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 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการประคบสมุนไพร ต่อ
ความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด 
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเน้ือบ่าไหล่ ต้นคอและสบัก ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 50 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ รับการนวด
อย่างเดียว กลุ่มที่รับการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพรร่วมด้วย จ านวนกลุ่มละ 25 คน เคร่ืองมือการวิจัย
ประกอบด้วยคู่มือการนวดแผนไทยแบบราชส านัก แบบบันทึกการท าหัตถการ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความปวด ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon signed ranks test, paired t-test และ 
one-way ANOVA 
 ผลการวิจัยพบว่าหลังได้รับการนวดอย่างเดียว และการได้รับการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพร ค่าเฉลี่ย
อันดับของความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( z = 4.408, p < .001 และz =4.402, p < .001ตามล าดับ) 
และค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกล้ามเน้ือลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 6.265, p < .001และ t = 5.662, 
p < .001 ตามล าดับ) และพบว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดอย่างเดียว และกลุ่มที่ไดรั้บการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพร 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดและค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกลา้มเน้ือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก
การวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่าบุคลากรทางสุขภาพควรแนะน าผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดให้เข้ารับ
การรักษาโดยใช้การนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพร และผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การจัดตั้งคลินิก
แพทย์แผนไทยในหน่วยงาน รวมทั้งควรพิจารณาเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ 
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บทน า 
 กลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด (myofascial pain syndrome: MPS) เป็นโรคทางระบบกระดูกและ
กล้ามเน้ือที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของอาการปวดเร้ือรัง (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, 2551) ที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 พบผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาของระบ บ
กล้ามเน้ือรวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม คิดเป็นร้อยละ 26.42, 29.07 และ 31.11 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี (ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข , 2554) และพบประมาณร้อยละ 
30 ในคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป (สมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแหง่ประเทศไทย , 2552 ข) นอกจากน้ีกลุ่มอาการน้ีมัก
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, 2551) ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน ช่วงอายุ 25-50 ปี (สรา
ยุธ มงคล, กนกทิพย์ สว่างใจธรรม,และวาสนา เนตรวีระ, 2555) 
 กลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดสามารถเกิดได้กับกล้ามเน้ือทุกมัดของร่างกาย แต่กล้ามเน้ือที่พบอาการ
ปวดบ่อยที่สุดคือ กล้ามเน้ือที่ท าหน้าที่ควบคุมท่าทางบริเวณแกนกลางของล าตัว เช่น กล้ามเน้ือคอและหลัง 
โดยเฉพาะบริเวณสะบักส่วนบน (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช , 2551)มีสาเหตุมาจากการใช้กล้ามเน้ือในท่าทางที่ไม่
เหมาะสม โครงสร้างของร่างกายผิดปกติ หรือพฤติกรรมการใช้กล้ามเน้ือมัดน้ันซ้ าๆ จนกล้ามเน้ือท างานมากเกินไป 
(วิษณุ กัมทรทิพย์, 2550) โดยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดมักเกิดในผู้ที่ท างานแบบน่ังอยู่กับที่  เช่น ทันต
แพทย์ ช่างเย็บผ้า ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ า ซึ่งล้วนเป็นการท างานในอาชีพที่ผู้ป่วยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งน้ี 
พบว่ากลุ่มอาการดังกล่าวเป็นสาเหตุของการหยุดงานบ่อย รองจากอาการปวดหลัง (วิษณุ กัมทรทิพย์, 2550) หาก
ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือการจัดการกับความปวดที่ เหมาะสม  จะท าให้เกิดอาการปวดเร้ือรัง ซึ่งส่งผลให้
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันลดลง (ไกรวัชร ธีรเนตร,2552) และการที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความปวดที่
ยาวนานย่อมส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ ท าให้เกิดความเครียดหงุดหงิดง่าย อีกทั้งยังส่งผลด้านเศรษฐกิจอีกด้วย 
กล่าวคือผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี
ยังส่งผลต่อระบบสุขภาพของประเทศ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ค่าใช้จ่ายเร่ืองยา ซึ่ งพบว่ามูลค่าการใช้ยาในกลุ่มยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ และยาข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม สูงเป็นอันดับสองจาก
มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด (ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , 2555) ดังน้ัน แนวทางการแก้ไขที่
ต้นเหตุของกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 อาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด สามารถรักษาได้ทั้งด้วยวิธีการใช้ยา
และวิธีการไม่ใช้ยา ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความปวด ส าหรับวิธีการใช้ยาน้ัน ยาหลักที่ใช้คือ ยาในกลุ่มต้าน
การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ และยาคลายกล้ามเน้ือซึ่งหากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องหรือมากเกินไป อาจท า ให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วยได้ เช่น มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข
ในการดูแลรักษาพยาบาล ทั้งที่ความปวดที่เกิดขึ้นน้ันสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีการไม่ใช้ยา โดยใช้การแพทย์
ทางเลือก (นิตยา พุทธธรรมรักษา , 2548; ประดิษฐ์  ประทีปะวณิช , 2551) อน่ึง จากแนวคิดที่ว่าไม่มีศาสตร์
การแพทย์แผนใดในโลกจะสามารถรักษาโรคได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกศาสตร์การแพทย์ยังมีจุดอ่อนและชอ่งว่าง
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการใช้ยารับประทานสามารถลดความปวดได้ร้อยละ 70 -90 (ลดาวัลย์ อุ่น
ประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์, 2555) ส่วนการรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยามีหลายวิธี เช่น การฝังเข็ม การรักษาด้วย
กระแสไฟฟ้า การใช้ความร้อน การบริหารยืดเหยียดกล้ามเน้ือ การนวด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีผู้น าการรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยามาท าวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ท าโดยแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อายุรแพทย์และนักกายภาพบ าบัด (อุบลกาญจน์ ยอดต่อ , 2555)
เช่น การดัดดึงและเคลื่อนไหวข้อต่อ (ธวัชชัย สุวรรณโท ,2553) การนวดและการใช้อัลตร้าซาวด์ (กิติยา โกวิทยานนท์ 
และปนดา เตชทรัพย์อมร, 2553) ทั้งน้ี การนวดถือเป็นวิธีการรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยาที่ส าคัญ โดยในทางการแพทย์
แผนไทยเรียกผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดว่าเป็นโรค “ลมปลายปัตคาด” หรือ “เส้นจม” จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าการนวดช่วยให้กล้ามเน้ือคลายตัวลดอาการปวด และสลายจุดกดเจ็บได้ (วิมลรัตน์ จง



เจริญ,2552; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2550; ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช,2551) ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมามักศึกษาในผู้ที่ปวด
คอทั่วไป และเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างเดียว (นิตยาพุทธธรรมรักษา, 2548) หรือเป็นการเปรียบเทียบ 2 
กลุ่มโดยนิยมเปรียบเทียบการนวดแบบราชส านักร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ (ศุภกิจ สุวรรณไตรย์ , 2548)ซึ่งท า
ให้ขาดการศึกษาเร่ืองปัจจัยการรับประทานยาส่วนการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด พบว่ามี
การลดความปวดโดยใช้การนวดไทยแต่ศึกษาในผู้ที่มีอาการปวดหลัง (อุไรวรรณ ชัชวาลย์ ,2548; วิศรุต บุตรากาศ , 
2551) ส่วนการศึกษาในผู้ป่วยที่ปวดคอและสะบักน้ัน ใช้เทคนิคการนวดแบบสวีดิช(จุไรรัฐ วงษา และชื่นฤทัย ยี่
เขียน, 2553) และมีการศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชส านักในผู้ป่วยที่มีอาการปว ดกล้ามเน้ือบริเวณสะบัก 
upper trapezius โดยสรายุธ มงคล และคณะ (2555) ซึ่งเป็นการศึกษาน าร่อง ไม่มีกลุ่มควบคุม ท าให้ไม่อาจสรุปได้
อย่างชัดเจนว่าความปวดที่ลดลงน้ันเป็นเพราะการนวดหรือหายไปเอง 
 การน าการนวดไทยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด เป็นวิธีการที่ไม่มี
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ไม่ต้องทนกับความปวด และถือเป็นทางเลือกหน่ึงที่ปลอดภัยที่สามารถน ามาผสมผสานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันได้ จึงเป็นการเติมเต็มให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการจัดการกับความปวดของตนเองที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และบริบทของชุมชน (สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข , 2551) อีกทั้งยังเป็น
บทบาทอิสระที่แพทย์แผนไทยสามารถปฏิบัติได้ในขอบเขตของวิชาชีพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลของการ
นวดไทยกับการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพร ในการลดความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือในผู้ที่มีอาการปวด
ต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้ รับการ
นวดคอ บ่า ไหล่อย่างเดียว และกลุ่มที่ได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการประคบสมุนไพร ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะ
เป็นข้อมูลยืนยันให้บุคคลที่สนใจสามารถน าไปใช้ในการแนะน าวิธีการลดความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือในผู้
ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และช่วยลดอัตราการใช้ยา อีกทั้งยังช่วยเปรียบเทียบผลของการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพรว่าได้ผลดีกว่าการ
นวดอย่างเดียว เพราะการประคบสมุนไพรน้ันลดอาการอักเสบของกล้ามเน้ือจากการนวดได้ และช่วยให้ผู้ป่วยผ่อน
คลายความเครียดจากความปวด และอาการของโรค  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความปวดและตึงตัวของกลา้มเน้ือบ่า ต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือ 
ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ และสะบักอย่างเดียว และการนวดคอ บ่าไหล่ และสะบักร่วมกับการ
ประคบสมุนไพร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความปวดและตึงตัวของกล้ามเน้ือบ่า ต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือ 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการนวดคอ บ่าไหล ่และสะบักอย่างเดียว กับกลุ่มที่ได้รับการการนวดคอ บ่าไหล่  และสะบัก
ร่วมกับการประคบสมุนไพร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเน้ือบ่าไหล ่ต้นคอและสบัก ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาหมอม้า อ าเภอเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 2563 
 
วิธีการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา 



  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(quasi-experimental research)ชนิดหลายกลุ่มวัดก่อนและ
หลังการทดลอง(multiple groups, pretest-posttest design) 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร   
  ประชากรเป็นผู้ที่มารับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมอม้าที่มีอาการปวดต้น
คอ บ่าไหล่และสะบัก จากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
            ตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ  
  1) มีอายุอยู่ในช่วง 25-50 ปี 
  2) มีความปวดตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป (pain score มากกว่า 5) มีอาการมานานกว่า 6 เดือน 
และมีจุดกดเจ็บบริเวณต้นคอและสะบักตั้งแต่ 1 จุดขึ้นไป ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง  
  3) ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็ม การท ากายภาพบ าบัด หรือการแพทย์ทางเลือกอื่น ที่ส่งผล
ต่ออาการปวดต้นคอและสะบัก ในระยะ1 เดือน ก่อนเข้าร่วมการวิจัย  
  4) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยกรคือผู้ที่มีอาการปวดบ่าไหล่ ต้นคอและสบัก จ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่คืนที่ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 50 คน
แบ่งเป็นกลุ่มละ25 คน 
  ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือ 
  1) มีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณคอ เช่น cervical spondylosis,prolapse disc 
  2) มีข้อห้ามของการนวดไทย หรือมีอาการที่ห้ามนวดได้แก่ เป็นโรคผิวหนัง หรือมีการอักเสบติด
เชื้อที่ผิวหนัง เน้ือเยื่อ และกล้ามเน้ือ และ  
  3) มั่นใจว่าไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ครบตามที่ก าหนด ส าหรับเกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการ
วิจัยคือ เข้าร่วมการวิจัยไม่ครบตามที่ก าหนดและขอถอนตัวจากการวิจัย ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณ
ตามสถิติ one-way ANOVA 
        เคร่ืองมือที่ใช้ 
เคร่ืองมือการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง มีดังน้ี 
 1.1 คู่มือการนวดแผนไทยแบบราชส านัก  
 1.2 แบบบันทึกการท าหัตถการ 
ส่วนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
 2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จากการศึกษาต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สิทธิการรักษา โรคประจ าตัว ระยะเวลาที่มีอาการปวด ความถี่ของอาการปวด สาเหตุของอาการปวด  
ในวันที่เข้าร่วมการวิจัย และการรักษาที่ได้รับ จ านวนทั้งสิ้น11 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) 
 2.2 แบบประเมินความปวด มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบตัวเลข แบ่งออกเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ ไม่ปวด
เลยจนถึง 10 คือ ปวดมากที่สุด ส าหรับให้ผู้ป่วยท าเคร่ืองหมายที่บอกถึงระดับความปวดบนมาตรวัด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและขั้นตอน
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล จากน้ันด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์โดยชี้แจงถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้ง



แจ้งว่าข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและน ามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเท่าน้ัน โดยจะน าเสนอข้อมูลใน
ภาพรวม จากน้ันให้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม 
 2. ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนได้รับการประเมินความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือก่อนการ
ทดลอง (pre-test) และให้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป โดยให้เวลาตอบ 5-10 นาที 
 3. ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม ได้รับกิจกรรมดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 ให้ได้รับการนวดไทยแบบราชส านักที่คอ บ่า ไหล่ เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกัน 3 วัน
พร้อมทั้งให้ท าเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทลงในช่องของแบบบันทึกการท าหัตถการ 
 กลุ่มที่ 2 ให้ได้รับการนวดไทยแบบราชส านักที่คอ บ่า ไหล่ เป็นเวลา 30 นาที ร่วมกับการประคบสมุนไพร 
วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกัน 3 วัน พร้อมทั้งให้ท าเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทลงในช่องของแบบบันทึกการท าหัตถการ 
 4. ผู้ช่วยผู้วิจัยจัดให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนได้รับการประเมินความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือ  
หลังการทดลอง (post-test)ทั้งน้ี ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 
2563 
        การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบความปวด ระหว่างก่อนกับหลังไดรั้บการนวดคอ บ่า ไหล่อย่างเดียว และการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกบั
ประคบสมุนไพร วิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon signed ranks test เน่ืองจากข้อมูลมีการกระจายแบบไม่เป็นโค้ง
ปกติ การเปรียบเทียบความตึงตัวของกลา้มเน้ือ ระหว่างก่อนกับหลัง การนวดคอ บ่า ไหล่อย่างเดียว และการนวดคอ 
บ่า ไหล่ ร่วมการประคบสมุนไพร วิเคราะห์ด้วยสถิติ paired t-test ส่วนการเปรียบเทียบความปวดและความตึงตัว
ของกล้ามเน้ือ ระหว่างกลุ่มที่การนวดคอ บ่า ไหล่ อย่างเดียว และกลุ่มที่ได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบ
สมุนไพร วิเคราะห์ด้วยสถิติสถิติ one-way ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 25 -35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
45.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 62.66มีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48 
และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 52 ประกอบอาชีพรับจ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 มีรายได้  อยู่
ในช่วง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 40 ใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ44 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 82.70 ระยะเวลาที่มีอาการปวดอยู่ในช่วง 6 เดือน ถึง 2 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 64 ความถี่ของอาการปวดอยู่ในช่วง 1-2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 สาเหตุของอาการ
ปวดในวันที่เข้าร่วมการวิจัย ส่วนใหญ่มาจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 69.30 และการรักษาที่ได้ รับคือ การนวด
แผนไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.67 
 2. การเปรียบเทียบความปวด ระหว่างก่อนกับหลังการได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว และการได้รับ
การนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร พบว่ากลุ่มตัวอย่างหลังการได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว 
และการได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ ร่วมกับการประคบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยอันดับของความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (z = 4.408,p < .001 และ z = 4.402, p < .001 ตามล าดับ) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับของความปวด ระหว่างก่อนกับหลังการได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่าง
เดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพรของกลุ่มตัวอยา่ง(n = 50) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนการทดลอง (n=25) หลังการทดลอง(n=25) 

z p 
  ̅     Mean rank Sum rank   ̅     Mean rank Sum rank 

นวดอย่างเด ียว 7.00(1.25) 39.62 990 2.08(1.22) 36.54 913 4.408 < .001 
นวดร่วมก ับ

ประคบสมุนไพร 7.28(1.24) 44.66 1116 2.60(1.40) 47.72 1193 4.402 < .001 

 
 3. การเปรียบเทียบความตึงตัวของกล้ามเน้ือระหว่างก่อนกับหลัง การได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว 
และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกล้ามเน้ือลดลงอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = 6.265, p < .001 และt = 5.662,p < .001 ตามล าดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกลา้มเน้ือ ระหว่างก่อนกับหลังการได้รับการนวดคอ บ่า
ไหล่ อย่างเดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพรของกลุ่มตัวอยา่ง (n = 50) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนการทดลอง (n=25) หลังการทดลอง(n=25) 

t p 
min-max  ̅ SD min-max  ̅ SD 

นวดอย่างเด ียว 7.40-46.67 20.22 9.78 1.87-16.17 6.63 4.14 6.265 < .001 
นวดร่วมก ับประคบ

สมุนไพร 3.96-43.27 20.46 10.65 2.13-24.10 7.39 5.28 5.662 < .001 

 
 4. การเปรียบเทียบความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือ ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่าง
เดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร พบว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่าง
เดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดและค่าเฉลี่ยคะแนน
ความตึงตัวของกล้ามเน้ือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความปวด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว และการ
ได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร ของกลุ่มตัวอย่าง(n = 50) 
 

กลุ่มตัวอย่าง n Mean diff. SD 
นวดอย่างเดียว 25 4.92 1.52 
นวดร่วมกับประคบสมุนไพร 25 4.68 1.51 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 1.387 2 .693 .317 .729 
ภายในกลุ่ม 157.280 72 2.184   
รวมทั้งหมด 158.667 74    
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกลา้มเน้ือ ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการนวดคอ บ่าไหล่ อย่าง
เดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพรของกลุ่มตัวอยา่ง(n = 50) 

กลุ่มตัวอย่าง n Mean diff. SD 
นวดอย่างเดียว 25 13.59 10.84 
นวดร่วมกับประคบสมุนไพร 25 13.07 11.54 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 25.757 2 12.879 .142 .868 
ภายในกลุ่ม 6529.419 72 90.686   
รวมทั้งหมด 6555.176 74    
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดหลังการได้รับ
การนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยอันดับของ
ความปวด และค่าเฉลี่ย คะแนนความตึงตัวของกล้ามเน้ือ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองจากการนวดไทยแบบราชส านักที่คอ บ่า ไหล่ เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกัน 
3 วัน ช่วยให้จุดกดเจ็บที่ยึดติดกันคลายลง โดยการคลึงท าให้พังผดือ่อนตัวลง กล้ามเน้ือมีความยืดหยุน่ดีขึ้น ความตึง
ตัวและความปวดลดลง อีกทั้งการคลึงท าให้เลือดถูกบีบออกจากบริเวณน้ันและมีเลือดใหม่มาแทนที่  จึงเป็นการ
ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดและน้ าเหลือง และช่วยปรับสมดุลทางเดินพลัง เป็นการปิดกระแสประสาทที่ผ่านใย
ประสาทขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการยับยั้งสัญญาณประสาทที่เกี่ยวกับความปวดที่น าโดยใยประสาทขนาดเล็ก สารเคมี
ที่หลั่งออกมาจากสมองจะส่งผลไปยังเซลล์ SG ให้มีการหลั่งสารพีท าให้ประตูควบคุมความปวดปิดลง ส่งผลให้ความ
ปวดต้นคอและสะบักและความตึงตัวของกลา้มเน้ือลดลง ส่วนการการนวดไทยแบบราชส านักที่คอ บ่า ไหล่ เป็นเวลา 
30 นาที ร่วมกับการประคบสมุนไพร วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกัน 3 วันนอกจากการนวดจะช่วยให้กล้ามเน้ือลดความตึง
ตัว ความปวดลดลง การประคบสมุนไพรยังมีส่วนช่วยท าให้เน้ือเยือ่พังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการ
เกร็งตัวของกล้ามเน้ือ ช่วยลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเน้ือ เอ็น และข้อต่อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียน
ของเลือด และยังมีผลจากการที่ตัวยาสมุนไพรซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย ตัวยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีตัวยาที่มี
สรรพคุณในการแก้เคล็ดขัดยอกฟกช้ า ท าให้เส้นเอ็นหย่อน ซึ่งเมื่อผสานกับความร้อนจากลูกประคบแลว้ก็เทา่กับเปน็
การเสริมฤทธิ์ในการรักษาซึ่งกันและกัน สมุนไพรเช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด มีน้ ามันหอมระเหย
เป็นสาระส าคัญในการออกฤทธิ์ ซึ่งจะท าให้สมุนไพรออกฤทธิ์ได้ดี ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ
วิศรุต บุตรากาศ (2551) ที่ศึกษาผลแบบเฉียบพลันของการนวดไทย  ต่อตัวแปรที่สัมพันธ์กับความเครียด ซึ่ง
ประกอบด้วยความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ ความวิตกกังวลความตึงตัวของกล้ามเน้ือ ระดับอาการปวด 
ระดับขีดเร่ิมของอาการกดเจ็บ และความยืดหยุ่นของร่างกาย โดยใช้เคร่ือง algometry ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
ที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด กลุ่มตัวอย่างได้รับการนวดไทย เป็นเวลา 30 นาที จ านวน 1 
คร้ัง พบว่าหลังการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการนวดไทย มีการเปลี่ยนแปลงของความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจที่
แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของการท างานของระบบประสาทซิมพาเทติกและท าให้ตัวแปรที่ สัมพันธ์กับความเครียด
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของกิติยาโกวิทยานนท์ และปนตา เตชทรัพย์อมร (2553) 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยปวดคอจาก myofascial pain syndrome ด้วยการนวดไทยกับอัลตร้าซาวด์ 
พบว่าการเคลื่อนไหวของคอโดยรวมหลังการรักษาทั้งสองวิธีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับความปวดจาก
การรักษาทั้งสองวิธีลดลง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของสรายุธ มงคล และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลของ



การนวดไทยแบบราชส านักต่ออาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของคอและไหล่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเน้ือ  
upper trapezius  
 2. ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด กลุ่มที่ ได้ รับ
การนวดคอ บ่าไหล่ อย่างเดียว และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร  มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความปวดและค่าเฉลี่ยคะแนนความตึงตัวของกล้ามเน้ือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองจากทั้งการ
นวดไทยแบบราชส านักที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี และการได้รับการนวดคอ บ่า ไหล่ร่วมกับการประคบสมุนไพร สามารถ
ช่วยลดความปวดและความตึงตัวของกล้ามเน้ือได้ทั้งสองวิธี ดังที่ได้อธิบายกลไกไว้ข้างต้น ซึ่งผลการ วิจัยคร้ังน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาของสายชล ศรีแพ่ง (2555)ที่ศึกษาผลของการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดข้อเข่า 
อาการข้อเข่าฝืด ปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเน้ือ และความยากล าบากในการท ากิจวัตรประจ าวันใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยกลุ่มทดลองได้รับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการใช้ยา ส่วนกลุ่มควบคุมใช้ยา
อย่างเดียว พบว่าค่าเฉลี่ยปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเน้ือภายหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 บุคลากรทางสุขภาพควรแนะน าผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดให้เข้ารับการรักษา
โดยใช้การนวดไทยแทนการรับประทานยาได้ ซึ่งจะช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
  1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยในหน่วยงานให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดมีโอกาสเข้าถึงบริการที่ดีและมีคุณภาพ จาก
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการแพทย์แผนไทย  
  1.3 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืดที่มีอาการปวดบริเวณอื่น เช่น 
หลัง ขา แขน 
  2.2 ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกับการวิจัยคร้ังน้ี โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น และมีการ
ติดตามในระยะยาว เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป  
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