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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบแผนการทดลองคือ 1 กลุ่ม 

แบบวัดซ�้า (One-group repeated measure design) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดปรับมดลูก

เพื่อลดอาการปวดประจ�าเดือนของหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาหมอปรุง สมุทวงศ์วิริยะ ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านใน อ�าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง มีองค์ความรู้ในการรักษาอาการปวดประจ�าเดือน และภาวะมีบุตรยาก ให้รักษาแก่คนในชุมชน

และพื้นที่ใกล้เคียงมานานถึง 40 ปี โดยแนวคิดการเกิดอาการปวดประจ�าเดือนของหมอปรุงคือ การที่มดลูกเคลื่อน

ออกจากต�าแหน่งปกติ เนื่องจากสาเหตุได้แก่ การผ่านการตั้งครรภ์ การยกของหนัก และการนั่งยอง ๆ การรักษา 

โดยการนวดคลายเส้นบริเวณหลัง ขา ขาหนีบ และท้องน้อย เพื่อปรับมดลูกให้เคลื่อนกลับมาอยู่ในต�าแหน่งปกต ิ

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดประจ�าเดือนที่มารักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง  ระหว่างวัน

ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และยินดีรับการรักษาด้วยการนวดปรับมดลูกโดยวิธีการของหมอ

พืน้บ้าน จ�านวน 12 ราย เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบประเมนิความปวดแบบตวัเลข (Visual Rating Scales: 

VRS) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

อ้างองิ ได้แก่ One way-ANOVA และการเปรยีบเทยีบรายคูด้่วย Scheffe ว่าอาการปวดประจ�าเดือนของการวดัครัง้

ใดแตกต่างกันบ้าง ส่วนการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normality) ด้วย Shapiro-wilk ผลการ

ศึกษา พบว่าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปวดประจ�าเดือนในเดือนก่อนการนวดปรับมดลูก การปวดหลังการ

นวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูกในเดือนที่ 2 พบว่า การประเมินอาการปวดประจ�าเดือนในช่วงเวลาแตก

ต่างกัน อาการปวดประจ�าเดือนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 ดังนั้นจึงท�าการ

เปรยีบเทยีบรายคูว่่าอาการปวดประจ�าเดอืนของกลุ่มตัวอย่างจากการประเมนิอาการปวดประจ�าเดือนก่อนการนวด

ปรับมดลูก หลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีความแตกต่างกันบ้าง ด้วย Scheffe  

ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปวดประจ�าเดือนในเดือนก่อนการนวดปรับมดลูก การปวดหลังการนวด 

ปรบัมดลกู และหลงัการนวดปรบัมดลกูในเดอืนที ่2 รายคู ่พบว่า ระดบัอาการปวดประจ�าเดอืนของกลุม่ตวัอย่างหลงั

การนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีอาการปวดต�่ากว่าหลังการนวดปรับมดลูก (Mean difference = -1.17, S.D. = 0.72) 

และต�า่กว่าก่อนการนวดปรบัมดลกู (Mean difference = -4.42, S.D. = 0.72) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดังนั้นสรุปได้ว่าอาสาสมัครที่ได้รับการนวดปรับมดลูกจากหมอปรุงมีแนวโน้มระดับอาการปวดประจ�าเดือนในรอบ

ปัจจุบันลดลงหลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน

ค�าส�าคัญ: นวดปรับมดลูก ปวดประจ�าเดือน หมอพื้นบ้าน
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บทน�า

 อาการปวดประจ�าเดือนเป็นกลุ่มอาการปวดเกร็งที่บริเวณท้องน้อยที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะเป็นประจ�าเดือน

หรือในช่วงระหว่างการเป็นประจ�าเดือน เกิดจากการหดรัดตัวหรือการเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูกที่น�าไปเลี้ยงยังส่วน

ต่าง ๆ  บรเิวณรอบ ๆ  เยือ่บมุดลกู และเมือ่เยือ่บมุดลกูหลดุลอกและไหลออกมาในแต่ละเดอืนนัน้ จะท�าให้สารท่ีคล้าย

กับฮอร์โมนที่มีชื่อว่า โปรสตาแกรนดิน ถูกหลั่งออกมาและท�าให้เกิดอาการปวด โดยสามารถเพ่ิมความรุนแรงของ

การหดรดัตวัได้ถ้าหากการหลัง่สารชนดินีม้ปีรมิาณทีส่งูขึน้1 ทางการแพทย์แผนปัจจบุนัรกัษาโดยให้ยา Non-steroidal 

anti-inflammatory drug (NSAIDs) มีผลดีในการระงับอาการปวดประจ�าเดือน แต่ยากลุ่มนี้อาจท�าให้เกิดผลข้าง

เคียงได้ง่าย เช่น ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ตับและไต นอกจากนี้มีการใช้ฮอร์โมนคุมก�าเนิด ซึ่งมีผล

ข้างเคียงเรื่องเลือดออกกระปริดกระปรอยได้2

 แนวคิดของแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงอาการปวดประจ�าเดือนไว้ตามคัมภีร์มหาโชติรัตว่า โลหิตระดูนี้เป็น

ธรรมชาติของสตรี ผู้ใดเคยมีระดูมา หากลมกองใดเคยก�าเริบ ลมกองนั้นจะก�าเริบทุกเดือนทุกครั้ง จึงเรียกว่า “ปกติ

โลหติ” ซึง่โลหติระดปูกตโิทษทีท่�าให้เกดิอาการปวดประจ�าเดือน เรียกว่า “โลหติระดูอนัเกดิแก่กระดูก” คอื เมือ่ใกล้

จะมรีะดมูานัน้ ให้เมือ่ยขบไปทกุข้อดงัจะขาดออกจากกนั ให้เจบ็บัน้เอวสนัหลงัมาก ครัน้พอมรีะดอูอกมาแล้วอาการ

ก็หายไป3 การรักษาอาการปวดประจ�าเดือนโดยการใช้ยาสมุนไพร การนวดไทยแบบราชส�านัก และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ส่วนในทางการแพทย์พืน้บ้าน ปัจจบัุนยงัมกีารรักษาอาการเกีย่วกบัมดลูกโดยหมอพ้ืนบ้านอย่างแพร่หลาย 

แตกต่างกันออกไปตามภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาและประสบการณ์ของแต่ละหมอพื้นบ้าน 

 หมอปรุง สมุทวงศ์วิริยะ ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านในอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีองค์ความรู้ในการรักษาอาการ

ปวดประจ�าเดือน และภาวะมีบุตรยาก ให้รักษาแก่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมานานถึง 40 ปี โดยแนวคิด 

การเกิดอาการปวดประจ�าเดือนของหมอปรุงคือ การที่มดลูกเคล่ือนออกจากต�าแหน่งปกติ เนื่องจากสาเหตุได้แก ่

การผ่านการตั้งครรภ์ การยกของหนัก และการนั่งยอง ๆ การรักษาโดยการนวดคลายเส้นบริเวณหลัง ขา ขาหนีบ 

และท้องน้อย เพือ่ปรบัมดลกูให้เคลือ่นกลบัมาอยูใ่นต�าแหน่งปกติ แต่องค์ความรู้นีย้งัไม่มกีารศกึษาผลอย่างเป็นระบบ 

ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาผลของการนวดปรับมดลูกเพื่อลดอาการปวดประจ�าเดือนของหมอปรุง สมุทวงศ์วิริยะ 

ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดประจ�าเดือนหรือไม่เพื่อน�าไปสู่การวิจัยเชิงลึกต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนวดปรับมดลูกเพ่ือลดอาการปวดประจ�าเดือนของหมอพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา

หมอปรุง สมุทวงศ์วิริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดประจ�าเดือนระหว่างก่อนและหลังได้

รับการรักษาด้วยการนวดปรับมดลูก

 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดประจ�าเดือนระหว่างก่อนและหลังได้

รับการรักษาด้วยการนวดปรับมดลูก เป็นเวลา 2 เดือน

ขอบเขตของการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นงานวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบแผนการทดลองคอื   1 กลุม่

แบบวัดซ�้า (One-group repeated measure design) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดประจ�าเดือนที่มา

รักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ

ยินดีรับการรักษาด้วยการนวดปรับมดลูกโดยวิธีการของหมอพื้นบ้าน จ�านวน 12 ราย 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

 การนวดปรับมดลูก ระดับอาการปวด

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในการศกึษาประสทิธผิลของการนวดปรับมดลูกเพ่ือลดอาการปวดประจ�าเดือนโดยวธิกีารของหมอพ้ืนบ้าน

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากต�ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเนื้อหาสาระส�าคัญ ดังนี้

 1. อาการปวดประจ�าเดือน หมายถึง อาการปวดท้องในช่วงเวลาที่มีประจ�าเดือนของสตรี อาจจะเริ่มปวด

เมื่อใกล้ ๆ จะมีประจ�าเดือน หรือปวดขณะมีประจ�าเดือน อาการปวดอาจจะเพียงเล็กน้อยพอทนได้ หรือถึงขั้นปวด

มากจนรบกวนการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน ผู้ป่วยที่มีการปวดประจ�าเดือนแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่

กลุ่มปฐมภูมิ (PRIMARY DYSMENORRHEA) ในกลุ่มนี้ อาการปวดไม่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพทางกายมาเกี่ยวข้อง 

อาการปวดมักจะเริ่มเป็นในช่วงปีแรก หลังจากเริ่มมีประจ�าเดือนครั้งแรก และกลุ่มทุติยภูมิ (SECONDARY 

DYSMENORRHEA) ในกลุ่มนี้อาการปวดเกี่ยวเนื่องกับพยาธิสภาพทางกาย  เช่น มีถุงน�า้ หรือเนื้องอก บริเวณมดลูก 

ปีกมดลูก หรือ ในอุ้งเชิงกราน (PELVIC INFLAMATORY DISEASE) อาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงอายุใดก็ได้4

 2. การนวดมดลูก เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มดลูกแข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติ ตามต�าราแพทย์แผนไทยเชื่อว่า 

การนวดมดลูกท�าให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูก ท่อรังไข่ และรังไข่ได้ดีขึ้น เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือด ส่งผลให้

กล้ามเนื้อมดลูกแข็งแรง จึงสามารถรองรังตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิได้ดี เมื่อการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่

ดีขึ้น จึงช่วยให้มีลูกง่าย ท่ีส�าคัญ เมื่อท่อน�าไข่เคลื่อนไหวได้ดี จึงเพิ่มโอกาสการผสมระหว่างไข่กับอสุจิที่เกิดขึ้นใน

ท่องรังไข่สูงขึ้น และช่วยให้มดลูกสามารถบีบไล่เลือดประจ�าเดือนได้ดี ลดอาการปวดประจ�าเดือน และขับสารพิษ 

ของเสียหรือของตกค้างในที่อยู่ในโพรงมดลูกออกได้  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า การนวดมดลูกช่วยกระชับมดลูกที่

หย่อนคล้อยให้กลับมาอยู่ต�าแหน่งเดิม อีกทั้งความรู้สึกสบายจากการนวด ท�าให้ร่างกายหล่ังฮอร์โมนแห่งความสุข

เอนดอร์ฟิน ลดความเครียดและความเจ็บปวด ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และปวดประจ�าเดือนได้5

     3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   3.1 ผลของการนวดไทยต่อผูท่ี้มอีาการปวดประจ�าเดอืน จากการศกึษาในกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 25 คน6 

โดยอาสาสมคัรจะได้รบัการรกัษาโดยการนวด 2 คร้ัง เป็นเวลา 2 เดือน ผลการศกึษาพบว่าภายหลังการรักษาครัง้ที ่1 

มีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) จาก 7.80±0.70 เป็น 4.24±2.71 คิดเป็น 5.04 ผลการนวด

ครั้งที่ 2 มีอาการปวดลดลงจาก 4.24±2.71เป็น 2.76±2.71 (p= .04) และเมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนได้รับ

การรักษา และ ภายหลังการรักษาครั้งที่ 2 พบว่า มีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจาก (p < .001) 

7.80±0.70 เป็น 2.76±2.71 ผลการศกึษาสรปุได้ว่าการนวดไทยมปีระสทิธผิลในการบรรเทาอาการปวดประจ�าเดอืนได้

   3.2 การศกึษาการนวดประเบนเหนบ็ลดอาการปวดประจ�าเดือนในอาสาสมคัรตามวธิกีารนวดของ

หมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส ในกลุ่มตัวอย่าง 32 คน7 โดยอาสาสมัครจะได้รับการรักษาโดยการนวด 1 ครั้ง ก่อนประจ�า

เดือนมาก เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยจะได้รับการประเมินระดับอาการปวดประจ�าเดือนก่อนนวดเป็นเวลา 2 รอบ

ประจ�าเดือน และติดตามผลหลังการนวดเป็นเวลา 4 รอบประจ�าเดือน ผลการศึกษาพบว่า ผลหลังการนวดครั้งที่ 1, 

2, 3 และ 4 ระดับอาการปวดประจ�าเดือนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) จึงสรุปได้ว่า การนวดกระเบน

เหน็บเป็นวิธีการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดอาการประประจ�าเดือนได้ทั้งในรอบปัจจุบันและในรอบถัดไป
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 1 กลุ่มวัดซ�้า (One group 

repeated measure design) 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจ�าเดือนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตรังตั้งแต่เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ�านวน 12 คน 

 ขั้นตอนการนวด 

 1. หาระดบัของมดลกูก่อนนวด โดยผูป่้วยนอนหงาย หมอนัง่ด้านขวาของผูป่้วย ใช้มอื 2 ข้างคล�าหาต�าแหน่ง

ของมดลูกของผู้ป่วย

 2. เริม่นวดโดยผูป่้วยอยูใ่นท่านอนคว�่า หมอพ้ืนบ้านจะใช้เท้าเหยยีบคลายเส้นเร่ิมจากฝ่าเท้า น่อง ต้นขา ท�า

ซ�้า 3-5 รอบ แล้วเหยียบค้างไว้บริเวณใต้ก้นย้อย (จุดนวดราชส�านัก สัญญาณ 1 ขาด้านใน) ค้างไว้ 10 วินาที ท�าทั้ง 

2 ข้าง เริ่มที่ขาข้างขวา

 3. เหยียบคลายเส้นบริเวณสะโพก กระเบนเหน็บ (ไม่มีทิศทางที่แน่ชัด)

 4. เหยียบคลายเส้นบริเวณกล้ามเนื้อหลัง ชิดกระดูกสันหลัง 2 ข้าง เริ่มจากบั้นเอวขึ้นไปถึงบริเวณกลางหลัง 

 5. ผูป่้วยอยูใ่นท่านอนหงาย ขา 2 ข้างแบะออกเลก็น้อย เริม่เหยยีบจากบรเิวณน่อง ขึน้ไปต้นขาด้านใน จนถงึ

บริเวณโคนขา ท�าซ�้า 3-5 รอบ เริ่มที่ขาข้างขวา

 6. เหยียบคลายเส้นบริเวณขาหนีบ ทั้ง 2 ข้าง

 7. ท�าการแต่งมดลูก โดย นั่งด้านขวาของผู้ป่วย ใช้มือ 2 ข้าง ผลักมดลูกเข้าหาตัวหมอ และผลักออก 3-5 

ครั้ง แล้วออกแรงดันมดลูกขึ้นไปหาสะดือของผู้ป่วย

 8. ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคง ขาล่างยืดตรง ขาบนงอเข่า 90 องศา หมอยืนขึ้น ใช้ส้นเท้าเหยียบสะโพก 

(จุดนวดราชส�านัก สัญญาณ 3 ขาด้านนอก) โดยออกแรงคล้ายการผลัก ท�า 1 ครั้ง ท�าทั้ง 2 ข้าง เริ่มที่ขาข้างขวา

 9. หาต�าแหน่งของมดลูกหลังนวด โดยให้ผู้ป่วยนอนหงาย หมอนั่งด้านขวาของผู้ป่วย ใช้มือ 2 ข้างคล�าหา

ต�าแหน่งของมดลูกของผู้ป่วย

 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบประเมินความปวดแบบตัวเลข (Visual Rating Scales: VRS)

 การวเิคราะห์ข้อมลู สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ

อ้างอิง ได้แก่ One way- ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย Scheffe ว่าอาการปวดประจ�าเดือนของวัดครั้งใด

แตกต่างกันบ้าง ส่วนการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normality) ด้วย Shapiro-wilk โดยผลการ

ทดสอบมีระดับนัยส�าคัญหรือค่า Sig =.11, .73 และ .08 แสดงว่าข้อมูลอาการปวดประจ�าเดือนก่อนการนวดปรับ

มดลูก หลังการนวดปรับสมดุลมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย One-way ANOVA
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบอาการปวดประจ�าเดือน ก่อนและหลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก
เดือนที่ 2 

 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อาการปวดประจ�าเดือนของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการนวดปรับมดลูกจะมี
แนวโน้มระดับอาการปวดประจ�าเดือนลดลงทั้ง 12 คน และเมื่อประเมินระดับอาการปวดประจ�าเดือนในเดือนที่ 2 
หลังการนวดปรับมดลูก พบว่า มีเพียง 1 คน ที่ระดับอาการปวดประจ�าเดือนกลับมาเท่ากับก่อนการนวดปรับมดลูก 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปวดประจ�าเดือนในเดือนก่อนการนวดปรับมดลูก การปวด หลังการ
นวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูกในเดือนที่ 2 

  แหล่งความแปรปรวน df SS MS F* p**

 ระหว่างกลุ่ม 2 125.72 62.86 19.96 <.001

 ภายในกลุ่ม  33 103.92 3.15  

  รวม 35 229.64

* = One-way ANOVA
** = p < .05

 จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปวดประจ�าเดือนในเดือนก่อนการนวดปรับมดลูก 
การปวด หลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูกในเดือนที่ 2 พบว่า การประเมินอาการปวดประจ�า
เดือนในช่วงเวลาแตกต่างกัน อาการปวดประจ�าเดือนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
<.001 ดังนั้นจึงท�าการเปรียบเทียบรายคู่ว่าอาการปวดประจ�าเดือนของกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินอาการปวด
ประจ�าเดือนก่อนการนวดปรับมดลูก หลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีความแตกต่าง
กันบ้าง ด้วย Scheffe ดังตารางที่ 2

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปวดประจ�าเดอืนในเดอืนก่อนการนวดปรบัมดลกู การปวดหลงัการนวด

ปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูกในเดือนที่ 2 รายคู่

  ระดับอาการปวด ก่อนการนวด หลังการนวด หลังการนวด 2 เดือน

   (8.25) (5.00)  (3.83)

 ก่อนการนวด (8.25) 0.00 3.25* 4.42*

  หลังการนวด (5.00)  0.00 1.17*

  หลังการนวด 2 เดือน (3.83)   0.00

หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าเฉลี่ย

* = p < 0.05

 จากตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปวดประจ�าเดอืนในเดอืนก่อนการนวดปรบัมดลกู การปวด 

หลงัการนวดปรบัมดลกู และหลงัการนวดปรบัมดลกูในเดอืนที ่2 รายคู ่ด้วย Scheffe พบว่า ระดบัอาการปวดประจ�า

เดอืนของกลุม่ตวัอย่างหลงัการนวดปรบัมดลกู 2 เดอืน มอีาการปวดต�า่กว่าหลงัการนวดปรบัมดลกู (Mean difference 

= -1.17, S.D. = 0.72) และต�่ากว่าก่อนการนวดปรับมดลูก (Mean difference = -4.42, S.D. = 0.72) อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ดงันัน้สรปุได้ว่ากลุม่ตัวอย่างทีไ่ด้รบัการนวดปรบัมดลกูมแีนวโน้มระดับอาการปวดประจ�า

เดือนลดลง 

สรุปและอภิปรายผล

 จากการศกึษาการนวดปรบัมดลกูเพือ่ลดอาการปวดประจ�าเดอืนโดยวธิกีารของหมอปรงุ พบว่า กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน 12 ราย ผลการศกึษาจากการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปวดประจ�าเดอืนในเดอืนก่อนการนวดปรบัมดลูก 

การปวดหลังการนวดปรบัมดลกู และหลงัการนวดปรบัมดลกูในเดอืนที ่2 พบว่า การประเมนิอาการปวดประจ�าเดอืน

ในช่วงเวลาแตกต่างกัน อาการปวดประจ�าเดือนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 

ดงันัน้จงึท�าการเปรยีบเทยีบรายคูว่่าอาการปวดประจ�าเดือนของกลุ่มตัวอย่างจากการประเมนิอาการปวดประจ�าเดอืน

ก่อนการนวดปรับมดลูก หลังการนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีความแตกต่างกันบ้าง 

ด้วย Scheffe ซึง่ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปวดประจ�าเดอืนในเดอืนก่อนการนวดปรบัมดลกู การปวดหลัง

การนวดปรับมดลูก และหลังการนวดปรับมดลูกในเดือนที่ 2 รายคู่ พบว่า ระดับอาการปวดประจ�าเดือนของกลุ่ม

ตัวอย่างหลังการนวดปรับมดลูก 2 เดือน มีอาการปวดต�่ากว่าหลังการนวดปรับมดลูก (Mean difference = -1.17, 

S.D. = 0.72) และต�า่กว่าก่อนการนวดปรับมดลูก (Mean difference = -4.42, S.D. = 0.72) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้สรปุได้ว่ากลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการนวดปรบัมดลกูมแีนวโน้มระดบัอาการปวดประจ�าเดอืน

ลดลงหลังการนวดปรับมดลูก และ 2 เดือน หลังการนวดปรับมดลูก ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา 

โดยอาสาสมคัรจะได้รบัการรกัษาโดยการนวด 2 ครัง้ เป็นเวลา 2 เดอืน ผลการศกึษาพบว่าภายหลงัการรกัษาครัง้ท่ี 1 

มีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) จาก 7.80±0.70 เป็น 4.24±2.71 คิดเป็น 5.04 ผลการนวด

ครั้งที่ 2 มีอาการปวดลดลงจาก 4.24±2.71 เป็น 2.76±2.71 (p= .04) และเมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนได้รับ

การรักษา และ ภายหลังการรักษาครั้งที่ 2 พบว่า มีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจาก (p < .001) 
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7.80±0.70 เป็น 2.76±2.71 ผลการศกึษาสรปุได้ว่าการนวดไทยมปีระสทิธผิลในการบรรเทาอาการปวดประจ�าเดอืน

ได้6 และสอดคล้องกบัการศกึษาของการนวดประเบนเหนบ็ลดอาการปวดประจ�าเดือนในอาสาสมคัรตามวธิกีารนวด

ของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส ในกลุ่มตัวอย่าง 32 คน7 โดยอาสาสมัครจะได้รับการรักษาโดยการนวด 1 ครั้งก่อน

ประจ�าเดือนมาก เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยจะได้รับการประเมินระดับอาการปวดประจ�าเดือนก่อนนวดเป็นเวลา 

2 รอบประจ�าเดือน และติดตามผลหลังการนวดเป็นเวลา 4 รอบประจ�าเดือน ผลการศึกษาพบว่า ผลหลังการนวด

ครั้งที่ 1,2,3 และ 4 ระดับอาการปวดประจ�าเดือนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) จึงสรุปได้ว่า การนวด

กระเบนเหนบ็เป็นวธิกีารรกัษาอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถลดอาการประประจ�าเดือนได้ทัง้ในรอบปัจจบุนัและในรอบ

ถัดไป

 ดังนั้นการนวดปรับมดลูกของหมอปรุง เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือหญิงที่มีอาการปวดประจ�าเดือน

ขณะมีรอบเดือน ซึ่งสามารถลดอาการปวดประจ�าเดือนในรอบปัจจุบัน และรอบถัดไป เพราะการนวดมดลูก เป็นวิธี

หนึ่งที่ช่วยให้มดลูกแข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติ ตามต�าราแพทย์แผนไทยเชื่อว่า การนวดมดลูกท�าให้เลือดไหลเวียนไป

เลี้ยงมดลูก ท่อรังไข่ และรังไข่ได้ดีขึ้น เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือด ส่งผลให้กล้ามเนื้อมดลูกแข็งแรง จึงสามารถรอง 

รังตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิได้ดี เมื่อการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่ดีขึ้น จึงช่วยให้มีลูกง่าย ที่ส�าคัญ เมื่อท่อ

น�าไข่เคลื่อนไหวได้ดี จึงเพิ่มโอกาสการผสมระหว่างไข่กับอสุจิที่เกิดขึ้นในท่องรังไข่สูงขึ้น และช่วยให้มดลูกสามารถ

บบีไล่เลอืดประจ�าเดอืนได้ด ีลดอาการปวดประจ�าเดือน และขบัสารพษิ ของเสยีหรอืของตกค้างในทีอ่ยูใ่นโพรงมดลกู

ออกได้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า การนวดมดลูกช่วยกระชับมดลูกที่หย่อนคล้อยให้กลับมาอยู่ต�าแหน่งเดิม อีกทั้ง

ความรู้สึกสบายจากการนวด ท�าให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเอนดอร์ฟิน ลดความเครียดและความเจ็บปวด 

ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และปวดประจ�าเดือนได้

 อย่างไรการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลเบื้องต้นจากจ�านวนอาสาสมัครเพียง 12 คน ต้องมีการติดตาม

ประเมินผลในอาสาสมคัรทีจ่�านวนมากขึน้ และศกึษาเชงิลกึประเภทของการปวดประจ�าเดอืนประเภทไหนทีส่ามารถ

ใช้วิธีการนวดของหมอปรุงในการบรรเทาอาการปวดประจ�าเดือนได้  

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษานี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยความกรุณาของหมอปรุง สมุทวงศ์วิริยะ ที่ได้ถ่ายทอดวิธีการนวด 

ปรับมดลูกแก่ผู ้วิจัย ให้การรักษาและค�าแนะน�าแก่อาสาสมัคร ขอขอบคุณนายแพทย์รุ ่งโรจน์ ต้ังสถิตพร 

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง 

ดร. กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดตรัง ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล 

อาจารย์ประจ�าคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์

ข้อมูล
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