb 

Osteo 
arthritis 
Hand 

Osteo 
porosis 

Spinal 
disorders 

Trauma 
Upper 
limb 

Trauma 
Lower 
limb 

Mental health C   D    
    Activities/roles        
    Alertness      C C 
    Anxiety/depression c   b X A A 
    Cognition    d  C C 
    Emotional status    b X A A 
    Outlook    b  A A 
    Self-esteem c   b  A A 
Handicap/participation D   B X    
    Environment               
A, most important domain; a, most important  subdomain ; X, applicable. 
ท่ีมา : WHO Scientific Group on the Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New 
Milliennium, The Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New Millennium, WHO Technical 
Report Series 919 (Geneva : World Health Organization 2003, 118-119)          
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินผลดานคุณภาพชีวิต 
 Woolf  et al. (2004) ไดทําการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงผลกระทบจากอาการปวดในกลามเนื้อ
และกระดูก โดยเปรียบเทียบการจัดการความเจ็บปวดของประชากร (5,803 คน) กับการจัดการ
ความเจ็บปวดโดยแพทยปฐมภมิู (1,483 คน) ทําการเลือกอยางสุมจาก 8 ประเทศในยุโรป ซ่ึงจะทํา
การสัมภาษณทางโทรศัพท โดยโครงสรางของแบบสอบถามจะเปนการถามเกี่ยวกับการจัดการ
ความเจ็บปวดในกลามเนื้อและกระดูกท่ีทําเปนสวนใหญ และมุมมองของผลไดและผลเสียจากการ
รักษา  รวมถึงการประเมินสภาวะสุขภาพดวย SF-12  ผลการศึกษาพบวา แพทยปฐมภูมิมีมุมมอง
ของการจัดการความเจ็บปวดในกลามเนื้อและกระดูกท่ีดี ซ่ึงแพทยเหลานี้จะใหผูปวยไดรับบาง
รูปแบบของการรักษา โดยมากกวา 90% ของแพทยตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดี
ขึ้น และสวนใหญจะตระหนักถึงความเส่ียงจากการรักษาดวยยาในกลุม NSAIDs  ขณะท่ีใน
มุมมองของประชากร มีประชารท่ีมีอาการปวดในกลามเนื้อและกระดูกถึง 27% ท่ีไมไดพยายามหา
วิธีรักษาเพ่ือบรรเทาอาการ มีหลายคนท่ีรอคอยเปนเวลาหลายเดือน/หลายปกอนท่ีจะมาพบแพทย  
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55% ของผูปวยท่ีไปพบแพทยพบวาตองไดรับยาเพ่ือรักษาความเจ็บปวด ในการศึกษายังพบวาการ
ส่ือสารระหวางแพทยและผูปวยเกิดขึ้นนอย มีผูปวยจํานวนเล็กนอยบท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะโรค
ของเขา และมีผูปวยจํานวนมากท่ีมีการรับรูท่ีผิดเกี่ยวกับการรักษา  ดังนั้นการท่ีผูปวยและแพทยมี
มุมมองของการรักษาท่ีแตกตางกัน ผูปวยท่ีมีอาการปวดบางคนไมเคยคนหาวิธีท่ีจะนํามารักษา 
ปลอยใหอาการปวดคงอยูและเกิดขึ้นเปนประจําทุกวัน ขณะท่ีผูปวยท่ีไปรับการรักษากับแพทยก็
ไดรับขอมูลหรือคําอธิบายเกี่ยวกับการรักษาเพียงเล็กนอย และมีหลายคนท่ีมีมุมมองท่ีผิดเกี่ยวกับ
ผลไดและผลเสียของการรักษา จึงเปนขอจํากัดในการเขาถึงและมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การรักษาของตนเอง 
 การศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางของ Bingefors and Isacson (2004 ) ศึกษาถึงระบาด
วิทยา การเกิดโรครวม (Co-morbidity) และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอันเนื่องมาจาก
อาการปวดศีรษะและอาการปวดในระบบกลามเนื้อและกระดูกในแถบชนบทของ Uppland 
ประเทศสวีเดน ท่ีมีอายุระหวาง 20-64 ปจํานวน 4,506 คน จากรายงานทางการแพทยพบวา
ประชาชนมีปญหาตออาการปวดหลัง (22.7%) และอาการปวดไหล (21.0%) มากท่ีสุด อาการปวด
แขน/ขาพบเปนอันดับหา (15.7%) และอาการปวดศีรษะพบไดเปนอันดับแปด (12.5%) ความชุก
ของการเกิดอาการปวดพบความแตกตางของเพศโดยท่ีเพศหญิงจะพบอาการปวดศีรษะท่ีสูงกวา
เพศชาย  เพศหญิงมีความรุนแรงของอาการปวดมากกวาเพศชาย นอกจากนี้อัตราการเกิดโรครวม
ระหวางภาวะอาการปวด กับปญหาทางกายและสุขภาพจิตพบไดสูงในเพศหญิง   คุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพท่ีวัดดวยแบบสอบถาม SF-36 พบความแตกตางในเพศและชนิดของภาวะอาการปวด 
พบวามิติทางกายจะไดรับผลกระทบจากอาการปวดศีรษะในเพศชาย สวนมิติทางสุขภาพจิตจะ
ไดรับผลกระทบในเพศหญิง  ท้ังในเพศหญิงและเพศชายภาวะอาการปวดจะมีความสัมพันธกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีต่ํา และปจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใชชีวิตประจําวัน แตยังพบความแตกตาง
ของเพศ  โดยท่ีการศึกษาและการวางงานเปนปจจัยสําคัญในเพศชาย ขณะท่ีในเพศหญิงปจจัยดาน
เศรษฐกิจ การทํางานครึ่งเวลาและพ่ึงแตงงานจะเปนปจจัยท่ีสัมพันธกับความเจ็บปวด  สําหรับ
ปจจัยเรื่องความอวน การเกษียณ การเจ็บปวยเปนเวลานานและการขาดการออกกําลังกายเปนปจจัย
ท่ีสัมพันธกับอาการปวดท่ีพบไดโดยท่ัวไป ปจจัยท่ีสัมพันธกับภาวะความเจ็บปวดไมสมํ่าเสมอใน
ระหวางเพศ เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันในความชุกและความรุนแรงของการเกิดภาวะ
ความเจ็บปวดในระบบกลามเนื้อและกระดูกท่ีพบในประชากร  

Roux et al. (2005) ทําการประเมินผลกระทบจากความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและ
กระดูกท่ีเกิดขึ้นใหมตอคุณภาพชีวิต โดยทําการศึกษาในประชากรชาวฝรั่งเศสจํานวน 1,202 คน
ซ่ึงมีอาย ุ45-60 ป ไมเปนโรคกลามเนื้อและกระดูกในชวงเริ่มการศึกษา ติดตามกลุมตัวอยางไปเปน
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เวลา 28 เดือน ระหวางป ค.ศ. 1996 ถึง 1998 มีผูไดรับการวินิจฉัยวามีความผิดปกติในระบบ
กลามเนื้อและกระดูก 310 คนจัดเปนกลุมทดลอง และเขาคูกับกลุมควบคุมท่ีมีสุขภาพดีดวยอายุ
และเพศ ประเมินความเปล่ียนแปลงของคุณภาพชีวิตซ่ึงไดรับผลกระทบจากความผิดปกติในระบบ
กลามเนื้อและกระดูกดวยแบบ SF-36 พบวา กลุมตัวอยางมีอุบัติการณของการเกิดโรคกลามเนื้อ
และกระดูกในสวน Spine, Joint และ Extra-articular คิดเปน 13.6, 4.2 และ 4.6%person-year 
ตามลําดับ คุณภาพชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุด คือมิติ Bodily Painในกลุมท่ีมีความผิดปกติใน
ระบบกลามเนื้อและกระดูก ซ่ึงใหคาลดลงไป 10 แตม เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมพบวาใน
กลุมท่ีมีความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูกจะมีคะแนนลดลงอยางมีนัยสําคัญในมิติของ 
Bodily Pain, Vitality, General Health และ Physical Functioning (ความแตกตางของการ
เปล่ียนแปลง -7.4, -2.7, -1.8 และ -1.3 แตม ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมท่ีมีความ
ผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูก พบวาผูท่ีมีความผิดปกติเรื้อรังจะไดรับผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตมากกวาผูท่ีมีความผิดปกติเฉียบพลันในมิติของ Physical Functioning, Role emotion 
และ Social Functioning (ความแตกตางของการเปล่ียนแปลง -2.1, -8.4 และ -5.9 ตามลําดับ) 

 
4. แบบสํารวจสุขภาพ SF-36  
 ในการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือท่ีใชในการวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยภาวะโรค
กลามเนื้อและกระดูกจะใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 หรือ แบบสํารวจสุขภาพ SF-36
เนื่องจากการสภาพการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีไมมีการแยกเปนรายโรค แตจัดเก็บเปนภาวะโรคการใช
แบบสอบถาม SF -36 จึงใหความครอบคลุมมิติดานสุขภาพท่ีสําคัญท่ีภาวะโรคกลามเนื้อและ
กระดูกอาจสงผลกระทบถึง โดยแบบสอบถาม SF-36 ฉบับภาษาไทยนี้เปนฉบับท่ีแปลโดยวัชร ี
เลอมานกุลและปารณีย มีแตม (2543)  
         4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบสอบถาม SF-36 
 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ Short-Form 36 เปนแบบสอบถามสุขภาพท่ีสราง
และพัฒนาโดย The Medical Outcome Trust ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับสุขภาพโดยแบงเปน 8 มิติ (Dimension) รวม 35 ขอ คือ มิติ Physical Functioning (PF), 
Role  Limitations due to Physical problems (RP), Social Functioning (SF), Role Limitations due 
to Emotional problems (RE), Bodily Pain (BP), General Mental Health (MH), Vitality (VT) และ 
General Health Perceptions (GH) รวมท้ังคําถามเปรียบเทียบสุขภาพ  (Reported Health 
Transition) อีก 1 ขอ รวมท้ังส้ิน 36 ขอ (ตารางท่ี 7) 
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         4.2 วิธีคํานวณคะแนนคุณภาพชีวิต 
 การคํานวณคิดจากคะแนนดิบโดยแปลงคะแนน (Recoding) ตามท่ีกําหนดไวในคูมือ 
จากนั้นนําคะแนนแตละคําถามในมิติเดียวกันมารวมกัน และทายสุดคือการคํานวณโดยใชสูตรท่ี
ผูสรางไดกําหนดไว ถาหากในมิติใดท่ีผูตอบตอบคําถามนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนขอในมิติ
นั้นๆ จะไมสามารถนํามาคํานวณเปนคะแนนได และจะถือวาเปนขอมูลท่ีขาดหายไป (Missing 
data) คะแนนของแตละมิติจะอยูในชวงตั้งแต 0 ถึง 100 ความหมายของคะแนนสูงคือการมีสุขภาพ
ดี คะแนนต่ําแสดงถึงระดับสุขภาพท่ีดอยกวาหรือแยกวา (ตารางท่ี 8) คําถามขอท่ี 2 เปนคําถาม
เกี่ยวกับระดับสุขภาพโดยท่ัวไปเม่ือเทียบกับเม่ือปท่ีแลว จะไมนํามาคํานวณคะแนน แตจะนํามา
เปรียบเทียบเปนรอยละของผูตอบขอเลือกในแตละขอ 
          4.3 ความตรง (Validity) และความเที่ยงของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับภาษาไทยนี้ผานการตรวจสอบความตรงจากจํานวนตัวอยาง 569 คน 
(ชวงเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงพฤศจิกายน 2542) เวลาเฉล่ียท่ีใชในการทําแบบสอบถาม แบงอายุ
ของกลุมตัวอยางออกเปน 6 ชวงๆละ 10 ป (17-24 ป, 25-34 ป, 35-44 ป, 45-54 ป, 55-64 ป และ 
65-74 ป) โดยทําการทดสอบความตรงใน 2 ลักษณะ คือ Construct validity (ความตรงตาม
โครงสราง) และ Known-group validity 
         วัดความตรงทางโครงสราง (Construct validity) เปนการตรวจสอบวาแบบสอบถามฉบับ
ภาษาไทยนี้ยังมีลักษณะท่ีเปนไปตามโครงสรางท่ีกําหนดโดยผูสรางหรือไม โดยมิติท้ัง 8 ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะจะแบงแยกไดจากการวิเคราะหความสัมพันธภายในมิติและระหวางมิติ ดวยวิธี 
Multitrait scaling analysis ซ่ึงเปนวิธีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคําถามกับมิติตางๆ โดย
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson’s product moment coefficient) ระหวางคําถามกับ
มิติตางๆ ซ่ึงจะแสดงผลในรูป Multitrait-item correlation matrix และ Scaling success (คือรอยละ
จํานวนคูเปรียบเทียบท่ีเขาเกณฑ หารดวยจํานวนคูเปรียบเทียบท้ังหมด) เพ่ือตรวจสอบโครงสราง
ของแบบสอบถามตามหลักเกณฑ 2 ประการคือ  

1) Convergent validity การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคําถามกับมิติท่ีคําถามเปน
องคประกอบอยู (item with its own scale, corrected for overlap) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ี
คํานวณไดควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.4 เนื่องจากคําถามในองคประกอบเดียวกันวัดส่ิงเดียวกัน 

2) Discriminant validity การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคําถามกับมิติท่ีคําถามเปน
องคประกอบอยู โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธควรจะมีคามากวาความสัมพันธระหวางคําถาม
นั้นๆกับมิติอ่ืนๆ โดยมากกวากันเทากับ ≥2 s.e. ของคาเฉล่ียคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Stardard 
error of the correlation)  
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         Known-group validity เปนการตรวจสอบความตรงท่ีพิจารณาความสามารถในการ
แยกแยะระดับคุณภาพชีวิตระหวางกลุมท่ีมีความแตกตางกันตามลักษณะท่ีทราบอยูแลว   โดยทํา
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของกลุมคนตางๆ ซ่ึงแบงตามอายุและการมีโรคประจําตัว  
หลักการคือ ผูท่ีมีอายุนอยจะสามารถทํากิจกรรมตางๆท้ังท่ีใชแรงมากไดอยางไมมีปญหา ดังนั้น
ระดับคุณภาพชีวิตมิติ Physical Function จะสูงกวาผูสูงอายุ และผูท่ีไมมีโรคประจําตัวจะมีระดับ
คุณภาพชีวิตดีกวาผูท่ีมีโรคประจําตัว ท้ังนี้การคํานวณคะแนนคุณภาพชีวิตในขั้นนี้จะแทนท่ีขอมูล
ท่ีขาดหายไป (Missing data) ดวยคาเฉล่ียของคําตอบท่ีเหลือท้ังหมดในมิตินั้น เพ่ือใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในคูมือ และใช t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคะแนนคุณภาพชีวิตเฉล่ียในกลุม
ตางๆ เปรียบเทียบกัน  

ความเท่ียงของแบบสอบถามคํานวณตามหลักการของการวิเคราะหความเท่ียงภายใน 
(Internal consistentcy) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s α คาความเท่ียงอยูในชวง 0 ถึง 
1 คาความเท่ียงควรมีคามากกวา 0.5 และถาใชแบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง
ควรมีคาความเท่ียงตั้งแต 0.7 ขึ้นไป คาความเท่ียงท่ีไดจากการคํานวณโดยตัดคําถามหนึ่งๆ ออกไป 
(Cronbach’s α if item deleted) 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 ฉบับภาษาไทย ท่ีไดรับการพัฒนาและทดสอบ
คุณสมบัติความตรงและความเท่ียง ในกลุมตัวอยางขนาดเล็กจํานวน 60 คน และกลุมใหญจํานวน 
569 คน ท่ีมีอายุตั้งแต 17 ปขึ้นไป ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน 2543  ผลการวิจัยพบวามี
อัตราขอมูลท่ีขาดหายไปโดยเฉล่ีย 1.4 % ความตรงดาน Convergent validity และ Discriminant 
validity เทากับ 91.4% และ 96.4% ตามลําดับ มิติ Vitality มีความสัมพันธกับมิติ Mental Health 
คอนขางสูง ความตรงซ่ึงวัดโดย Known-group validity พบวามีแนวโนมเปนไปตามท่ีคาดไวคือ
สามารถวัดความแตกตางระหวางผูท่ีมีและไมมีโรคประจําตัวได ความเท่ียงซ่ึงวัดโดย Cronbach’s 
alpha coefficient มีคาตั้งแต 0.63 ถึง 0.77 แบบสอบถาม SF-36 ท่ีแปลเปนภาษาไทยนี้มีคุณสมบัติ
สอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษหลายๆ ประการ ยกเวนความสัมพันธระหวางมิติของ Vitality 
และมิติ Mental Health ซ่ึงไมเปนไปตามทฤษฎี  
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ตารางที ่ 7 จํานวนคําถามในแบบสอบถาม SF-36 
 

Dimension ขอคําถามที ่ จํานวนขอคําถาม 
Physical Functioning (PF) 
Role-Physical (RP) 
Bodily Pain (BP) 
General Health (GH) 
Social Functioning (SF) 
Vitality (VT) 
Role-Emotional (RE) 
Mental Health (MH) 
Reported Health Transition (HT) 

3a-3j 
4a-4d 
7&8 

1&11a-11d 
6&10 

9a, 9e, 9g, 9i 
5a-5c 

9b, 9c, 9d, 9f 9h 
2 

10 
4 
2 
5 
2 
4 
3 
5 
1 

 
ตารางที ่8   ความหมายของคะแนนสูงและต่ําของแบบสอบถาม SF-36 
 

Dimension จํานวนขอ ความหมายของคะแนนตํ่า ความหมายของคะแนนสูง 
Physical Functioning 
(PF) 

10 
 

มีปญหามากในการทํากิจกรรม
ตางๆทางกายทั้งหมดรวมทั้งการ
อาบน้ําแตงตัว 

ทํ า กิจกร รมต า ง ๆทาง ร า งกาย
ทั้งหมดรวมทั้งที่ตองใชแรงอยาง
มาก โดย ไม มี ปญหาเ นื่ อ ง จาก
สุขภาพ 

Role  Limitations due to 
Physical problems (RP) 

4 มี ป ญห า กับ ก า รทํ า ง า น ห รื อ
กิจกรรมประจําวันอื่นๆเนื่องจาก
สุขภาพรางกาย 

ไม มีปญหา กับการทํ างานห รือ
กิจกรรมประจําวันอื่นๆเนื่องจาก
สุขภาพรางกายในระหวางหนึ่ ง
เดือนที่แลว 

Social Functioning (SF) 
 

2 ปญหาทางรางกายและอารมณมี
ผลกระทบอยางมากและบอยๆใน
การทํากิจกรรมทางสังคม 

ทํากิจกรรมทางสังคมตามปกติได
โดยไมมีผลกระทบจากปญหาทาง
รางกายและอารมณ  ในระหวาง
หนึ่งเดือนที่ผานมา 

Role Limitations due to 
Emotional problems (RE) 

3 มี ป ญห า กับ ก า รทํ า ง า น ห รื อ
กิจกรรมประจําวันอื่นๆ เนื่องจาก
ปญหาทางอารมณ 

ไม มีปญหา กับการทํ างานห รือ
กิจกรรมประจําวันอื่นๆเนื่องจาก
ปญหาทางอารมณ ในระหวางหนึ่ง
เดือนที่ผานมา 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

48

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ตารางที่ 8 (ตอ)  
 

Dimension จํานวนขอ ความหมายของคะแนนตํ่า ความหมายของคะแนนสูง 
Bodily Pain (BP) 
 

2 มีความเจ็บปวดที่รุนแรงมากและ
ทําใหเกิดปญหาอยางมากในการ
ทําส่ิงตางๆ 

ไมมีความเจ็บปวดหรือไมมีปญหา 
เนื่องจากความเจ็บปวด ในระหวาง
หนึ่งเดือนที่ผานมา 

General Mental Health 
(MH) 

5 มีความรู สึกวิตกกังวลและหดหู
ตลอดเวลา  

รู สึ ก ส ง บ  ส บ า ย  มี ค ว า ม สุ ข
ตลอดเวลาในระหวางหนึ่งเดือนที่
ผานมา 

Vitality (VT) 
 

4 รู สึ ก เ ห นื่ อ ย แ ล ะ ห ม ด แ ร ง
ตลอดเวลา 

รูสึกเต็มไปดวยความกระตือรืนลน 
และพลังตลอดเวลาในระหวางหนึ่ง
เดือนที่ผานมา 

General Health 
Perceptions (GH) 

5 เช่ือวาสุขภาพสวนตัวแยและจะ
แยลงไปอีก 

เช่ือวาสุขภาพสวนตัวดีเย่ียม 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในผูปวยโรค
กลามเนื้อและกระดูกรายใหมกอนและหลังท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทย 
 
 1. ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูมารับบริการนวดไทยจากงานการแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลทายาง จากขอมูลผูมารับบริการดานการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง มีผูมารับ
บริการท่ีเปนรายใหมท่ีมารับบริการนวด (รวมทุกระบบ) ณ งานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาล
ทายาง โดยเฉล่ีย 56.75 คนตอเดือน ในชวง 1 ต.ค. 2547 ถึง 30 ก.ย. 2548 (รายงานการใหบริการ
การแพทยแผนไทย 2548) และการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหผูปวยตองมารับการนวดอยางตอเนื่อง
เปนจํานวน 5 ครั้ง เพ่ือใหการตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค การรักษาในผูปวยสามารถประเมิน
ผลการรักษาไดอยางชัดเจน (วัฒนพัฒน สมศรี 2548) จากการประมาณกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บ
ขอมูลประมาณ 100 คน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือผูปวยรายใหมท่ีมารับบริการในชวง 
1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2549 ซ่ึงเก็บขอมูลไดจริงจํานวน 97 คน 
 เกณฑในการเลือกตัวอยางเพ่ือเขารวมการศึกษาพิจารณาตามคุณสมบัติ คือ  
 1. มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป  
 2. สามารถส่ือสาร ดวยภาษาไทยได  
 3.ไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยเกีย่วกับระบบกลามเนื้อและกระดูกและไมเปนอันตรายหาก
ทําการนวด  
       
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 4 ชนิด ไดแก 1) แบบประเมินความรูเจาหนาท่ีแพทย
แผนไทย 2) แบบบันทึกขอมูลกลุมตัวอยาง 3) มาตรวัดความเจ็บปวด 4) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพ โดยเครื่องมือชนิดท่ี 1-2 ผูวิจัยเปนผูพัฒนาขึ้นสําหรับเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้
โดยเฉพาะ และเครื่องมือชนิดท่ี 3-4 เปนเครื่องมือมาตรฐานสําหรับการวัดความเจ็บปวด และการ
วัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพซ่ึงผานการทดสอบความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถามแลว 
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โดยรายละเอียดของเครื่องมือแตละชนิดมีดังตอไปนี ้
 1. แบบประเมินความรูเจาหนาท่ีแพทยแผนไทย 
         การประเมินความรูเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการบริการและการรักษา
ของเจาหนาท่ีแพทยแผนไทย โดยแนวทางการรักษาดวยการนวดไทยของงานการแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลทายางเนนการใหการรักษาอยางตอเนื่องและติดตามผลการรักษา  ซ่ึงเจาหนาท่ีแพทย
แผนไทยทําการนวดผูปวยดวยการกดดวยนิ้วหัวแมมือ ปลายนิ้วอ่ืนๆ ทําการนวดพ้ืนฐาน และนวด
เพ่ือแกไขความผิดปกติตามระบบสัญญาณตางๆท่ีตรวจพบจากการตรวจรางกายทางหัตถเวช และ
มีการประยุกตใชอุงมือเพ่ือผอนคลายกลามเนื้อท่ีถูกกดนวด (วัฒนพัฒน สมศรี 2548) แบบประเมิน
ประกอบดวยคําถามเชิงอัตนัยจํานวน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนการวัดความรูเกี่ยวกับจุดสัญญาณท้ัง 5 
และตอนท่ี 2 เปนการวัดความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคและการรักษา (ภาคผนวก ก) 
         2. แบบบันทึกขอมูลกลุมตัวอยาง 

2.1 แบบสอบถามผูมาใชบริการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
                ประกอบดวยเลขประจําตัวโรงพยาบาล ท่ีอยู โรคประจําตัว สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะงานท่ีทําในปจจุบัน  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน การรักษาโรค
กลามเนื้อและกระดูกท่ีผานมา (ภาคผนวก ข) 
                 2.2 แบบบันทึกประวัติการรักษา  
                 ประกอบดวยเลขประจําตัวโรงพยาบาล ช่ือ-สกุล เพศ อายุ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 
โรคประจําตัว ประเภทสิทธิในการรักษา วันท่ีไดรับการนวด อาการท่ีเปนมา ผลการตรวจรางกาย
และวินิจฉัยโรคในแตละครั้ง ประเภทของการนวดท่ีไดรับ ผูทําการนวด วันท่ีนัดครั้งตอไป 
(ภาคผนวก ค) 
                 2.3 แบบติดตามกลุมตัวอยางระหวางการรักษา 
                  เพ่ือติดตามดูผลขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการนวด การรักษารวมท่ีผูปวย
ไดรับ และกิจกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวย ไดแกการทํากิจวัตรประจําวัน การทํางาน การ
เปล่ียนแปลงอิริยาบทตางๆ รวมถึงการบริหารรางกายในชวงท่ีเวนระยะของการนวด (ภาคผนวก 
ง) 
         3. มาตรวัดความเจ็บปวด 
         ในการศึกษาใชมาตรวัดความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของจอหนสัน (1974, อางถึง
ใน อุไร นิโรธนันท 2539) แปลและเรียบเรียงโดยอุไร นิโรธนันทและเพ็ญศรี ระเบียบ (2539) ซ่ึง
แบบประเมินนี้ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนท่ี 1 เปนมาตรท่ีใชวัดความรูสึกเจ็บปวด และสวนท่ี 2 
เปนมาตรท่ีใชวัดความทุกขทรมาน ลักษณะของแบบประเมินสามารถใชแยกสวนกันได สําหรับ
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การศึกษาครั้งนี้จะใชเฉพาะสวนเปนมาตรวัดความรูสึกเจ็บปวด มาตรวัดความเจ็บปวดมีลักษณะ
เปนเสนตรงซ่ึงมีความยาว 10 เซนติเมตร แบงเปน 10 ชวง โดยมีตัวเลขกํากับไวเริ่มจากเลข 0..1.. 
จนถึง 10 และมีตัวหนังสือเขียนอธิบายไวใตเลข 0 หมายถึงไมรูสึกเจ็บปวด และเลข 10 หมายถึง
รูสึกเจ็บปวดมากจนรูสึกทนไมได เม่ือผูปวยช้ีหรือทําเครื่องหมายบนตัวเลขใด ตัวเลขนั้นจะเปน
คะแนนความเจ็บปวดของผูปวย โดยมีคะแนนไดตั้งแต 0 จนถึง 10 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยจะใหผูปวย
ประเมินความเจ็บปวดดวยมาตรวัดความเจ็บปวดภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยในแตละครั้ง 
(ภาคผนวก จ) 
         4. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ  
        เครื่องมือท่ีใชวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูก สําหรับการ
วิจัยนี้คือ แบบสํารวจสุขภาพ Short-Form 36 (SF-36) แปลใหมฉบับภาษาไทยโดยวัชรี เลอมานกุล
และปารณีย มีแตม (2548 : 69-88)  ลักษณะของแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 เปนแบบสอบถามท่ัวไป
ใชสําหรับการวัดสถานะสุขภาพ (General health status measure) ประกอบดวย 36 ขอคําถาม 
สําหรับ 8 มิติดานสุขภาพ ในแตละมิติจะใชคะแนน 0 (แยท่ีสุด) - 100 (สุขภาพดีท่ีสุด) มิติดาน
สุขภาพ 8 มิต ิ ไดแก  การเคล่ือนไหวทางกาย (Physical Functioning, PF) การจํากัดบทบาท
เนื่องมาจากปญหาทางกาย (Role  Limitations due to Physical problems, RP) หนาท่ีทางสังคม 
(Social Functioning , SF) การจํากัดบทบาทเนื่องมาจากปญหาทางอารมณ (Role Limitations due 
to Emotional problems, RE) ความเจ็บปวด (Bodily Pain, BP) สุขภาพจิต (General Mental Health, 
MH) พลังงาน (Vitality, VT) และมุมมองดานสุขภาพ (General Health Perceptions, GH) 
นอกจากนี้ยังมีคําถามเปรียบเทียบสุขภาพ  (Reported Health Transition) อีก 1 ขอ (ภาคผนวก ฉ) 
 
 3. วิธีการเก็บขอมูล 
         ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 8.00- 16.00 น. โดย
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้
         1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล เพ่ือขอความ
รวมมือในการเก็บขอมูลตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
         2. ช้ีแจงการดําเนินการวิจัยใหกับเจาหนาท่ีในงานแพทยแผนไทยทราบ และขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูล  
         3. ประเมินความรูของเจาหนาท่ีแพทยแผนไทย โดยประเมินกอนการศึกษาวิจัยดวยแบบ
ประเมินความรูซ่ึงประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการกระตุนสัญญาณท้ัง 5 ในตําแหนงอวัยวะตางๆ 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการนวดไทย และคําถามเกี่ยวกับโรคและอาการของโรค เพ่ือใหบอกไดถึง
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วิธีการตรวจรางกายทางหัตถเวช การรักษาดวยการนวดและคําแนะนําท่ีควรใหแกผูปวย ผลการ
ประเมินความรูเจาหนาท่ีแพทยแผนไทยจํานวน 11 คน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผูวิจัยกําหนด
คะแนนท่ีถือวาผานการประเมินความรูท่ี 35 คะแนนขึ้นไป ในครั้งท่ี 1 คะแนนต่ําสุด 34 คะแนน 
จํานวน 1 คน และคะแนนสูงสุด 49.5 คะแนน จํานวน 1 คน มีผูไมผานการประเมิน 2 คน ผูวิจัยได
ใหเจาหนาท่ีท้ังหมดไดรับการอบรมความรูจากผูเช่ียวชาญประจําหนวยงานอีกครั้ง เพ่ือทบทวน
ความรูและกําหนดแนวทางการรักษาผูปวยดวยการนวด การประเมินความรูเจาหนาท่ีในครั้งท่ี 2 
ผลการประเมินพบวาเจาหนาท่ีท้ัง 11 คนผานเกณฑการประเมิน โดยมีคะแนนต่ําสุด 39.7 คะแนน
และคะแนนสูงสุด 50 คะแนน 
          4. เม่ือมีผูปวยรายใหมขอเขารับการนวดไทย เจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีลงประวัติและนัดวัด
นวดทําการซักประวัติและอาการปจจุบันของผูปวย หากผูปวยรายใดท่ีตรงตามเกณฑการรับเขา
ของการวิจัยจะแนะนําใหผูปวยรูจักกับผูวิจัย เพ่ืออธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและการ
พิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจัย หากผูปวยยินยอมและเต็มใจเขารวมการวิจัยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณ 
และใหผูปวยตอบแบบสอบถามผูมาใชบริการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง แบบสํารวจสุขภาพ 
SF-36 (วัดครั้งท่ี 1) และมาตรวัดความเจ็บปวดเพ่ือเก็บเปนขอมูลเริ่มตน แตหากผูปวยไมสะดวก
ในการตอบ เชน อานเขียนไมได มีปญหาทางสายตาหรือการเขียนผูวิจัยจะอานแบบสอบถามให
ผูปวยฟงแลวใหผูปวยตอบ จากนั้นผูวิจัยจะบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถาม  กรณีในวันท่ีผูปวย
มาขอรับบริการ ผูปวยอยูในชวงของการมีประจําเดือน หรือมีไขสูงเกินกวา 38.5 องศาเซลเซียส จะ
ไมรับเขาการศึกษาจนกวารางกายผูปวยจะอยูในสภาพท่ีสามารถทําการนวดได 
         5. ผูวิจัยอธิบายใหผูปวยทราบถึงขั้นตอนการรักษาดวยการนวด 
                 5.1 ผูปวยตองมารับการนวดอยางตอเนื่องเปนจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 
นาที โดยเริ่มใหการรักษาดวยการนวดไทยหลังจากซักประวัติและตรวจรางกายแลว การรักษาจะ
นัดใหผูปวยมารับการนวดอยางตอเนื่องทุก 2-3 วัน โดยไมใหนวดติดกันทุกวันเนื่องจากการนวด
อาจมีผลใหกลามเนื้อเกิดการระบม หากนวดทุกวันกลามเนื้ออาจระบมมากขึ้น ไมเห็นผลในการ
รักษา การเวนชวงระหวางการนวด 2-3 วันเพ่ือใหกลามเนื้อหายจากการระบม และกลามเนื้อยังคง
คลายตัวอยูหลังจากการนวดในครั้งท่ีแลว แตหากผูปวยเวนจากการนวดนานเกินไปกลามเนื้อจะ
กลับสูสภาพเดิมตองเริ่มการรักษาใหม ในการนวดครั้งท่ี 2 ทําการประเมินผลการวินิจฉัยซํ้า หาก
พบวาการอาการของผูปวยกับการวินิจฉัยและการใหการรักษายังไมถูกตอง เชน ความผิดปกติท่ี
เกิดขึ้นไมไดเกิดในระบบกลามเนื้อ แตเกิดจากพังผืดหรือความผิดปกติในระบบกระดูก อาจทําการ
สงตอผูปวยแกแพทยแผนปจจุบันหรือเปล่ียนแผนการรักษาในผูปวยรายนั้นๆ ซ่ึงหลังการรักษา
ดวยการนวดในครั้งท่ี 3 ผูปวยบางรายอาการจะเริ่มดีขึ้น ซ่ึงผูใหการรักษาจะแนะนําใหผูปวยมารับ
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การนวดอยางตอเนื่องตอไป โดยในการวิจัยจะติดตามผูปวยท่ีมารับการนวดจนครบ 5 ครั้งเพ่ือให
เห็นผลการรักษาท่ีชัดเจน (วัฒนพัฒน สมศรี 2548) รวมระยะเวลาท่ีผูปวยจะตองอยูในระหวางการ
รักษาท้ังหมดประมาณ 15 วัน แตหากผูปวยไมไดรับการนวดอยางตอเนื่องครบ 5 ครั้งเพ่ือรักษา
อาการเดียวกัน คือเวนชวงพักของการนวดแตละครั้งเกินกวา 1 สัปดาห ผูวิจัยจะยังคงติดตามผูปวย
เพ่ือประเมินผลการรักษา ความเจ็บปวดและคุณภาพชีวิตของผูปวยดวยแบบติดตามผลระหวางการ
รักษา มาตรวัดความเจ็บปวด และแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ตามลําดับ 
                 5.2 หากในระหวางการศึกษาผูปวยไดรับการนวดจากแหลงอ่ืนหรือมีการใชยา
ตองแจงใหผูวิจัยทราบดวย หรือในวันนัดท่ีตองมารับการนวดผูปวยมีประจําเดือนหรอืมีไขสูง ตอง
ทําการเล่ือนนัดใหมารับการนวดในวันอ่ืน โดยผูวิจัยจะบันทึกรายละเอียดของขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมด 
                 5.3 เม่ือผูปวยเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ แลวผูวิจัยจะสงตอผูปวยใหกับเจาหนาท่ี
เพ่ือนัดวันนวดตอไป 
         6. ผูวิจัยลงบันทึกประวัติผูปวยในแบบบันทึกประวัติการรักษา และจัดเก็บขอมูลรวมท้ัง
แบบสอบถามท่ีผูปวยทําแลว เขาแฟมประจําตัวผูปวยแตละราย 
         7. ผูปวยท่ีมารับการนวดตามนัดจะถูกถามช่ือ วัดความดันโลหิต ซักถามอาการท่ีเปนมา 
โรคประจําตัว และประวัติการรักษา โดยเจาหนาท่ีจะบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกประวัติการ
รักษาและสงตอผูปวยพรอมแบบบันทึกประวัติการรักษาใหกับเจาหนาท่ีท่ีทําการนวด ซ่ึงเจาหนาท่ี
ท่ีทําการนวดจะอานขอมูลจากแบบบันทึกประวัติการรักษา ตรวจลมเบ้ืองสูง-เบ้ืองต่ํา และตรวจ
รางกายทางหัตถเวช ระบุส่ิงผิดปกติท่ีพบลงในแบบบันทึกประวัติการรักษา ทําการนวดตาม
หลักการแพทยแผนไทย ท้ังนี้ผูปวยอาจไดรับการประคบรอนหรือการประคบสมุนไพร การอบ
สมุนไพร และการนวดเทารวมดวยขึ้นกับการรักษาของเจาหนาท่ีท่ีทําการนวด และการยอมรับการ
รักษาของผูปวย กอนเสร็จส้ินการรักษาเจาหนาท่ีท่ีทําการนวดจะแนะนําการปฏิบัติตัวและทา
บริหารรางกายใหกับผูปวย ซ่ึงทุกอยางท่ีทําใหกับผูปวยจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกประวัติการ
รักษา 
         8. กอนการนวดครั้งท่ี 2, 3, 4 และ 5 ผูวิจัยจะใหผูปวยทําแบบติดตามผลระหวางการรักษา 
และภายหลังจากการนวดครั้งท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 ผูวิจัยจะใหผูปวยประเมินความเจ็บปวดของ
ตนเองดวยมาตรวัดความเจ็บปวด ท้ังนี้ผูวิจัยจะบอกระดับความเจ็บปวดท่ีผูปวยไดประเมินไวใน
ครั้งท่ีผานมา กอนท่ีผูปวยจะทําการประเมินความเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน  
         9. เม่ือผูปวยไดรับการนวดครบ 5 ครั้งแลว ในครั้งท่ี 5 ผูวิจัยจะใหผูปวยทําแบบสํารวจ
สุขภาพ SF-36 (วัดครั้งท่ี 2)  
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         10. ขอมูลท่ัวไปของผูปวย คะแนนท่ีไดจากมาตรวัดความเจ็บปวด และคะแนนจากแบบ
สํารวจสุขภาพ SF-36 นําไปทดสอบทางสถิติตอไป 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
         ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร และประมวล
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช 
         1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชในการศึกษาลักษณะของตัวแปรตางๆ 
ไดแก 
                 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถิติท่ีใช คือ คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความถ่ี รอย
ละ  

1.2  ขอมูลโรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง  สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ โดยคิด
จากจํานวนคําตอบท่ีเลือกตอบเทียบกับจํานวนตัวอยาง 

1.3 ขอมูลโรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุมตัวอยาง สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ 
1.4 ขอมูลการบริการแพทยแผนไทยท่ีกลุมตัวอยางไดรับ สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ีย (Mean)  
1.5 การประเมินระดับสุขภาพดวยตนเอง (Health Transition, (HT)) ของกลุม

ตัวอยางกอนมารับการรักษาดวยการนวดไทย สถิติท่ีใชคือ ความถ่ี รอยละ   
1.6  ขอมูลคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีไดจากแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ฉบับ

ภาษาไทย ลักษณะคะแนนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง ในมิติสุขภาพดาน Physical 
Functioning (PF)  Role-Physical (RP) Bodily Pain (BP) General Health (GH) Vitality (VT) 
Social Functioning (SF) Role-Emotional (RE) และ Mental Health (MH) คํานวณเปนระดับ
คุณภาพชีวิตตามวิธีท่ีระบุโดยผูสรางแบบสอบถาม และแทนคาขอมูลท่ีขาดหายไป (Missing data) 
ตามท่ีผูสรางกําหนดไว สถิติท่ีใชคือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด 
รอยละของผูท่ีไดคะแนนต่ําสุดท่ีเปนไปไดของแบบสอบถาม (% Floor) (0) และรอยละของผูท่ีได
คะแนนสูงสุดท่ีเปนไปไดของแบบสอบถาม (% Ceiling) (100) ในมิติตางๆ  

1.7 ขอมูลระดับความเจ็บปวดของกลุมตัวอยางกอนการรักษา และหลังไดรับการ
รักษาดวยการนวดไทยในแตละครั้ง สถิติท่ีใช คือ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
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1.8 การรักษาดวยวิธีการอ่ืน  ๆของกลุมตัวอยาง สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ โดย
คิดจากจํานวนคําตอบท่ีเลือกในแตละประเภทของการรักษาเทียบกับจํานวนตัวอยาง  

1.9 การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยางท่ีสงผลตอภาวะโรค
กลามเนื้อและกระดูก กอนการรักษาและระหวางการรักษา ไดแก 1) กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ี
ซํ้าซากดวยความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป เชนการทํางานในโรงงานท่ี
ใชระบบสายพาน, รีดผา 2) กิจกรรมท่ีมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรเชน แปนพิมพและเมาส หรือ
เครื่องพิมพดีดอยางตอเนื่องเปน เวลานานกวา 4 ช่ัวโมง 3) กิจกรรมท่ีมีการยกของหนักกวา 25 
กิโลกรัม บอยครั้งมากกวา 10 ครั้ง/วัน หรือยกหนักกวา 11 กิโลกรัม ในระดับต่ํากวาเขา หรือยกสูง
กวาไหล หรือยกเม่ือเหยียดแขน บอยครั้งมากกวา 25 ครั้ง/วัน 4) กิจกรรมท่ีมีการผลักหรือดันของท่ี
หนักกวา 30 กิโลกรัมไปตามพ้ืน หรือเข็นรถเข็นท่ีมีของหนักกวา 18 กิโลกรัม  เปนเวลานานกวา 2 
ช่ัวโมง/วัน 5) กิจกรรมท่ีมีการหอบ/หนีบส่ิงของหนักมากกวา 1 กิโลกรัมดวยมือแตละขาง หรือห้ิว
ส่ิงของหนัก 4.5 กิโลกรัมโดยใชมือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบของนาน
กวา 2 ช่ัวโมง/วัน 6) กิจกรรมท่ีมีการใชมือท้ังสองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือ
ทํางานเดิมอยางซํ้าซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน สอยผลไม  จัดของท่ีอยูบนช้ันสูง 7) 
กิจกรรมท่ีมีการนั่งยองๆ หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือทํางานท่ีหลังตองงอ คอตองกมเงย      
ขอมืองออยางซํ้าซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน การใชจักรเย็บผา, เขียนหนังสือ 8) 
กิจกรรมท่ีมีการใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือตอกมากกวา 10 ครั้งตอช่ัวโมงอยาง
ตอเนื่อง       นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งานประทับตรา, การใชหัวเขาออกแรงเคล่ือนยายวัสดุ
ส่ิงของ 9) กิจกรรมท่ีมีการใชเครื่องมือท่ีมีการส่ันสะเทือนความถ่ีสูง เชน เล่ือยยนต เครื่องเจาะ
ถนน หรือเครื่องมือท่ีคลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาที/วัน 10) กิจกรรมท่ีมีการใชเครื่องมือท่ีมี
ความถ่ีปานกลาง เชน เล่ือนสายพาน เครื่องขัด เครื่องเจียระไนเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 11) 
การเขานอนท่ีเปล่ียนจากทานั่ง แลวคอยๆ เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน 12) การลุกจากท่ีนอนดวย
การตะแคงตัวกอนจะลุกขึ้นนั่ง แลวคอยๆลุกจากท่ีนอน 13) การบริโภคอาหารเครื่องดื่มประเภท
ขาวเหนียว หนอไม เครื่องในสัตว ของหมักดอง หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 14) การบริหาร
รางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง  15) การประคบดวยความรอน
บริเวณกลามเนื้อท่ีอักเสบ/หรือกลามเนื้อท่ีปวด สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ 

1.10 ขอมูลการไดรับคําแนะนําเรื่องการบริหารรางกาย และการบริโภคอาหารใน
กลุมตัวอยางระหวางท่ีทําการรักษาดวยการนวดไทย สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ โดยคิดจาก
จํานวนคําตอบท่ีเลือกตอบเทียบกับจํานวนตัวอยาง 
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1.11 อาการขางเคียงท่ีเกิดจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
ผลขางเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี 
รอยละ โดยคิดจากจํานวนคําตอบท่ีเลือกตอบเทียบกับจํานวนตัวอยาง 
         2. สถิติวิเคราะห (Analytical statistics) 

2.1 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกอนและหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทย 
วิเคราะหโดยใชการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตางระหวางคาเฉล่ียแบบจับคู (paired t-test) 
สถิติทดสอบ t ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทยของ
กลุมตัวอยางท่ีมีภาวะการเจ็บปวยตางๆ วิเคราะหโดยใชการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตาง
ระหวางคาเฉล่ียแบบจับคู (paired t-test) สถิติทดสอบ t ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.3 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกอน และหลังการรักษาดวยการนวดไทย
ในครั้งท่ี 5 วิเคราะหโดยใชการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตางระหวางคาเฉล่ียแบบจับคู (paired 
t-test) สถิติทดสอบ t ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.4 ปจจัยดานเพศกับคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางท่ีไดรับการรักษาดวยการนวด
ไทย  วิเคราะหโดยใชการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตางระหวางคาเฉล่ีย (Independent samples 
t-test) สถิติทดสอบ t ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.5 ปจจัยดานอายุกับคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางท่ีไดรับการรักษาดวยการนวด
ไทย โดยวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ระหวางคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของ
แบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ในชวงอายุท่ีแตกตางกัน  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีมีภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก
กอนและหลังไดรับบริการการนวดไทยจากงานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทายาง ระหวาง
วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2549 จํานวนตัวอยาง 97 คน โดยนําเสนอผลการศึกษาตามหัวขอ
ตอไปนี ้ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
1.2 ขอมูลโรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง  
1.3 ขอมูลโรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุมตัวอยาง 
1.4  ขอมูลการบริการแพทยแผนไทยท่ีกลุมตัวอยางไดรับ 
 
สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและระดับความเจ็บปวด 
2.1 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

          2.1.1 การประเมินระดับสุขภาพดวยตนเองของกลุมตัวอยางกอนมารับการรักษา
ดวยการนวดไทย 

2.1.2 ลักษณะคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง  
                 2.1.3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกอนและหลังไดรับการรักษาดวยการนวด
ไทย  
  2.1.4 คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางในภาวะการเจ็บปวยดวยโรคกลามเนื้อและ
กระดูกประเภทตางๆ 

2.2 ระดับความเจ็บปวด 
 2.2.1 ระดับความเจ็บปวดของกลุมตัวอยางกอนการรักษา และหลังไดรับการ

รักษาดวยการนวดไทยในแตละครั้ง 
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2.2.2 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกอน และหลังการรักษาดวยการนวด
ไทยในครั้งท่ี 5   

  
สวนที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาดวยการนวดไทยในชวงที่มารับบริการนวดไทยที่

โรงพยาบาลทายาง 
3.1 การรักษาดวยวิธีการอ่ืนๆของกลุมตัวอยาง 
3.2 การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยาง 
3.3 อาการขางเคียงท่ีเกิดจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
 
สวนที ่4 ปจจัยดานเพศและอายุกับคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางที่มีภาวะโรคกลามเนื้อและ

กระดูก 
4.1 ปจจัยดานเพศ 
4.2 ปจจัยดานอาย ุ 
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน  
ในการงานแผนเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 100 คน แตขอมูลท่ีไดสมบูรณสําหรับการ

วิเคราะหจํานวนท้ังส้ิน 97 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 78.35) มีชวง
อายุระหวาง 24-82 ป โดยสวนใหญเปนผูมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป (รอยละ 29.90) รองลงมาคือมี
อายุระหวาง 51-60 ป (รอยละ 24.74) และอายุระหวาง 61-70 ป (รอยละ 15.46) (ตารางท่ี 9) 

ในดานสถานภาพสมรสพบวา สวนใหญมีสภาพคู (รอยละ 67.01) รองลงมาคือผูท่ีอยูเปน
โสด (รอยละ 18.56) (ตารางท่ี 9) 

ดานการศึกษาพบวา สวนใหญกลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 
43.30) รองลงมาคือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี(รอยละ 27.83) (ตารางท่ี 9) 
 ในดานการประกอบอาชีพพบวา สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการหรือเปนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 36.08) รองลงมาประกอบอาชีพคาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว (รอยละ 18.56) 
โดยมีผูไมไดประกอบอาชีพหรือวางงานหรือเกษียณอายุหรือเปนพระ (รอยละ 15.46) ท้ังนี้มีผูไม
ระบุอาชีพจํานวน 1 คน (ตารางท่ี 9) 
 กลุมตัวอยางมีรายไดสวนตัวเฉล่ียอยูในชวง 0-40,000 บาทตอเดือน โดยสวนใหญมีรายได
อยูระหวาง 1-5,000 บาทตอเดือน (รอยละ 23.71) รองลงมาคือมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท
ตอเดือน (รอยละ 19.59) และมีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน (รอยละ 17.52) ตามลําดับ ท้ังนี้
รายไดเฉล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ 11,320.93 บาทตอเดือน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9,679.19 
บาท (ตารางท่ี 9) 
 สิทธิการรักษาพยาบาลพบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีสิทธิเบิกตนสังกัดหนวยงานราชการ 
จํานวน 56 คน (รอยละ 57.73) รองลงมามีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพจํานวน 25 คน (รอยละ 
25.77) และตองชําระคารักษาเองจํานวน 16 คน (รอยละ 16.43) (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที ่9 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

 ตัวแปร N 
(คน) 

รอยละ หมายเหตุ 

เพศ  

 ชาย 21 21.65  
 หญิง 76 78.35  
 รวม 97 100.00  

อายุ  

 อายุตํ่ากวาหรือเทากับ 30 ป 6 6.19 อายุเฉลี่ย = 51.39 ป 

 อายุ 31-40 ป 14 14.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน=13.59 ป 

 อายุ 41-50 ป 29 29.90 อายุสูงสุด = 82 ป 

 อายุ  51-60 ป 24 24.74 อายุตํ่าสุด = 24 ป 

 อายุ  61-70 ป 15 15.46  

 อายุ 71 ปข้ึนไป 9 9.28  

  รวม 97 100.00  

สถานภาพ   

 คู 65 67.01  
 โสด 18 18.56  
 หมาย 6 6.18  
 แยกกันอยู 5 5.15  
 หยา 3 3.09  

 รวม 97 100.00  
ระดับการศึกษา 

 ตํ่ากวาหรือเทากับประถมศึกษา 44 45.36  
 มัธยมตน 5 5.15  
 มัธยมปลาย/ปวช./ปวส. 15 15.46  
 สูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี 33 34.02  
 รวม 97 100.00  
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ตารางที ่9 (ตอ)  
 

 ตัวแปร N 
(คน) 

รอยละ หมายเหตุ 

อาชีพ 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 35 36.08  

 คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว 18 18.57  

 ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน/  พระ 15 15.46  

 ทําไร/ทํานา/ทําสวน 15 15.46  

 รับจางท่ัวไป/กรรมกร 9 9.28  

 แมบาน/ทํางานบาน 3 3.09  

 ลูกจางบริษัท/ หางรานเอกชน 1 1.03  

  รวม 96 98.97  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 

 ไมมีรายได 16 16.49 รายไดเฉลี่ย = 11,320.93 บาท 

 1-5,000 23 23.71 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 9,679.19 บาท 

 5,001-10,000 19 19.59 รายไดสูงสุด = 40,000 บาท 

 10,001-15,000 13 13.40 รายไดตํ่าสุดคือไมมีรายได 

 15,001-20,000 9 9.28  

 รายไดต้ังแต 20,001 ข้ึนไป 17 17.52  

 รวม 97 100.00  

สิทธิการรักษาพยาบาล 
 เบิกตนสังกัดหนวยงานราชการ 56 57.73  
 สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ** 25 25.77  
 ชําระคารักษาเอง 16 16.49  
 รวม 97 100.00  

 **สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ไดแก ประกันสุขภาพถวนหนา( ประเภท 12-59 ปและประเภท ท)    
    ประกันสังคม บัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
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1.2 ขอมูลโรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาไมมีโรคประจําตัวใดๆท้ังส้ิน (รอยละ 58.80) ซ่ึงในกลุม

ตัวอยางท่ีใหขอมูลของโรคประจําตัวจํานวน 40 คน (รอยละ 41.20) โดยสวนใหญมีโรคความดัน
โลหิตสูง (รอยละ 42.50) รองลงมาคือโรคเบาหวาน (รอยละ 20.00) สวนโรคประจําตัวอ่ืนๆท่ีพบ
ในกลุมตัวอยางคือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ โรคไมเกรน 
และโรคไซนัส (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางที ่10 โรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง 
 

 ตัวแปร N จํานวน รอยละ รอยละ 
  (คน) คําตอบ คําตอบ ตัวอยาง 

โรคประจําตัว 
 ไมมีโรคประจําตัว 57   58.80 
 มีโรคประจําตัว 40   41.20 

โรคประจําตัวท่ีเปน* คือ 
 โรคความดันโลหิตสูง  17 32.10 42.50 
 โรคเบาหวาน  8 15.10 20.00 
 โรคไขมันในเลือดสูง  7 13.20 17.50 
 โรคภูมิแพ  6 11.30 15.00 
 โรคกระเพาะอาหาร  6 11.30 15.00 
 โรคหัวใจ  5 9.40 12.50 
 โรคไมเกรน  3 5.70 7.50 
 โรคไซนัส  1 1.90 2.50 
 รวม 40 53 100.00 132.50 

*แตละคนอาจมีโรคประจําตัวไดมากกวา 1 โรค 
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1.3 ขอมูลโรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีมารับการรักษาดวยการนวดไทย และมีภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก
จํานวน 97 คน มีอาการปวดหลัง (Dorsalgia, unspecific) จํานวน 29 คน (รอยละ 29.90) ปวดบา
หรือไหล (Other shoulder lesion) จํานวน 26 คน (รอยละ 26.80) ปวดแขนหรือขา (Pain in limb) 
จํานวน 22 คน (รอยละ 22.68) ปวดเขา (Gonarthrosis, unspecific) จํานวน 12 คน (รอยละ 12.37) 
อาการปวดไมเฉพาะเจาะจง (Pain, unspecific) จํานวน 3 คน (รอยละ 3.09) ปวดสะโพก/เอว 
(Pelvic & perineal pain) จํานวน 3 คน (รอยละ 3.09) และปวดตนคอ (Cervicalgia) จํานวน 2 คน 
(รอยละ 2.06)  
 

1.4 ขอมูลการบริการแพทยแผนไทยที่กลุมตัวอยางไดรับ 
         ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 97 คน ซ่ึงไดรับการรักษาดวยการนวด
ไทยจนครบท้ัง 5 ครั้ง จํานวน 76 คน และไดรับการรักษาดวยการนวดไทย 1-4  ครั้งจํานวน 21 คน 
ในกลุมท่ีไดรับการนวดไทยไมครบ 5 ครั้งนี้สามารถติดตามผลการรักษาได จํานวน 9 คน   
 การรักษาภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายางโดยรวม 
เริ่มจากการตรวจรางกายตามหลักการแพทยแผนไทย จากนั้นจึงทําการนวดตัวและกระตุนจุด
สัญญาณตามรางกาย และประคบดวยลูกประคบรอน แตหากกลุมตัวอยางมีขอจํากัดดานเวลาหรือ
คาใชจายอาจทําการรักษาดวยการนวดเฉพาะท่ี นอกจากนี้ผูทําการนวดอาจทําการนวดฝาเทาหรือ
แนะนําใหกลุมตัวอยางอบสมุนไพรรวมกับการรักษาดวยการนวดดวย 
 ผลการศึกษาพบวา โดยรวมสวนใหญ (รอยละ 95.57) กลุมตัวอยางจะไดรับการนวดตัว
เปนหลัก  รวมกับการประคบ (รอยละ 81.83) และนวดฝาเทา (รอยละ 19.47) เชนเดียวกับการนวด
เพ่ือการรักษาอาการปวดแขน/ขา ปวดไมเฉพาะเจาะจง ปวดเขา ปวดไหล ปวดหลัง ปวดคอ และ
ปวดสะโพก/เอว ในทุกครั้งท่ีกลุมตัวอยางมารับบริการ (ตารางท่ี 11) 
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ตารางที ่11 การบริการแพทยแผนไทยที่กลุมตัวอยางไดรับ 
 

      ประเภทการบริการแพทยแผนท่ีไดรับ 
โรคกลามเนื้อ ครั้งท่ี N นวดตัว นวดเฉพาะท่ี ประคบ อบสมุนไพร นวดฝาเทา 

และกระดูก นวด (คน) N 
รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ 

ปวดขา/แขน  1 22 21 95.45 1 4.55 16 72.73 1 4.55 5 22.73 
(Pain in limb) 2 20 19 95.00 1 5.00 17 85.00 0 0.00 4 20.00 
 3 18 18 94.74 1 5.26 14 73.68 1 5.26 6 31.58 
 4 16 16 94.12 1 5.88 14 82.35 0 0.00 6 35.29 
  5 16 16 94.12 1 5.88 15 88.24 0 0.00 7 41.18 
ปวดไม 1 3 3 100.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 
เฉพาะเจาะจง 2 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
(Pain,  3 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
unspecific) 4 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  5 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ปวดเขา  1 12 12 100.00 0 0.00 11 91.67 0 0.00 0 0.00 
(Gonarthrosis, 2 11 11 100.00 0 0.00 10 90.91 0 0.00 2 18.18 
unspecific) 3 11 11 100.00 0 0.00 9 81.82 0 0.00 1 9.09 
 4 11 11 100.00 0 0.00 10 90.91 0 0.00 1 9.09 
  5 11 11 100.00 0 0.00 10 90.91 1 9.09 1 9.09 
ปวดบา ไหล  1 26 23 88.46 3 11.54 22 84.62 0 0.00 6 23.08 
(Other shoulder  2 24 22 91.67 2 8.33 22 91.67 2 8.33 4 16.67 
lesion) 3 22 19 86.36 3 13.64 18 81.82 0 0.00 4 18.18 
 4 19 18 94.74 1 5.26 16 84.21 2 10.53 3 15.79 
  5 19 18 94.74 1 5.26 16 84.21 0 0.00 4 21.05 
ปวดหลัง 1 29 28 96.55 1 3.45 25 86.21 0 0.00 7 24.14 
 (Dorsalgia,  2 28 27 96.43 1 3.57 21 75.00 0 0.00 5 17.86 
unspecific)   3 26 25 96.15 1 3.85 19 73.08 0 0.00 6 23.08 
 4 24 23 95.83 1 4.17 20 83.33 0 0.00 3 12.50 
  5 24 24 100.00 0 0.00 19 79.17 1 4.17 5 20.83 
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ตารางที ่11 (ตอ) 
 

      ประเภทการบริการแพทยแผนท่ีไดรับ 
โรคกลามเนื้อ ครั้งท่ี N นวดตัว นวดเฉพาะท่ี ประคบ อบสมุนไพร นวดฝาเทา 

และกระดูก นวด (คน) N 
รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ N 

รอย
ละ 

ปวดตนคอ 1 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 
 (Cervicalgia) 2 2 2 100.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 
 3 2 2 100.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 
 4 2 2 100.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 
  5 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 
ปวดสะโพก/เอว  1 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 
(Pelvic & 
perineal  2 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 
pain) 3 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 
 4 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 
  5 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 
โรคกลามเนื้อ 1 97 92 94.85 5 5.15 80 82.47 1 1.03 18 18.56 
และกระดูก 2 89 85 95.51 4 4.49 74 83.15 2 2.25 16 17.98 
โดยรวม 3 84 79 94.05 5 5.95 64 76.19 1 1.19 17 20.24 
 4 77 74 96.10 3 3.90 64 83.12 2 2.60 13 16.88 
  5 76 74 97.37 2 2.63 64 84.21 2 2.63 18 23.68 

 เฉลี่ย 84.60 80.80 95.57 3.80 4.43 69.20 81.83 1.60 1.94 16.40 19.47 
 
สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและระดับความเจ็บปวด 

2.1 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
  2.1.1 การประเมินระดับสุขภาพดวยตนเองของกลุมตัวอยาง 

การประเมินระดับสุขภาพดวยตนเองของกลุมตัวอยางเทียบกับเม่ือท่ีผานมาดวย
แบบสํารวจสุขภาพ SF-36 คําตอบเกี่ยวกับระดับสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางสามารถเลือกประเมินได 
ไดแก สุขภาพโดยรวมดีกวาเม่ือปท่ีแลวมาก คอนขางดีกวา เหมือนเดิม คอนขางแย หรือวาแยกวา
มาก ซ่ึงคําตอบท่ีไดนําไปคิดเปนคะแนนตามวิธีการท่ีผูสรางแบบสอบถามไดกําหนดไว 
  ผลการศึกษากอนมารับการรักษาดวยการนวดไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
(รอยละ 40.79) ระบุวามีสุขภาพของตนเองเหมือนกับปท่ีผานมา  รองลงมาระบุวสุขภาพคอนขาง
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แยกวาปท่ีผานมา (รอยละ 27.63) และสุขภาพแยกวาเม่ือปท่ีผานมามาก (รอยละ 14.47) ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 12) 

ผลการศึกษาหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยจนครบ 5 ครั้ง พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 30.26) ระบุวาสุขภาพของตนเองเหมือนกับปท่ีผานมาและคอนขาง
ดีกวาปท่ีผานมา  รองลงมาระบุวสุขภาพคอนขางแยกวาปท่ีผานมา (รอยละ 22.37) (ตารางท่ี 13) 
 
ตารางที ่12 ระดับสุขภาพของกลุมตัวอยางที่ประเมินตนเองกอนเขารับการรักษาดวยการ 

   นวดไทย 
 

จํานวนผูตอบคําถาม ระดับสุขภาพของกลุมตัวอยางเทียบกับเม่ือปท่ีผานมา 
ประเมินกอนการรักษาดวยการนวดไทย N 

(คน) 
รอยละ 

ดีกวามาก 4 5.26 
คอนขางดีกวา 9 11.84 
เหมือนเดิม 31 40.79 
คอนขางแย 21 27.63 
แยกวามาก 11 14.47 

รวม 76 100.00 
 
ตารางที ่13 ระดับสุขภาพของกลุมตัวอยางที่ประเมินตนเองหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทย   

จนครบ 5 คร้ัง 
 

จํานวนผูตอบคําถาม ระดับสุขภาพของกลุมตัวอยางเทียบกับเม่ือปท่ีผานมา 
ประเมินหลังการรักษาดวยการนวดไทยครบ 5 ครั้ง N 

(คน) 
รอยละ 

ดีกวามาก 10 13.16 
คอนขางดีกวา 23 30.26 
เหมือนเดิม 23 30.26 
คอนขางแย 17 22.37 
แยกวามาก 3 3.95 

รวม 76 100 
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1.2 ลักษณะคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง  
         แบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ท่ีใชวัดคุณภาพชีวิตประกอบดวย 8 มิติสุขภาพ โดยแต

ละมิติมีระดับการวัดเปนคะแนนตั้งแต 0 (แยท่ีสุด) – 100 (สุขภาพดีท่ีสุด) มิติสุขภาพ ไดแก 
1) การทํากิจกรรมตาง  ๆ ทางกายท้ังหมดรวมท้ังการอาบน้ําแตงตัว (Physical 

Functioning, PF)  
2) การทํางานหรือกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ

รางกาย (Role Limitations due to Physical problems, RP)  
3) การทํากิจกรรมทางสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพทางรางกายและ

อารมณ (Social Functioning, SF)  
4) การทํางานหรือกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาทาง

อารมณ (Role Limitations due to Emotional problems, RE)  
5) ความเจ็บปวดในระหวางหนึ่งเดือนท่ีผานมาซ่ึงสงผลกระทบตอการทําส่ิง

ตางๆ (Bodily Pain, BP)  
6) ความรูสึกวิตกกังวลและหดหู หรือความรูสึกสงบ สบาย มีความสุขในระหวาง

หนึ่งเดือนท่ีผานมา (General Mental Health, MH)  
7) ความรูสึกเหนื่อย หมดแรงหรือความกระตือรือรน มีพละกําลังในระหวางหนึ่ง

เดือนท่ีผานมา (Vitality, VT)  
8) มุมมองความเช่ือดานสุขภาพของตนเอง (General Health Perceptions, GH)  
 
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตกอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทยในภาพรวมของ

กลุมตัวอยาง จํานวน 97 คน พบวา มิติท่ีกลุมตัวอยางไดระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียสูงสุด คือมิติ 
Physical Functioning (80.1 ± 20.1) รองลงมาคือมิติ Social Functioning (77.7 ± 21.9 คะแนน) มิติ
ท่ีกลุมตัวอยางไดระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือมิต ิBodily Pain  (47.2 ± 18.7) รองลงมาคือมิต ิ
Role-Physical (47.9 ± 37.1)  จํานวนรอยละของผูท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดเปน 0 คะแนน 
(%Floor) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-Emotional (26.8%) รองลงมาคือมิติ Role-Physical (22.7%) 
ขณะเดียวกันจํานวนรอยละของผูท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดเปน 100 คะแนน (% Ceiling) มีมาก
ท่ีสุดคือมิติ Role-Emotional (26.8%) รองลงมาคือมิต ิSocial Functioning (39.2%) (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที ่14 ระดับคุณภาพชีวิตกลุมตัวอยางกอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทยจํานวน 97 คน 
 

มิติสุขภาพ N ระดับคุณภาพชีวิต  %  Floor % Ceiling 

 (คน) mean s.d. คาตํ่าสุด คาสูงสุด   

Physical Functioning 97 80.1 20.1 10 100 0.0 12.4 
Role-Physical 97 47.9 37.1 0 100 22.7 23.7 
Bodily Pain 97 47.2 18.7 10 100 0.0 2.1 
General Health 97 50.4 18.5 0 87 1.0 0.0 
Social Functioning 97 77.7 21.9 25 100 0.0 39.2 
Vitality 97 64.4 15.4 30 100 0.0 1.0 
Role-Emotional 97 57.0 41.9 0 100 26.8 41.2 

Mental Health 97 71.3 18.5 16 100 0.0 6.2 

 
  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยในภาพรวม

ของกลุมตัวอยาง จํานวน 85 คน พบวา มิติท่ีกลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียสูงสุดคือมิติ 
Social Functioning (88.8 ± 15.2 ) รองลงมาคือมิติ Physical Functioning (84.1 ± 17.8) มิติท่ีกลุม
ตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําสุดคือมิติ General Health (57.4 ± 20.7) รองลงมาคือมิติ 
Bodily Pain (63.6 ± 19.7) จํานวนรอยละของผูท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดเปน 0 คะแนน 
(%Floor) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-Physical (9.3%) รองลงมาคือมิติ Role-Emotional (8.2%) 
ขณะเดียวกันจํานวนรอยละของผูท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดเปน 100 คะแนน (% Ceiling) มีมาก
ท่ีสุดคือมิติ Role-Emotional (53.6%) รองลงมาคอืมิติ Social Functioning (48.5%) (ตารางท่ี 15) 
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ตารางที ่15 ระดับคุณภาพชีวิตกลุมตัวอยางหลังการรักษาดวยการนวดไทยจํานวน 85 คน 
 

มิติสุขภาพ N ระดับคุณภาพชีวิต % Floor % Ceiling 

 (คน) mean s.d. คาตํ่าสุด คาสูงสุด   

Physical Functioning 85 84.1 17.8 20 100 0.0 20.6 
Role-Physical 85 69.4 33.0 0 100 9.3 36.1 
Bodily Pain 85 63.6 19.7 22 100 0.0 9.3 
General Health 85 57.4 20.7 5 92 0.0 0.0 
Social Functioning 85 88.8 15.2 37.5 100 0.0 48.5 
Vitality 85 71.4 14.2 30 100 0.0 2.1 
Role-Emotional 85 77.3 33.4 0 100 8.2 53.6 

Mental Health 85 79.4 14.2 40 100 0.0 6.2 

 
                 2.1.3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกอนและหลังไดรับการรักษาดวยการนวด
ไทย  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตกลุมตัวอยางโดยรวมเฉพาะกลุมท่ีไดรับการนวดไทยจน
ครบ 5 ครั้ง จํานวน 76 คน พบวาระดับคุณภาพชีวิตท้ัง 8 มิติสุขภาพ ภายหลังไดรับการนวดไทยสูง
กวากอนไดรับการนวดไทยในทุกมิติสุขภาพ เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิต
กอนและหลังไดรับการนวดไทยจนครบ 5 ครั้ง โดยใช Paired t-test พบวาระดับคุณภาพชีวิตกอน
และหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยจนครบ 5 ครั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.01) ในทุกมิติสุขภาพ ท้ังนี้ระดับคุณภาพชีวิตภายหลังไดรับการนวดไทยมีคาสูงกวา
คุณภาพชีวิตกอนไดรับการรักษา แสดงวากลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นหลังไดรับการ
รักษาดวยการนวดไทยอยางตอเนือ่งจนครบ 5 ครั้ง นอกจากนี้พบวามิติสุขภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง
มากท่ีสุดจากการวัดดวยแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ในชวงกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทย 
คือมิติ Bodily Pain โดยมีคาเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น 16.3 (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 19.7) (ตารางท่ี 16) 
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ตารางที ่16 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกอนเขารับการรักษาดวยการนวด 
     ไทยกับภายหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยจนครบ 5 คร้ัง  
 

  N ระดับคุณภาพชีวิต      
มิติสุขภาพ (คน) กอนการรักษา หลังการรักษา คา t p-value 

ชวงความเช่ือม่ัน 
95% 

    mean s.d mean s.d     ตํ่าสุด สูงสุด 
Physical Functioning 76 78.6 21.2 83.2 18.5 -3.8 0.00* -7.0 -2.2 
Role-Physical   76 50.7 36.1 68.4 32.8 -4.6 0.00* -25.4 -10.1 
Bodily Pain 76 47.1 19.0 63.4 18.8 -7.2 0.00* -20.8 -11.8 
General Health 76 49.8 19.4 57.3 20.8 -4.3 0.00* -11.0 -4.0 
Social Functioning   76 76.5 22.5 88.8 15.4 -4.9 0.00* -17.4 -7.3 
Vitality 76 63.8 15.3 71.3 14.3 -5.4 0.00* -10.2 -4.7 
Role-Emotional 76 58.8 41.8 77.6 33.3 -4.1 0.00* -27.9 -9.8 
Mental Health 76 71.4 18.6 79.0 14.4 -4.7 0.00* -10.8 -4.4 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางท่ีไดรับการนวดไทย 1-4 ครั้ง 

จํานวน 9 คน พบวา กอนและหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยกลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพ
ชีวิตสูงสุดในมิติ Physical Functioning (91.1 ± 9.6 และ 91.7 ± 7.1 ตามลําดับ) รองลงมาคือมิต ิ
Social Functioning  (86.1 ± 19.2 และ 88.9 ± 14.6 ตามลําดับ) ขณะท่ีกอนการรักษากลุมตัวอยางมี
ระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ Bodily Pain  (50.8 ± 16.6) รองลงมาคือมิติ Role-Physical  (55.6 ± 
39.1) หลังการรักษากลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ General Health (58.7 ± 21.1) 
รองลงมาคือมิต ิBodily Pain (65.2  ± 27.6)  (ตารางท่ี 17) 
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ตารางที ่17 ระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูกกอนและหลังไดรับ 
       การรักษาดวยการนวดไทย 1-4 คร้ัง (จํานวน 9 คน) 
 

   ระดับคุณภาพชีวิต  
มิติสุขภาพ N กอนการรักษา หลังการรักษา 

  (คน) mean s.d mean s.d 
Physical Functioning 9 91.1 9.6 91.7 7.1 
Role-Physical   9 55.6 39.1 77.8 36.3 
Bodily Pain 9 50.8 16.6 65.2 27.6 
General Health 9 55.1 18.3 58.7 21.1 
Social Functioning   9 86.1 19.2 88.9 14.6 
Vitality 9 67.8 10.9 72.8 13.5 
Role-Emotional 9 66.7 37.3 74.1 36.4 
Mental Health 9 74.2 7.2 83.1 12.3 

 
  2.1.4 คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางในภาวะการเจ็บปวยดวยโรคกลามเนื้อและ
กระดูกประเภทตางๆ 
  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางกอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทย
และคุณภาพชีวิตภายหลังไดรับการนวดจนครบ 5 ครั้ง จํานวน 76 คน จําแนกตามประเภทของ
ภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกในกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตัวอยางท่ีมีภาวะปวดหลัง (Dorsalgia, unspecific) จํานวนตัวอยาง 27 คน 
กอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติ Physical Functioning 
(83.9 ± 16.1) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ Bodily Pain (44.3 ± 17.2) ขณะท่ีภายหลังการ
รักษาดวยการนวดไทยกลุมตัวอยาง มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติของ Physical Functioning 
(88.3 ± 14.7) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําท่ีสุดในมิต ิGeneral Health (57.9 ± 22.5) (ตารางท่ี 18) 

คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะปวดไหล (Other shoulder lesion) จํานวน
ตัวอยาง 22 คน กอนการรักษาดวยการนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติของ Physical 
Functioning (83.4 ± 17.5) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ Bodily Pain (49.9 ± 21.3) ขณะท่ี
ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติของ Social Functioning (89.8 
± 15.3) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําท่ีสุดในมิต ิGeneral Health (59.8 ± 14.2) (ตารางท่ี 18) 
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คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะปวดแขน/ขา (Pain in limb) จํานวน
ตัวอยาง 19 คน กอนการรักษาดวยการนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติ Social 
Functioning (79.6 ± 23.3) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ Role-Physical (48.7 ± 37.7) ขณะท่ี
ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติของ Social Functioning (90.8 
± 14.3) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําท่ีสุดในมิต ิGeneral Health (57.2 ± 22.7) (ตารางท่ี 18) 

คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะปวดเขา (Gonarthrosis) จํานวนตัวอยาง 11 
คน กอนการรักษาดวยการนวดไทยมีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติของ Mental Health (80.7 ± 
18.1) และระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุดในมิติ Bodily Pain (44.1 ± 17.7) ขณะท่ีภายหลังการรักษาดวย
การนวดไทย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุดในมิติ Social Functioning (93.2 ± 11.7) และระดับคุณภาพ
ชีวิตต่ําท่ีสุดในมิต ิGeneral Health   (54.0 ± 24.0) (ตารางท่ี 18) 

 
ตารางที ่18 คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางในภาวะการเจ็บปวยดวยโรคกลามเนื้อและกระดูก

ประเภทตางๆ 
 

      ระดับคุณภาพชีวิต  
มิติสุขภาพ N กอนการรักษา หลังการรักษา 

    (คน) Mean s.d. Mean s.d. 
ปวดหลัง (Dorsalgia, unspecific)           
 Physical Functioning 27 83.9 16.1 88.3 14.7 
 Role-Physical   27 46.3 34.5 67.6 35.9 
 Bodily Pain 27 44.3 17.2 61.8 21.1 
 General Health 27 49.8 19.0 57.9 22.5 
 Social Functioning   27 76.4 24.6 83.8 17.6 
 Vitality 27 65.6 13.9 71.9 13.8 
 Role-Emotional 27 53.1 40.6 74.1 37.4 
  Mental Health 27 73.0 16.0 81.5 12.6 
ปวดบา ไหล (Other shoulder lesion)         
 Physical Functioning 22 83.4 17.5 86.8 15.7 
 Role-Physical   22 54.6 39.8 76.1 31.3 
 Bodily Pain 22 49.9 21.3 61.0 20.3 
 General Health 22 51.8 15.2 59.8 14.2 
 Social Functioning   22 75.6 22.0 89.8 15.3 
 Vitality 22 63.4 16.5 70.9 14.5 
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ตารางที ่18 (ตอ) 
 

      ระดับคุณภาพชีวิต  
มิติสุขภาพ N กอนการรักษา หลังการรักษา 

    (คน) Mean s.d. Mean s.d. 
 Role-Emotional 22 59.1 43.6 84.9 26.7 
 Mental Health 22 64.6 19.3 78.2 16.1 
ปวดขา/แขน (Pain in limb)     
 Physical Functioning 19 78.6 19.6 84.5 13.5 
 Role-Physical   19 48.7 37.7 63.2 35.7 
 Bodily Pain 19 52.3 17.9 69.9 20.9 
 General Health 19 50.3 22.5 57.2 22.7 
 Social Functioning   19 79.6 23.3 90.8 14.3 
 Vitality 19 61.3 16.3 67.4 15.4 
 Role-Emotional 19 59.7 39.4 68.4 34.2 
 Mental Health 19 71.4 17.6 78.7 13.4 
ปวดเขา (Gonarthrosis, unspecific)      
 Physical Functioning 11 65.0 30.3 66.8 24.1 
 Role-Physical   11 54.6 33.2 59.1 28.0 
 Bodily Pain 11 44.1 17.7 62.1 11.4 
 General Health 11 50.1 22.0 54.0 24.0 
 Social Functioning   11 78.4 17.8 93.2 11.7 
 Vitality 11 70.0 14.5 75.9 15.3 
 Role-Emotional 11 69.7 43.3 72.7 38.9 
 Mental Health 11 80.7 18.1 74.2 16.8 
ปวดสะโพก/เอว (Pelvic & perineal pain)        
 Physical Functioning 3 71.7 33.3 76.7 32.2 
 Role-Physical   3 58.3 14.4 91.7 14.4 
 Bodily Pain 3 25.3 5.8 44.7 6.4 
 General Health 3 29.0 11.5 35.7 16.0 
 Social Functioning   3 70.8 26.0 91.7 7.2 
 Vitality 3 56.7 11.6 75.0 10.0 
 Role-Emotional 3 77.8 38.5 100.0 0.0 
  Mental Health 3 68.0 8.0 82.7 10.1 
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ตารางที ่18 (ตอ) 
 

      ระดับคุณภาพชีวิต  
มิติสุขภาพ N กอนการรักษา หลังการรักษา 

    (คน) Mean s.d. Mean s.d. 
ปวดตนคอ (Cervicalgia)           
 Physical Functioning 2 100.0 0.0 100.0 0.0 
 Role-Physical   2 50.0 70.7 87.5 17.7 
 Bodily Pain 2 56.5 7.8 84.0 0.0 
 General Health 2 64.5 17.7 69.5 24.8 
 Social Functioning   2 87.5 17.7 93.8 8.8 
 Vitality 2 65.0 0.0 77.5 3.5 
 Role-Emotional 2 50.0 70.7 100.0 0.0 
 Mental Health 2 78.0 2.8 88.0 11.3 
ปวดไมเฉพาะเจาะจง (Pain, unspecific)      
 Physical Functioning 1 70.0 0.0 80.0 0.0 
 Role-Physical   1 100.0 0.0 100.0 0.0 
 Bodily Pain 1 74.0 0.0 80.0 0.0 
 General Health 1 72.0 0.0 77.0 0.0 
 Social Functioning   1 100.0 0.0 100.0 0.0 
 Vitality 1 60.0 0.0 75.0 0.0 
 Role-Emotional 1 100.0 0.0 100.0 0.0 
  Mental Health 1 100.0 0.0 96.0 0.0 
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2.2 ระดับความเจ็บปวด 
 การวัดความเจ็บปวดดวยมาตรวัดความเจ็บปวด เพ่ือติดตามผลการรักษาในเรื่องความ
เจ็บปวด ทําการวัดในกลุมตัวอยางกอนการรักษาดวยการนวดไทย และหลังการรักษาดวยการนวด
ไทยในแตละครั้ง  โดยใหกลุมตัวอยางแปลความรูสึกเจ็บปวดออกมาเปนคะแนน 0 (ไมรูสึก
เจ็บปวด) ถึง 10 (รูสึกเจ็บปวดมากจนรูสึกทนไมได)  
 2.2.1 ระดับความเจ็บปวดของกลุมตัวอยางกอนการรักษา และหลังไดรับการรักษาดวยการ
นวดไทยในแตละคร้ัง  

ผลการติดตามระดับความเจ็บปวดในกลุมตัวอยาง พบวา กอนเขารับการรักษาดวยการ
นวดไทยระดับความเจ็บปวดเฉล่ียในกลุมตัวอยางโดยรวม มีคาเทากับ 5.69 ± 2.03 ภายหลังการ
รักษาดวยการนวดไทย (ครั้งท่ี 1-4) กลุมตัวอยางมีระดับความเจ็บปวดท่ีลดลง ท้ังนี้ภายหลังส้ินสุด
การรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 5 กลุมตัวอยางมีระดับความเจ็บปวดโดยเฉล่ียเทากับ 1.25 ± 
1.46 (ตารางท่ี 19) 

 
ตารางที ่19 ระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยในกลุมตัวอยาง  
 

ครั้งท่ี N ระดับความเจ็บปวด 
 (คน) คาตํ่าสุด คาสูงสุด mean s.d 

กอนการรักษา 97 0.00 10.00 5.69 2.03 
หลังการรักษาครั้งท่ี 1 97 0.00 9.00 3.32 1.97 
หลังการรักษาครั้งท่ี 2 89 0.00 7.00 2.42 1.75 
หลังการรักษาครั้งท่ี 3 83 0.00 6.45 1.99 1.72 
หลังการรักษาครั้งท่ี 4 77 0.00 5.80 1.60 1.58 
หลังการรักษาครั้งท่ี 5 76 0.00 6.00 1.25 1.46 

  
2.2.2 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกอน และหลังการรักษาดวยการนวดไทยในคร้ังที่ 5   

ผลการเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกอนการรักษาดวยการนวดไทยกับระดับความ
เจ็บปวดหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 5 ดวยสถิติทดสอบ paired t-test พบวามีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) โดยคาเฉล่ียระดับความเจ็บปวดภายหลังไดรับการรักษา
ดวยการนวดไทย (1.25 ± 1.46) มีคาต่ํากวาคาเฉล่ียระดับความเจ็บปวดกอนเขารับการรักษา (5.69 
± 2.03) (t = 19.61, df = 75, p < 0.00)  
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สวนที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาดวยการนวดไทยในชวงที่มารับบริการนวดไทยที่
โรงพยาบาลทายาง 

3.1 การรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธีการอื่นๆของกลุมตัวอยาง 
กอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง พบวา ครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยาง (รอยละ 51.55) ไมไดรับการรักษาใดๆมากอน ขณะท่ีเกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง
ไดรับการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธีอ่ืนท่ีไมใชการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง  
(รอยละ 48.45) (ตารางท่ี 20) โดยการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีกลุมตัวอยางไดรับสวนใหญ 
(รอยละ 89.36) เปนการใชยา รองลงมาคือการนวดจากแหลงอ่ืน (รอยละ 14.89) (ตารางท่ี 21) 

ผลการติดตามกลุมตัวอยางในชวงท่ีมารับการรักษาดวยการนวดไทยครั้งท่ี 1-4 ของ
โรงพยาบาลทายาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 62.89, 68.54, 70.24 และ 74.36 
ตามลําดับ) ไมมีการรักษาดวยวิธีการอ่ืนรวมดวย (ตารางท่ี 20) ขณะท่ีกลุมท่ีมีการรักษาอ่ืนๆรวม
ดวยพบวามีการใชยามากกวารอยละ 90 ในชวงท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทยครั้งท่ี 1-4 ของ
โรงพยาบาลทายาง (ตารางท่ี 21) ท้ังนี้การใชการรักษาอ่ืนรวมดวย ในชวงท่ีไดรับการรักษาดวยการ
นวดไทยของโรงพยาบาลทายางมีลักษณะท่ีลดลงหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยของ
โรงพยาบาลทายางอยางตอเนื่อง (ตารางท่ี 21) 

 
ตารางที ่20 การรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธีการอื่น ใๆนกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนตัวอยาง (รอยละ)* 

การรักษา กอนการ
รักษา 

N = 97 

หลังนวด
ครั้งท่ี1 
N = 97 

หลังนวด
ครั้งท่ี2 
N = 89 

หลังนวด
ครั้งท่ี3 
N = 84 

หลังนวด
ครั้งท่ี4 
N = 78 

ไมไดรับการรักษาใดๆ 50 61 61 59 58 
 (51.55) (62.89) (68.54) (70.24) (74.36) 
มีการรักษาอื่นรวมดวย 47 36 28 25 20 
 (48.45) (37.11) (31.46) (29.76) (25.64) 
*รอยละ =  จํานวนตัวอยางท่ีระบุวามีหรือไมมีการรักษาอยางใดอยางหนึ่ง x 100 
                                               จํานวนตัวอยางท้ังหมด 
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ตารางที ่21 ประเภทของการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธีการอื่นในกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนตัวอยาง (รอยละ)** 

ประเภทของการรักษาอื่นๆ กอนการ
รักษา 

N = 47 

หลังนวด
ครั้งท่ี1 
N = 36 

หลังนวด
ครั้งท่ี2 
N = 28 

หลังนวด
ครั้งท่ี3 
N = 25 

หลังนวด
ครั้งท่ี4 
N = 20 

การนวดจากแหลงอื่น 7 1 0 1 0 
 (14.89) (2.77)  (4.00)  
การใชยา 42 35 27 25 20 
 (89.36) (97.22) (96.43) (100.00) (100.00) 
อื่นๆ 3 1 1 1 1 
 (6.38) (2.77) (3.57) (4.00) (5.00) 
ผลรวมของขอมูลท่ีตัวอยางระบุ 52 37 28 27 21 
 (110.60) (102.80) (100.00) (108.00) (105.00) 
**รอยละ =  จํานวนตัวอยางท่ีระบุเลือกประเภทของการรักษานั้นๆ x 100 
                           จํานวนตัวอยางท้ังหมดท่ีมีการใชการรักษาอื่นรวม 

 
3.2 การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยาง 
การติดตามการทํากิจกรรมท่ีสงผลตอการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงประเภทของกิจกรรมออกเปน 2 ประเภท 15 กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก  ไดแก  

1.1 การเคล่ือนไหวท่ีซํ้าซากดวยความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 
ช่ัวโมงขึ้นไป   เชน การทํางานในโรงงานท่ีใชระบบสายพาน รีดผา 

1.2 การเคล่ือนไหวท่ีซํ้าซากดวยการใชอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร เชน แปนพิมพ
และเมาส หรือเครื่องพิมพดีดอยางตอเนื่องเปนเวลานานกวา 4 ช่ัวโมง 

1.3 การใชแรงเพ่ือยกของหนักกวา 25 กิโลกรัม บอยครั้งมากกวา 10 ครั้ง/วัน 
หรือยกหนักกวา 11 กิโลกรัมในระดับต่ํากวาเขา หรือยกสูงกวาไหล หรือยกเม่ือเหยียดแขน 
บอยครั้งมากกวา 25 ครั้ง/วัน 

1.4 การใชแรงเพ่ือผลักหรือดันของท่ีหนักกวา 30 กิโลกรัมไปตามพ้ืน หรือเข็น
รถเข็นท่ีมีของหนักกวา 18 กิโลกรัมเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 
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1.5 การใชแรงเพ่ือหอบ/หนีบส่ิงของหนักมากกวา 1 กิโลกรัมดวยมือแตละขาง 
หรือห้ิวส่ิงของหนัก 4.5 กิโลกรัมโดยใชมือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบ
ของนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

1.6 การใชทาทรงตัวท่ีไมปกติดวยการใชมือท้ังสองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอก
เหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซํ้าซากเปนเวลานานกวา  2 ช่ัวโมง/วัน เชน สอยผลไม จัดของท่ี
อยูบนช้ันสูง 

1.7 การใชทาทรงตวัท่ีไมปกติดวยการนั่งยองหรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 
หรือทํางานท่ีหลังตองงอ คอตองกมเงย      ขอมืองออยางซํ้าซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 
เชน การใชจักรเย็บผา เขียนหนังสือ 

1.8 การทํางานท่ีทําใหเกิดภาระสัมผัสมากดวยการใชมือหรือเขาเสมือนวาเปน
คอนทุบหรือตอกมากกวา 10 ครั้งตอช่ัวโมงอยางตอเนื่องนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งาน
ประทับตรา การใชหัวเขาออกแรงเคล่ือนยายวัสดุส่ิงของ 

1.9 การส่ันสะเทือนจากการใชเครื่องมือท่ีมีการส่ันสะเทือนความถ่ีสูง เชน เล่ือย
ยนต เครื่องเจาะถนน หรือเครื่องมือท่ีคลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาที/วัน  

1.10 การส่ันสะเทือนจากการใชเครื่องมือท่ีมีความถ่ีปานกลาง เชน เล่ือนสายพาน 
เครื่องขัด เครื่องเจียระไนเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

2. กิจกรรมท่ีสงเสริมการรักษาและปองกันการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก ไดแก  
2.1 ลักษณะการเอนตวันอนดวยการเปล่ียนจากทานั่ง แลวคอยๆเอนตัวและ

ตะแคงตัวเขานอน 
2.2 ลักษณะการลุกจากท่ีนอนดวยการตะแคงตัวกอนจะลุกขึ้นนั่ง แลวคอยๆลุก

จากท่ีนอน 
2.3 การบริโภคอาหารประเภทขาวเหนียว หนอไม เครื่องในสัตว ของหมักดอง 

หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
2.4 การบริหารรางกาย เชน บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง 
2.5 การประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อท่ีอักเสบ/หรือกลามเนื้อท่ีปวด 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

79

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําเรื่องการบริหารรางกายและการบริโภค
อาหารในวันท่ีมารับการรักษาจากเจาหนาท่ีแพทยแผนไทยหรือผูทําการวิจัย ซ่ึงความรูท่ีใหแกกลุม
ตัวอยางเปนเรื่องของการบริหารรางกายสําหรับอาการปวดกลามเนื้อแตละประเภท เชน การ
บริหารคอ การบริหารหลัง การบริหารไหล การบริหารเขา เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดนําไปปฏิบัติ
ในชวงเวนระยะของการรักษาดวยการนวดไทย และความรูเรื่องการบริโภคอาหารท่ีควรหลีกเล่ียง
ในผูปวยท่ีมีภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก ผลการติดตามการใหคําแนะนําเรื่องการบริหารรางกาย 
พบวาในกลุมตัวอยางท่ีมารับการรักษาดวยการนวดไทย จํานวนตัวอยาง 97 คน ไมไดรับคําแนะนํา
เรื่องการบริหารรางกายเลยจํานวน 5 คน (รอยละ 5.20) และไดรับคําแนะนําครบ 5 ครั้ง จํานวน 23 
คน (รอยละ 23.70) ไดรับการแนะนําเรื่องการบริหารรางกายโดยเฉล่ีย 3.12 ครั้ง คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.48 ครั้ง ในสวนของการใหคําแนะนําเรื่องการบริโภคอาหาร พบวากลุมตัวอยางไมได
รับคําแนะนําเรื่องการบริโภคอาหารเลยจํานวน 2 คน (รอยละ 2.10) ไดรับคําแนะนําครบ 5 ครั้ง 
จํานวน 29 คน (รอยละ 29.90) กลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําเรื่องการบริโภคอาหารโดยเฉล่ีย 3.37 
ครั้ง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 ครั้ง (ตารางท่ี 22) 

ผลการศึกษาการทํากิจกรรมในประเภทของกิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค
กลามเนื้อและกระดูกในกลุมตัวอยางท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทยจนครบ 5 ครั้ง จํานวน 76 
คน ในชวงกอนการรักษาดวยการนวดไทย พบวา ในกิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมท่ีมีลักษณะของการ
เคล่ือนไหวซํ้าซากดวยความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที ตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป กลุมตัวอยางสวนใหญ 
(รอยละ 44.74) ทํากิจกรรมนี้เปนประจํา และทําเปนบางครั้ง (รอยละ 22.37) (ตารางท่ี 23) ขณะท่ี
กิจกรรมท่ี 1.2 ถึง 1.10 กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาไมมีการทํากิจกรรมเหลานี้ (รอยละ 84.21, 
71.05, 86.84, 67.11, 77.63, 55.26, 82.89, 80.26 และ 97.37 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 24-32)  

การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันในชวงเวนระยะหลังการรักษาดวยการนวดไทยใน
ครั้ง 1-4 พบวา โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวซํ้าซากดวยความถ่ี
มากกวา 2 ครั้ง/นาที ตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป ในลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 22.37) และทําเปน
บางครั้ง (รอยละ 25.33) (ตารางท่ี 23) และมีการทํากิจกรรมท่ีมีทาทางทรงตัวท่ีไมปกติดวยการนั่ง
ยองหรือคุกเขาเปนเวลานานหรือทํางานท่ีหลังตองงอคอตองกมเงยขอมืองออยางซํ้าซากใน
ลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 13.16) และทําเปนบางครั้ง (รอยละ 22.37)  (ตารางท่ี 29) ท้ังนี้ใน
ระหวางท่ีทําการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางมีการงดทํากิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการ
เกิดโรคกลามเนื้อและกระดูกเพ่ิมขึ้น แตบางสวนอาจยังมีการทํากิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงอยูบาง
แตอาจทําเปนบางครั้ง (ตารางท่ี   24-28, 30-32) 
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ผลการศึกษาการทํากิจกรรมในประเภทกิจกรรมท่ีสงเสริมการรักษาและปองกันการเกิด
โรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุมตัวอยางในชวงกอนการรักษาดวยการนวดไทย พบวากลุม
ตัวอยางมีการใชทาทางในการนอนท่ีถูกตองในลักษณะเปนประจํา โดยปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง
ท้ังขณะท่ีเอนตัวลงนอน (รอยละ 60.53) และลุกจากท่ีนอน (รอยละ 72.37)   (ตารางท่ี 33 และ 34) 
ในชวงเวนระยะหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1-4 มีลักษณะของการทํากิจกรรมเปนไป
อยางถูกตองและทําเปนประจําเพ่ิมขึ้นจากชวงกอนการรักษา ท้ังการปฏิบัติตัวขณะท่ีเอนตัวลง
นอน (โดยเฉล่ียรอยละ 78.95) และขณะลุกจากท่ีนอน (โดยเฉล่ียรอยละ 83.22)  (ตารางท่ี 33 และ 
34) ขณะท่ีการบริโภคอาหารในชวงกอนการรักษา สวนใหญกลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหาร
ประเภทขาวเหนียว หนอไม เครื่องในสัตว ของหมักดอง หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงจัดเปน
อาหารแสลงกับโรคกลามเนื้อและกระดูกตามหลักการแพทยแผนไทย แตมักทําเปนบางครั้ง (รอย
ละ 43.42) มากกวาทําเปนประจํา (รอยละ 7.89) (ตารางท่ี 35) โดยในชวงของการรักษาดวยการ
นวดไทยมีการบริโภคอาหารประเภทนี้โดยเฉล่ียลดลง ท้ังนี้ในชวงเวนระยะของการรักษาดวยการ
นวดไทยครั้งท่ี 1-4 สวนใหญกลุมตัวอยางมีการงดหรือไมไดบริโภคอาหารประเภทนี้ (โดยเฉล่ีย
รอยละ 74.34) (ตารางท่ี 35) สวนการประคบ กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีการทําท้ังกอนการรักษา 
(รอยละ84.21) และในชวงเวนระยะหลังการรักษา (โดยเฉล่ียรอยละ 96.05) (ตารางท่ี 37) 

 
ตารางที ่22 การไดรับคําแนะนําในกลุมตัวอยางระหวางทีไ่ดรับการรักษาดวยการนวดไทย 
 

 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวอยางท่ีไดรับคําแนะนําหลังการรักษาดวยการนวดไทย (รอยละ) 
ประเภทของการให

คําแนะนํา ครั้งท่ี1 
N = 97 

ครั้งท่ี2 
N = 88 

ครั้งท่ี3 
N = 82 

ครั้งท่ี4 
N = 75 

ครั้งท่ี5 
N = 72 

การบริหารรางกาย      
     ไมไดรับคําแนะนํา 30 

(30.90) 
23 

(23.70) 
23 

(23.70) 
16 

(16.50) 
19 

(19.60) 
      ไดรับคําแนะนํา 67 

(69.10) 
65 

(67.00) 
59 

(60.80) 
59 

(60.80) 
53 

(54.60) 
      ไดรับคําแนะนําเรื่องบริหารรางกายเฉลี่ย 3.12  ครั้ง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.48 ครั้ง 
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ตารางที ่22 (ตอ) 
 

 
ตารางที ่23 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางการประเภทเคลื่อนไหวที่ซํ้าซากดวยความถี่มากกวา  
  2 คร้ัง/นาที ตั้งแต 2 ชั่วโมงขึ้นไป     
 

 
 
 
 

จํานวนตัวอยางท่ีไดรับคําแนะนําหลังการรักษาดวยการนวดไทย (รอยละ) 
ประเภทของการให

คําแนะนํา ครั้งท่ี1 
N = 97 

ครั้งท่ี2 
N = 88 

ครั้งท่ี3 
N = 82 

ครั้งท่ี4 
N = 75 

ครั้งท่ี5 
N = 72 

การบริโภคอาหาร      
     ไมไดรับคําแนะนํา 21 

(21.60) 
16 

(16.50) 
20 

(20.60) 
14 

(14.40) 
16 

(16.50) 
      ไดรับคําแนะนํา 76 

(78.4) 
72 

(74.20) 
62 

(63.90) 
61 

(62.90) 
56 

(57.70) 
      ไดรับคําแนะนําเรื่องอาหารเฉลี่ย 3.37  ครั้ง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 ครั้ง 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.1 การเคลื่อนไหวซ้ําซาก : เคลื่อนไหวท่ีซ้ําซาก
ดวย 
ความถี่มากกวา 2 ครั้ง/นาที  ต้ังแต 2 ช่ัวโมงข้ึนไป    

76       

     - ไมทํา  25 
(32.89) 

42 
(55.26) 

40 
(52.63) 

34 
(44.74) 

43 
(56.58) 

39.75 
(52.30) 

     - บางครั้ง  17 
(22.37) 

10 
(13.16) 

17 
(22.37) 

28 
(36.84) 

22 
(28.95) 

19.25 
(25.33) 

     - เปนประจํา  34 
(44.74) 

24 
(31.58) 

19 
(25.00) 

14 
(18.42) 

11 
(14.47) 

17.00 
(22.37) 
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ตารางที ่24 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการเคลื่อนไหวที่ซํ้าซากดวยการใชอุปกรณ     
   คอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพดีดอยางตอเนื่องเปนเวลานานกวา 4 ชั่วโมง 
 

 
ตารางที ่25 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการใชแรงเพ่ือยกของหนัก 
 

 
 
 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.2 การเคลื่อนไหวซ้ําซาก : ใชเครื่องคอมพิวเตอร
หรือเครื่องพิมพดีดอยางตอเนื่อง 

76       

     - ไมทํา  64 
(84.21) 

69 
(90.79) 

69 
(90.79) 

73 
(96.05) 

72 
(94.74) 

70.75 
(93.09) 

     - บางครั้ง  4 
(5.26) 

5 
(6.58) 

4 
(5.26) 

1 
(1.32) 

3 
(3.95) 

3.25 
(4.28) 

     - เปนประจํา  8 
(10.53) 

2 
(2.63) 

3 
(3.95) 

2 
(2.63) 

1 
(1.32) 

2.00 
(2.63) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.3 การใชแรง : ยกของหนัก 76       
     - ไมทํา  54 

(71.05) 
62 

(81.58) 
66 

(86.84) 
58 

(76.32) 
63 

(82.89) 
62.25 

(81.91) 
     - บางครั้ง  14 

(18.42) 
9 

(11.84) 
7 

(9.21) 
13 

(17.11) 
9 

(11.84) 
9.50 

(12.50) 
     - เปนประจํา  8 

(10.53) 
5 

(6.58) 
3 

(3.95) 
5 

(6.58) 
4 

(5.26) 
4.25 

(5.59) 
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ตารางที ่26 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการใชแรงเพ่ือผลักหรือดันของหรือเข็น 
  รถเข็น 
 

 
 
ตารางที ่27 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการใชแรงเพ่ือหอบ/หนีบส่ิงของหนัก 
 

 
 
 
 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลีย่ 
1.4 การใชแรง : ผลักหรือดันของท่ีหนัก 76       
     - ไมทํา  66 

(86.84) 
72 

(94.74) 
73 

(96.05) 
71 

(93.42) 
73 

(96.05) 
72.25 

(95.07) 
     - บางครั้ง  8 

(10.53) 
4 

(5.26) 
2 

(2.63) 
4 

(5.26) 
2 

(2.63) 
3.00 

(3.95) 
     - เปนประจํา  2 

(2.63) 
0 1 

(1.32) 
1 

(1.32) 
1 

(1.32) 
1.00 

(1.32) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.5 การใชแรง : หอบ/ห้ิว/หนีบสิ่งของท่ีหนัก 76       
     - ไมทํา  51 

(67.11) 
65 

(85.53) 
64 

(84.21) 
61 

(80.26) 
65 

(85.53) 
63.75 

(83.88) 
     - บางครั้ง  16 

(21.05) 
8 

(10.53) 
8 

(10.53) 
11 

(14.47) 
9 

(11.84) 
9.00 

(11.84) 
     - เปนประจํา  9 

(11.84) 
3 

(3.95) 
4 

(5.26) 
4 

(5.26) 
2 

(2.63) 
3.25 

(4.28) 
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ตารางที ่28 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการใชทาทรงตัวที่ไมปกติดวยการใชมือทั้ง     
 สองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซํ้าซากเปนเวลานาน     
 กวา 2 ชั่วโมง/วัน 
 

 

ตารางที ่29 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการใชทาทรงตัวที่ไมปกติดวยการนั่งยอง        
 หรือคุกเขานานกวา 2 ชั่วโมง/วัน หรือทํางานที่หลังตองงอ คอตองกมเงย      ขอมือ  

 งออยางซํ้าซากเปนเวลานานกวา 2 ชั่วโมง/วัน 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.6 ทาทรงตัวท่ีไมปกติ : ใชมือท้ังสองไวเหนือ
ศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพื่อทํางานเดิม
ซ้ําซาก 

76       

     - ไมทํา  59 
(77.63) 

64 
(84.21) 

66 
(86.84) 

65 
(85.53) 

64 
(84.21) 

64.75 
(85.20) 

     - บางครั้ง  11 
(14.47) 

6 
(7.89) 

6 
(7.89) 

8 
(10.53) 

9 
(11.84) 

7.25 
(9.54) 

     - เปนประจํา  6 
(7.89) 

6 
(7.89) 

4 
(5.26) 

3 
(3.95) 

3 
(3.95) 

4.00 
(5.26) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอนการ หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.7 ทาทรงตัวท่ีไมปกติ : นั่งยองหรือคุกเขา
เปนเวลานานหรือทํางานท่ีหลังตองงอ คอตอง
กมเงย ขอมืองออยางซ้ําซาก 

76       

     - ไมทํา  42 
(55.26) 

47 
(61.84) 

48 
(63.16) 

50 
(65.79) 

51 
(67.11) 

49.00 
(64.47) 

     - บางครั้ง  11 
(14.47) 

15 
(19.74) 

16 
(21.05) 

17 
(22.37) 

20 
(26.32) 

17.00 
(22.37) 

     - เปนประจํา  23 
(30.26) 

14 
(18.42) 

12 
(15.79) 

9 
(11.84) 

5 
(6.58) 

10.00 
(13.16) 
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ตารางที ่30 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการทํางานที่ทําใหเกิดภาระสัมผัสมาก  
 

 
 
ตารางที ่31 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการส่ันสะเทือนจากการใชเคร่ืองมือที่มีการ 

 ส่ันสะเทือนความถี่สูง 
 

 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.8 ภาระสัมผัสมาก : ใชมือหรือเขาเสมือนวาเปน
คอนทุบหรือตอกอยางตอเนื่อง 

76       

     - ไมทํา  63 
(82.89) 

66 
(86.84) 

70 
(92.11) 

72 
(94.74) 

70 
(92.11) 

69.50 
(91.45) 

     - บางครั้ง  5 
(6.58) 

4 
(5.26) 

2 
(2.63) 

0 4 
(5.26) 

3.33 
(4.39) 

     - เปนประจํา  8 
(10.53) 

6 
(7.89) 

0 4 
(5.26) 

2 
(2.63) 

4.00 
(5.26) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.9 การสั่นสะเทือน : ใชเครื่องมือท่ีมีการ
สั่นสะเทือนความถี่สูง 

76       

     - ไมทํา  61 
(80.26) 

65 
(85.53) 

62 
(81.58) 

62 
(81.58) 

61 
(80.26) 

62.50 
(82.24) 

     - บางครั้ง  8 
(10.53) 

5 
(6.58) 

10 
(13.16) 

10 
(13.16) 

11 
(14.47) 

9.00 
(11.84) 

     - เปนประจํา  7 
(9.21) 

6 
(7.89) 

0 4 
(5.26) 

4 
(5.26) 

4.67 
(6.14) 
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ตารางที ่32 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการส่ันสะเทือนจากการใชเคร่ืองมือที่มี 
 ความถี่ปานกลาง 
 

 
 
 
ตารางที ่33 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางในลักษณะการเอนตัวนอน 
 

 
 
 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.10 การสั่นสะเทือน : ใชเครื่องมือท่ีมีความถี่ปาน
กลาง  

76       

     - ไมทํา  74 
(97.37) 

0 0 0 0 0 

     - บางครั้ง  2 
(2.63) 

0 0 0 0 0 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.11 เวลาจะนอนตองเปลี่ยนจากทานั่ง แลวคอยๆ 
เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน 

76       

     - ไมทํา  14 
(18.42) 

3 
(3.95) 

1 
(1.32) 

1 
(1.32) 

1 
(1.32) 

1.50 
(1.97) 

     - บางครั้ง  16 
(21.05) 

16 
(21.05) 

12 
(15.79) 

11 
(14.47) 

5 
(6.58) 

11.00 
(14.47) 

     - เปนประจํา  46 
(60.53) 

57 
(75.00) 

63 
(82.89) 

0 0 60.00 
(78.95) 
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ตารางที ่34 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางในลักษณะการลุกจากที่นอน 
 

 
 
ตารางที ่35 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการบริโภคอาหาร 
 

 
 
 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.12 เวลาลุกจากท่ีนอน ไดใชวิธีตะแคงตัวกอนจะ
ลุกข้ึนนั่ง แลวคอยๆลุกจากท่ีนอน 

76       

     - ไมทํา  13 
(17.11) 

3 
(3.95) 

0 2 
(2.63) 

1 
(1.32) 

2.00 
(2.63) 

     - บางครั้ง  8 
(10.53) 

17 
(22.37) 

12 
(15.79) 

9 
(11.84) 

7 
(9.21) 

11.25 
(14.80) 

     - เปนประจํา  55 
(72.37) 

56 
(73.68) 

64 
(84.21) 

65 
(85.53) 

68 
(89.47) 

63.25 
(83.22) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.13 กินขาวเหนียว หนอไม เครื่องในสัตว ของ
หมักดอง หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 

76       

     - ไมทํา  37 
(48.68) 

53 
(69.74) 

54 
(71.05) 

59 
(77.63) 

60 
(78.95) 

56.50 
(74.34) 

     - บางครั้ง  33 
(43.42) 

20 
(26.32) 

21 
(27.63) 

16 
(21.05) 

14 
(18.42) 

17.75 
(23.36) 

     - เปนประจํา  6 
(7.89) 

3 
(3.95) 

1 
(1.32) 

1 
(1.32) 

2 
(2.63) 

1.75 
(2.30) 
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ตารางที ่36 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการบริหารรางกาย 
 

 
 
ตารางที ่37 การทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางประเภทการประคบ 
 

 
 
 
 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.14 บริหารรางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ 
บริหารเขา บริหารหลัง 

76       

     - ไมทํา  50 
(65.79) 

38 
(50.00) 

34 
(44.74) 

26 
(34.21) 

25 
(32.89) 

30.75 
(40.46) 

     - บางครั้ง  18 
(23.68) 

24 
(31.58) 

26 
(34.21) 

25 
(32.89) 

28 
(36.84) 

25.75 
(33.88) 

     - เปนประจํา  8 
(10.53) 

14 
(18.42) 

16 
(21.05) 

25 
(32.89) 

23 
(30.26) 

19.50 
(25.66) 

  จํานวนตัวอยางท่ีทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา (รอยละ) 
ลักษณะของการทํากิจกรรม N กอน

การ 
หลังการรักษา 

  (คน) รักษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
1.15 ประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อท่ี
อักเสบ/หรือกลามเนื้อท่ีปวด 

76       

     - ไมทํา  64 
(84.21) 

72 
(94.74) 

72 
(94.74) 

74 
(97.37) 

74 
(97.37) 

73.00 
(96.05) 

     - บางครั้ง  10 
(13.16) 

1 
(1.32) 

2 
(2.63) 

0 0 1.50 
(1.97) 

     - เปนประจํา  2 
(2.63) 

3 
(3.95) 

2 
(2.63) 

2 
(2.63) 

2 
(2.63) 

2.25 
(2.96) 
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3.3 อาการขางเคียงที่เกิดจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
การติดตามอาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 

ผูวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางกอนการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งถัดมา ซ่ึงตัวอยางตองคิด
ทบทวนวาภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ีผานมามีความผิดปกติใดเกิดขึน้บาง  

ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1, 2, 3 และ 4 กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมมีความผิดปกติใดๆ (รอยละ 53.61, 61.80, 79.76 และ 89.74 ตามลําดับ) 
(ตารางท่ี 38) ในกลุมท่ีเกิดอาการขางเคียงพบวาสวนใหญเกิดอาการปวด ระบมบริเวณท่ีนวดหลัง
การรักษาในแตละครั้ง (รอยละ 84.40, 88.20, 100.00 และ 62.50 ของอาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด ตามลําดับ) รองลงมาคือเกิดจ้ําเลือดเขียวชํ้า (รอยละ 11.10, 0.00, 0.00 และ 12.50 ของ
อาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ตามลําดับ) ท้ังนี้อาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นมีแนวโนมลดลงภายหลัง
การรักษาดวยการนวดในครั้งถัดมา โดยอาการขางเคียงพบมากท่ีสุด (รอยละ 48.45) ภายหลังการ
นวดในครั้งแรก (ตารางท่ี 38) 

 
ตารางที ่38 ผลขางเคียงที่เกิดจากการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวอยาง (รอยละ)* 
ผลท่ีเกิดข้ึน 

 
หลังการนวด
ครั้งท่ี1 
N = 97 

หลังการนวด
ครั้งท่ี2 
N = 89 

หลังการนวด
ครั้งท่ี3 
N = 84 

หลังการนวด
ครั้งท่ี4 
N = 78 

ไมมีความผิดปกติใดๆ 52 
(53.61) 

55 
(61.80) 

67 
(79.76) 

70 
(89.74) 

มีอาการขางเคียงเกิดข้ึน  
 

45 
(46.39) 

34 
(38.20) 

17 
(20.24) 

8 
(10.26) 

*รอยละ =  จํานวนตัวอยางท่ีระบุวามีหรือไมมีอาการขางเคียงอยางใดอยางหนึ่ง  x 100 
                                           จํานวนตัวอยางท้ังหมด 
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ตารางที ่39 ประเภทของอาการขางเคียงจากการนวดไทยในกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนตัวอยาง (รอยละ)** 
อาการขางเคียง 

 
หลังการนวด
ครั้งท่ี1 
N = 45 

หลังการนวด
ครั้งท่ี2 
N = 34 

หลังการนวด
ครั้งท่ี3 
N = 17 

หลังการนวด
ครั้งท่ี4 
N = 8 

    ปวด/ระบมบริเวณท่ีนวด 38 
(84.40) 

30 
(88.20) 

17 
(100.00) 

5 
(62.50) 

    จ้ําเลือด/เขียวชํ้า 5 
(11.10) 

0 0 1 
(12.50) 

     อื่นๆ 4 
(8.90) 

4 
(11.80) 

0 2 
(25.00) 

ผลรวมของขอมูลท่ีตัวอยางระบุ 47 
(104.40) 

34 
(100.00) 

17 
(100.00) 

8 
(100.00) 

**รอยละ =  จํานวนตัวอยางท่ีระบุเลือกประเภทของอาการขางเคียงนั้นๆ  x 100 
                       จํานวนตัวอยางท้ังหมดท่ีเกิดอาการขางเคียงจากการรักษา 

 
สวนที ่4 ปจจัยดานเพศและอายุกับคุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยางที่มีภาวะโรคกลามเนื้อและ

กระดูก 
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพไดแกปจจัยดานเพศและปจจัยดานอาย ุ เพ่ือทําการ

วิเคราะหในการหาขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในกลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและ
กระดูกท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทย  

ปจจัยดานเพศ 
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 17 คน และกลุม

ตัวอยางเพศหญิง จํานวน 59 คน ดวยสถิติทดสอบ Independent t-test ภายหลังไดรับการนวดไทย
จนครบ 5 ครั้ง พบวา คาเฉล่ียคุณภาพชีวิตของเพศชายและเพศหญิงในแตละมิติสุขภาพมีคาไม
แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางท่ี 40) 
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ตารางที ่ 40 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตดานสุขภาพภายหลังการรักษาดวยการนวดไทย ในกลุม
ตัวอยางเพศชายและหญิง  

 

  คุณภาพชีวิตหลังการรักษา     
มิติสุขภาพ เพศชาย (N = 17) เพศหญิง (N = 59) คา t p-value 

ชวงความเช่ือม่ัน
95% 

  mean s.d. mean s.d.     ตํ่าสุด สูงสุด 
Physical Functioning  89.7 11.8 81.3 19.7 1.7 0.05 -1.6 18.5 
Role-Physical   66.2 33.0 69.1 32.9 -0.3 0.38 -21.0 15.2 
Bodily Pain  67.5 21.0 62.2 18.1 1.0 0.15 -5.0 15.6 
General Health  60.8 20.0 56.3 21.0 0.8 0.22 -6.9 15.9 
Social Functioning  90.4 10.4 88.3 16.6 0.5 0.31 -6.4 10.6 
Vitality  67.6 12.8 72.3 14.7 -1.2 0.12 -12.5 3.2 
Role-Emotional  74.5 36.4 78.5 32.6 -0.4 0.33 -22.4 14.3 
Mental Health  75.3 13.6 80.1 14.6 -1.2 0.12 -12.6 3.1 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ปจจัยดานอาย ุ
ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิต 8 มิติสุขภาพตามแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ของ

กลุมตัวอยางท่ีไดรับการนวดไทยจนครบ 5 ครั้ง จํานวน 76 คน เปรียบเทียบในชวงอายุตางๆ กัน 4 
ชวงอายุ คือ อายุระหวาง 1-40 ป อายุระหวาง 41-50 ป อายุระหวาง 51-60 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป 
พบวา  
  มิติสุขภาพดาน Physical Functioning  

ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Physical Functioning 
ในกลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในแตละชวงอายุมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางท่ี 41) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Physical Functioning ใน
กลุมชวงอายุตางๆ ดวย Welch test พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางท่ี 41) 

ทดสอบเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) ดวยสถิติทดสอบ Dunnett’s 
T3 Test พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิต ิPhysical Functioning ในกลุมชวงอายุท่ีแตกตางกันมีจํานวน 
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2 คู คือ ชวงอายุระหวาง 1-40 ป (คาเฉล่ีย 92.5, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.3) กับชวงอายุ 61 ปขึ้นไป 
(คาเฉล่ีย 66.8, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.5) (p < 0.01, 95%CI 8.7 - 42.6) และ ชวงอายุ 41-50 ป 
(คาเฉล่ีย 90.2, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.5) กับชวงอายุ 61 ปขึ้นไป (p < 0.01, 95% CI 6.1 - 40.7) 
(ตารางท่ี 41) 
 
ตารางที ่ 41  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Physical Functioning ในชวง

อายุตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 10.2 3 72 0.00* 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(Welch test) 7.1 3 38.7 0.00* 

*มีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01     
 

มิติสุขภาพดาน Role-Physical  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Role-Physical ใน

กลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไม
แตกตางกัน (p = 0.29) (ตารางท่ี 42) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Role-Physical ในกลุม
ชวงอายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p = 
0.09) นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิต ิRole-Physical ในแตละ
ชวงอายุมีคาแตกตางกัน (ตารางท่ี 42) 
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ตารางที ่42 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Role-Physical ในชวงอายุตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 

1.3 3 72 0.29 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 2.3   0.09 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
 
มิติสุขภาพดาน Bodily Pain  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Bodily Pain ในกลุม

ชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไม
แตกตางกัน (p = 0.13) (ตารางท่ี 43) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Bodily Pain ในกลุมชวง
อายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p = 0.58) 
นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิต ิBodily Pain ในแตละชวงอายุมี
คาแตกตางกัน (ตารางท่ี 43) 

 
ตารางที ่43 การ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Bodily Pain ในชวงอายุตางกัน  

 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 2.0 3 72 0.13 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 0.7   0.58 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
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มิติสุขภาพดาน General Health  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ General Health ใน

กลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไม
แตกตางกัน (p = 0.77) (ตารางท่ี 44) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ General Health ในกลุม
ชวงอายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p 
=0.15) นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติ General Health ในแต
ละชวงอายุมีคาแตกตางกัน (ตารางท่ี 44) 

 
ตารางที ่44  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน General Health ในชวงอาย ุ 
   ตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 0.4 3 72 0.77 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 1.8   0.15 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
 

มิติสุขภาพดาน Social Functioning  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Social Functioning 

ในกลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคา
ไมแตกตางกัน (p = 0.71) (ตารางท่ี 45) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Social Functioning ใน
กลุมชวงอายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p 
=0.93) นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิต ิSocial Functioning ใน
แตละชวงอายุมีคาแตกตางกัน (ตารางท่ี 45) 
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ตารางที ่ 45 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Social Functioning ในชวง     
อายุตางกัน  

 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 0.5 3 72 0.71 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 0.2   0.93 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
 

มิติสุขภาพดาน Vitality  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Vitality ในกลุมชวง

อายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไมแตกตาง
กัน (p = 0.69) (ตารางท่ี 46) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Vitality ในกลุมชวงอายุ
ตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p = 0.84) นั่น
คือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติ Vitality ในแตละชวงอายุมีคา
แตกตางกัน (ตารางท่ี 46) 

 
ตารางที ่46 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Vitality ในชวงอายุตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 0.5 3 72 0.69 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 0.3   0.84 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
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มิติสุขภาพดาน Role-Emotional  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Role-Emotional ใน

กลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไม
แตกตางกัน (p = 0.45) (ตารางท่ี 47) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Role-Emotional ในกลุม
ชวงอายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p = 
0.47) นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติ Role-Emotional  ในแต
ละชวงอายุมีคาแตกตางกัน (ตารางท่ี 47) 

 
ตารางที ่47 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Role-Emotional ในชวงอาย ุ
                   ตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 0.9 3 72 0.45 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 0.8   0.47 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
 
มิติสุขภาพดาน Mental Health  
ผลการทดสอบความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Mental Health ใน

กลุมชวงอายุตางๆ ดวย Levene test พบวา ความแปรปรวนในทุกชวงอายุของกลุมตัวอยางมีคาไม
แตกตางกัน (p = 0.14) (ตารางท่ี 48) 

เม่ือทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ Mental Health ในกลุม
ชวงอายุตางๆ ดวย ANOVA พบวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในแตละชวงอายุมีคาไมแตกตางกัน (p = 
0.60) นั่นคือ ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะปฏิเสธวาคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตมิติ Mental Health  ในแตละ
ชวงอายุมีคาแตกตางกัน (ตารางท่ี 48) 
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ตารางที ่48  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพดาน Mental Health ในชวงอาย ุ
                    ตางกัน  
 

การทดสอบ คาสถิติ df1 df2 p-value 
ความเทากันของคาความแปรปรวน          
(Levene test) 1.9 3 72 0.14 

ความแตกตางของคาเฉล่ียในกลุมตางๆ 
(ANOVA) 0.6   0.60 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกรายใหม

ท่ีไดรบัการรักษาดวยการนวดไทย ณ งานบริการการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทายาง อ.ทายาง  
จ.เพชรบุร ีระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2549 จํานวนตัวอยาง 97 คน สรุปผลการวิจัยได
ดังนี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

 
กลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูกจํานวน 97 คน มีชวงอายุ 24-82 ป มีลักษณะสวน

ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 78.35) อายุอยูระหวาง 41-50 ป (รอยละ 29.90) ดานสถานภาพสมรส 
สมรสแลว (รอยละ 67.01) สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 43.30) เปนขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 36.08) ใชสิทธิรักษาพยาบาลเบิกตนสังกัดหนวยงานราชการ (รอยละ 
57.73) รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือนระหวาง 1-5,000 บาท (รอยละ 23.71) เฉล่ียเทากับ 11,320.93 
บาท (คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9,679.19 บาท)  

เกินกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางไมมีโรคประจําตัวใดๆท้ังส้ิน (รอยละ 58.80) โรค
ประจําตัวท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 42.50 ของกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลโรค
ประจําตัว) และ โรคเบาหวาน (รอยละ 20.00 ของกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลโรคประจําตัว)  

สวนใหญรอยละ 29.90 มีอาการปวดหลัง (Dorsalgia, unspecific) และรอยละ 26.80 มี
อาการปวดบาหรือไหล (Other shoulder lesion)  
 ในการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกโดยรวม กลุมตัวอยางไดรับการนวดตัวเปนหลัก 
(รอยละ 95.57) รวมกับการประคบ (รอยละ 81.83) และนวดฝาเทา (รอยละ 19.47)  
 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและระดับความเจ็บปวด 
 ในการประเมินระดับสุขภาพดวยตนเองของกลุมตัวอยางกอนการรักษาดวยการนวดไทย 
สวนใหญ (รอยละ 40.79) กลุมตัวอยางมีสุขภาพเหมือนเดิม  ซ่ึงเม่ือวัดคุณภาพชีวิตดวยแบบสํารวจ
สุขภาพ SF-36 พบวา  
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กอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางจํานวน 97 คนมีคุณภาพชีวิตเฉล่ีย
สูงสุด คือ มิติ Physical Functioning (80.1 ± 20.1) และมิติ Social Functioning (77.7 ± 21.9) มี
ระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือมิติ Bodily Pain (47.2 ± 18.7) และมิติ Role-Physical (47.9 ± 
37.1) จํานวนรอยละของผูท่ีไดคะแนนต่ําสุดเปน 0 คะแนน (% Floor) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-
Emotional (26.8%) และมิติ Role-Physical (22.7%) จํานวนรอยละของผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปน 
100 คะแนน (% Ceiling) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-Emotional (26.8%) และมิติ Social Functioning 
(39.2%)  
 ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยาง จํานวน 85 คนมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ีย
สูงสุด คือมิติ Social Functioning (88.8 ± 15.2) และมิติ Physical Functioning (84.1 ± 17.8) มี
ระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําสุดคือมิติ General Health (57.4 ± 20.7) และมิติ Bodily Pain (63.6 ± 
19.7) จํานวนรอยละของผูท่ีไดคะแนนต่ําสุดเปน 0 คะแนน (% Floor) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-
Physical (9.3%) และมิติ Role-Emotional (8.2%) จํานวนรอยละของผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปน 100 
คะแนน (% Ceiling) มีมากท่ีสุดคือมิติ Role-Emotional (53.6%) และมิติ Social Functioning 
(48.5%)  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางกอนการรักษากับหลังการรักษาดวยการนวด
ไทยจนครบ 5 ครั้ง  จํานวน 76 คน พบวา คุณภาพชีวิตกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกมิติสุขภาพของแบบสํารวจสุขภาพ SF-
36 

ขณะท่ีในกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน ท่ีไดรับการนวดไทยไมครบท้ัง 5 ครั้ง คุณภาพชีวิต
ของกลุมตัวอยางของการนวดครั้งสุดทายใน 8 มิติสุขภาพมีคาสูงกวากอนไดรับการรักษา แตท้ังนี้
ไมไดทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตกอนการรักษา และหลังการรักษาดวยการนวดไทย
เนื่องจากจํานวนตัวอยางมีไมเพียงพอ จึงไมสามารถสรุปไดวาคุณภาพชีวิตมีความแตกตางกันทาง
สถิติ 

 
 ระดับความเจ็บปวด 
กอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทย ระดับความเจ็บปวดเฉล่ียในกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะ

โรคกลามเนื้อและกระดูกโดยรวมมีคาเทากับ 5.69 ± 2.03 ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยใน
แตละครั้ง (ครั้งท่ี 1-4) ระดับความเจ็บปวดโดยเฉล่ียในกลุมตัวอยางมีคาลดลงตามลําดับ เม่ือ
ส้ินสุดการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 5 ระดับความเจ็บปวดโดยเฉล่ียเทากับ 1.25 ± 1.46 จาก
การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกอนการรักษาดวยการนวดไทย กับระดับความเจ็บปวดหลัง
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การรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 5 พบวาระดับความเจ็บปวดมีความแตกตางกันอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.00) โดยระดับความเจ็บปวดภายหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยมี
คาต่ํากวากอนไดรับการรักษา  

กอนเขารับการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายางประมาณ 1 สัปดาห 
ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางไมไดรับการรักษาใดๆ (รอยละ 51.55) ขณะท่ีในกลุมท่ีมีการ
รักษาอ่ืนๆ รวมดวย (รอยละ 48.50) สวนใหญเปนการใชยา (รอยละ 43.30 ของรักษาดวยวิธีอ่ืน) 
รองลงมาเปนการนวดจากแหลงอ่ืน (รอยละ 7.20 ของรักษาดวยวิธีอ่ืน) ในระหวางท่ีกลุมตัวอยาง
ไดรับการนวดไทยของโรงพยาบาลทายางครั้งท่ี 1-4 สวนใหญกลุมตัวอยางไมไดรับการรักษารวม
ใดๆ  

ในการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวจากผูนวด
หรือผูวิจัยในวันท่ีมารับการรักษา โดยกลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําเรื่องการบริหารรางกายโดย
เฉล่ีย 3.12 ครั้ง (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.48 ครั้ง) และไดรับคําแนะนําเรื่องการบริโภคอาหารโดย
เฉล่ีย 3.37 ครั้ง (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 ครั้ง)  

การติดตามการทํากิจกรรมในกลุมตัวอยางท่ีอาจสงผลตอการรักษาโรคกลามเนื้อและ
กระดูก พบวาการทํากิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูกของกลุม
ตัวอยางในชวงกอนการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว
ซํ้าซากดวยความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที ตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป ในลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 
44.74) และทําเปนบางครั้ง (รอยละ 22.37)  การทํากิจกรรมในชวงเวนระยะของการนวดในแตละ
ครั้ง กลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวซํ้าซากดวยความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที ตั้งแต 
2 ช่ัวโมงขึ้นไป ในลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 22.37) และทําเปนบางครั้ง (รอยละ 25.33)  
และมีการทํากิจกรรมท่ีมีทาทางทรงตัวท่ีไมปกติดวยการนั่งยองหรือคุกเขาเปนเวลานานหรือ
ทํางานท่ีหลังตองงอคอตองกมเงยขอมืองออยางซํ้าซากในลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 13.16) 
และทําเปนบางครั้ง (รอยละ 22.37)   

การทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการรักษาหรือปองกันการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก ของกลุม
ตัวอยางในชวงกอนการรักษา กลุมตัวอยางมีการใชทาทางในการนอนท่ีถูกตองเปนประจําอยูแลว 
โดยปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองท้ังขณะท่ีเอนตัวลงนอนและลุกจากท่ีนอน (รอยละ 46 และ 55 
ตามลําดับ) ในการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง มีการบริโภคอาหารประเภทขาวเหนียว หนอไม 
เครื่องในสัตว ของหมักดอง หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ในลักษณะเปนบางครั้งและเปนประจํา  
(รอยละ 33 และ 6  ตามลําดับ)  
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ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1, 2, 3 และ 4 กลุมตัวอยางสวนใหญไมมี
ความผิดปกติใดๆ (รอยละ 53.61, 61.80, 79.76 และ 89.74 ตามลําดับ) อาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นพบ
มากท่ีสุด (รอยละ 48.45) ภายหลังการนวดในครั้งแรก โดยมีแนวโนมของการเกิดอาการขางเคียงท่ี
ลดลงหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งถัดมา ลักษณะของอาการขางเคียงท่ีพบภายหลังการ
นวดครั้งท่ี 1 – 4 สวนใหญเกิดอาการปวดระบมบริเวณท่ีนวด รองลงมาคือเกิดจ้ําเลือดเขียวชํ้า  

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคือปจจัยดานเพศและอายุ ซ่ึงในการศึกษานี้คุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกในเพศชายและเพศหญิงภายหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไมมี
ความแตกตางกันในทุกมิติสุขภาพของแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ขณะท่ีในการศึกษาปจจัยดาน
อายุมีผลตอคุณภาพชีวิตในมิติ Physical Functioning ในกลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุตางกัน คาเฉล่ีย
คุณภาพชีวิตในมิติ Physical Functioning มีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.00) โดยท่ีคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในชวงอายุ 1-40 ป ตางจากคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในชวงอายุ 61 ป
ขึ้นไป และคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในชวงอายุ 41-50 ป ตางจากคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในชวงอายุ 61 ป
ขึ้นไป  
 

อภิปรายผล 
 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพผูปวยโรคกลามเนื้อและกระดูกของโรงพยาบาลทายาง 
จากการประมาณกลุมตัวอยาง 100 คน ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากตัวอยางจํานวน 97 คน 
อภิปรายผลไดดังตอไปนี ้
 
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูก 

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้เปนผูปวยรายใหมโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีมารักษา
ดวยการนวดไทยท่ีงานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทายางโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนด
ในการเลือก ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสัดสวน
เพศหญิงตอเพศชายเทากับ 3.6 : 1 ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2547 ท่ีพบวา
การเกิดโรคกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริมมีสัดสวนเพศหญิงตอเพศชายเทากับ 2:1 (อัตรา
การเจ็บปวยกลุมโรคหลัก จําแนกตามกลุมโรคและเพศ จังหวัดเพชรบุรี 2547) นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ ซ่ึงอายุท่ีสูงขึ้นมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะโรคเรื้อรัง (Chronic 
conditions) และภาวะไรความสามารถ (Disabling conditions) เชน  โรคขออักเสบ (Arthritis) 
(Ethgen and Reginster 2003 : 1-3) ท้ังนี้เพราะการเกิดความเส่ือมของรางกาย (Ageing) เปนไปเม่ือ
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อายุเพ่ิมมากขึ้น ระบบกลามเนื้อและกระดูกในภาวะ ageing พบวามวลกระดูกจะลดลงทําใหอาจ
เกิดกระดูกหักไดมากขึ้น กระดูกออนผิวขอ (Articular cartilage) จะเริ่มปรับงอไมได และมี
แนวโนมของการสะสมแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเอ็นยึดและ
เสนเอ็นจะสูญเสียความแข็งแรง (Strength) ความสามารถในการยืดหยุน (Elasticity) และ
ความสามารถในการฟนฟูตัวเอง (Regeneration) ในกลามเนื้อพบวามีมวลกลามเนื้อท่ีลดลง ผลของ
ความเส่ือมท่ีเกิดขึ้นนี้จึงนําไปสูภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูกได  (Ageing and the 
Musculoskelatal 2007) ความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูกนอกจากจะพบไดจากความ
เส่ือมของรางกายแลว ยังเกิดไดจากการทํางานหรือการทํากิจวัตรประจําวัน โดยลักษณะของการ
ทํางานท่ีอยูกับท่ี จนทําใหเกิดความลาและความเจ็บปวดเฉพาะท่ี หากทํางานซํ้าเดิมเชนเดียวกันนี้
ทุกๆวันเปนระยะเวลานาน อาจเกิดเปนความเจ็บปวดถาวร และเกิดความเส่ือมของกลามเนื้อนั้นๆ 
ไปจนถึงขอตอ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่ืนๆท่ีอยูใกลเคียง หรือท่ีเรียกโดยรวมวา ความผิดปกติของระบบ
กลามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal disorders, MSDs) ซ่ึงมีความสัมพันธกับความเส่ียงตอโรค
ขออักเสบ (Arthritis) การอักเสบของเอ็นหรือปลอกหุมเอ็น (Tendinitis/Peritendinitis) การอักเสบ
ของสวนท่ีติดหรือเช่ือมตอกับเอ็น โรคขอเส่ือมเรื้อรัง (Arthrosis) กลามเนื้อเกร็งและเจ็บปวด โรค
หมองรองกระดูกสันหลัง (สสิธร เทพตระการพร 2542 : 109-122 ) โดยลักษณะภาวะโรค
กลามเนื้อและกระดูกท่ีพบในกลุมตัวอยางคาดวามีสาเหตุมาจากท้ัง 2 ปจจัย คือ เกิดจากความเส่ือม
ของรางกายเนื่องจากอายุขัย และเนื่องจากการทํางาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 36.08) มีสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลจากหนวยงานตนสังกัด (รอยละ 57.73) 
ซ่ึงอาชีพขาราชการอาจเขาถึงบริการแพทยแผนไทยไดมากกวาเนื่องจากการนวดไทยเพ่ือการรักษา
สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได กลุมท่ีใชสิทธิรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(รอยละ 25.77) ในการเขารับการรักษาดวยการแพทยแผนไทยตองไดรับการสงตัวจากแพทยแผน
ปจจุบันกอน  ท้ังนี้พฤติกรรมการเสาะหาการดูแลสุขภาพในผูปวย (Coping strategies) และ
ปฏิสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยอาจมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงท้ังสองปจจัยนี้มีความแตกตางกัน
ระหวางในเพศชายและเพศหญิง โดยมีอิทธิพลสําคัญตอการรายงานความเจ็บปวดและการใช
บริการสุขภาพเพ่ือการรักษาอาการเจ็บปวด (Verbrugge 1985; Verbrugge and Ascione 1987; 
Hurwicz and Berkanovic 1991; Robinson et al 2000 quoted in Bingefors and Isacson 2004 : 450)  
 กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงมีสถานภาพสมรสอาจตองทําท้ังงานบานและประกอบอาชีพ 
ทําใหไมมีเวลาพักผอนและออกกําลังกาย จึงเกิดภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก ในการศึกษาของ 
ประเทศเนเธอรแลนด (Sprangers et al 2000 : 895-907) ผูสูงอายุ เพศหญิง การไดรับการศึกษาต่ํา 
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การไมไดอยูกับคูสมรส และการมีปจจัยของโรครวมอยางนอย 1 โรค พบวามีคุณภาพชีวิตในระดับ
ต่ํา ในการศึกษาเชิงระบาดวิทยาของ Bingefors and Isacson (2004) ประเทศสวีเดนพบวาเพศหญิง
มีคุณภาพชีวิตต่ํากวาเพศชายในทุกมิติสุขภาพของแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 ซ่ึงความแตกตางอาจ
เนื่องมาจากพฤติกรรม และความเจ็บปวด โดยความเจ็บปวดเปนผลท่ีตามมาจากการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีแยลงท้ังในเพศชายและเพศหญิง เม่ือตัดปจจัยเรื่องความเจ็บปวดออกไป พบวามิติสุขภาพดาน 
Physical Functioning และมิติสุขภาพดาน Role Physical Function ในเพศชายและเพศหญิงไม
แตกตางกัน  
 ในการศึกษาครั้งนี้แมวากลุมตัวอยางมีการแสดงอาการปวดท่ีแตกตางกันของอวัยวะตางๆ 
แตกลุมตัวอยางไดรับการรักษาดวยการนวดพ้ืนฐานท้ังตัว (รอยละ 95.57) เพ่ือผอนคลายกลามเนื้อ 
เพ่ิมการไหลเวียนโลหิตและกระตุนจุดสัญญาณของการรักษา ยกเวนบางกรณีทําการนวดพ้ืนฐาน
และกระตุนจุดสัญญาณเฉพาะบางสวนซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางถึง
เหตุผลของการเลือกใชบริการนวดเฉพาะท่ี เนื่องจากอัตราคาบริการนวดเฉพาะท่ีมีราคาถูกกวาการ
นวดตัว หรือผูมารับบริการแจงวามีเวลาในการรับการรักษาท่ีจํากัด นอกจากการรักษาดวยการนวด
แลวกลุมตัวอยางสวนใหญจะไดรับการประคบสมุนไพรรวมดวย (รอยละ 81.83) เนื่องจากการ
ประคบหลังการนวดดวยลูกประคบสมุนไพรท่ีมีความรอนจะชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย ลด
อาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการติดขัดของขอตอ (กัญจนา ดี
วิเศษ 2544 : 309) โดยสามารถใหการประคบสมุนไพรในตัวอยางท่ีมีอาการของโรคกลามเนื้อและ
กระดูกทุกประเภท ยกเวนในกลุมตัวอยางท่ีมีอาการปวดไมเฉพาะเจาะจงไมไดรับการประคบ
สมุนไพรเนื่องจากมีประวัติการแพลูกประคบ สวนบริการนวดฝาเทา (รอยละ 19.47) กลุมตัวอยาง
อาจไดรับกอนหรือหลังจากการนวดตัว ซ่ึงการนวดเทาดวยการกดและเนนจุดตางๆบนฝาเทา  เช่ือ
วาเปนการกระตุนการทํางานของระบบตางๆในรางกาย (กัญจนา ดีวิเศษ 2544 :274-275) ท้ังนี้กลุม
ตัวอยางท่ีมีอาการปวดแขนหรือขา ปวดเขา ปวดบาหรือไหล และปวดหลังก็ไดรับการนวดฝาเทา
รวมดวย  
 
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและระดับความเจ็บปวด 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในกลุมตัวอยางดวยแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 กลุม

ตัวอยางประมาณรอยละ 50 ประเมินระดับสุขภาพของตนเองมีระดับไมเปล่ียนแปลงจากปท่ีผาน
มา กอนไดรับการรักษาดวยการนวดไทย และรอยละ 60 ประเมินวาระดับสุขภาพของตนเอง
ภายหลังการรักษาดวยการนวดไทยอยูในระดับท่ีดีกวาหรือระดับเดียวกับปท่ีผานมา  
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ในการศึกษาเชิงระบาดวิทยาของประเทศสเปน วัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพดวยแบบ
สํารวจสุขภาพ SF-12 ในผูใหญท่ีมีปญหาดานความเจ็บปวด พบวาในคนท่ีเปนโรครูมาตอยด 
(Rheumatoid arthritis) โรคปวดหลังสวนลาง (Low back pain) โรคขอเขาเส่ือม (Knee 
osteoarthritis) มีระดับคุณภาพชีวิตต่ําในมิติสุขภาพดานรางกาย (Physical Functioning, Role 
Physical, Bodily Pain และ General Health) แตคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพดานจิตใจไมลดลง 
(Vitality, Social Functioning, Role Emotional และ Mental Health) (Carmona et al 2001)  
ประเทศสกอตแลนด วิเคราะหผลกระทบจากความเจ็บปวดชนิดเรื้อรังในชุมชน พบวา ความ
เจ็บปวดชนิดเรื้อรัง (Chronic pain) มีความสัมพันธกับการมีสุขภาพท่ีแยลงในทุกมิติสุขภาพของ
แบบสํารวจสุขภาพ SF-36 (Smith et al 2001) 

ผลการศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะโรคกลามเนื้อ และ
กระดูกโดยรวม กอนการรักษาดวยการนวดไทยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียสูงสุด
ในมิติ Physical Functioning (80.1 ± 20.1) รองลงมาคือมิต ิSocial Functioning (77.7 ± 21.9) แสดง
วากลุมตัวอยางไมมีปญหาในการทํากิจกรรมตางๆทางรางกายแมวาตองใชแรงอยางมาก และ
สามารถดําเนินกิจกรรมทางสังคมไดตามปกต ิโดยไมมีผลกระทบตอรางกายและอารมณ แตกลุม
ตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําท่ีสุดในมิติ Bodily Pain  (47.2 ± 18.7) รองลงมาคือมิติ Role-
Physical (47.9 ± 37.1) แสดงวากลุมตัวอยางแมจะสามารถทํากิจกรรมตางๆไดแตก็มีความเจบ็ปวด
อยางมากทําใหมีปญหากับการทํางานหรือการทํากิจกรรมประจําวันอันเนื่องจากสุขภาพรางกายท่ี
ไมเอ้ืออํานวย  

ภายหลังจากการเขารับการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
ในมิติตางๆมีคาเฉล่ียสูงขึ้น โดยมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียสูงสุดในมิติ Social Functioning (88.8 ± 
15.2) รองลงมาคือมิติ Physical Functioning (84.1 ± 17.8) และมีระดับคุณภาพชีวิตเฉล่ียต่ําสุดใน
มิติ General Health (57.4 ± 20.7) รองลงมาคือมิติ Bodily Pain (63.6 ± 19.7) การเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตกอนและหลังการรักษาดวยการนวดไทยจนครบ 5 ครั้ง ระดับคุณภาพชีวิตมีความ
แตกตางกัน (p<0.01) ในทุกมิติสุขภาพ โดยระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและ
กระดูกภายหลังไดรับการรักษาดวยการนวดไทยมีคาสูงกวากอนไดรับรักษา ซ่ึงมิติสุขภาพท่ี
เปล่ียนแปลงสูงสุดหลังการรักษาดวยการนวดไทยคือมิติสุขภาพ Bodily Pain โดยมีคาเฉล่ีย
คุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นเทากับ 16.3 แสดงวาการนวดไทยมีผลตอการความเจ็บปวดของกลุมตัวอยาง
จากท่ีเจ็บปวดมากและทําใหเกิดปญหาตอการทําส่ิงตางๆ เม่ือไดรับการนวดอยางตอเนื่องมีผลตอ
ความเจ็บปวดลดลงและทําใหไมมีปญหาตอการทํางาน ซ่ึงผลของการนวดตอความเจ็บปวดท่ี
ลดลงตามทฤษฎีควบคุมประต ู(Gate Control Theory) อธิบายวาการนวดมีผลยับยั้งการทํางานของ
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เซลลที (Transmissin cell หรือ Trigger cell) เม่ือเซลลทีถูกยับยั้งทําใหไมมีกระแสนําความรูสึก
เจ็บปวดขึ้นสูสมอง เรียกวาประตูปด นอกจากนี้การนวดมีผลตอการเปล่ียนแปลงของระบบ
ประสาทในผูปวยใหเปล่ียนจากระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic nervous system) ไปเปน
ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous system) โดยท่ีระบบปราะสาทซิมพาเธ
ติกมีบทบาทตอรางกายใหเกิดการเคล่ือนไหว เม่ืออยูภายใตภาวะเครียด ระบบประสาทสวนนี้ทํา
ใหเกิดการตอบสนองแบบ “Fight-or-flight response” ทําใหหัวใจเตนเร็วและอัตราการหายใจ
สูงขึ้น หลอดเลือดตีบแคบลง และกลามเนื้อหดตัว ขณะท่ีระบบประสาทพาราซิมพาเธติกมีบทบาท
ตอการตอบสนองท่ีเรียกวา “Rest and digest response” ทําใหอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการ
หายใจชาลง หลอดเลือดขยายตัวและเพ่ิมการทํางานของระบบยอยอาหาร (National Center for 
Complementary and Alternative Medicine 2006 : 6) 

 
ระดับความเจ็บปวด 
ในการศึกษาครั้งนี้พบวาผลการเปรียบเทียบความเจ็บปวดกอนและหลังไดรับการรักษา

ดวยการนวดไทยในกลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูก ความเจ็บปวดภายหลังการรักษาดวย
การนวดไทยมีระดับท่ีลดลงกวากอนไดรับการรักษา (p < 0.05) ซ่ึงความเจ็บปวดท่ีลดลงภายหลัง
การรักษาดวยการนวดไทยนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของวิจิตรา กุสุมภ (2532) ท่ีติดตามผลของ
ความเจ็บปวดหลังการนวดโดยศึกษาผลของการกดจุดและการนวดในผูปวยปวดหลังสวนลางไม
โอเฟเชียลเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับการรักษาทางยาจากแพทย จํานวน 40 ราย พบวาระดับความ
เจ็บปวดภายหลังไดรับการกดจุดและนวดต่ํากวากอนไดรับการกดจุดและนวด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.001) ระดับความเจ็บปวดของกลุมท่ีไดรับการกดจุดและนวดต่ํากวากลุมท่ีไดรับการ
รักษาทางยาจากแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01)  เชนเดียวกับการศึกษาในกลุมตัวอยาง
โรคปวดหลังเนื่องมาจากจุดไมโอเฟเชียลท่ีทําการรักษาดวยการนวดแผนไทยเปรียบเทียบกับกลุม
ท่ีไดรับการนวดแบบสวีดิช พบวาระดับความเจ็บปวดท่ีประเมินจากมาตรวัดความเจ็บปวดในท้ัง
สองกลุมมีคาลดลงเกินกวาครึ่งหนึ่งภายหลังการรักษาในสัปดาหท่ี 3 จนถึงภายหลังส้ินสุดการ
รักษา 1 เดือน (p < 0.05) โดยความเจ็บปวดในตัวอยางท้ัง 2 กลุมไมมีความแตกตางกัน (Uraiwan et 
al. 2005: 298-309)  และการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเปนโรคปวดหลังสวนลางชนิดเรื้อรัง ไดรับ
การรักษาดวยการนวดไทยเปรียบเทียบกับการรักษาดวยการเคล่ือนไหวขอ (Joint mobilization) 
พบวาระดับความเจ็บปวดท่ีวัดจากมาตรวัดความเจ็บปวดมีคาลดลงหลังการรักษาในท้ังสองกลุม
เชนเดียวกัน โดยกลุมท่ีไดรับการนวดไทยพบความเจ็บปวดท่ีนอยกวากลุมท่ีทําการรักษาดวยการ
เคล่ือนไหวขอ (Surussawadi et al. 2005) และการศึกษาของอรสา กาฬรัตน (2545) ทดสอบผลของ
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การนวดแผนไทยตอการปวดขอในผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม จํานวน 30 ราย ท่ีมารับการตรวจรักษา
ท่ีหองตรวจแผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบกลุมท่ีไดรับการ
นวดแผนไทยเปนเวลา 30 นาที จํานวน 15 ราย และกลุมท่ีไมไดรับการนวดแผนไทยจํานวน 15 
ราย พบวาผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือมภายหลังไดรับการนวดแผนไทยมีการปวดขอลดลงมากกวากอน
ไดรับการนวดแผนไทย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือมกลุมท่ี
ไดรับการนวดแผนไทยมีการปวดขอลดลงมากกวากลุมท่ีไมไดรับการนวดแผนไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาดวยการนวดไทย 
 การรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยวิธีการอื่นๆ 
 ในชวงของการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายางใน
กลุมตัวอยาง ผลการติดตามผลการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1-4 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ
(มากกวารอยละ 60) ไมไดรับการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆรวมกับการรักษาดวยการนวดไทยของ
โรงพยาบาลทายาง ในกลุมท่ีมีการรักษาดวยวิธีอ่ืนขณะท่ีไดรับการรักษาดวยการนวดไทยของ
โรงพยาบาลทายาง พบวาหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1 กลุมตัวอยางมีการใชการรักษา
ดวยวิธีอ่ืนรวมดวยสูงสุด (รอยละ 37.11) โดยมีการรักษาดวยวิธีอ่ืนในกลุมตัวอยางลดลงหลังการ
นวดไทยของโรงพยาบาลทายางในครั้งถัดมา สําหรับการรักษาอ่ืนๆท่ีกลุมตัวอยางไดรับสวนใหญ
เปนการใชยา โดยมีการใชยาสูงสุดหลังการรักษาดวยการนวดไทยในครั้งท่ี 1(รอยละ 97.22 ของ
การรักษาดวยวิธีอ่ืน) พบวาประเภทของยาท่ีกลุมตัวอยางใช  กลุมตัวอยางมีการใชยาทาเฉพาะท่ี
เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย มีการใชยารักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีไดรับจากแพทยแผน
ปจจุบัน นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีการใชยาท่ีซ้ือจากรานขายยาและการใชยานวดสมุนไพรเพ่ือ
บรรเทาอาการปวดเม่ือย 
 
 การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวัน 
 การรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกในกลุมตัวอยางดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทา
ยาง ทําการวัดผลการรักษาดวยการประเมินคุณภาพชีวิตและความรูสึกเจ็บปวด ท้ังนี้ในชวงของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้การประเมินผลการรักษาในกลุมตัวอยางอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยดาน
การทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันท่ีสัมพันธกับการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก ผลการติดตาม
กลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคกลามเนื้อและ
กระดูกในชวงของการรักษาพบวา กลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวซํ้าซากดวย
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ความถ่ีมากกวา 2 ครั้ง/นาที ตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป ในลักษณะทําประจํารอยละ 22.37 และทําเปน
บางครั้งรอยละ 25.33 โดยกิจกรรมนี้มีความสัมพันธกับการเกิดความผิดปกติของกลามเนื้อและ
กระดูกในสวน คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก ขา/เขา/ขอเทา (กิตติ อินทรานนท 2548 
: 259-261) และกลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมท่ีมีทาทางทรงตัวท่ีไมปกติดวยการนั่งยองหรือคุกเขา
นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือทํางานท่ีหลังตองงอ คอตองกมเงย      ขอมืองออยางซํ้าซากเปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน ในลักษณะทําเปนประจํารอยละ 13.16 และทําเปนบางครั้งรอยละ 
22.37 โดยกิจกรรมนี้มีความสัมพันธกับการเกิดความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกในสวนของ 
คอ/ไหล มือ/ขอมือ/แขน หลัง/เอว/สะโพก (กิตต ิอินทรานนท 2548 : 259-261) 

 ท้ังนี้ในระหวางทําการรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางมีการงดการทํา
กิจกรรมท่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูกเพ่ิมขึ้น  โดยในชวงการรักษากลุม
ตัวอยางไดรับคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัว รวมท้ังการบริหารรางกายและการบริโภคอาหารจากผู
นวดหรือผูวิจัย ในการทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการรักษาหรือปองกันการเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก 
พบวาในชวงกอนการรักษากลุมตัวอยางมีการใชทาทางการนอนท่ีถูกตองท้ังขณะท่ีเอนตัวลงนอน
และลุกจากท่ีนอนในลักษณะท่ีทําเปนประจํา (รอยละ 46 และ 55 ตามลําดับ) โดยในชวงของการ
รักษามีแนวโนมของการปฏิบัติตัวในเรื่องการใชทาทางการนอนท่ีถูกตองเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีการ
บริโภคอาหาร พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหารประเภทขาวเหนียว 
หนอไม เครื่องในสัตว ของหมักดอง หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ในลักษณะเปนบางครั้งและ
เปนประจํา  (รอยละ 33 และ 6  ตามลําดับ) ซ่ึงอาหารเหลานี้จัดเปนอาหารแสลงกับโรคกลามเนื้อ
และกระดูกตามหลักการแพทยแผนไทย(กัญจนา ดีวิเศษ, บรรณาธิการ 2544 : 183)  สวนการ
ประคบสวนใหญของกลุมตัวอยางไมมีการทํา (รอยละ 64) 

สรุปไดวาการใหความรูแกกลุมตัวอยางเปนผลดีตอการรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูก 
เนื่องจากชวยใหกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมเพ่ือลดปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค
กลามเนื้อและกระดูก และหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารบางประเภทท่ีไมเปนผลดีตอการรักษา ซ่ึง
ผลการศึกษาของ Furlan et.al ใหการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ โดย Furlan et.al (2003 : 151-166) 
พบวา การรักษาดวยการนวดเปนประโยชนตอผูปวยท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางแบบไม
เฉพาะเจาะจงท่ีมีอาการกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการนวดชวยในการปรับปรุงอาการและการ
ทํางานของอวัยวะใหดีขึ้น โดยเฉพาะเม่ือใหรวมกับคําแนะนําและการบริหารรางกาย และพบวา
การนวดยังสงผลตอการักษาในระยะยาว (อยางนอย 1 ปหลังส้ินสุดการรักษา)  
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ผลขางเคียงจากการรักษาดวยการนวด 
 ผลขางเคียงจากการรักษาดวยการนวดไทย ทําใหเกิดอาการปวดหรือระบมบริเวณท่ีนวด 
จ้ําเลือดหรือเขียวชํ้า  ซ่ึงอาการเหลานี้จะหายไปไดเองภายหลังการรักษาดวยการนวด 1-2 วัน แต
ในบางคนอาจใชยาเพ่ือบรรเทาอาการปวดระบม โดยอาการปวด/ระบมท่ีพบนี้มักพบในชวงแรก 
ผลขางเคียงท่ีเกิดจากการนวดไทยท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ คลายคลึงกับผลขางเคียงจากการนวด
แบบสวีดิชในการศึกษาของ Cambron ซ่ึงพบวาการระบมเกิดขึ้นภายหลังการนวดภายใน 12 
ช่ัวโมง (รอยละ 10) แตอาการนี้จะหายไปหลังการนวดภายใน 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังเกิดอาการ
เม่ือยลา (รอยละ 1.1) ปวดหัว (รอยละ 1.1) และเกิดแผลถลอก (รอยละ 1.1) (Cambron et al 2007) 
และเชนเดียวกับการศึกษาของ Chatchawan Uraiwan พบวาผลขางเคียงท่ีเกิดจากการนวดไทยทํา
ใหเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณท่ีกดภายหลังการรักษาดวยการนวดในแตละครัง้ แตอาการจะหายไป
ใน 5-10 นาที (Uraiwan et al. 2005: 298-309.) 
 
ปจจัยรวมกับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางที่มีภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวาการนวดไทยมีผลตอคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางท่ีมี
ภาวะโรคกลามเนื้อและกระดูก ซ่ึงการนวดไทยทําใหคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางสูงขึ้นในทุกมิติ
สุขภาพตามแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 แตท้ังนี้ปจจัยท่ีอาจมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค
กลามเนื้อและกระดูกคือปจจัยดานเพศและอายุท่ีสูงขึ้น จากการศึกษานี้พบวาระดับคุณภาพชีวิต
หลังการรักษาดวยการนวดไทยไมมีความแตกตางเนื่องจากปจจัยดานเพศ ในขณะท่ีระดับคุณภาพ
ชีวิตในมิติสุขภาพ Physical Functioning หลังการรักษาดวยการนวดไทยในชวงอายุท่ีตางกันมี
ความแตกตางกัน (p < 0.01) ปจจัยดานอายุจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ Physical 
Functioning ในการนําผลการศึกษานี้ไปใชจึงตองคํานึงถึงปจจัยดานอายุของกลุมตัวอยางท่ี
ทําการศึกษาดวย  

 
ขอจํากัดของการวิจัย 

1.  การนําเครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพคือแบบสํารวจสุขภาพ SF-36 แปลใหมฉบับภาษาไทยโดยวัชรี เลอมานกุลและ
ปารณีย มีแตม (2548 : 69-88) เนื่องจากผูสรางแบบสอบถามไดสรางขึ้นมาสําหรับใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบดวยตนเอง แตในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณรวมกับการให
กลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง ดังนั้นผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางอาจเกิด
อคติเนื่องจากผูวิจัย และเครื่องมือสําหรับวัดความรูสึกเจ็บปวดใชมาตรวัดความเจ็บปวดของจอหน
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สัน แปลและเรียบเรียงโดยอุไร นิโรธนันทและเพ็ญศรี ระเบียบ (2539) โดยมาตรวัดนี้มีลักษณะ
เปนเสนตรงความยาว 10 เซนติเมตร มีตัว เลขกํากับท่ีแสดงถึงความรูสึกเจ็บปวด  ผูตอบ
แบบสอบถามใชการขีดเสนตัดเสนตรงท่ีเปนมาตรวัดนี ้เพ่ือบอกถึงความรูสึกเจ็บปวดของตนเอง 
ท้ังนี้ในการใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ในกลุมตัวอยางท่ีเปนผูสูงอายุบางคนไมเขาใจการ
ทําแบบสอบถามในลักษณะนี้ ผูวิจัยจึงใชการพับกระดาษท่ีมีความยาวเทากับมาตรวัดความ
เจ็บปวด แลวใหผูตอบพับกระดาษใหมีขนาดเทากับความรูสึกเจ็บปวดท่ีตนเองมี โดยท้ัง
แผนกระดาษ หมายถึงมีความรูสึกเจ็บปวดมากจนรูสึกทนไมได และการไมมีกระดาษเลย หมายถึง 
ไมรูสึกเจ็บปวด เม่ือผูตอบพับกระดาษแลว ผูวิจัยจะนํากระดาษไปเทียบกับมาตรวัดความเจ็บปวด 
แลวจึงบันทึกระดับความเจ็บปวดของกลุมตัวอยางบนมาตรวัดความเจ็บปวดในครั้งนั้นๆ การวัด
ความรูสึกเจ็บปวดดวยความมาตรวัดความเจ็บปวดในลักษณะดังกลาว จึงไมตรงกับวัตถุประสงค 
แนวทาง และการทดสอบเครื่องมือท่ีผูสรางไดจัดทําไว 

2. ระยะเวลาของการรักษาดวยการนวดไทยของกลุมตัวอยางแตละคนอาจไมเทากัน ใน
การรักษาดวยการนวดไทย กลุมตัวอยางตองมารับการนวดอยางตอเนื่อง และเวนระยะของการ
รักษาในแตละครั้งประมาณ 2-3 วัน เพ่ือปองกันการเกิดการอักเสบของกลามเนื้อเนื่องจากการนวด 
พบวาการนัดกลุมตัวอยางเพ่ือมารับการรักษาในครั้งถัดไป ในแตละคนมีความแตกตางกัน 
เนื่องจากในวันท่ีกลุมตัวอยางควรมารับการนวดอยางตอเนื่อง แตมีผูปวยรายเกาท่ีจองคิวไวเต็ม
แลว หรือการติดวันหยุดและวันนักขัตฤกษ หรือกลุมตัวอยางไมสามารถมารับการรักษาการนวด
ไทยดวยเหตุผลของแตละบุคคล ทําใหการนัดมานวดในครั้งถัดไปอาจเปนกอนหรือหลังวันท่ี
เหมาะสมของการรักษา 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากขอมูลท่ีพบวากลุมตัวอยางโรคกลามเนื้อและกระดูกท่ีไดรับการรักษาดวยการนวด
อยางตอเนื่องมีการใชยาบรรเทาอาการปวดลดลง ดังนั้น การรณรงคใหมีการนวดอยางแพรหลาย
ในประชาชน ซ่ึงประชาชนสามารถฝกฝนการนวดเพ่ือใชนวดตนเองหรือนวดใหคนในครอบครัว
นอกจากจะเปนการภูมิปญญาทองถ่ินของไทยใหดํารงอยูจึงอาจเปนแนวทางหนึ่งสําหรับชวยลด
การบริโภคยาแกปวดไดและทําใหประชาชนดูแลตนเองในอาการเจ็บปวยท่ีเกิดจากการทํางาน 
หรือเกิดจากการประกอบอาชีพไดดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาผลการรักษาดวยการนวดไทยตอคุณภาพชีวิตของผูปวยในโรคกลามเนื้อ
และกระดูกท่ีเฉพาะเจาะจง เชน อาการปวดหลัง ปวดไหล 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความรูเจาหนาทีแ่พทยแผนไทย 
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ช่ือ….........................................นามสกุล...................................................วันที่ทดสอบ................... 
............................................................................................................................................................. 

แบบทดสอบความรูเจาหนาท่ีแพทยแผนไทย 
ตอนท่ี 1 แบบสํารวจความรูเร่ืองสัญญาณ 5  
จงบรรยายตําแหนงของสัญญาณ และผลของการกระตุนสัญญาณสามารถใชในการรักษาอาการหรือโรคใดไดบาง 

สัญญาณ 5 การกระตุนมีผลตออวัยวะใด 
ขาดานนอก 

- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

ขาดานใน 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

หลัง 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

หัวไหล 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 
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สัญญาณ 5 การกระตุนมีผลตออวัยวะใด 
แขนดานนอก 

- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

แขนดานใน 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

ศีรษะดานหนา 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

ศีรษะดานหลัง 
- จุด 1 
- จุด 2 
- จุด 3 
- จุด 4 
- จุด 5 

 
 
 

 

 
ตอนท่ี 2 ความรูเร่ืองโรค การตรวจรางกาย การรักษา และการใหคําแนะนํา 
จงบรรยายวิธีการตรวจ การรักษา และการใหคําแนะนําในผูปวยท่ีเปนโรคหรืออาการดังตอไปนี้ 

2.1 ผูปวยชาย อายุ 63 ป มีโรคความดันโลหิตสูง มาดวยอาการปวดหลังเร้ือรัง 
2.2 ผูปวยเพศหญิง อายุ 35 ป ไมมีโรคประจําตัว มาดวยอาการปวดบาขางขวา มักบนวามีอาการปวดศีรษะเปนคร้ัง

คราว มีอาชีพทําเกษตรกรรม กลามเนื้อไหลแข็งเปนลํา 
2.3 ผูปวยหญิง อายุ 70 ป มีอาการปวดขอเขา ปวดเมื่อเร่ิมกาวเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถขณะเดิน ถาหยุดพักจะหาย

ปวด (ปวด บวม แดง รอนที่ขอเขาขางที่เปน) 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

118

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามผูมาใชบริการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
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แบบสอบถามผูมาใชบริการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง 
คําอธิบาย : โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลง ใน  (  ) หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบ และเขียนขอความเพิ่มเติมตามความเปน
จริงของทาน  
__________________________________________________________________________________________ 
1. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม  ทานสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอหรือเขียนขอความเพ่ิมเติมตามความเปนจริง 

(   ) มีโรคประจําตัว คือ 
  (   ) โรคความดันโลหิตสูง 
  (   ) โรคเบาหวาน 
  (   )  โรคไมเกรน 
  (   ) อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................................ 

(   ) ไมมีโรคประจําตัว 
 

2. ทานมีสถานภาพสมรสเปนแบบใด 
 (   ) โสด           (   ) คู           (   ) หมาย          (   ) หยา    (   ) แยกกันอยู 
 
3.  ระดับการศึกษาของทานคือ 
 (   ) ไมรูหนังสือ                                                           (   ) ระดับประถมศึกษา 

(   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา                (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
(   ) ระดับปริญญาตรี                                                   (   ) สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. อาชีพในปจจุบันของทานคือ 
 (   ) แมบาน/ทํางานบาน                                               (   ) นักเรียน/ นักศึกษา 

(   ) คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว                                         (   ) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) ลูกจางบริษัท/หางรานเอกชน                                (   ) ทําไร/ ทํานา / ทําสวน 
(   ) รับจางทั่วไป/กรรมกร                                           (   ) ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน 
(   ) อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................................ 
 

5. รายไดสวนตัวโดยเฉลี่ยตอเดือน ของทานคือ……………………………….บาท  
 (   ) ไมมีรายได เนื่องจากไมไดประกอบอาชีพ 
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6. ในการทํางานหรือการทํากิจวัตรประจําวันของทาน ทานไดทํากิจกรรมลักษณะตางๆ ในขอ 1 ถึง 15 หรือไม  หากทานไดทํา 
ทานทํากิจกรรมดังกลาวบอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตัวเลือกของแตละขอ โดยที ่
       ไมไดทําเลย      หมายถึง  ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา ทานไมมีกิจกรรมที่ทําในลักษณะนี้เลย  
       ทําเปนบางคร้ัง หมายถึง  ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนด ประมาณ 1-2 วัน  
       ทําเปนประจํา   หมายถึง  ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนด ตั้งแต 3 วันขึ้นไป 
 

ลักษณะงานหรือการทํากิจวัตรประจําวัน ไมได
ทํา 

ทําเปน
บางคร้ัง 

ทําเปน
ประจํา 

 1. มีการเคลื่อนไหวทีซ่้ําซากดวยความถี่มากกวา 2 คร้ัง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมง
ขึ้นไป     เชน การทํางานในโรงงานที่ใชระบบสายพาน,  รีดผา  

   

 2. ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเชน แปนพิมพและเมาส หรือเคร่ืองพิมพดีดอยางตอเนื่อง
เปน  เวลานานกวา 4 ช่ัวโมง  

   

 3. ยกของหนักกวา 25 กก. บอยคร้ังมากกวา 10 คร้ัง/วัน หรือยกหนักกวา 11 กก. ใน
ระดับต่ํากวาเขา หรือยกสูงกวาไหล หรือยกเมื่อเหยียดแขน บอยคร้ังมากกวา 25 คร้ัง/
วัน 

   

 4.  ผลักหรือดันของที่หนักกวา 30 กก.ไปตามพ้ืน หรือเข็นรถเข็นที่มีของหนักกวา 18 
กก.  เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

 5. หอบ/หนีบสิ่งของหนักมากกวา 1 ก.ก.ดวยมือแตละขาง หรือห้ิวสิ่งของหนัก 4.5 
ก.ก.โดยใชมือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบของนานกวา 2 
ช่ัวโมง/วัน  

   

 6. ใชมือทั้งสองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซ้ําซาก
เปนเวลานานกวา  2 ช่ัวโมง/วัน  เชน  สอยผลไม  จัดของที่อยูบนช้ันสูง 

   

 7. นั่งยองๆ หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  หรือทํางานที่หลังตองงอ คอตองกมเงย      
ขอมืองออยางซ้ําซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน การใชจักรเย็บผา, เขียน
หนังสือ 

   

 8. ใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือตอกมากกวา 10 คร้ังตอช่ัวโมงอยาง
ตอเนื่อง       นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งานประทับตรา, การใชหัวเขาออกแรง
เคลื่อนยายวัสดุสิ่งของ 

   

 9. ใชเคร่ืองมือที่มีการสั่นสะเทือนความถี่สูง เชน เลื่อยยนต เคร่ืองเจาะถนน หรือ
เคร่ืองมือที่คลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาท/ีวัน   

   

10. ใชเคร่ืองมือที่มีความถี่ปานกลาง เชน เลื่อนสายพาน เคร่ืองขัด เคร่ืองเจียระไนเปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

11. เวลาจะนอนตองเปลี่ยนจากทานั่ง แลวคอยๆ เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน    
12. เวลาลุกจากที่นอน ไดใชวิธีตะแคงตัวกอน จึงลุกขึ้นนั่ง แลวคอยลุกจากที่นอน    
13. กินขาวเหนียว หนอไม เคร่ืองในสัตว ของหมักดอง หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล    
14. บริหารรางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง     
15. มีการประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อที่อักเสบ/หรือกลามเนื้อที่ปวด    
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7. กอนหนาที่ทานจะมารับบริการการรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง ทานเคยไดรับการรักษาดวยวิธีอื่นๆ 
หรือไม ทานสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

(   ) ไมไดรับการรักษาใดๆ 
 (   )  ไดใชบริการฝงเข็ม จาก.......................................................................................................................... 
 (   )  ไดรับการนวดไทยเพ่ิมเติม จาก.............................................................................................................. 
 (   )   ไดรับการกายภาพบําบัด จาก................................................................................................................. 
 (   )   ไดรับยากิน/ยาฉีด/ยาทา จาก..................................................................................................................  
          และช่ือยาที่ใชคือ................................................................................................................................... 
 (   )  อื่นๆ โปรดระบ.ุ..................................................................................................................................... 
 
 
 

***********ขอบคุณพระคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม********** 
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ภาคผนวก ค  
แบบบันทึกประวัติการรักษา  
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แบบบันทึกประวัติผูมารับบริการการนวดไทย HN………… 
นาย/นาง/นส.…..........…………..นามสกุล………...........อายุ……........….ป    
ที่อยู……………………………………….................................……..เบอรโทรศัพท……….…. 
โรคประจําตัว…….........................…โรคกลามเนื้อและ
กระดูก……………..   
สิทธิ์การรักษา UC30 / UC ท / เบิกได /ปกส./ อื่นๆ…................……….   

  
นวดคร้ังที่ 

1 
นวดคร้ังที่ 

2 
นวดคร้ังที่ 

3 
นวดคร้ังที่ 

4 
นวดคร้ังที่  

5 
วันท่ีมารับบริการ           
อาการท่ีเปนมา           

ผลการตรวจรางกาย           
     •BP           
     •temp           
ผลการตรวจรางกายทางหัตถ
เวช           

การนวด  (ทํา/ไมทํา)           
     •ตําแหนงที่นวด           
     •ตําแหนงที่เนน           
ประคบ (ทํา/ไมทํา)           
     •ตําแหนง           
อบสมุนไพร(ทํา/ไมทํา)           
นวดฝาเทา(ทํา/ไมทํา)           
คําแนะนําท่ีให           

     •บริหารรางกาย           

     •อาหาร           
วันนัดคร้ังตอไป           

ผูใหบริการ           
หมายเหต ุ           
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ภาคผนวก ง 
 แบบติดตามกลุมตัวอยางระหวางการรักษา 
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แบบติดตามกลุมตัวอยางระหวางการรักษา (คร้ังท่ี...........) 
 
จุดประสงค เพ่ือติดตามผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการนวดไทยในแตละคร้ัง และการปฏิบัติตัวของผูปวยรวมถึงการ
รักษารวมที่ผูปวยไดรับในระหวางที่กําลังรักษาดวยการนวดไทยของโรงพยาบาลทายาง  
 
คําอธิบาย : คําถามที่ใชในแบบสอบถามฉบับนี้ เปนการถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวทานภายหลังจากการนวดเมื่อคราวที่
แลว จนกระทั่งถึงกอนที่ทานจะไดรับการนวดไทยในคร้ังนี้ โดยในแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 ขอ ในแตละขอคําถาม
ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย √  ลงใน   (   )  หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบ และเขียนขอความเพ่ิมเติมตามความเปนจริงของทาน  
 
1.หลังจากที่มารับการรักษาดวยการนวดไทยที่โรงพยาบาลทายางเมื่อคราวที่แลว ทานมีอาการตอไปนี้หรือไม   โดยทาน
สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 (   ) มีอาการจ้ําเลือด/เขียวชํ้า 
 (   ) บริเวณที่มีอาการอยูเดิมมีการบวมเพ่ิมขึ้น 
 (   ) กระดูกราว/แตกหัก 
 (   ) ไมมีความผิดปกติใดๆ 
 (   ) อื่นๆ โปรดระบ.ุ...................................................................................................................................                  
 
2. หลังจากที่มารับการรักษาดวยการนวดไทยที่โรงพยาบาลทายางเมื่อคราวที่แลว ทานไดรับการรักษาดวยวิธีอื่นๆ อีกหรือไม  
โดยทานสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และโปรดระบุแหลงที่ทานไดรับการรักษา 
 (   ) ไมไดรับการรักษาอื่นๆ 
 (   )  ไดใชบริการฝงเข็ม จาก (โปรดระบุ).................................................................................................... 
 (   )  ไดรับการนวดไทยเพ่ิมเติม จาก (โปรดระบุ)........................................................................................ 
 (   )   ไดรับการกายภาพบําบัด จาก (โปรดระบุ)........................................................................................... 
 (   )   ไดรับยากิน/ยาฉีด/ยาทา จาก (โปรดระบุ)............................................................................................  
          และช่ือยาที่ใชคือ............................................................................................................................. 
 (   )  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** กรุณาตอบคําถามขอ 3 ในหนาถัดไป***** 
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3. ในการทํางานหรือการทํากิจวัตรประจําวันของทาน ทานไดทํากิจกรรมลักษณะตางๆในขอ 1 ถึง 15 หรือไม  หากทานไดทํา 
ทานทํากิจกรรมดังกลาวบอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตัวเลือกของแตละขอ โดยที ่
 ไมไดทําเลย  หมายถึง  หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไมมีกิจกรรมที่ทําในลักษณะนี้เลย  
 ทําเปนบางคร้ัง หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนดประมาณ 1-2 วัน  
 ทําเปนประจํา หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนด ตั้งแต 3 วันขึ้นไป 
 

ลักษณะงานหรือการทํากิจวัตรประจําวัน ไมได 
ทํา 

ทําเปน
บาง 
คร้ัง 

ทําเปน 
ประจํา 

 1. มีการเคลื่อนไหวที่ซ้ําซากดวยความถีม่ากกวา 2 คร้ัง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป     
เชน การทํางานในโรงงานที่ใชระบบสายพาน,  รีดผา  

   

 2. ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเชน แปนพิมพและเมาส หรือเคร่ืองพิมพดีดอยางตอเนื่องเปน  
เวลานานกวา 4 ช่ัวโมง  

   

 3. ยกของหนักกวา 25 กก. บอยคร้ังมากกวา 10 คร้ัง/วัน หรือยกหนักกวา 11 กก. ในระดับต่ํา
กวาเขา หรือยกสูงกวาไหล หรือยกเมื่อเหยียดแขน บอยคร้ังมากกวา 25 คร้ัง/วัน 

   

 4.  ผลักหรือดันของที่หนักกวา 30 กก.ไปตามพ้ืน หรือเข็นรถเข็นที่มีของหนักกวา 18 กก.  เปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

 5. หอบ/หนีบสิ่งของหนักมากกวา 1 ก.ก.ดวยมือแตละขาง หรือห้ิวสิ่งของหนัก 4.5 ก.ก.โดยใช
มือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบของนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  

   

 6. ใชมือทั้งสองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซ้ําซากเปน
เวลานานกวา  2 ช่ัวโมง/วัน  เชน  สอยผลไม  จัดของที่อยูบนช้ันสูง 

   

 7. นั่งยองๆ หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  หรือทํางานที่หลังตองงอ คอตองกมเงย      
ขอมืองออยางซ้ําซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน การใชจักรเย็บผา, เขียนหนังสือ 

   

 8. ใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือตอกมากกวา 10 คร้ังตอช่ัวโมงอยางตอเนื่อง       
นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งานประทับตรา, การใชหัวเขาออกแรงเคลื่อนยายวัสดุสิ่งของ 

   

 9. ใชเคร่ืองมือที่มีการสั่นสะเทือนความถี่สูง เชน เลื่อยยนต เคร่ืองเจาะถนน หรือเคร่ืองมือที่
คลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาท/ีวัน   

   

10. ใชเคร่ืองมือที่มีความถี่ปานกลาง เชน เลื่อนสายพาน เคร่ืองขัด เคร่ืองเจียระไนเปนเวลานาน
กวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

11. เวลาจะนอนตองเปลี่ยนจากทานั่ง แลวคอยๆ เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน    
12. เวลาลุกจากทีน่อน ไดใชวิธีตะแคงตัวกอนจะลุกขึ้นนั่ง แลวคอยๆลุกจากที่นอน    
13. กินขาวเหนียว หนอไม เคร่ืองในสัตว ของหมักดอง หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล    
14. บริหารรางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง     
15. มีการประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อที่อักเสบ/หรือกลามเนื้อที่ปวด    
 

*****ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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3. ในการทํางานหรือการทํากิจวัตรประจําวันของทาน ทานไดทํากิจกรรมลักษณะตางๆในขอ 1 ถึง 15 หรือไม  หากทานไดทํา 
ทานทํากิจกรรมดังกลาวบอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตัวเลือกของแตละขอ โดยที ่
 ไมไดทําเลย  หมายถึง  หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไมมีกิจกรรมที่ทําในลักษณะนี้เลย  
 ทําเปนบางคร้ัง หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนดประมาณ 1-2 วัน  
 ทําเปนประจํา หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนด ตั้งแต 3 วันขึ้นไป 
 

ลักษณะงานหรือการทํากิจวัตรประจําวัน ไมได 
ทํา 

ทําเปน
บาง 
คร้ัง 

ทําเปน 
ประจํา 

 1. มีการเคลื่อนไหวที่ซ้ําซากดวยความถี่มากกวา 2 คร้ัง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป     
เชน การทํางานในโรงงานที่ใชระบบสายพาน,  รีดผา  

   

 2. ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเชน แปนพิมพและเมาส หรือเคร่ืองพิมพดีดอยางตอเนื่องเปน  
เวลานานกวา 4 ช่ัวโมง  

   

 3. ยกของหนักกวา 25 กก. บอยคร้ังมากกวา 10 คร้ัง/วัน หรือยกหนักกวา 11 กก. ในระดับต่ํา
กวาเขา หรือยกสูงกวาไหล หรือยกเมื่อเหยียดแขน บอยคร้ังมากกวา 25 คร้ัง/วัน 

   

 4.  ผลักหรือดันของที่หนักกวา 30 กก.ไปตามพ้ืน หรือเข็นรถเข็นที่มีของหนักกวา 18 กก.  เปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

 5. หอบ/หนีบสิ่งของหนักมากกวา 1 ก.ก.ดวยมือแตละขาง หรือห้ิวสิ่งของหนัก 4.5 ก.ก.โดยใช
มือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบของนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  

   

 6. ใชมือทั้งสองไวเหนือศรีษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซ้ําซากเปน
เวลานานกวา  2 ช่ัวโมง/วัน  เชน  สอยผลไม  จัดของที่อยูบนช้ันสูง 

   

 7. นั่งยองๆ หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  หรือทํางานที่หลังตองงอ คอตองกมเงย      
ขอมืองออยางซ้ําซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน การใชจักรเย็บผา, เขียนหนังสือ 

   

 8. ใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือตอกมากกวา 10 คร้ังตอช่ัวโมงอยางตอเนื่อง       
นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งานประทับตรา, การใชหัวเขาออกแรงเคลื่อนยายวัสดุสิ่งของ 

   

 9. ใชเคร่ืองมือที่มีการสัน่สะเทือนความถี่สูง เชน เลื่อยยนต เคร่ืองเจาะถนน หรือเคร่ืองมือที่
คลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาท/ีวัน   

   

10. ใชเคร่ืองมือที่มีความถี่ปานกลาง เชน เลื่อนสายพาน เคร่ืองขัด เคร่ืองเจียระไนเปนเวลานาน
กวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

11. เวลาจะนอนตองเปลี่ยนจากทานั่ง แลวคอยๆ เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน    
12. เวลาลุกจากที่นอน ไดใชวิธีตะแคงตัวกอนจะลุกขึ้นนั่ง แลวคอยๆลุกจากที่นอน    
13. กินขาวเหนียว หนอไม เคร่ืองในสัตว ของหมักดอง หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล    
14. บริหารรางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง     
15. มีการประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อที่อักเสบ/หรือกลามเนื้อที่ปวด    
 

*****ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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3. ในการทํางานหรือการทํากิจวัตรประจําวันของทาน ทานไดทํากิจกรรมลักษณะตางๆในขอ 1 ถึง 15 หรือไม  หากทานไดทํา 
ทานทํากิจกรรมดังกลาวบอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตัวเลือกของแตละขอ โดยที ่
 ไมไดทําเลย  หมายถึง  หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไมมีกิจกรรมที่ทําในลักษณะนี้เลย  
 ทําเปนบางคร้ัง หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนดประมาณ 1-2 วัน  
 ทําเปนประจํา หมายถึง หลังจากการนวดเมื่อคราวที่แลว ทานไดทํากิจกรรมในลักษณะที่กําหนด ตั้งแต 3 วันขึ้นไป 
 

ลักษณะงานหรือการทํากิจวัตรประจําวัน ไมได 
ทํา 

ทําเปน
บาง 
คร้ัง 

ทําเปน 
ประจํา 

 1. มีการเคลื่อนไหวที่ซ้ําซากดวยความถี่มากกวา 2 คร้ัง/นาที เปนเวลาตั้งแต 2 ช่ัวโมงขึ้นไป     
เชน การทํางานในโรงงานที่ใชระบบสายพาน,  รีดผา  

   

 2. ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเชน แปนพิมพและเมาส หรือเคร่ืองพิมพดีดอยางตอเนื่องเปน  
เวลานานกวา 4 ช่ัวโมง  

   

 3. ยกของหนักกวา 25 กก. บอยคร้ังมากกวา 10 คร้ัง/วัน หรือยกหนักกวา 11 กก. ในระดับต่ํา
กวาเขา หรือยกสูงกวาไหล หรือยกเมื่อเหยียดแขน บอยคร้ังมากกวา 25 คร้ัง/วัน 

   

 4.  ผลักหรือดันของที่หนกักวา 30 กก.ไปตามพ้ืน หรือเข็นรถเข็นที่มีของหนักกวา 18 กก.  เปน
เวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

 5. หอบ/หนีบสิ่งของหนักมากกวา 1 ก.ก.ดวยมือแตละขาง หรือห้ิวสิ่งของหนัก 4.5 ก.ก.โดยใช
มือแตละขาง เปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน หรือหนีบของนานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  

   

 6. ใชมือทั้งสองไวเหนือศีรษะ หรือขอศอกเหนือหัวไหลเพ่ือทํางานเดิมอยางซ้ําซากเปน
เวลานานกวา  2 ช่ัวโมง/วัน  เชน  สอยผลไม  จัดของที่อยูบนช้ันสูง 

   

 7. นั่งยองๆ หรือคุกเขานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน  หรือทํางานที่หลังตองงอ คอตองกมเงย      
ขอมืองออยางซ้ําซากเปนเวลานานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน การใชจักรเย็บผา, เขียนหนังสือ 

   

 8. ใชมือหรือเขาเสมือนวาเปนคอนทุบหรือตอกมากกวา 10 คร้ังตอช่ัวโมงอยางตอเนื่อง       
นานกวา 2 ช่ัวโมง/วัน เชน งานประทับตรา, การใชหัวเขาออกแรงเคลื่อนยายวัสดุสิ่งของ 

   

 9. ใชเคร่ืองมือที่มีการสั่นสะเทือนความถี่สูง เชน เลื่อยยนต เคร่ืองเจาะถนน หรือเคร่ืองมือที่
คลายกัน เปนเวลานานกวา 30 นาท/ีวัน   

   

10. ใชเคร่ืองมือที่มีความถี่ปานกลาง เชน เลื่อนสายพาน เคร่ืองขัด เคร่ืองเจียระไนเปนเวลานาน
กวา 2 ช่ัวโมง/วัน 

   

11. เวลาจะนอนตองเปลี่ยนจากทานั่ง แลวคอยๆ เอนตัวและตะแคงตัวเขานอน    
12. เวลาลุกจากที่นอน ไดใชวิธีตะแคงตัวกอนจะลุกขึ้นนั่ง แลวคอยๆลุกจากที่นอน    
13. กินขาวเหนียว หนอไม เคร่ืองในสัตว ของหมักดอง หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล    
14. บริหารรางกาย  เชน  บริหารไหล บริหารคอ บริหารเขา บริหารหลัง     
15. มีการประคบดวยความรอนบริเวณกลามเนื้อที่อักเสบ/หรือกลามเนื้อที่ปวด    
 

*****ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ภาคผนวก จ  
มาตรวัดความเจ็บปวด 
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แบบประเมินความเจ็บปวด 

 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินความเจ็บปวด อันเน่ืองมาจากอาการปวดตาม
กลามเน้ือในสวนตางๆของรางกาย  เชน คอ ไหล ขอศอก แขน ขอมือ มือ  หลัง เขา ขอเทา 
และเทา  เพื่อติดตามดูความเจ็บปวดท่ีเกดิข้ึนต้ังแตกอนท่ีทานจะไดรับการรักษาดวยการ
นวดไทยของโรงพยาบาลทายาง และขณะท่ีทานไดรับการรักษาดวยการนวดไทยของ
โรงพยาบาลทายาง ซึ่งทานจะเปนผูประเมินความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนดวยตัวทานเอง โดย
พิจารณาความเจ็บปวดเทียบกับระดับตัวเลขบนแถบเสนตรงท่ีมีความยาว 10 เซนติเมตร 
กําหนดใหเลข 0 หมายถึงทานไมมีความรูสึกเจ็บปวดใดๆ    ตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนบนแถบ
เสนตรงจะหมายถึงระดับความเจ็บปวดท่ีสูงข้ึนตามลําดับ จนถึงเลข 10 ท่ีหมายถึงทานมี
ความรูสึกเจ็บปวดมากจนรูสึกทนไมได  ซึ่งทานสามารถเลือกทําเคร่ืองหมายไดตลอดความ
ยาวของเสนตรงตามความรูสึกเจ็บปวดของทาน  เมื่อทานคิดวาความเจ็บปวดของทานอยู
ในระดับใด ใหทานทําเคร่ืองหมายขีดตรง (     ) ใหตัดกับแถบเสนตรงน้ีเพียงเสนเดียว  แต
หากทานขีดลงไปแลวเกิดเปลี่ยนใจใหทานขีดเปนเคร่ืองหมายลูกศรชี้ข้ึน (    ) บนตําแหนง
ใหม  
 
 ตัวอยางเชน   หากทานคิดวาความเจ็บปวดของทานขณะน้ีอยูท่ี 7 แตไมถึง 8  
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
 
 

หรือ หากทานคิดวาความเจ็บปวดของทานจริงๆ นาจะอยูระหวางระดับ 6 และ 7 
ใหขีดเปนลูกศรชี้ข้ึน (    ) เพื่อแสดงวาเปนความเจ็บปวดท่ีทานประเมินใหม 

 
 

                     
                        0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 

 
ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน

รูสึกทนไมได 
 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 
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วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดกอนการรักษาดวยการนวดไทย 
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดภายหลังการนวดไทยครั้งท่ี 1   
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดภายหลังการนวดไทยครั้งท่ี 2   
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดภายหลังการนวดไทยครั้งท่ี 3 
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดภายหลังการนวดไทยครั้งท่ี 4   
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 
 
วันท่ี......./......../2549 โปรดประเมินความเจ็บปวดภายหลังการนวดไทยครั้งท่ี 5   
 

                                            0      1     2      3     4       5     6      7      8      9     10                                                        
 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 
 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 
 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 
 

ไมรูสึกเจ็บปวด               เจ็บปวดมากจน
รูสึกทนไมได 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสํารวจสุขภาพ Short-Form 36 (SF-36) 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวจิดาภา จําปาเงิน 
ท่ีอยู  25/157 หมู 6 ตําบลตนมะมวง  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี76000 
ท่ีทํางาน  โรงพยาบาลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี 
  โทรศัพท (032) 461100-1 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2543  สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
 พ.ศ. 2546  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภค 
   ดานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2543-2545 เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

พ.ศ. 2545-ปจจุบัน  เภสัชกร 5 กลุมงานเทคนิคบริการ 
 โรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุร ี
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