
การศึกษา  การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง ในผู้สูงอายุ   
( Low back pain Deep Tissue Massage ) 

จิรัชยาอร  ไชโยธา     

โรงพยาบาลลืออ านาจ  อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ   

บทคัดย่อ 

โรคปวดหลังและอาการร้าวลงสะโพกเข่าขาเรื้อรังในผู้สูงอายุ  ทางการแพทย์แผนไทย  เรียกว่า  โรค
ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อเอวและสะโพกได้รับบาดเจ็บจากการท างานหรือ
หรือท่านทางอิริยาบถเคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง เกิดอาการอักเสบสะสมเป็นเวลานาน  ท าให้กล้ามเนื้อแข็งตึงยึด
บริเวณดังกล่าวลามลงมาที่ต้นขาเข่าและน่องเป็นสาเหตุให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีเกิดการอุดตันท าให้กล้ามเนื้อ
แข็งตึงและปวดร้าวหรือชาบางราย ประกอบกับเป็นผู้สูงอายุมีภาวะกระดูกเสื่อม  ความเสื่อมตามวัยมีพิษร้อน
เย็นสะสมบริเวณเอวสะโพกต้นขาท าให้หลอดเลือดและทางเดินลมติดขัด ท าให้เกิดความรู้สึกปวดระคายเคือง 
ไม่มีมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน   

เดิมการรักษาทางแพทย์แผนไทยด้วยการนวดและประคบร้อนสมุนไพรบริเวณที่เป็นและเกี่ยวข้อง โดย
การตรวจวินิจฉัยทางหัตถเวชบ าบัด  นัดมานวดรักษาอาการต่อเนื่องวันเว้นวันติดตามจนกว่าจะหายปกติ  ใน
รายที่มีอาการโดยทั่วไปทุกวัย  แต่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งมีอาการป่วยด้วยอาการนี้ มีอาการเดินไม่ตรง 
สะโพกเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เข่าโก่ง ลงน้ าหนักที่ฝ่าเท้าไม่เต็มที่ บางรายตรวจพบหินปูนเกาะหนา  หรือ
พังผืดเป็นแผ่นหนาตึง ยึดอวัยวะ มีโอกาสเดินหกล้ม วิตกกังวลนอนไม่หลับ ความเสียหายอาจได้เป็นผู้ป่วยติด
เตียงเพ่ิม ผู้สูงอายุมีอาการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 27 จากจ านวนผู้สูงอายุในโรงพยาบาลลืออ านาจ  เนื่องจาก
การมีช่วงอายุที่สะดวกสบายขึ้นหลังจากท างานหนักมาตลอดชีวิตวัยท างานและขาดการออกก าลังกายมีการ
สะสมโรคและอาการมานาน การปฏิบัติตัวในการด ารงชีวิตประจ าวันไม่ถูกสุขอนามัย 

งานแพทย์แผนไทย  จึงได้คิดค้นวิธีการรักษาเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนนาน ด้วยวิธีการนวดฟื้นฟูโรคอาการปวดหลังและอาการร้าวลงสะโพกเข่าขาแบบใหม่โดย
ผสมผสานการนวดน้ ามันและรีดเส้นและประคบร้อนสมุนไพร ให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวและกินอาหารตามธาตุ
เจ้าเรือน กิจกรรมและอาหารของแสลงที่ต้องงด  โดยการนวดวิธีนี้ผลดีคือสามารถค้นพบเส้นทางเดินลมตึงและ
เส้นเอ็นที่ขอดได้ชัดเจน ผู้สูงอายุไม่บาดเจ็บสามารถนวดรีดเส้นเพ่ือให้ท่อทางเดินลมเปิดช่วยเพ่ิมการไหลเวียน
ดีขึ้น  อาการปวดตึงก็ลดลงและหายเป็นปกติได้  วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือพัฒนางานนวดรักษาฟ้ืนฟูในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในและนอกคลินิก 2)เพ่ือทบทวนความรู้เรื่องการนวดรักษาเกี่ยวกับลมและทางเดินของลม 3)เพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจและเป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ  ผลการด าเนินงานและกิจกรรม ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 มีผู้สูงอายุมาบ าบัดโรคและอาการปวดเอว สะโพก ขา  จ านวน  12  ราย อาการ
หายเป็นปกติ  8  ราย  อาการดีขึ้น  4  ราย (กล้ามเนื้ออ่อนตัวลง ) 

 
 



สรุปผลการศึกษา  

การนวดน้ ามันและรีดเส้นและประคบร้อนสมุนไพร   รักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง ใน
ผู้สูงอายุ  และให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวและกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน กิจกรรมและอาหารของแสลงที่ต้องงด  
โดยการนวดวิธีนี้มีข้อดีคือสามารถค้นพบเส้นทางเดินลมตึงและเส้นเอ็นที่ขอดได้ชัดเจน  และวินิจฉัยวาง
แผนการรักษาได้ถูกต้องแม่นย า  และผู้สูงอายุไม่บาดเจ็บสามารถนวดรีดเส้นเพ่ือให้ท่อทางเดินลมเปิด  ช่วย
เพ่ิมการไหลเวียนดีขึ้น  อาการปวดตึงก็ลดลงและหายเป็นปกติได้เป็นไปตามแผนการรักษา 

ค าส าคัญ        ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง , รีดเส้น   

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การนวดแผนไทยนับเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน   
ปัจจุบันการนวดแผนไทยปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการรักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐ  โรงพยาบาลทุก
ระดับและโรงพยาบาลระดับต าบล (รพ.สต.)   ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบ าบัดรักษาอาการโรคระบบกล้ามเนื้อ   
และการฟ้ืนฟสูุขภาพในผู้ป่วยหลายโรคเช่น  ในผู้สูงอายุ  ในวัยทอง  ในวัยท างาน และในวัยเจริญพันธุ์  และยัง
รวมถึงการฟ้ืนฟูในผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลและในชุมชน  ในช่วงของการส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน  
ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ  ในการบ าบัดโรคหรืออาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ   โดยปกติแล้วใช้
ยาแก้ปวด  และคลายกล้ามเนื้อ  แต่ปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงผลข้างเคียงการใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน
อาจส่งผลให้ไตวายในอนาคต    การแพทย์แผนไทยและนวดไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ     
ดังจะเห็นได้ว่าการนวดมีบทบาทส าคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนวดจะส่งผลโดยตรงใน
การรกัษาฟ้ืนฟูอาการโรคระบบกล้าม   

สรุปผลการศึกษา    

 การน าวิธีนวดรีดเส้นมารักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง (ปวดหลังสะโพก ขา และเข่า)
มาใช้บ าบัดอาการปวดในผู้สูงอายุ  และให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวและกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน  ออกกก าลัง
กายที่เหมาะสม  งดเว้นสิ่งไม่จ าเป็นอบายมุข  อาหารแสลง  ก็จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดตึงหายเป็นปกติได้
และต้องใช้เวลาบ าบัดต่อเนื่องตามแผนการรักษา   ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ  ไม่มีอาการแทรกซ้อน การนวด
รักษานี้ช่วยฟ้ืนฟูระบบกล้ามเนื้อ  ระบบไหลเวียน และระบบประสาทโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียน  
ระบบขับถ่าย  ตลอดจนระบบทางเดินหายใจ    คือ ตั้งแต่ท าให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม กล้ามเนื้อผ่อน
คลาย  ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี   และพึงพอใจ และยังได้รับกลิ่นไอของสมุนไพรบ าบัด อาการปวดก็หาย
เป็นปกติสามารถกลับมาใช้อวัยวะที่ป่วยได้ดีดังเดิม   และยังมีผลต่อร่างกายและจิตใจ  จึงควรน าการนวด
บ าบัดวิธีนี้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกแพทย์แผนไทยต่อไป   

 

 



ปกติการนวดรักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง ในผู้สูงอายุ  ผู้นวดรักษาคือ  แพทย์แผน
ไทยซึ่งเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานวดไทย หรือ ผช.แพทย์แผนไทย  ที่ผ่านการอบรมการนวดรักษา  372 
ชั่วโมงจากกระทรวงสาธารณสุข   โดยมีขั้นตอนการนวดรักษาดังนี้   

วินิจฉัย   โรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ   1   หลัง (  โรคปวดหลังสะโพกร้าวลงขาและเข่า ) 

อาการโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง มีอาการปวดหลังช่วงล่างบริเวณบั้นเอวหรือกระเบน 
เหน็บ บางครั้งอาจพบอาการปวดร้าวลงไปถึงสะโพก ก้นย้อย ลงมาถึงต้นขาด้านในถึงบริเวณหัวเข่า บางราย
อาจพบอาการเข่าทรุดหรือเข่าไม่มีก าลัง แต่อาการปวดจะไม่เลยบริเวณหัวเข่าลงไป 

ขั้นตอนการนวดรักษาด้วยวิธีแบบราชส านัก 

การรักษา มี 5 ขั้นตอน 
1. นวดพ้ืนขา และเปิดประตูลม 
2. นวดพ้ืนฐานหลัง 
3. กดจุดสัญญาณ  1-3 เน้นสัญญาณ 1 
4. นวดพ้ืนฐานขาด้านนอก กดจุดสัญญาณ  1-5 เน้นสัญญาณ 3 
5. นวดพ้ืนฐานขาด้านใน กดจุดสัญญาณ   1-5 เน้นสัญญาณ 2 
การนวดรีดเส้น  (Deep Tissue Massage)    วิธีการโดยการลงน้ ามันชโลมให้ทั่วที่อวัยวะทางเดินของ

เส้นและทางเดินของลม ลงน้ าหนักมือที่หัวแม่มือ  50 - 70 %  รีดตามแนวนอนของท่อลม  ส่วนใหญ่จะพบ
เส้นทางเดินของลมตึง  ตัน และมีพังผืดเป็นแผ่น  นวดรีดเส้นและลงน้ ามันต่อเนื่องตามขั้นตอนที่  2-5 จ านวน  
3  รอบ  แนะน าท่าบริหารยืดกล้ามเนื้อหลัง ได้แก่  ท่านอนหงายกอดเข่าชิดอก ท่าบิดล าตัว  ท่ายืนเขย่งปลาย
เท้า ท่านั่งยอง 90 องศา  ท่าบิดเอวและล าตัว  ประคบสมุนไพรร้อน  10  นาที  ใช้  เวลานวด  50 นาที  รวม 
60 นาที  หรือ 1  ชั่วโมง  ต่อราย 

การนวดรีดเส้นรักษาอาการปวดตึง  และช่วยลดอาการบวมของกล้ามเนื้อ และท าให้เลือดไหลผ่าน
บริเวณที่เราได้รับบาดเจ็บได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้  Oxygen และ สารอาหารไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่
ได้รับบาดเจ็บ  และยังลดการก่อตัวของแผลเป็นแข็ง 

ประโยชน์การนวด   

1. ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดตึง เส้นเอ็นขอด ก้อนเนื้อ พังผืด อ่อนตัวลง  สบายกาย ตัวเบา  ไม่
ติดขัดกระปรี้กระเปร่า   จิตใจผ่อนคลายได้อย่างดี  

2. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด   โดยการนวดนี้ท าให้เลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย   ช่วยต่อกระดูก
แตกหักแนวกระดูกระยางได้เร็วขึ้นด้วย 

3. การนวดช่วยสลายพังผืด และลดอาการปวดขัดเคือง  และลดอาการติดขัด 

4. การนวดช่วยลดปัญหาต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจ าวัน   การเคลื่อนไหว  การหกล้ม  และอาการเครียด   
ต่อผู้สูงอายุ  นอกจากผู้ป่วยจะหายจากโรคและอาการแล้ว    ยังช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายจากการจ่ายยาแก้ปวด  ยา
แผนปัจจุบัน   เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ   ยังช่วยรักษาภูมิปัญญาไทยให้อยู่คู่คนไทยต่อไป     



 

ประโยชน์การนวดรีดเส้นกดจุด   (Deep Tissue Massage) 

การนวดรีดเส้น   Deep Tissue Massage  หรือที่หลายๆ คนอาจเรียกว่า  นวดรีดเส้น/นวดกดจุด เป็นการ
นวดคล้ายๆ กับการนวดสวีดิช   แต่จังหวะในการนวดจะเน้นแรงกดน้ าหนักมากข้ึน  เพ่ือให้ลงไปถึงกล้ามเนื้อ
ส่วนลึก นวดรีดเส้น/นวดกดจุด  Deep Tissue Massage  มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้   

1. ช่วยลดความดันเลือด   การนวดรีดเส้นลงบนร่างกายของเราช่วยลดความดันเลือดและอัตราการเต้น
ของหัวใจ   

2. ลดความความเครียดเรื้อรัง   นวดกดจุดรีดเส้นนี้  ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด และเพ่ิมฮอร์โมนที่ท า
ให้เรามีความสุข การนวดแรงๆ เน้นๆ ไปตามส่วนต่างๆ  ของร่างกายยังลดผลกระทบของความเครียด 
เช่น ปวดหัว ปวดไหล่  ปวดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย 

3. ช่วยลดอาการเจ็บ ปวดและเม่ือยเรื้อรัง   เช่นปวดหลัง ปวดเมื่อยตามข้อต่อ ปวดหัวเข่า หรือ
แม้กระทั่งการปวดจากการยกของหนักบ่อยๆ    การนวดแบบนี้จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื้อส่วน
ที่ลึกมากๆๆ  ของร่างกาย ท าให้ได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย และคลายความตึงของกล้ามเนื้อได้จริงๆ   
ก็เตรียมบอกลาแก้ปวดได้ 

4. ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว และ ลดการเกิดรอยแผลเป็น  กล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บหลังออกก าลังกาย แล้วดัน
ไม่ยอมหายสักที  การนวดรีดเส้นกดจุด Deep Tissue Massage นี่แหละ ที่จะช่วยลดอาการบวมของ

กล้ามเนื้อ และท าให้เลือดไหลผ่านบริเวณท่ีเราได้รับบาดเจ็บได้ดีข้ึน   ซึ่งเป็นการช่วยให้ Oxygen 
และสารอาหารไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ  และยังช่วยลดการก่อตัวของแผลเป็นแข็ง  

วิธีการนวดรีดเส้น  มี  3  ท่า  คือท่านอนหงาย  ท่านอนตะแคง  และท่านอนคว่ า  

1. การนวดรีดเส้นหลังท่าตะแคง   จะนวดแนวเส้นด้านข้างกระดูกสันหลังทั้งสองข้างทั้งหมดสองเส้น 
วิธีสังเกตคือ เส้นแรกจะอยู่ห่างจากกระดูกสันหลังหนึ่งข้อนิ้วและเส้นที่สองจะอยู่ห่างจากเส้นแรก 
1  ข้อนิ้ว    

2. กดจุดบั้นเอว  ท่านี้จะกดจุดต าแหน่งบั้นเอว  ทั้งหมด 3 จุด คือ  บริเวณตรงกลางเชิง
กราน   บริเวณเอวคอด   ซี่โครงซี่สุดท้าย  ท่านอนหงายและนอนตะแคง 

3. กดจุดรีดเส้นตามแนวเส้นแขนด้านในและนอก  อย่างละ 2 แนว  จ านวน  3  รอบ   ท่านอนหงาย
และนอนตะแคง 

4. กดจุดนวดรีดเส้นแนวบ่า โค้งคอ  ศีรษะ  ท้ายทอย  จ านวน  3  รอบ  ท่านอนตะแคงและนอน
คว่ า 

5. กดจุดรีดเส้นตามแนวเส้นขาด้านในและนอก  อย่างละ 2 แนว  จ านวน  3  รอบ  ท่านอนหงาย
และนอนตะแคง 

 

https://www.gowabi.com/th/places/spa-and-massage-salons/deep-tissue-massage-services/in-bangkok-thailand?filter%5Bcategory_id%5D=1&filter%5Bservice_id%5D=19&utm_source=blog&utm_medium=guide&utm_campaign=deep_tissue_massage
https://www.gowabi.com/th/places/spa-and-massage-salons/deep-tissue-massage-services/in-bangkok-thailand?filter%5Bcategory_id%5D=1&filter%5Bservice_id%5D=19&utm_source=blog&utm_medium=guide&utm_campaign=deep_tissue_massage
https://www.gowabi.com/th/places/spa-and-massage-salons/deep-tissue-massage-services/in-bangkok-thailand?filter%5Bcategory_id%5D=1&filter%5Bservice_id%5D=19&utm_source=blog&utm_medium=guide&utm_campaign=deep_tissue_massage


วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาผลการนวดรีดเส้นรักษาอาการโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ   1   หลัง (  โรค
ปวดหลังสะโพกร้าวลงขาและเข่า ) 

2. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ  

รูปแบบวิธีการ 

1. รับสมัครผู้สูงอายุ  65  -  70  ปี เพศหญิง  ที่มีอาการปวดหลังสะโพกขาและเข่า  (ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง )   

2. ท าข้อตกลง  และนัดมานวดรีดเส้นบ าบัดต่อเนื่องเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงศึกษาวิธีการนวดบ าบัด   
3. จดบันทึกผลการรักษา 
4. สรุปผลการรักษาเปรียบเทียบ 

                          เครื่องวัดระดับความปวดด้วยตัวเลข pain scale ระดับ  0 – 10 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการรักษา    

ตารางเปรียบเทียบผลการนวดรีดเส้นรักษาอาการปวดหลังสะโพกขาและเข่า   (ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 
หลัง )  เครื่องวัดระดับความปวดด้วยตัวเลข  ระดับ  0 – 10 

คนที ่ ครั้งที่  1 ครั้ง   2 ครั้ง 3 ครั้ง  4 ครั้ง 5 

1 6 4 2 1 0 

2 8 7 5 3 2 

3 7 5 4 3 2 

4 8 5 3 2 0 

5 7 5 3 2 0 

6 8 7 6 4 3 

7 7 5 4 2 0 

8 8 7 6 3 0 

9 7 6 3 2 0 

10 8 7 5 4 2 

11 7 7 5 3 0 

12 6 6 5 2 0 

 

สรุปผลการศึกษา     

 การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง สะโพกขาและเข่า   (ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง )   ในผู้สงอายุ ควร
ได้รับการนวดบ าบัดรักษาแบบรีดเส้น และนวดน้ ามัน เพราะการนวดรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ท าให้ผู้ป่วยบาดเจ็บ 
วิธีการนวดรักษา ใช้เวลา จ านวน 4-5  ครั้ง  วัดความปวดระดับ 0  (ไม่ปวด)  จ านวน  8  ราย  ความปวด
ระดับ 2 - 3  (ปวดน้อย ) จ านวน  4  ราย  ผลดีการนวดรีดเส้นนี้ ช่วยสลายพังผืด  ลดอาการปวดตึง ผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจเหมือนนวดเอาใจขณะรีดเส้นลงน้ ามัน และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ศึกษาประสิทธิผลการนวดรักษาแบบรีดเส้นลงน้ ามัน  กับ การนวดรักษาแบบราชส านักเดิม 

 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะด้านประชากร  ได้แก่  จ านวนประชากร  อายุ  น้ าหนัก  โรค
ประจ าตัว  ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ      

2. ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ 

รูปแบบการศึกษา  

  เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนา การท างานในคลินิก   ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นที ่ 1  การวิจัย  เป็นการศึกษาผลการปฏิบัติงาน   รักษาโรคระบบกล้ามเนื้อ  ของผู้ป่วยสูงอายุเพศหญิง   
อายุ   65 – 70  ปี  เป็นโรคปวดหลัง สะโพก ขาและเข่า  ในคลินิกแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลลืออ านาจ  ต.
อ านาจ  อ.ลืออ านาจ  จ.อ านาจเจริญ   

ขั้นที ่2  การพัฒนา การให้การรักษาและการเก็บข้อมูลประมวลผลและน าข้อมูลน ามาใช้ในการให้บริการใน
คลินิก  โดยมีขั้นตอน  วิธีการ  ในการมารับบริการตามบริบทของหน่วยงานของโรงพยาบาล  และตาม
มาตรฐานการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       ใช้แบบสอบถามความรู้สึกอาการปวดและความพึงพอใจ   ประกอบด้วย     

แบบสอบถาม     ผลการนวดรีดเส้นรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง สะโพก ขาและเข่า  (ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง )   

 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ    ประกอบด้วย  

ส่วนที่    1    คุณลักษณะของประชากร     เป็นกลุ่มคนท าวัยสูงอายุ  ระหว่าง 65-70 ปี  เพศหญิงมีอาการ
โรคเดียวกัน    

ส่วนที่    2    ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการรักษา    ประกอบด้วย   สถานที่  ผู้ให้บริการ  เครื่องมือวัด  เวลาและ
ความเอาใจใส่ในการต้อนรับและบริการ     

ส่วนที่   3   ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมในการมารับบริการ   ประกอบด้วย  ด้านอารมณ์ความรู้สึก  
ด้านการให้ความเป็นกันเอง   การให้ก าลังใจ    ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการชี้แนะ การให้ค าปรึกษา  
ด้านการสะท้อนความคิด  หรือสนับสนุนและเปิดใจในการให้คะแนน  

ส่วนที่   4   การปฏิบัติงานขณะหัตถการของผู้ให้บริการ   การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอาการไม่พึง
ประสงค์   เช่นการลงน้ าหนักมากเกินไป  การประเมินอาการของโรคแต่ละวัน     การวงแผนการรักษา   การ
ประเมินผล  และการนัดบ าบัดต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการรักษาต่อไป    

 

 



การเก็บรวบรวมข้อมูล      ผู้ศึกษาสอบถามและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นผู้ช่วยในเก็บรวบรวมข้อมูล   

การศึกษาครั้งนี้      มีข้อจากัดในเรื่อง จ านวนประชากรตัวอย่างมีน้อยและอายุ   โรคประจ าตัว  ที่แตกต่าง
ใกล้เคียง รวมทั้งตัวแปรอ่ืนๆ  เช่นการไม่มารับบริการนวดรักษาตามนัด    ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้วัดเชิงคุณภาพ   
ท าให้ผลการศึกษาในภาพรวม  อาจไม่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงของการนวดรักษาได้เด่นชัด   สรุปได้ว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการนวดบ าบัด ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ  1 หลัง (ปวดหลังสะโพก ขาและ
เข่า)  การเฝ้าระวังการปฏิบัติตัว  การท างาน  การพักผ่อน  การออกก าลังกาย  ของผู้มารับบริการ  การสร้าง
แรงจูงใจสร้างพลังศรัทธาในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  การกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน    
การปฏิบัติตัวเฝ้าระวังการเกิดโรค 

มูลเหตุ  8  ประการเกิดโรค 

๑. อาหาร 

                อาหารเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเลี้ยงร่างกาย แต่ถ้าไม่ระวังในการบริโภค 

ในการบริโภคมากเกินกว่าปกติ โดยไม่รู้ประมาณในอาหารหรือตนเคยบริโภค 

เพียงไร แต่บริโภคน้อยกว่าที่เคย หรืออาหารนั้นเป็นของบูดของเสียและที่ควร 

จะท าให้สุกเสียก่อนแต่ไม่ท าให้สุกหรือของที่มีรสแปลกกว่าที่ตนเคยบริโภค 

ก็บริโภคจนเหลือเกิน ไม่ใช่ชิมดูแต่พอรู้รส และบริโภคอาหารไม่ตรงกับเวลา 

ที่เคย เช่น ตอนเช้าเคยบริโภคอาหารไม่ได้บริโภคปล่อยให้ล่วงเลยไปจนเวลา 

 

๒. อิริยาบถ        

                มนุษย์ทั้งหลายควรใช้อิริยาบถให้ผลัดเปลี่ยนกันตามปกติ   ๔ อย่าง คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ถ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งมากไป   ไม่ให้ร่างกาย เส้นเอ็นได้ผลัดเปลี่ยนไปบ้าง เส้นเอ็นก็จะแปรไปจากเป็นปกติ 

ท าให้เกิดโรคได้ทั้งนี้เชื่อว่า โรคเกิดเพราะอิริยาบถ 

 

๓. ความร้อนและเย็น    

                บุคคลที่เคยอยู่ในที่ร้อน ไปถูกความเย็นมากไปก็ดี   หรือเคยอยู่ในที่เย็นไปถูกความร้อนมากไปก็ดี 
เช่น เคยอยู่ในร่ม  ต้องออกไปกลางแจ้ง  เวลาแดดร้อนจัด ไม่มีอะไรก าบัง  หรือไม่มีพอที่จะก าบังได้ก็ดี เคยอยู่
ในที่เปิดเผย  ต้องไปอยู่ในที่อับอบอ้าวร้อนมากไปก็ดี   หรอืผู้ที่ต้องไปถูกฝนถูกน้ าค้างและลงไปแช่อยู่ในน้ า
นานๆ ก็ด ี เหตุเหล่านี้ย่อมท าให้เกิดโรคได้  จัดได้ชื่อว่าโรคเกิดเพราะความร้อนและเย็น 

 



๔. อดนอน อดข้าว อดน้ า  

               เมื่อถึงเวลานอนไม่นอน ต้องทรมานอยู่จนเกินกว่า  เวลาอันสมควรหรือถึงเวลากินข้าวแต่ไม่ได้กิน
โดยที่มีเหตุจ าเป็นต้องอด  อยากกินน้ าไม่ได้กินต้องอดต้องทนไป ย่อมเป็นเหตุท าให้เกิดโรคได้  จัดได้ชื่อว่าโรค
เกิดเพราะอดนอน  อดข้าว  อดน้ า   

 

๕. กลั้นอุจจาระ  ปัสสาวะ    

                ตามธรรมดา อุจจาระ ปัสสาวะเมื่อถึงคราวจะตกแต่กลั้นไว้ไม่ให้ตก  ปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไป
มากกว่าสมควร ก็แปรปรวนไปจากความเป็นปกติ      ย่อมท าให้ธาตุในกายแปรปรวนไปด้วย เป็นหนทางท าให้
เกิดโรคได้   จัดได้ชื่อว่าโรคเกิดเพราะกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ 

 

๖. ท าการเกินก าลังกาย          

                คือ ท าการยกแบกหามหิ้วฉุดลากของที่หนัก   เกินกว่าก าลังแรงของตนจะท าได้ก็ดี 

หรือวิ่งกระโดดด้วยออกก าลังแรงมากเกินไปก็ดี ย่อมท าให้อวัยวะ   น้อยใหญ่ไหวเคลื่อนผิดปกติ หรือต้องคิด
ต้องท างานต่างๆ โดยที่ต้องเหน็ด เหนื่อยเพราะต้องใช้ความคิดและก าลังกายมากเกินกว่าปกติก็ดี   เหล่านี้ชื่อ
ว่า   ท างานเกินก าลังกาย   ย่อมท าให้เกิดโรคได้ จัดได้ชื่อว่า  โรคเกิดเพราะท าการเกินก าลัง 

 

๗. ความเศร้าโศกเสียใจ     

                บุคคลที่มีความทุกข์ร้อนมาถึงตัวก็เศร้าโศกเสียใจ    จนถึงแก่ลืมความสุขส าราญที่เคยมีเคย
เป็นมาแต่ก่อนเสีย   ที่สุดอาหารที่บริโภคเคยมีรส    ก็เสื่อมถอยหรือละเลยเสียก็มี   เมื่อเป็นเช่นนี้น้ าเลี้ยง
ร่างกายที่ผ่องใส  ก็ขุ่นมัวเหือดแห้งไป  ก็ย่อมจะให้เกิดมีโรคข้ึนในกายได้  ชื่อว่าโรคเกิด เพราะความเศร้าโศก
เสียใจ 

 

๘. โทสะ     

                บุคคลที่มีโทสะอยู่เสมอ   ไม่มีสติที่จะยึดหน่วงไว้ได้ย่อมท ากิริยา   ฝ่าฝืนร่างกายละท้ิงความ
บริหารร่างกายของตนเสียจนถึงทอดทิ้งร่างกาย   การหักโหมงานเพราะโทสะหรือทุบตีตัวเอง   เช่นนี้ก็ท าให้
เกิดโรคได้นี้ชื่อว่าโรคเกิดเพราะโทสะ    

 

 



การกินอาหารตามธาตุเจ้าเรอืน   

1. ธาตุเจ้าเรือนดิน   (ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม)   อาจจะมีอาการปวดเส้น น้ าหนักตัวมาก เนื้องอก 
ท้องผูกได้ เนื่องจากผู้ที่เกิดธาตุดิน และมีลักษณะของกระดูกที่แข็งแรง จึงท าให้การดูดซึมอาหารหรือแร่ธาตุ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงท าให้มีลักษณะอ้วนได้ง่ายกว่าธาตุอ่ืน ดังนั้นอาหารที่เหมาะส าหรับธาตุดินนั้น ควร
รับประทานให้ครบทั้ ง  5 หมู่  เพราะผู้ที่ เ กิดธาตุดินสามารถรับประทานอาหารได้ทุกประเภท   
 
          ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ อาหารประเภทหวาน และอาหารมัน ที่ดูดซึมได้ยาก เช่น ข้าว หัวมัน
และเผือก เนื่องอาหารประเภทดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้น้ าในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็น
เบาหวาน 

 2. ธาตุน้ า    (เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน)   จะส่งผลให้ร่างกายผู้ที่เกิดธาตุนี้ มีน้ าเป็นส่วนประกอบ
หลัก ดังนั้นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยส าหรับผู้ที่เกิดธาตุน้ าได้แก่ โรคภูมิแพ้ น้ าเหลืองเสีย ขาบวม อ้วน โรคเนื้อ
งอก ซีสต์ เนื่องจากฮอร์โมนเพศไม่สมดุลกัน ดังนั้นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นได้แก่ อาหารที่ประกอบจากนม 
เนย เช่น เบเกอรี่ รวมถึงเนื้อสัตว์ที่อาจปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ เช่น หมู ไก่ เนื่องจากผู้ที่เกิดธาตุนี้จะอ้วนหรือมี
ลักษณะบวมน้ าได้ง่าย และอาหารรสเค็ม เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป แฮมเบอร์เกอร์ที่มีรสเค็ม ผงชูรส เพราะ
อาหารเหล่านี้จะดูดเกลือแร่จากร่างกาย  
          ส่วนอาหารที่ควรรับประทานนั้น    ควรเป็นอาหารรสเปรี้ยว ได้แก่ ย าส้มโอ ย าผลไม้รวม น้ าส้มค้ัน 
รวมถึงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น ตะลิงปลิง มะขามป้อม มะยมจิ้มพริกเกลือ ที่มีสรรพคุณช่วยท าให้ชุ่มคอชื่นใจ 
และช่วยขับเสมหะในร่างกาย 

3. ธาตุลม     (เดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายน)    นั้นจะมีลมอยู่ภายในร่างกายค่อนข้างมาก ก็จะส่งผล
ให้มีอาการท้องอืด ปวดเส้น หน้ามืด วิงเวียน ปวดหัว นอนไม่หลับ ไขมันในเลือดสูง รูปร่างผอม ดังนั้นอาหารที่
เหมาะส าหรับผู้ที่เกิดธาตุลมนั้น ต้องเป็นอาหารที่มีความเผ็ดร้อน เพื่อช่วยขับลมในร่างกาย เช่น น้ าตะไคร้ น้ า
ขิง หรืออาหารที่ส่วนผสมของพริกไทยและกระชาย เพราะตามธรรมชาติของลม จะเคลื่อนไหวได้ด้วยความ
ร้อน หรืออาจบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะด้วยยาดมที่มีกลิ่นหอม  
 
          ส าหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนั้น ได้แก่ อาหารมันและอาหารหวาน  เช่น เบอเกอร์รี่  ขนมเค้ก ครีม
เทียม  ครีมที่มีส่วนประกอบทั้งนมและเนย เพราะผู้ที่เกิดธาตุลมมีลักษณะผอมบาง จึงท าให้ขาดความระวังใน
เรื่องของไขมันในเลือดสูง จากอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก 

4. ธาตุไฟ   (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคม)   เนื่องจากจะมีธาตุไฟเป็นส่วนประกอบในร่างกายมาก ก็จะ
ส่งผลให้ผู้ที่เกิดธาตุนี้ขี้ร้อน   หงุดหงิดง่าย  เป็นลมพิษ ปวดหัวบ่อย ผิวแห้งและท้องผูกบ่อย เนื่องจากจะ
สูญเสียน้ าในร่างกายเยอะ ดังนั้นสมุนไพรที่ควรรับประทานควรเป็นสมุนไพรรสเย็น เพ่ือช่วยลดความร้อนใน
ร่างกายนั้น เช่น ย าใบบัวบก น้ ามะระผสมดอกอัญชัน น้ าเก๊กฮวยที่ไม่หวานมาก แกงจืดฟัก เป็นต้น  
 



 
          ส่วนอาหารที่ห้ามรับประทาน ส าหรับผู้ที่เกิดธาตุไฟนั้น   ได้แก่ อาหารหวานและอาหารมันจัด เช่น 
อาหารที่ปรุงขึ้นจากล าไย   ทุเรียน รวมถึงอาหารปิ้งย่าง เพราะอาหารเหล่านี้เป็นตัวเพ่ิมความร้อนให้กับ
ร่างกาย 

การเฝ้าระวังป้องกันโรคด้วยการออกก าลังกายท่าบริหารกาย   

บริหารกายท่าฤาษีดัดตนมีที่เกี่ยวข้องอาการปวดหลังเอวสะโพกขาและเข่า ดังนี้ 

 ท่าชูหัตถ์วาดหลัง  
          วิธีการฝึกเริ่มจากการชูมือทางข้างขึ้นเหนือศีรษะ  จากนั้นประสานมือโดยให้มือทั้งสองจับกัน ต่อมา
กางมือทั้งสองข้างออกข้างล าตัว  และลดระดับมือลงมาจับที่บริเวณเอว ก ามือทั้งสองค่อยเข้าหากันและน ามา
ชนกันบริเวณด้านหลังของเอว  
ท่าแก้เกียจ  
          เริ่มจากการประสานมือทั้งสองข้างเข้าหากัน  จากนั้นเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรง โดยที่มือทั้งสอง
ประสานกันในลักษณะเหยียดออก  จากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างข้ึนเหนือศีรษะพร้อมด้วยมือที่ประสานกัน แล้ว
วางมือที่ประสานกันลงบนศีรษะ  ท่านี้ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และช่วยแก้อาการปวด
ศีรษะได้  
ท่านั่งนวดขา  
          เริ่มจากการนั่งเหยียดขา แล้วน ามือทั้งสองข้างมาจับบริเวณหน้าขา จากนั้นเลื่อนไปจับบริเวณปลาย
เท้า แล้วค่อย ๆ เลื่อนมาจับบริเวณหน้าขา  
ท่าด ารงกายอายุยืน  
          เริ่มจากลุกขึ้นยืนพร้อมกับก ามือทั้งสองข้าง โดยให้มือข้างซ้ายอยู่บนมือข้างขวาจากนั้นย่อเข่าลง พร้อม 
ๆ กับการขมิบท้องและแขม่วก้น จากนั้นจึงค่อย ๆ ผ่อนคลายลง และท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 
ท่าเต้นโขน  
          เริ่มจากการยืนกางขาทั้งสองข้างออก แล้วใช้มือท้ังสองข้างวางลงบนหน้าขาท้ังสองข้าง จากนั้นยกขา
ซ้ายขึ้น แล้ววางขาซ้ายลงกลับมาสู่ท่าเดิม จากนั้นยกขาขวาขึ้น แล้ววางขาขวาลงและกลับมาสู่ท่าเดิม ท่านี้จะ
ช่วยในเรื่องของการทรงตัว  
 
 ท่ายืนนวดขา  
          เริ่มจากการยืนตรง จากนั้นก้มตัวลง และใช้มือทั้งสองข้างจับที่บริเวณหัวเข่า แล้วค่อย ๆ ไล่ลงมาถึง
ปลายเท้า จากนั้นก็เลื่อนมือทั้ง 2 ข้างกลับไปที่หัวเข่าเช่นเดียวกัน ส าหรับท่านี้ผู้ที่ปวดหลัง หรือมีอาการเสียว
แปลบที่หลัง รวมถึงอาการปวดร้าวและลงขาควรหลีกเหลี่ยงท่านี้  
ท่านอนคว่ าทับหัตถ์  
          เริ่มจากการนอนคว่ า โดยมือทั้งสองข้างวางทับกันอยู่ใต้บริเวณคาง หลังจากนั้นยกศีรษะขึ้น แล้ว
กระดกเข่าทั้งสองข้างขึ้น และกระดกขาและงอเท้าเข้ามายังบริเวณด้านหลังให้มากท่ีสุด ท่านี้จะช่วยขับลม
เพ่ือให้ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น  



ท่าองค์แอ่นแหงนพักตร์  
          เริ่มจากการนอนตะแคง จากนั้นยกขาข้างขวาขึ้นและใช้มือจับบริเวณข้อเท้า จากนั้นเปลี่ยนท าสลับข้าง
กันและท าต่อไปเรื่อย ๆ  
          ขณะที่ฝึกท่าฤาษีดัดตน  ต้องก าหนดลมหายใจเข้าออกไปพร้อม ๆ กับการออกท่าทางด้วย จึงจะท าให้
การฝึกได้ผลดีกับผู้ฝึก  โดยสูดหายใจเข้าให้ลึกที่สุด  จากนั้นกลั้นลมหายใจไว้ก่อน   แล้วจึงค่อยผ่อนลมหายใจ
ออก 

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้  

1. การน าวิธีการนวดรีดเส้นลงน้ ามันรักษาอาการปวดหลังสะโพกขาและเข่าในผู้สูงอายุ  และ
กลุ่มคนท างานวัยหนุ่มสาวมาใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย  ในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ
ประชาชนทั่วไป    จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนและยังเพ่ิมความพึงพอใจ    

2. อบรมพัฒนาบุคลากรคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล     เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ให้บริการใน
การหน่วยงานเพิ่มข้ึน    

3. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาหน่วยงานเพื่อรองรับการให้บริการ    ในองค์กรและหน่วยงาน
ใกล้เคียงระดับอ าเภอ   ประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ให้ทั่วถึงและเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ  นายแพทย์สุเมธ  แสงอ่อนและคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลลืออ านาจ  ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ้างอิง 

  1. เอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทย   สถาบันการแพทย์แผนไทย   กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ( มีนาคม  2547 ) 

2.การนวดไทยบ าบัด   (เส้น จุด และโรคในทฤษฎีการนวดไทย)  สถาบันการแพทย์แผนไทย   กรมการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ( กุมภาพันธ์  2538 ) 

3. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย    กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ( กรกฎาคม  2557 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


