
 
 

 

ประสิทธิผลของการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มอาการ  
   ออฟฟิศซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล   
     แผนกผู้ป่วยนอก  ศูนย์การแพทย์ทางเลือก                              
Effectiveness of Acupuncture Treatment for Relieving Muscle Pain in 

Patients with Office Syndrome and Their Satisfaction to Medical 
Services in  Out-Patient Unit  at Alternative Medicine Center. 

 

 

 

กาญจนาฎ   คงคาน้อย 

องอาจ    ศิริกุลพิสุทธิ ์

 

 

 

 

 

กองการแพทย์ทางเลือก  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

 



 
 

 

ประสิทธิผลของการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มอาการ  
   ออฟฟิศซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล   
     แผนกผู้ป่วยนอก  ศูนย์การแพทย์ทางเลือก                              
Effectiveness of Acupuncture Treatment for Relieving Muscle Pain in 

Patients with Office Syndrome and Their Satisfaction to Medical 
Services in  Out-Patient Unit  at Alternative Medicine Center. 

 

 

 

กาญจนาฎ   คงคาน้อย 

องอาจ    ศิริกุลพิสุทธิ ์

 

 

 

 

 

กองการแพทย์ทางเลือก  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

 



ก 
 

  กิตติกรรมประกาศ 

 

    งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากการสนับสนุนของ  นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์  
ผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์องอาจ  ศิริกุลพิสุทธิ์    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ    
นายแพทย์มนตรี นาคะเกศ  นายแพทย์ช านาญการ   นายแพทย์ธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์   นายแพทย์
ช านาญการ  ทันตแพทย์ วิกิต ประกายหาญ  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
วิชาการซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อแนะน าต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข   ท าให้งานวิจัยมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์
มากขึ้น               

     ขอขอบคุณ ผู้รับบริการฝังเข็ม ที่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และรับฟังการ  
ถ่ายทอดความรู้ การปฏิบัติตัว  การบริหารร่างกายแบบโยคะ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการกลับ
เป็นซ้ าของโรค  พร้อมให้ความร่วมมือในการท าแบบประเมิน แบบทดสอบ ตอบแบบสอบถาม และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี     

   
                 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยจากงานประจ า ( Routine To Research ) ฉบับนี้    
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด งานบริการผู้ป่วยนอกด้าน
การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ   ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก  ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

ผู้วิจัย      กาญจนาฎ คงคาน้อย , องอาจ  ศิริกุลพิสุทธิ์ 

บทคัดย่อ 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มเพ่ือลดอาการ
ปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล แผนกผู้ป่วย
นอก ศูนยก์ารแพทย์ทางเลือก  

                     ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว  ทดสอบวัดระดับความปวดก่อนและ
หลังฝังเข็ม  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลในคลินิกฝังเข็ม  แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์
การแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จ านวน  46  คน  โดยวิธีการคัดกรอง
แยกโรคจากการวินิจฉัยของแพทย์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย  แบบประเมินความปวดก่อนและหลังการฝังเข็ม แบบประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับบริการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืนๆของศูนย์การแพทย์ทางเลือก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการฝังเข็มในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4และครั้งที่7โดยใช้มาตรวัด
ความเจ็บปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical Rating Scale : NRS ) การทดสอบค่า T และ P-Value  
ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของอาการปวดเปรียบเทียบกับการประเมินระดับความปวดก่อนและหลังการฝังเข็ม
ครั้งที่1 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 7 มีค่าความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

                         ส าหรับความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล   ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการ
รักษาพยาบาลด้านฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่ท าให้มีอาการดีขึ้นในระดับมากร้อยละ 63.04   มี
ความพึงพอใจ หลังได้รับความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากพยาบาล ในการปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการกลับเป็นซ้ าของโรค ตลอดจนความพึง
พอใจในบริการของเจ้าหน้าที่ มีกิริยา วาจา ท่าทางที่สุภาพและเป็นกันเองร้อยละ 65.00  มีความพึงพอใจต่อ
ความสะอาดของสถานที่ เสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ร้อยละ 52.17 นอกจากนี้ยังพึงพอใจต่อ
ค่าใช้จ่ายว่า คุ้มค่ากับบริการที่ได้รับและคิดว่าการฝังเข็มมีความปลอดภัยกว่าวิธีอ่ืนๆร้อยละ 47.83  
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 บทท่ี1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 

       ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
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ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ ( Service Excellence ) ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล  า
ของผู้รับบริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ( Medical  Hub ) ซ่ึงจะท าให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ น และการจัดท ายุทธศาสตร์
ประเทศ   ( Country  Strategy ) เพ่ือมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคมโดยมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ                                                                                                                            
สาธารณสุข  มีการสร้างการเติบโต  คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  ได้น านโยบายของรัฐบาลมา                                                             
Hub ของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพใน 4 ด้านคือ  ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  ( Wellness  Hub ) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical service  Hub ) ศูนย์กลาง                                              
บริการวิชาการและงานวิจัย ( Academic  Hub )  และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ( Product 
Hub )  นอกจากนี  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service  Plan ) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทุกระดับตั งแต่ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์
ความเชี่ยวชาญระดับสูง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับนโยบายจากรั ฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุขมาด าเนินการด้วยการน าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ( International Medical Hub )โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินงานในส่วนของการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service  Hub ) ทั งนี  การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมทั งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค   การรักษาพยาบาล  
และการฟ้ืนฟูสภาพ  ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เพ่ือการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กระทรวงสาธารณสุขจึง
ก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในสาขาการบริการ ( Service Plan ) ของกระทรวงสาธารณสุข 
และมอบหมายให้ ส านักบริหารสาธารณสุข (สบรส.)  ด าเนินการก าหนดสาขาการแพทย์แผนไทยขึ นใน
หน่วยบริการและให้ด าเนินการใน 2 รูปแบบ  คือ 1. จัดตั ง OPD คู่ขนาน และ2.โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน ( Stand Alone ) ทั งนี  ยังได้จัดตั งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกขึ นในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ิมเป็นด้านที่ 11 คือสาขาด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจน
การเพ่ิมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (  Stand Alone )ขึ นในส่วนกลางและ
ภูมิภาค   มีเป้าหมายการบริการคือ  
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            1.    มีการจัดบริการ OPD คู่ขนาน ร้อยละ 90     
   2.    มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื อรัง และผู้สูงอายุใน ระดับปฐมภูมิ ร้อยละ 50           
            3.    มีการใช้ยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 100     
            4.    มีการจัดบริการระบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ได้
มาตรฐานในสถานบริการทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

           โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ ผู้ป่วยโรคเรื อรังและโรคทั่วไปที่สามารถรักษาด้วยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร้อยละ 20 ของผู้มารับบริการทั งหมด  

                   จากนโยบายดังกล่าว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้พัฒนาขึ นเป็นล าดับ มีการขยายงานและหน่วยบริการเพ่ิมมากขึ นทั งภายในและภายนอกองค์กร 
มีการพัฒนางานด้านวิชาการ  งานผลิตภัณฑ์สุขภาพ  งานวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนงานบริการผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   โดยให้มีการจัดตั งโรงพยาบาลด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานขึ นเพ่ือให้เป็นสถานบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน มีการเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครั งแรกขึ นที่ยศเส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และขยายหน่วยบริการที่  2 ขึ นที่กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุ่งหวังให้มีการพัฒนางานบริการ
ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพ่ือเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง  การ
ส่งเสริมให้งานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานและความ
เชี่ยวชาญในอนาคต    

                    สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปในสังคมเมือง กลุ่ม
ประชากรวัยท างาน  จะมีปัญหาโรคเกี่ยวกับการท างานเป็นอย่างมาก  การท างานในส านักงานหรือ Office
ส่วนใหญ่จะนั่งปฏิบัติงานในท่าเดิมเป็นเวลานานวันละหลายชั่วโมงติดต่อกันและใช้กล้ามเนื อมัดเดิมซ  าๆ ท า
ให้กล้ามเนื อมีอาการหดเกร็งและไม่คลายตัว เกิดอาการปวดเมื่อยและเจ็บตึงบริเวณกล้ามเนื อมัดต่างๆแต่
บั นเอวขึ นไป หากเป็นติดต่อกันระยะเวลานานๆจะท าให้กล้ามเนื อหดตึงจนเกิดอาการบิดเบี ยว เกิดความ
เจ็บปวดในบริเวณนั น  เป็นผลเสียต่อการเคลื่อนไหวร่างกายและบุคลิกภาพเช่นเดินหลังงอ  คอยื่น  ตัวเอียง 
ท าให้โครงสร้างร่างกายขาดความสมดุลเนื่องจากการหดเกร็งดึงรั งของกล้ามเนื อส่วนต่างๆ  เป็นอุปสรรคต่อ
การท างานและคุณภาพชีวิต     ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจการท างานของ
พนักงานออฟฟิศในประเทศฝั่งยุโรปพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื อและปวดตาม
ร่างกาย ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะออฟฟิศ  ซินโดรม  อาการที่พบมากที่สุดคือ การปวดหลัง   
รองลงมาคืออาการปวดบริเวณคอ   ไหล่ และศีรษะ นอกจากนี   ยังพบว่า  กลุ่มคนท างาน  อายุระหว่าง   
16-24  ปี  มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมสูงถึงร้อยละ  55  การท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์
นานๆ  มากกว่า  6  ชั่วโมงต่อวันโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม ท าให้เกิดอาการ
กล้ามเนื ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือและสายตา นอกจากนี 
ยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ตามมาอีก เช่น โรคหัวใจ โรคกระเพาะ เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
ส่วนปัญหาด้านอารมณ์ คือ จะหงุดหงิดง่าย สนใจแต่เฉพาะเรื่องของการท างาน จนส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ในที่ท างานและครอบครัว  
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       นอกจากนี ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.  2556-2560 พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยท างาน (อายุ 15 ขึ นไป) จ านวน 28.1 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 91.3  ส่งผลให้ผู้ที่ท างานในส านักงานมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเป็นโรคทางระบบกระดูกและ
กล้ามเนื อสูงขึ น เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือท างานท่าเดิมซ  า ๆ ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน ไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ โดยต าแหน่งที่มักพบคือ บริเวณศีรษะและคอคิดเป็นร้อยละ 42 
หลังส่วนล่างคิดเป็นร้อยละ 34 หลังส่วนบนคิดเป็นร้อยละ 28 ข้อมือและมือคิดเป็นร้อยละ 20 และไหล่คิด
เป็นร้อยละ 16 นอกจากนี ยังพบได้น้อยในบริเวณต าแหน่งอ่ืน ๆ คือ ข้อเท้าและเท้าคิดเป็นร้อยละ 13 เข่า
คิดเป็นร้อยละ 12 สะโพกคิดเป็นร้อยละ 6 และศอกคิดเป็นร้อยละ 5 โดยโรคทางระบบกระดูกและ
กล้ามเนื อเป็นโรคที่เก่ียวข้องกับการท างาน มีผลส ารวจพนักงานออฟฟิศท่ีปฏิบัติงานในส านักพิมพ์แห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400  คน  พบว่า ร้อยละ 60 มีภาวะดังกล่าว  อาการส าคัญที่พบมากที่สุดคือ 
ปวดบ่า ปวดหลัง  ปวดกล้ามเนื อที่ต้นคอ  สะบัก  รองลงมาคืออาการไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื อรัง  มี
ความเครียด  ท าให้นอนไม่หลับ และอาการมือชา  เอ็นอักเสบ  นิ วล็อค การอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นข้อมือ  
เส้นเอ็นนิ วมืออักเสบ ประชาชนคนไทยที่ปฏิบัติงานในส านักงานต่างๆทั งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
มีการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทั งชนิดตั งโต๊ะและพกพา   ผู้ท างานต้องนั่งท างานอยู่กับท่ีเป็น
เวลานาน  ร่างกายมีการเคลื่อนไหวน้อย  สิ่งเหล่านี ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื ออักเสบและปวดเมื่อยตาม
อวัยวะต่างๆ  ออฟฟิศซินโดรม  เป็นกลุ่มอาการที่พบมากขึ นในผู้ที่ท างานในส านักงาน  บางรายที่มีอาการ
หมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนอยู่แล้ว  หากท างานในอิริยาบถที่ผิดซ  าอีก จะท าให้มีอาการรุนแรงมากขึ น 
        กลุ่มอาการปวดตึงกล้ามเนื อและเยื่อพังผืด หรือ Myofascial pain syndrome ( MPs ) 
หรือออฟฟิศ ซินโดรม ( Office syndrome) เป็นอาการท่ีเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยท างาน 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากท่าทางหรือลักษณะในการท างานที่ไม่เหมาะสมและท าต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ   โดย
ขาดการผ่อนคลายหรือยืดกล้ามเนื อเพ่ือลดความตึงเครียดโรคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโรค office syndrome 
ได้แก่ โรคกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบ ต้อหินหรือโรคทางจักษุอ่ืน ๆ โรคนอนไม่หลับ โรคกรดไหลย้อน โรค
ปวดศีรษะ ไมเกรน โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคอ้วน เป็นต้น ซึ่ง Myofascial pain 
syndrome ( MPs )  เป็นโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื อซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรมด้วย  
        การบ าบัดรักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื อ  สามารถท าได้หลายวิธี  เช่นเปลี่ยนอิริยาบถในการ
ท างาน ไม่นั่งหลังงอ ลุกยืนยืดเส้นสาย หากมีอาการรุนแรงและเรื อรัง ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการบ าบัด  
การบ าบัดรักษามีหลายวิธีเช่นการบ าบัดด้วยยา ( Drug therapy ) การท ากายภาพบ าบัด ( Physical  
therapy ) การฝึกโยคะ ( Yoga ) การกระตุ้นชั นของผิวหนัง ( Cutaneous  stimulation ) การใช้แรงกด  
( pressure ) การนวด ( Massage ) การใช้แรงสั่นสะเทือน ( Vibration ) การใช้ความเย็น ( Cold ) การ
ใช้สปานวดผ่อนคลายกล้ามเนื อและสูดดมน  ามันหอมระเหยให้กล้ามเนื อผ่อนคลาย ( Spa therapy ) และ
การฝังเข็ม ( Acupuncture ) เพ่ือการรักษาและบรรเทาอาการปวดเป็นต้น                               

       ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานบริการสุขภาพหน่วยงานหนึ่งที่ เปิดให้บริการด้านการแพทย์
ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน  มีพันธกิจและบทบาทหน้าที่ดังนี  
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พันธกิจ 

1. จัดให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ด้วยศาสตร์ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

2.  เป็นแหล่งเก็บข้อมูลการวิจัยทางคลินิก (Clinical Reserch) ด้านการแพทย์ทางเลือกและ  
     การแพทย์ผสมผสาน 
3.  เป็นแหล่งฝึกอบรมและเรียนรู้งานบริการ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ 

   ฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยการแพทย์ทางเลือก 
4.  เป็นที่ศึกษาดูงานและที่ปรึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานแก่บุคลากร 

ทางการแพทย์และสาธารณสุข    และองค์กรต่างๆ 
บทบำทหน้ำที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางคลินิกด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 
2. เป็นต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 
3. เป็นที่ฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 
4. ให้บริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพ      

     ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  เป็นหน่วยบริการสุขภาพของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยให้บริการ
ฝังเข็ม  การบ าบัดแบบโฮมีโอพาธีร์   นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย  คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และ
ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆตามความเชี่ยวชาญของแพทย์  ทั งนี เพ่ือมุ่งหวังให้การแพทย์ทางเลือกได้รับ
การรับรองและพัฒนาเข้าสู่สถานบริการอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

    จากสถิติงานบริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก พบว่า มีผู้เข้ารับบริการฝังเข็ม
รักษาโรคและอาการต่างๆเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื อเรื อรัง  บริเวณหลัง  บ่า ไหล่ สะบัก 
แขนและต้นคอเป็นต้น  ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการท างานหรือใช้กล้ามเนื อมัดเดิมซ  าๆเป็นเวลานาน   จนท า
ให้มีอาการปวดแบบเรื อรัง  ศูนย์การแพทย์ทางเลือกตระหนักในปัญหาสุขภาพดังกล่าวของผู้ป่วย  จึง
ต้องการทราบประสิทธิผลของการฝังเข็มในรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื อเรื อรังที่มารับการฝังเข็ม
อย่างต่อเนื่องและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ
รกัษาพยาบาลด้านการแพทย์ทางเลือกให้มีประสิทธิภาพมากขึ น   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

                1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มในผู้ป่ วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื อ เรื อรัง 
(Myofascial pain syndrome  : MPs )    

                2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์ทางเลือก  
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ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

          1. ตัวแปรอิสระ  ( Indepandent  Variables ) ได้แก่  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  
สถานภาพสมรส   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล    
     2.  ตัวแปรตาม  ( depandent  Variables )   อาการปวดที่น ามา  สาเหตุของอาการปวด  
ระยะเวลาที่มีอาการปวด  การฝังเข็มลดอาการปวด  การวัดระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการฝังเข็ม   
     3.  ความพึงพอใจต่อบริการทางการพยาบาลและให้ค าปรึกษา  การส่งเสริมสุขภาพโดยการให้
ความรู้และการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการกลับเป็นซ  าของโรค  และการวัดความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

                  การวิจัยครั งนี  ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาด้วยการฝังเข็ม ( Acupuncture ) ร่วมกับการ
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้แก้ไขปรับปรุงอิริยาบถที่เป็นสาเหตุของการปวดเช่น ปรับบุคลิก ท่าทาง 
การนั่ง ยืน การยืดเหยียดกล้ามเนื อเพ่ือผ่อนคลายและลดอาการปวด   การฝังเข็ม เป็นบริการการแพทย์
แผนจีน ที่สืบทอดกันมานานกว่า 2,000 ปี  เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่ประชาชนให้ความนิยมรับ
บริการรักษาเป็นการแพทย์เสริม ช่วยบ าบัดโรคหรืออาการต่างๆ  โดยเฉพาะอาการปวด และต้องการลด
การกินยาแก้ปวดหรือต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย  

           หัตถการฝังเข็มคือการแทงเข็มลงไปตรงจุดต่างๆ ตามร่างกายซึ่งเป็นเส้นลมปราณของชี่และ
เลือดซึ่งแผ่กระจายครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย เนื่องจากศาสตร์การแพทย์แผนจีนเชื่อว่า เมื่อทางเดิน
ของเลือดและลมปราณท างานสอดคล้องกันดี ร่างกายก็จะสมดุลแข็งแรง แต่หากลมปราณและเลือด
ไหลเวียนติดขัด ร่างกายจะขาดสมดุล ท าให้มีอาการไม่สบายหรือเจ็บป่วยขึ น การใช้เข็มฝังลงไปที่ความลึก
ในระดับพอดี จะสามารถกระตุ้นลมปราณให้เลือดไหลเวียนได้อย่างไม่ติดขัด  อวัยวะที่ท างานติดขัดก็
สามารถฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และบรรเทาอาการเจ็บปวดได ้

  การปรับอิริยาบถและการบริหารร่างกายแบบโยคะคือการน าศาสตร์โยคะมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน ผู้ชอบนั่งอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือท ากิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื อมัดเดิมซ  าๆ เป็นเวลานานเช่นก้ม ก า จับ ยืน 
เดิน เป็นต้น ท าให้มีอาการเกร็งปวดตึงกล้ามเนื อในส่วนนั น     อาการที่ปรากฏคือปวด ( Pain ) บริเวณ
กล้ามเนื อมัดต่างๆเช่นบ่า สะบัก หลัง แขน เอว  คอ  ปวดตึงขึ นศีรษะ  ข้อมือ นิ วมือหรือมีอาการอ่ืนๆร่วม
ด้วยเช่นปวดตึงใบหน้า  ศีรษะ  สายตาพร่ามัว เป็นต้น 

                    การศึกษาวิจัยครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเพ่ือลดอาการ
ปวดตึงกล้ามเนื อเรื อรังในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดตึงกล้ามเนื อและเยื่อพังผืด ( Myofascial pain syndrome 
: MPs )    โดยมีความเชื่อว่าการฝังเข็มจะช่วยลดอาการปวด  และการให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าการปรับ
อิริยาบถร่วมกับการบริหารร่างกายแบบโยคะ จะช่วยบรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื อและป้องกันการกลับ
เป็นซ  าได ้
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สถำนที่ศึกษำวิจัยและระยะเวลำศึกษำวิจัย 

        สถานที่    แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก      กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก   

                 ระยะเวลาศึกษาวิจัย  ปีงบประมาณ   2561 ( ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 )             

นิยำมศัพท์  

                        สุขภำพ  ( Health ) หมายถึง  ความสมบูรณ์ทั งทางด้านร่างกาย  จิตใจและทางสังคม  ซึ่ง
ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก  ความหมายของสุขภาพเช่นนี จะกว้างและครอบคลุมไปทุกส่วนของชีวิตเรา  
ไม่ใช่แค่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการเท่านั น   

       องค์รวม  (  Holistic ) หมายถึง  องค์ประกอบทางด้านร่างกาย  จิตใจ ปัญญา สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกันไม่อาจแยกส่วนจากกันได้    

       กำรแพทย์ทำงเลือก ( Alternative Medicine ) หมายถึง  ศาสตร์เพ่ือการวินิจฉัย รักษาและ
ป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื นบ้านไทย 

       กำรแพทย์แบบผสมผสำน (  Complementary Medicine )   หมายถึง   การดูแลสุขภาพ
ร่วมกันหลายวิธีการ   ทั งการแพทย์แผนปัจจุบัน  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆ            
      อำกำรปวดตึงกล้ำมเนื้อและเยื่อพังผืด  ( Myofascial pain syndrome : MPs )  หรือ
ออฟฟิศซินโดรม ( Office Syndrome ) หมายถึง  กลุ่มอาการที่เกิดจากระบบต่างๆในร่างกาย เช่นระบบ
กล้ามเนื อและโครงสร้าง  ระบบสายตาและการมองเห็น  ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม  ระบบ
ฮอร์โมน  หรือระบบหัวใจและหลอดเลือดท างานผิดปกติจากการมีพฤติกรรมที่อยู่กับที่หรือใช้กล้ามเนื อมัด
เดิมซ  าๆเป็นเวลานาน  

                          อำกำรปวดเรื้อรัง ( Chronic Pain ) หมายถึง  อาการปวดที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องหรือเกิดซ  า
อย่างสม่ าเสมอเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน     

           กำรฝังเข็ม ( Acupuncture ) หมายถึง   การแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย ซึ่งอยู่
บนเส้นลมปราณ โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เพ่ือเป็นการปรับดุลยภาพร่างกาย 

             โยคะ  ( Yoga ) หมายถึง  การดับการเปลี่ยนแปลงของจิต ปรัชญาโยคะเชื่อว่า  จิตโดยสภาพ
มีปกติดิ นรน  กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาให้อยู่กับที่ได้ยาก  มีปกติหงุดหงิดและมักจะฟุ้งซ่านไปตาม
อ านาจของกิเลสตัณหา  วิธีการที่จะดับอาการเหล่านี ของจิตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของโยคะ    
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       ผู้บ ำบัดรักษำ ( The therapist and doctor ) หมายถึง  แพทย์แผนปัจจุบันผู้ผ่านการอบรม
การฝังเข็มและมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแพทย์ฝังเข็มจากหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง     

           กำรพยำบำล ( nursing care ) หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการ
ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   

       กำรให้ค ำปรึกษำทำงสุขภำพ ( Health Counseling Services ) หมายถึง  กระบวนการของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา เพ่ือการช่วยเหลือให้มีบุคคลสุขภาพดี ทั งสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และจิตวิญญาณ 

       ผู้ให้บริกำรสุขภำพ  หมายถึง  บุคลากรด้านสุขภาพในสถานบริการทั งภาครัฐและเอกชน  ที่
ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งมาจากหลากหลายวิชาชีพ  เช่น แพทย์  พยาบาล  นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา  
นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ  

       ผู้รับบริกำร ( client )  หมายถึง  ประชาชนทั งเพศชายและเพศหญิงที่มาใช้บริการฝังเข็ม
รักษาอาการเจ็บปวดหรืออาการปวดตึงกล้ามเนื อตั งแต่บริเวณหลังขึ นไป  

       ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หมายถึง  ผลที่ได้รับ  ประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการฝังเข็ม  

        ควำมพึงพอใจ  ( Satisfaction ) หมายถึง ความรู้สึกชอบ ชอบใจ  พึงใจ จุใจ สมใจหรือสม
ปรารถนา เป็นระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

        ผู้ป่วยนอก ( Out Patient Department )  หมายถึง  ผู้รับบริการที่มาใช้บริการในศูนย์
การแพทย์ทางเลือก ในวันและเวลาราชการ โดยผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาเสร็จสิ นภายในวันนั น  

        คุณภำพบริกำร ( Service Quality ) หมายถึง การที่ผู้รับบริการ ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่าง
ละเอียด การได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี มีการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยจนเข้า พอใจ รวมทั งการ
ทุเลาหรือหายจากการเจ็บป่วยหลังจากได้รับบริการ  

         ควำมเชื่อม่ันในคุณภำพบริกำร ( confidence ) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด 

         ทัศนคติ ( Attitude ) หมายถึง   แนวความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง     

         เจตคติ (Attitude )หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์
ต่างๆ ความรู้สึกหรือท่าทีจะเป็นไปในท านองที่พึงใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
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สรุปกรอบแนวคิด 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลการฝังเข็ม
รักษาอาการปวดและ
ความพึงพอใจต่อบริการ 

ประสิทธิผล  

อาการปวดลดลง 

สุขสบายขึ น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- - เพศ 
- - อายุ 
- - ระดับการศึกษา 
- - อาชีพ 
- - รายได้เฉลี่ย 
- - สถานภาพสมรส 
- - สิทธิการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาล 

         ควำมพึงพอใจ                        
1. ด้านคุณภาพบริการรักษาพยาบาล 
หัตถการฝังเข็ม       
2. ด้านคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพ 
สอนปรับท่าทาง บริหารดวงตาและกาย
บริหารตามศาสตร์โยคะ 
3.ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                    
4.ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 
5. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ                        
6. ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยนี    ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้
มาใช้เป็นกรอบแนวคิด  และแนวทางในการด าเนินการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี   
  1.  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล         
  2.  ทฤษฎีความพึงพอใจและการให้บริการ       
  3.  กลุ่มอาการปวดตึงกล้ามเนื อและเยื่อพังผืด        
  4.  ออฟฟิศ ซินโดรม                                     
  5.  บทบาทของพยาบาลในการประเมินความปวด                 
  6.  การฝังเข็ม            
  7.  การฝึกโยคะต่อสรีระวิทยาและระบบต่างๆของร่างกาย     
  8.  สภาพของพื นที่ศึกษา          
  9.  รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล        
  ควำมหมำย         
  ประสิทธิผล  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ น   นอกจากนี ได้มีผู้ให้ค านิยามค าว่า  “ประสิทธิผล” ในความหมายที่
หลากหลายดังนี            
  เดวิด เจ  ลอว์เลส  ( David   J.  Lawless, 1964 : 8 ) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
ว่า  หมายถึง  เกณฑ์วัดที่ใช้ส าหรับวัดประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั งไว้ว่า  เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุ
ตามท่ีองค์กรได้ตั งไว้หรือไม่         
           ธงชัย  สันติวงษ์และชัยยศ  สันติวงศ์ ( 2533 : หน้า 314 )  ให้ความเห็นว่า  ประสิทธิผล
ขององค์กรจะมีขึ นได้ ย่อมขึ นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า  องค์กรสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้ อมจน
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั งไว้  การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้
สูงสุด  โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป     
           ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2526 : 22 ) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ เอมิทาย  เอทซิโอนี ( Amitai Etzioni : 1964 : 8 )  ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร
ว่า หมายถึง  ขนาดของความสามารถขององค์กรในการที่จะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ 
            วีระพล  สุวรรณนันต์ ( 2524 : 67 ) กล่าวว่า  ประสิทธิผลคือ ระดับ ( Degree ) องการ
บรรลุความมุ่งหมายของโครงการโยที่ความมุ่งหมายหมายถึง  วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีคุณสมบัติคือ 
        1.   เป็นลายลักษณ์อักษร                                                                              
                 2.   ง่ายแก่การเข้าใจและชัดเจน                                          
        3.   ท้าทายผู้ด าเนินงาน       
        4.   สามารถท าให้ส าเร็จได้        
        5.   สามารถวัดได้        
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         สมพงษ์  เกษมสิน ( 2514 : 31 )  ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า เป็นการพิจารณาผล
ของการท างานที่ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือที่คาดหวังไว้เป็นหลัก  และความส าเร็จของงานอย่างมี
ประสิทธิผลนี  อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ประหยัดหรือมีประสิทธิภาพได้  เพราะประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
ของการท างานให้ได้ผลสูงสุด   ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่องของการน าเอาผลงานที่ส าเร็จดังที่คาดหวังไว้มา
พิจารณา           
         จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์  ( 2529 : 254 )  กล่าวว่า ประสิทธิผลคือ  การพิจารณาว่าผลงาน
ของนโยบายนั นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงไร  ประสิทธิผลเป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับการใช้หลักเหตุผล
ทางวิชาการ  ( Technical  Rationality )         
         ธงชัย  สันติวงศ์และชัยยศ  สันติวงศ์ ( 2533 : 314 ) มีความเห็นว่า  ประสิทธิผลของ
องค์กร จะมีขึ นได้ย่อมขึ นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า องค์กรสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าที่ตั งใจไว้  การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงสุด  โดยได้
ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป       
         ชัยนาท  จิตตวัฒนะ  ( 2540 : 9 ) ได้สรุปเรียบเรียงไว้ว่า ประสิทธิผลหมายถึง  ผลลัพธ์ที่
แผนงาน  การบริการ  สถาบัน หรือกิจกรรมสนับสนุนต่างๆที่มุ่งลดปัญหาสาธารณสุข หรือแก้ไขสถานะ
สุขภาพตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยทั่วไปแล้วการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ควรวัดในเชิงปริมาณ  แต่ในบาง
กรณีหากไม่สามารถกระท าได้ ก็อาจท าการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เช่นกรณีการวิเคราะห์ความส าเร็จใน
ด้านความเหมาะสมสอดคล้องหรือประโยชน์ของโครงการเป็นต้น       
         ประสิทธิผล ยังเป็นมิติหนึ่งของการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพด้วย ดังที่ Canadian  
Council on  Health Service  Accreditation ( สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล )          
( 2541 : 10 )  ได้กล่าวว่ามิติคุณภาพประกอบด้วย       
  1. Competency คือ ความรู้และทักษะของผู้ให้บริการ ซึ่งเหมาะสมกับภารกิจการดูแล
ผู้ป่วยและมีระบบการประเมินอย่างสม่ าเสมอ       
  2. Acceptability คือ  การที่กิจกรรมต่างๆ นั นตอบสนองความต้องการ ( Need ) และ
ความคาดหวัง (  Expectation ) ของผู้ป่วย  ครอบครัว  ผู้ให้บริการ  และผู้จ่ายเงิน   
  3. Effectiveness  คือ ผลของการรักษาหรือบริการนั น ท าให้เพ่ิมอัตรารอดหรือ เพ่ิม
คุณภาพชีวิต 4. Appropriateness  คือ การให้บริการที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีน  าหนักความน่าเชื่อถือสูง     
  5.  Efficiency  คือ  การใช้ทรัพยากร ( เวลา   การทดสอบ  เครื่องมือ  สถานที่ ) ที่น้อย
ที่สุด  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ         
           6.  Accessibility  คือ การให้บริการในสถานที่ท่ีถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม  
           7.  Safety  คือ  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่างๆ  ที่มีโอกาสเกิดขึ นและมีการ
อธิบายโอกาสแก่ผู้ป่วยและครอบครัว         
         จากแนวคิด ทฤษฎีของประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า ประสิทธิผล 
หมายถึง เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่บุคคลหรือองค์กรใช้ส าหรับวัดผลส าเร็จ หรือผลที่เกิดขึ นว่าสามารถบรรลุตาม
ความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งงานวิจัยฉบับนี  ด าเนินการวิจัยโดยวัด
ประสิทธิผลของการฝังเข็มต่อการรักษาอาการปวดกล้ามเนื อจากกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม   โดยใช้
วิธีการวัดประสิทธิผลของการฝังเข็มโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมฝังเข็มจากสถาบันที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรอง 
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2. ทฤษฎีควำมพึงพอใจและกำรให้บริกำร     
 ควำมหมำย          
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2537 : 659, อ้างถึงใน อนงค์ เอื อวัฒนา 2542 : 36 )ให้
ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ชอบ ชอบใจ พึงใจ สมใจ จุใจ    
   ค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วๆไปว่า  
ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

            วรูม ( Vroom, W.H. 1964 : 99 ) กล่าวว่า เจตคติ  ( Attitude )  และความพึงพอใจ               
( Satisfied ) นั นสามารถท่ีจะใช้แทนกันได้ เพราะทั งสองค าหมายถึง ผลของการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สิ่งนั น  โดยเจตคติด้านบวกจะแสดงถึงสภาพความพึงพอใจ  และทัศนคติด้านลบจะแสดงถึงสภาพความไม่
พอใจในสิ่งนั น           
    โวลแมน ( Wolman, B.B., 1973 : 384 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก             
( Feeling ) มีความสุขเมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ( Goals ) ความต้องการ ( Wants ) หรือ
แรงจูงใจ (  Motivation )          
    หลุย  จ ำปำเทศ ( 2533 : 8 ) กล่าว่า ความพึงพอใจหมายถึง  ความต้องการ ( need )  ได้
บรรลุเป้าหมาย  พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตได้จากสายตา  ค าพูด  และการแสดงออก 
ความพึงพอใจจะลดความเครียดที่มีอยู่  แต่ถ้าเม่ือใดความพึงพอใจนั นไม่สามารถบรรลุได้ ความพึงพอใจที่มี
อยู่ก็ไม่มีการลดเวลาที่นานออกไป อาจท าให้ความเครียดนั นเพิ่มขึ นได้เสมอ หรือเรียกว่า อารมณ์สะสม 
และในมุมตรงกันข้ามในหลายๆคน ความต้องการ วุฒิภาวะ จะเป็นตัวช่วยลดความเครียดได้เช่นกัน ทั งๆที่
เวลาผ่านไป จะเห็นได้ว่าเมื่อคนบรรลุความต้องการแล้วความพึงพอใจก็จะเกิดขึ น แต่นั่นมิได้หมายความว่า
เขาจะพอใจตลอดไป  เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความพึงพอใจนั่นก็จะลดลงหรือหมดความหมายไปใน
ที่สุด            
    วำร์  และคณะ ( Ware, et al., 1978 ) อ้างในกาญจนา เหลืองอุบลม 2536 : 25-35 )    ได้
อธิบายถึงความพึงพอใจของผู้ป่วย ว่ามีรูปแบบต่างๆที่น าไปสู่ความพึงพอใจได้ 8 ทิศทางดังนี   
           1. มีศิลปะของการดูแล                                                                                                       
  2.  มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล                                                                   
  3.  มีการให้ความสะดวกสบาย                                                                                             
  4.  มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ให้การดูแลที่ดี                                                         
  5.  ไม่มีปัญหาการเงิน ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาล                                 
           6.  มีความสามารถและความพร้อมของผู้ให้บริการ                                                              
  7.  มีความต่อเนื่องในการดูแลรักษา ให้ความสม่ าเสมอในการดูแล                                       
  8.  มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ของการดูแลที่ดี   ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการให้บริการ
แก่ผู้ป่วย      

        ทฤษฎีความพึงพอใจของเชลเลย์ ( Shellery, 1975 : 252-268 ) ว่าด้วยความรู้สึกสองแบบ
ของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ ซึ่งเป็นความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์ ความรู้สึก
ทางบวกคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ส่วนความรู้สึกทางลบ คือความรู้สึกที่เกิดขึ นแล้ว
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ท าให้ไม่สบายใจ  ความรู้สึกทางบวก  ทางลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน  ระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้ทั งสามเรียกว่า ระบบความพอใจ 

     ทฤษฎีของมาสโลว์ ( Maslow, A.H., 1970 : 24-25 ) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ
และความพึงพอใจของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจ ( Motivation  theory)  ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความ
ต้องการอยู่เสมอ  และเป็นการยากที่มนุษย์จะมีความพึงพอใจสูงสุด  ทั งนี เพราะในธรรมชาติของมนุษย์นั น 
เมื่อความปรารถนาอย่างหนึ่ง ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะมีความปรารถนาอย่างอ่ืนเข้ามา
แทนที่ และจะเป็นเช่นนี เรื่อยไป ลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย์ก็คือ การท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ได้มาในสิ่ง
ที่ปรารถนา นั่นคือ เมื่อใดมีความปรารถนาเกิดขึ น ก็จะมีแรงขับ และการกระท าก็จะปลุกเร้าแล้วก็จะเกิด
ความความพึงพอใจขึ นจากการที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความปรารถนา ซึ่งพฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ
ของบุคคลที่ปรากฏนั น    มักจะขึ นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนาขั นพื นฐานของมนุษย์ และเพ่ิม
ความต้องการจากระดับต่ าสู่ระดับสูงขึ นไปตามล าดับดังนี     

               1. ความต้องการด้านร่างกายเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เช่น  อากาศ น  า  อาหาร  
      2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต      
      3. ความต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ     
      4. ความต้องการความรู้สึกมีคุณค่าและการได้รับการยอมรับนับถือ   
      5. ความต้องการความส าเร็จและความรู้สึกสมบูรณ์ในชีวิต 

               ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เป็นสิ่งที่บุคคลมีการประเมินผลการให้บริการทางสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆที่ออกมาในทางบวกและทางลบ  ความพึงพอใจถือได้ว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพ
ของการให้บริการ  ซึ่งพาราสุรามาน , เซทามล์และเบอร์รี ( Parasuramaan, A., Zeithaml, V.A.,& 
Berry, L,L., 1985 : 41- 50 ) ได้ท าการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพบริการและ
ระเบียบวิธีส าหรับการวัดการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ โดยใช้ตัวแปรการรับรู้คุณภาพบริการ 10 
ประการ และหนึ่งในบริการนั นคือ ความสุภาพอ่อนโยน  มีอัธยาศัยไมตรี  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการจะต้องมีความสุภาพ มีความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ  รวมทั งการมีกิริยามารยาท 
การแต่งกายสุภาพ ใช้วาจาที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี 

       จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ( 2537: 171-178 ) กล่าวว่า องค์ประกอบของความต้องการของผู้มารับ
บริการ  มีดังต่อไปนี  

                     1.   บริการหลักที่ต้องการจริงๆ ( Core  services ) หมายถึง บริการที่ผู้มารับบริการ
ต้องการมากจนกระทั่งก่อให้เกิดการตัดสินใจมารับบริการครั งนั นๆ 
                      2.  บริการที่เกี่ยวข้อง ( Peripheral services ) หมายถึง บริการที่ไม่ใช่บริการหลักที่
ต้องการจริงๆ แต่เป็นบริการอ่ืนที่ผู้ให้บริการสามารถให้ร่วมกับบริการหลัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพ
บริการได ้แบ่งเป็น 
                             2.1 บริการที่คาดหวังว่าจะได้รับ หมายถึง บริการข้างเคียงที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ
หลักที่ต้องการจริงๆ ซึ่งผู้รับบริการคาดหวังล่วงหน้าว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการตามที่คาดหวังไว้ ท าให้
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ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและประเมินว่าบริการที่ได้รับนั นมีคุณภาพ หากไม่ได้รับบริการดังคาดหวั ง 
ความพึงพอใจย่อมน้อยลง 

                             2.2 บริการที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย หมายถึง บริการที่ผู้รับบริการอยากจะ
ได้รับ แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการ เช่นผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานบริการของรัฐ อาจคาดว่า
จะต้องนั่งรอเป็นเวลานาน แต่การได้รับบริการที่รวดเร็ว ท าให้ผู้รับบริการเกิดความปิติยินดี อันเป็น
ความรู้สึกที่ยิ่งกว่าความพอใจ ส่งผลให้ประเมินว่าบริการที่ได้รับมีคุณภาพเยี่ยม ซึ่งแม้ผู้รับบริการจะได้รับ
บริการเหมือนๆกับบุคคลอื่นก็ตาม 

     วิลสัน ( Wilson อ้างในนารีรัตน์ วงศ์สุนทร , 2543 ) ในเรื่องเพศกับความพึงพอใจจากการ
ปรึกษาแพทย์พบว่า เพศหญิงมีการไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากกว่าผู้ชาย เนื่องจาก
ผู้หญิงมีเวลาเสาะแสวงหาการรักษาพยาบาลได้มากกว่าและสะดวกกว่าเพศชาย มีความคุ้นเคยกับ
กฎระเบียบขั นตอนต่างๆของโรงพยาบาล อาจท าให้ผู้ป่วยเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์
มากว่าเพศชาย นอกจากนี  จากการศึกษาของ ฮัลกาและคณะ ( Hulka,et.al. ) เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์ในรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 1 ,713  ราย พบว่า ผู้ป่วยเพศหญิงจะมีความ
พึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์มากกว่าเพศชาย 

      แอ็บแดลล่ำร์ และลีไวน์ ( อ้างในนารีรัตน์ วงศ์สุนทร, 2543 ) ได้สร้างเครื่องมือวัดความพึง
พอใจของผู้ป่วยต่อพยาบาล โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆจ านวน 40 แห่ง ใน
สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 8 ,000 ราย และเจ้าหน้าที่พยาบาลจ านวน 12 ,000 ราย จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ นจะมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อย 

      ปรีชำ หนูทิมและคณะ ( 2546 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการนวดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การรักษาของผู้เข้ามารับบริการ ในด้านคุณภาพบริการ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร   ด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และด้านค่าใช้จ่ายต่อบริการด้วยวิธีนวดรักษา  ส่วนมากจะ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก 

สรุป 
               ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและความ
ต้องการ  พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะมีความสุข ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการนั น หมายถึง 
ความรู้สึกที่บุคคลประเมินผลการให้บริการทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆที่ออกมาทั งทางบวกและทางลบ โดย
ที่มีองค์ประกอบความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ บริการหลักที่ต้องการจริงๆ และบริการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือ ผู้ป่วยคือ ต้องมีศิลปะของการดูแล 
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน ความสามารถและความพร้อมของผู้ให้บริการ ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของสถานที่ดี  ไม่มีปัญหาการเงิน มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการดูแลรักษา และคุณภาพการ
ให้บริการ 
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ปัจจัยพื้นฐำนในกำรประเมินควำมพึงพอใจบริกำรรักษำพยำบำล 
       อเดย์และแอนเดอรสัน ( Aday  and Andersen 1975 : 4-11 และ 52-80 ) เป็นนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์  ได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
เจตคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปในสถานที่นั นๆ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มา
รับบริการมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน  และท่านได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1975 โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ศูนย์บริการทางสุขภาพจ านวน 4,966 รายพบว่า เรื่องที่ประชาชนไม่พอใจมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการ
รับบริการและค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และปี ค.ศ. 1971 ได้ชี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการในการรักษาพยาบาล และความรู้สึกท่ีผู้ป่วยได้รับจากการบริการเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งที่จะช่วย
ประเมินระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขว่าได้มีการเข้าถึงประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยแบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็น 6 ประเภท  คือ 

             1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ ( Convenience ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

                1.1   การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ ( Office waiting time )      
     1.2   การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ ( Availability  or Care when need )                                         
            1.3   ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ ( Base  of getting to care ) 

        2. ความพึงพอใจต่อการประสานบริการ ( Coordinating ) 

             2.1  การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง ( Gettingall needs all one place )
   2.2  แพทย์ พยาบาล ได้ให้ความสนใจสุขภาพทั งหมดของผู้ป่วย ได้แก่ด้านร่างกายและ
จิตใจ ( Mind and body )  

        3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยของผู้ให้บริการ (facilitator ) ได้แก่ 

           3.1  การแสดงอัธยาศัยกิริยาท่าทางที่ดี เป็นกันเองของผู้ให้บริการและแสดงความสนใจ 
ห่วงใยต่อผู้ป่วย 

             4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ( Media and information )  
  4.1  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วย ( Information  about what was 
wrong )            
           4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย (Information  about treatment ) เช่น
การปฏิบัติตนต่างๆ เป็นต้น 

        5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ( Quality of care ) ได้แก่ 

       คุณภาพของการดูแลทั งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ ในความคิดของผู้ป่วยต่อการให้บริการของ
โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการนั นๆ 

        6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่าย ( Out of packet Cost )  ได้แก่ 

       ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้รับบริการจ่ายไปกับการรักษาพยาบาล 
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สรุป 
     จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ

หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและความต้องการ พฤติกรรมที่แสดงออก
ก็จะมีความสุข ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการนั น หมายถึงความรู้สึกที่บุคคลประเมินผลการ
ให้บริการทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ที่ออกมาทั งทางบวกและทางลบ โดยมีองค์ประกอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ ๆได้แก่ บริการหลักที่ต้องการจริงๆ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูลสุขภาพ การให้การ
พยาบาลหรือการให้ค าปรึกษาของพยาบาล จนเกิดความพอใจ สบายใจ ซ่ึงรูปแบบที่จะน าไปสู่ความพึง
พอใจของผู้รับบริการหรืผู้ป่วย คือต้องมีศิลปะการดูแล สมรรถภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการ ความ
สะดวกสบายที่ได้รับ สิ่งแวดล้อมของสถานที่  ไม่มีปัญหาการเงิน มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการดูแลรักษา 
และคุณภาพและความเชื่อมั่นการให้บริการ  

กำรวัดควำมพึงพอใจ 
              มีหลักเบื องต้น  3  ประการ คือ  

               1. เนื อหา ( Content ) การวัดต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดงกิริยาท่าที โดยทั่วไปได้แก่เนื อหา
ที่ต้องการวัดท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในขณะนั น 
     2. ทิศทาง ( Direction ) ก าหนดให้มีทิศทางและต่อเนื่องกันเป็น  ซ้ายไปขวา หรือบวกไปลบ 
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง          
     3. ความเข้ม ( Intensity ) คือกิริยาท่าที หรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งนั น มีปริมาณมาก
น้อยหรือมีความเข้มสูงหรือต่ า  ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามจะมีความรู้สึกหรือท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มีความ
เข้มข้นปานกลาง           
    มาตรวัดเจตนคติ ( Attitude scale ) ได้แก่มาตรวัดแบบลิเคริต ( likert  scale ) ( บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2531 :75 ) การประเมินค่าการวัดเจตคติหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องมี
การแสดงหรือเสนอข้อความหลายๆข้อความ ให้ผู้รับการทดสอบ ประเมินค่าแต่ละข้อความถือเป็น 1 มาตร 
แล้วน าคะแนนจากมาตรต่างๆ มารวมคะแนนและยึดคะแนนนี เป็นหลักในการตีความเนื่องจากถือว่า
ข้อความต่างๆ จากการวัดเจตคติต่อสิ่งนั นๆควรมีข้อความหลายข้อความ เพ่ือให้มีความเที่ยงและน่าเชื่อถือ
มากขึ น 

  การให้คะแนน ก าหนดให้การแสดงเจตคติในทางบวก เป็น 

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง        เท่ากับ     5    คะแนน    
   เห็นด้วย         เท่ากับ     4    คะแนน    
   ไม่แน่ใจ             เท่ากับ     3    คะแนน    
   ไม่เห็นด้วย        เท่ากับ     2    คะแนน    
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     เท่ากับ     1    คะแนน                                           
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        หากข้อความแสดงเจตคติทางลบ  การให้คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน เป็น  
        เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เท่ากับ     1    คะแนน     
        เห็นด้วย   เท่ากับ     2    คะแนน     
                 ไม่แน่ใจ             เท่ากับ     3    คะแนน     
        ไม่เห็นด้วย             เท่ากับ     4    คะแนน            
        ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     เท่ากับ     5    คะแนน            

                 เมื่อให้ผู้รับการทดสอบประเมินค่าข้อความทั งหมดทีละข้อความ แล้วน าคะแนนที่ได้มารวม
เป็นคะแนนของความพึงพอใจ  และวัดค่าของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านออกมาเป็นมากหรือน้อย
ตามที่ผู้รับการทดสอบได้ท าการประเมินค่าไว้จากแบบทดสอบที่ต้องการวัดจากการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาได้
น าปัจจัยพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการฝังเข็ม ซึ่งเป็นคลินิกบริการของศูนย์
ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือกส านักการแพทย์ทางเลือก มาใช้เป็นตัวแปรส าหรับ
การศึกษาในครั งนี  คือ    

    1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       
      2.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
      3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                       
                      4.  ความพึงพอใจด้านการให้บริการ                      
                5.  ความพึงพอใจด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ       
      6.  ความพึงพอใจด้านการพยาบาลและให้ค าปรึกษา                                
        7.  ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่าย 

3. ออฟฟิศ ซินโดรม 

      ออฟฟิศ ซินโดรม ( office  Syndrome )  เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากระบบต่างๆ ในร่างกาย 
เช่น ระบบ กล้ามเนื อและโครงสร้าง  ระบบสายตาและการมองเห็น  ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม  
ระบบฮอร์โมน  หรือระบบหัวใจและหลอดเลือดท างานผิดปกติ  เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้สร้างมา
เพ่ือให้ร่างกายอยู่นิ่งๆ  ดังนั นคนที่มีพฤติกรรมที่ต้องนั่งนิ่งๆอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ ร่วมกับการไม่ได้ออก
ก าลังกายและรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ จึงมีโอกาสเป็นออฟฟิศ ซินโดรมได้ 

       ปัจจุบันค าว่าออฟฟิศ ซินโดรม ไม่ได้เกิดเฉพาะกลุ่มคนท างานออฟฟิศเท่านั น ยังรวมไปถึง
เด็กๆ ที่ติดเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนต่างๆ  ท าให้โครงสร้างร่างกายไม่ได้พัฒนาตามวัยอย่าง
สมบูรณ์เหมือนเด็กสมัยก่อนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น  วิ่งเล่น เตะฟุตบอล  เล่นบาสเก็ตบอล เป็นต้น
อาการออฟฟิศซินโดรมจึงเหมือนภัยมืด ที่ค่อยๆเข้ามาคุกคามชีวิตโดยไม่รู้ตัว และกลุ่มที่มักพบการอักเสบ
ของกล้ามเนื อจากการท างานอีกกลุ่มคือกลุ่มแม่บ้านที่ท าความสะอาดบ้าน และอาชีพแม่บ้านรับท าความ
สะอาดอาคารส านักงานต่างๆ การจับไม้กวาดและไม้ถูพื นอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆท าให้เกิดอาการ
นิ วล็อค นิ วและข้อมือหรือแขนที่เกร็งอยู่เป็นระยะเวลานานๆ ท าให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื อและข้อต่อ
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บริเวณนั นได้ อาการของโรคมักด าเนินไปอย่างช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป   ควบคู่กับร่างกายที่มีความเสื่อม
เสื่อมสภาพตามอายุที่เพ่ิมขึ น  จนกลายเป็นภาวะเรื อรังและมีความรุนแรงขึ นจนเป็นปัญหาต่อการท างาน
และการใช้ชีวิต อาการปวดโดยทั่วไปที่เกิดขึ น มักเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 

                1.  อาการปวดที่เกิดจากกระดูกและข้อ และกล้ามเนื อ ซึ่งท างานประสานกันอยู่ โดยอาการ
ปวดที่เกิดจากกระดูกและข้อ เช่น ขยับแล้วมีเสียง กรอบแกรบ ขยับแล้วเจ็บเสียวแปลบๆ คอยื่นไปข้างหน้า 
หลังค่อม หลังทรุด กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังแอ่นงอ       
       2.  อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น กล้ามเนื อไม่ค่อยมีแรง ชา กล้ามเนื อกระตุก 
       3.  อาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื อ เช่น ปวดเมื่อยหลัง สะบัก ไหล่  กล้ามเนื ออ่อนล้าอ่อนล้า 
เพลีย ตึง ยึด บางรายปวดขึ นไปที่ขมับ กล้ามเนื ออักเสบ พังผืดสั่งสมบริเวณกล้ามเนื อ รวมไปถึงอาการปวด
กล้ามเนื อต้นคอ ร้าวขึ นไปบริเวณขมับ ปวดไปที่กระบอกตา ซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นไมเกรน 

อำกำรแสดง 

         จากสาเหตุดังกล่าวท าให้มีอาการแสดงเบื องต้นในโรคออฟฟิศ ซินโดรม โดยเฉพาะที่เกิดกับ
ระบบของกล้ามเนื อและโครงร่าง ( Musculoskeletal  disorders ) เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นพบได้บ่อยใน
ผู้ป่วยเกือบทุกราย และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท างานและการด าเนินชีวิต  ท าให้เสียบุคลิกภาพ  
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารเช่น เดินเอียง  หลังงอ  เงยหลังหรือเงยศีรษะและล าคอไม่เต็มที่  บางครั งเมื่อ
ขยับร่างกาย ท าให้เกิดอาการปวดเสียวบริเวณหลังอย่างเฉียบพลัน และอาจส่งเสียงร้องโดยไม่ตั งใจเป็นต้น  
อาการแสดงเบื องต้น ได้แก่ อาการปวด เจ็บ ชา หรืออ่อนแรงตามบริเวณต่างๆของร่างกายที่ถูกใช้งานแบบ
ค้างๆหรือซ  าๆ เป็นระยะเวลานานเป็นประจ า   บริเวณที่พบบ่อยมักเป็นกล้ามเนื อที่ใช้ในการทรงท่าทาง 
ระหว่างการท างาน เช่น กล้ามเนื อบริเวณคอ  บ่า  ไหล่ หลัง หรือเส้นประสาทบริเวณข้อมือ เอ็นกล้ามเนื อ
หน้า  ข้อมือที่ถูกกดทับขณะใช้เม้าหรือใช้คีย์บอร์ดเวลาพิมพ์งาน หรือข้อมือ นิ วมือ ที่อยู่ในท่าเอียงผิดจาก
แนวธรรมชาติ เป็นต้น ความรุนแรงของอาการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี  

  ระยะที่ 1  จะมีอาการปวดเมื่อล้า  ในบริเวณที่ถูกใช้งานเป็นประจ า หลังจากท างาน
ต่อเนื่อง 3-4 ชั่วโมง และอาการจะหายไปทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบด หากไปพบ
แพทย์อาจตรวจไม่พบความผิดปกติโครงสร้างร่างกาย แต่เป็นเพียงความร าคาญหรือหงุดหงิดกับอาการ
เมื่อยล้าเท่านั น  เพราะเคยท างานได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีอาการ 

  ระยะท่ี 2  จะมีอาการปวด เมื่อยล้า ชา หรือ อ่อนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการ
ร่วมกัน หลังจากท างานไประยะเวลาสั นๆ ประมาณ 1 -2 ชั่วโมง ต้องลุกเปลี่ยนอิริยาบดบ่อยครั ง และ
อาการมักจะเป็นคงค้างนาน ไม่หายไปในทันทีเมื่อเปลี่ยนท่าทาง และอาจรบกวนการนอนหลับบ้าง 
หลังจากนอนพักอาการจะทุเลาลงบ้างเล็กน้อย และอาจมีอาการปวดตึงเมื่อตื่นนอน เมื่อลุกขึ นมา
เคลื่อนไหวอาการเหมือนจะดีขึ น แต่เมื่อกลับมาท างานท่าเดิมๆได้สักพักอาการกลับแย่ลง ระยะนี หากดูแล
ตัวเองดี และท าตามค าแนะน าของแพทย์และพยาบาล ก็จะสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้  

  ระยะที่ 3  อาการปวด เจ็บ ตึง เสียว ชา หรืออ่อนแรงจะมากขึ นหรือเร็วขึ นเรื่อยๆ 
จนกระทั่ง จะมีอาการตลอดเวลา แม้ว่าจะแค่เพียงท ากิจวัตรประจ าวันเล็กๆน้อยๆ ก็ปวดจนแทบทนท า
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ต่อไปไม่ได้  อาจมีผลกระทบถึงท าให้ลางาน  ขาดงาน หรือต้องลาออกจากงาน เพราะไม่สามารถท างานใน
หน้าที่ต่อไปได้อีก  อาการปวดจะรบกวนการนอน เกิดอาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ท าให้พักผ่อนไม่
เพียงพอ ร่างกายทรุดโทรมไม่ผ่องใส ส่งผลให้ระบบอ่ืนๆของร่างกายแปรปรวน ร่างกายเสียสมดุลท าให้เกิด
โรคอ่ืนๆตามมา การรักษา ต้องใช้ระยะเวลารักษาฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายยาวนาน 

กำรรักษำ     แบ่งออกเป็น 

  1.  การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันได้ 2 แบบคือ ผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ส่วนใหญ่เป็นการ
รักษาเพ่ือบรรเทาอาการ อาทิ การกินยา ฉีดยา ซึ่งคนไทยหลายคนคิดว่าเมื่อไม่มีอาการแล้วแปลว่าหาย  
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การไม่มีอาการนั น อาจจะไม่ได้หายจากอาการปวดอย่างถาวรและอาจกลับเป็นซ  า
ได้อีกเม่ือกลับมามีพฤติกรรมเดิม  

 2.  การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆเช่นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน  แพทย์พื นบ้านหรือ
หรือการแพทย์ผสมผสาน โดยสถานบริการและผู้ให้บริการ ต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  
         สิ่งส าคัญที่จะท าให้หายจากอาการปวดกล้ามเนื อและเยื่อพังผืดอย่างถาวรนั น คือ การรักษา
ที่สาเหตุของปัญหา โดยการท าให้สภาพของกระดูก  ข้อ  กล้ามเนื อ และเส้นประสาท คืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว และรักษาความเป็นปกตินั นไว้เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ  าอีก วิธีการรักษาดังกล่าว
เรียกว่า Active Therapy เป็นการรักษาในเชิงป้องกันที่สาเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด คือ 

               กำรบริหำรกล้ำมเนื้อระหว่ำงท ำงำน    การน าท่าฝึกโยคะมาบูรณาการเป็นท่าบริหารร่างกาย
แบบง่ายๆที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ดังนี  

                 1.  การบริหารกล้ามเนื อคอ เริ่มจากน ามือข้างซ้ายอ้อมไปจับศีรษะด้านขวา ดึงมาทางด้าน
ซ้ายจนรู้สึกตึง นับ 1-10 สลับใช้มือข้างขวา นับ 1-10เช่นเดียวกัน จากนั นประสานมือบริเวณท้ายทอย ดัน
ไปด้านหน้าจนรู้สึกตึง นับ 1-10         
         2.  การบริหารกล้ามเนื อหัวไหล่ ส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดไหล่เป็นประจ า โดยยก
ไหล่ขึ นไปจนสุด แล้วเกร็งค้างไว้ นับ 1-10 การกดไหล่ลงไปให้สุด แล้วเกร็งค้างไว้ นับ 1-10  
        3.  การบริหารกล้ามเนื อด้านหน้าอก และแก้ปัญหาไหล่ห่อ ให้ลุกขึ นยืน จากนั นน ามือ
ประสานกันด้านหลัง ค่อยๆ ยกขึ นมาจนถึงระดับที่เรารู้สึกว่าตึง นับ 1 -10การยืดด้านหลัง โดยการกอด
ตัวเองให้แน่นที่สุด ให้มือไขว้กันเยอะที่สุด โดยเอามือโอบด้านหลังของตัวเองให้มากท่ีสุด นับ 1-10 
        4.  การบริหารบริเวณช่วงสะโพก บางคนมีปัญหาปวดบริเวณสะโพก ชาลงเท้า ชาลงขา จะ
สามารถบริหารท่านี ได้ดี ท่าบริหารนี จะช่วยบริหารกล้ามเนื อบริเวณสะโพก ซึ่งมักจะไปกดทับเส้นประสาท
ท าให้รู้สึกมีปัญหาได้ ท าโดยยกเท้าซ้ายขึ นมาวางทับเหนือเข่าขวา จากนั นเอนตัวมาด้านหน้า จะรู้สึกบริเวณ
ต้นขาด้านซ้าย นับ 1-10  จากนั นสลับเท้าด้านขวา         
         5.  การบริหารกล้ามเนื อด้านข้าง ให้ยืดมือขึ นบนสุดประกบกัน จากนั นเอนตัวทางด้านซ้าย 
นับ 1 -10  และเอนตัวมาด้านขวา นับ 1-10 ท่าบริหารดังกล่าวควรท าบ่อยๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั ง 
เพ่ือเป็นการยืดกล้ามเนื อมัดหลักๆ ในร่างกาย ใช้เวลาประมาณ  3-5 นาที  
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กำรปอ้งกัน         ออฟฟิศ ซินโดรม  สามารถป้องกันได้ ด้วยวิธีการดังนี     
           1.  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ( Be Fit ) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั ง ครั งละไม่ต่ ากว่า 
30 นาที            
           2.  ปรับกิริยาท่าทางและบุคลิกให้สง่างาม นั่ง ยืน เดิน ไม่ไหล่ห่อหรือหลังแอ่น หลังค่อม 
           3.  การยกของจากพื นควรระวัง   และใช้ท่าทางที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันโรคหมอน
รองกระดูกเคลื่อน 
           4. วางแผนการเคลื่อนไหวบนโต๊ะท างาน โดยการจัดโต๊ะท างาน หรือพื นที่ท างานให้
เหมาะสม ควรจัดวางของที่ต้องใช้ให้ใกล้ตัว ใกล้มือ จะได้ไม่ต้องเอี ยวตัวอยู่บ่อยครั ง และไม่ต้องก้มตัวขึ นลง 
หันซ้ายหันขวา ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการเคล็ดได้       
           5. ปรับอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เช่นไม่ควรใช้เก้าอี สปริงที่เอนได้      เพราะพนักเก้าอี 
ไม่เหมาะกบัการรองรับหลังเท่าที่ควร ควรเลือกเก้าอี ที่เอนได้ มีความสูงของเก้าอี และโต๊ะได้ระดับปรับพนัก
พิงให้รองรับกับหลังส่วนล่าง หากท าไม่ได้ให้ใช้หมอนหนุนหลังส่วนล่าง ปรับตั งจอคอมพิวเตอร์และ
คีย์บอร์ดไว้ในแนวตรงกับหน้า  ใช้เม้า โดยพักข้อศอกไว้บนที่รองแขนและสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่
จ ากัดพื นที่           
  6.  ปรับพฤติกรรมการนั่งเก้าอี ขณะนั่งท างาน โดยนั่งให้เต็มก้น คือหลังตรงชิดขอบด้านใน
ของเก้าอี  กระพริบตาบ่อยๆ พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 10 นาที เปลี่ยนท่าการท างานทุก 20  
นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื อมือและแขนทุกๆ 1 ชั่วโมง       
  7.   หาต้นไม้ในร่มมาปลูก เพ่ือช่วยดูดซับสารพิษ และเป็นที่พักสายตาจากการมองหน้า
จอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนานๆ         
           8.  ควรเปิดหน้าต่างส านักงานเพ่ือให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเท ในตอนเช้าที่อากาศยังไม่
ร้อน            
           9.  รับประทานอาหารให้ครบทั ง  5  หมู่ และตรงเวลา    
          10.  ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีและปรับอารมณ์ให้แจ่มใส ผ่อนคลายอยู่เสมอ   
      หากปรับสถานที่ท างานและปรับพฤติกรรมแล้วไม่ดีขึ น ต้องพบแพทย์เพ่ือขอค าปรึกษา
และหาแนวทางการบ าบัด รักษาต่อไป 

4.  อำกำรปวดกล้ำมเนื้อเร้ือรัง  

     อาการปวด เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และถือเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่ามีความผิดปกติ
หรืออันตรายเกิดขึ นต่อเนื อเยื่อของร่างกาย จากความส าคัญนี ท าให้อาการปวดถูกจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5   
( The fifth  Vital Sign ) ของมนุษย์ในปัจจุบัน       
     The  International Associationnal for the Study of Pain ( IASP)  ให้ ค านิ ยามของ
อาการปวดคือ ความรู้สึกไม่สบายทางกาย หรือจิตใจอันต่อเนื่องมาจากมีหรือมีแนวโน้มที่จะมีการบาดเจ็บ
ของเนื อเยื่อหรือแม้เป็นเพียงความรู้สึกที่ราวกับว่ามีการบาดเจ็บก็ตาม     
     อาการปวดเรื อรัง หมายถึง การปวดที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องหรือเกิดซ  าอย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลา
มากกว่า 3 เดือน โดยพบอุบัติการณ์ในอเมริกาและยุโรป อยู่ระหว่าง 15-20 % ของประชากรและกลุ่มที่พบ
บ่อยคือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล( Myofascial pain syndrome:MPS )
หมายถึง กลุ่มที่มีอาการปวดร้าว ( referred pain ) และ/หรืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติ                  
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( autonomic symptoms ) อันเนื่องมาจาก Myofascial trigger points ( Trp ) ของกล้ามเนื อเยื่อหรือ
เยื่อพังผืด โดยจ ากัดอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื อและ
เยื่อพังผืดไฟโบรมัยอัลเจีย ( Fibromyalgia : FMS ) หมายถึง กลุ่มอาการปวดเรื อรังบริเวณกล้ามเนื อและ
เยื่อพังผืดที่มีรูปแบบการกระจายของอาการทั่วร่างกายเป็นคุณสมบัติพื นฐาน (  Chronic Widespread 
pain : universal symptoms ) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการร่วม ( associated symptoms ) ที่พบบ่อย
ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย  ซึมเศร้า วิตกกังวล ความผิดปกติในการนอนหลับ ปวดศี รษะไมเกรน ( สมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย , 2552 )  ซึ่งสาเหตุการเกิดความปวดเรื อรังเกิดจากหลาย
ประการด้วยกัน  ( อมรพันธุ์, 2540 ) ดังนี         
      1. Somatic pain คือ ความปวดบริเวณอวัยวะภายนอกหรือบริเวณชั นผิวของร่างกาย 
ลักษณะการปวด มีลักษณะคล้ายถูกบีบหรือถูกรัด ปวดตุ้บๆ (throbbing pain) ปวดลึกๆ ( Deep  pain ) 
ปวดเมื่อยหรือปวดรบกวนตลอดเวลา ( gnawing ) มักมีบริเวณกว้างแต่สามารถบอกต าแหน่งการปวดได้
ชัดเจน บางราย เมื่อตรวจร่างกายจะพบจุดกดเจ็บ ( Myofascial trigger points ) หรืออาการปวดร้าวไป
ยังเนื อเยื่อบริเวณข้างเคียง สาเหตุของSomatic pain ส่วนใหญ่เกิดจากการนั่งนานๆ    การขับรถ    การ
ยกของหนัก ข้อเข่าเสื่อม กระดูกคอเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อนหรือเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับ
เส้นประสาทเป็นต้น  

               2.  Neuropathic pain  คือ ความปวดที่เกิดจากระบบประสาทส่วนปลายหรือส่วนกลางได้รับ
บาดเจ็บหรือมีความผิดปกติ ท าให้มีอาการทางคลินิกแบบเฉพาะ ได้แก่  ปวดแบบแสบร้อน   ( burning ) 
ปวดแปลบเหมือนไฟช็อต ( Electrical, sharp shooting pain )   ปวดชา (tingling)    ปวดเหมือนเข็มทิ่ม
ต า       ( pins and needles ) ปวดร้าวไปบริเวณท่ีมีเส้นประสาทมาเลี ยง ( radiating pain or  
radicular pain )   และปวดเมื่อสัมผัส ( allonia ) ในบางครั งอาการปวดจะรุนแรงขึ นเมื่อมีอาการn
เปลี่ยนแปลงอารมณ์    อากาศ และอุณหภูมิ  

               3.  Psychogenic  pain คือ สาเหตุทางด้านจิตใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆใน
ร่างกาย ( Psychophysiology ) เช่น กล้ามเนื อหดตัว  หลอดเลือดหดตัว รามทั งมีการหลั่ งสารกระตุ้น 
nociceptors ต่างๆ  ท าให้เกิดอาการปวดเรื อรังได้  เช่นเมื่อต้องการการดูแลเอาใจใส่ ก็อาจเกิดอาการปวด
ทางกายได ้  

               อาการปวดเรื อรัง ระบบกระดูกและกล้ามเนื อที่พบบ่อยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอาการ
ปวดกล้ามเนื อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล ( Myofascial pain syndrome : MPS ) และกลุ่มอาการปวด
กล้ าม เนื อและเยื่ อ พั งผืดไฟโบรมัย อัลเจีย  (  Fibromyalgia : FMS ) ซึ่ งมีลักษณะเด่นทางคลินิ ก                     
( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย,2552 ) ดังนี  
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กลุ่มอำกำรmyofascial pain syndrome :MPS กลุ่มอำกำร     Fibromyalgia : FMS 
1.  ปวดร้าวเฉพาะสว่นใดส่วนหนึ่งของร่างกาย               
( regional pain ) Trp ของกล้ามเนื อแต่ละมัดจะมี
แบบแผนการปวดรา้วเฉพาะ 

1. มีอาการเจ็บปวดหรือฝืดตึงอย่างน้อย 3 แห่งเป็น
เวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

2.  อาการระบบประสาทที่พบรว่มได้ เช่น วบู เย็น 
หนาว หรือมีอาการแสดง เช่น ซีด ขนลุก เหงื่อออก
บริเวณที่มีอาการปวดร้าว ส่วน Trp บริเวณคอ อาจมี
อาการมึนงง  หูอื อ  ตาพร่าได้ การตรวจร่างกาย  การ
ตรวจร่างกายโดยการใช้มือคล ากล้ามเนื อต้องพบ Trp ที่
ก่ออาการที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญเบื องต้น 3 ประการคือ                                                                             
2.1  เป็นจุดที่มีความไวสูง ( hyperirritable sport ) 
ต่ออาการปวดมากกว่าบริเวณใกล้เคียง                                                        
2.2  เป็นจุดที่สามารถกระตุ้นให้อาการต่างๆแสดง
ชัดเจน    ( reproducible symptoms ) ด้วยแรงกด
หรือการแทงด้วยปลายเข็ม                                                          
2.3  Trp แต่ละจุดมีขนาดเล็ก เส้นผา่ศูนย์กลาง 2-3 
มิลลิเมตร แต่มักเกิดร่วมกันเป็นกลุ่ม ( cluster ) แต่ใน
กรณีที่อยู่ในกล้ามเนื อลึก เวลาคล าดูจะรู้สึกได้ถึงความ
เป็นแถบตึง       ( taut band ) หรือคล้ายก้อน ( 
nodule )    

2.  ไม่มีสาเหตุอื่นที่เป็นตน้เหตุของอาการ เช่น 
อุบัติเหตุ  โรคข้อเสื่อมหรือไขข้อรูมาติก  โรคติดเชื อ 
โรคเก่ียวข้องกับระบบไร้ท่อ  มะเร็ง  และผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

3.  อาการปวดและ/หรืออาการต่างๆ ด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องหรือเกิดซ  าอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลานานกว่า     
3  เดือน 

3.การตรวจร่างกายต้องพบจุดกดเจ็บ ( tender point) 
อย่างน้อย 3 จุด ร่วมกับอาการร่วมอย่างน้อย 5 อาการ
ดังนี                                                                               
3.1   กิจกรรมทางร่างกายมผีลต่ออาการต่างๆ                
3.2   สภาพภูมิอากาศมีผลต่ออาการต่างๆ                             
3.3   ความเครียด วิตกกังวล ท าให้อาการรุนแรงขึ น          
3.4   การนอนหลับไม่ดี                                                  
3.5   มีอาการเหนื่อยล้า ( Fatigue ) หรืออ่อนเพลีย             
( tiredness ) ทั งตวั                                                         
3.6   วิตกกังวล                                                             
3.7   ปวดหัวเรื อรัง                                                       
3.8   กลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะแปรปรวน                                
3.9   มีความรู้สึกว่าบวม                                                            
3.10  มีอาการชา                                                                                       

            การจะรู้ว่าบุคคลมีอาการปวดเรื อรังหรือไม่นั น  ต้องมีการประเมินความปวดเพ่ือ
วางแผนจัดการความปวดที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้มีอาการ โดยเป้าหมายของการประเมินความปวด 
คือ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย อันได้แก่ ระดับความรุนแรงของความปวด  ต าแหน่ง ระยะเวลา พยาธิ
สภาพ วิธีการจัดการกับความปวด และข้อมูลอ่ืนๆ ในการพยาบาลให้ความปวดทุเลาลง ข้อมูลบ่งชี ที่ส าคัญ
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คือ ระดับความรุนแรงของความปวด และข้อมูลอื่นๆในการจัดการให้ความปวดทุเลาลง  ข้อมูลบ่งชี ที่ส าคัญ
คือ ระดับความรุนแรงของความปวดที่ได้จากการรายงานของผู้ป่วย ( self – report ) เนื่องจากความปวด
เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน รวมถึงความซับซ้อนและหลายมิติ ได้แก่ มิติทางด้านสรีระ  
มิติด้านความรู้สึก มิติด้านความคิด มิติด้านพฤติกรรม  และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นจะมีความตรงมากกว่าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือจากการรายงานของบุคคลอ่ืน (วงจันทร์, 2547) 

อำกำรปวดหลังเร้ือรัง ปวดคอ บ่ำ และ ไหล่ 

         หลังเป็นส่วนส าคัญของร่างกายที่ท าหน้าที่ รับน  าหนักตัวส่วนบน กระดูกสันหลัง
ประกอบด้วยกระดูก 24 ชิ น แต่ที่เป็นส่วนส าคัญของอาการปวดหลังที่พบบ่อยคือ กระดูกสันหลังส่วนล่าง 5 
ชิ น ซึ่งต่อกับกระดูกกระเบนเหน็บ ( อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง,2557)              
สาเหตุของอาการปวดหลัง  เช่น  อิริยาบดหรือท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่นนั่งท างานในท่าเดิมเป็นเวลานาน  
การยกของหนัก หรือหลังถูกกระแทก เป็นต้น ภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง พบบ่อยได้ในผู้สูงอายุ หมอน
รองกระดูกหลังเคลื่อน มักเกิดอาการปวดแบบเฉียบพลัน  เกิดจากยกของหนัก หรือล้มกระแทกพื น  
ความเครียด อาจส่งผลให้มีการเกร็งของกล้ามเนื อหลังตลอดเวลาท าให้ปวดหลังได้ กระดูกสันหลังอักเสบ 
หรือสาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ โรคของอวัยวะบางอย่างที่ท าให้เกิดอาการปวดร้าวมาบริเวณหลังได้ เช่นโรคไต โรค
เกี่ยวกับมดลูกและรังไข่เป็นต้น          
           อย่างไรก็ตาม สาเหตุของอาการปวดหลังเรื อรัง ปวดคอ บ่าแลละไหล่ในวัยท างานทุกสาขา
อาชีพ มักเกิดจากอาการ myofascial pain syndrome  ( MPS ) ซึ่งเป็นอาการปวดตามกล้ามเนื อเฉพาะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มักปวดเป็นบริเวณกว้าง โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน 
ความรุนแรงจะแตกต่างกันไปแต่ละคน อาจปวดเพียงเล็กน้อยเป็นบางครั งบางคราวแล้วหายได้เอง หรือ
ปวดรุนแรงกระทั่งขยับไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นๆหายๆ เรื อรัวไม่ถึงขั นรุนแรง  แต่สามารถบั่นทอนความสุขใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยได้มาก   อาการของโรค ได้แก่ มักมีอาการปวดกล้ามเนื อบริเวณส่วนบน
ของล าตัวข้างใดข้างหนึ่ง เช่น ปวดแขน ปวดสะบัก ปวดต้นคอ หรือแผ่นหลัง มักจะปวดล้าๆที่กล้ามเนื อ 
โดยไม่สามารถระบุต าแหน่งของอาการปวดได้ชัดเจน บางรายมาด้วยอาการปวดหลังตอนล่างต่อกับสะโพก 
หรือปวดขา  เวลาที่ปวดมักไม่แน่นอน บางครั งปวดหลังขณะท างานนานๆ บางครั งปวดกลางคืนจนนอนไม่
หลับ  ถ้าปวดรุนแรง ผู้ป่วยมักจะเกร็งๆไม่ยอมขยับเขยื อน  การขยับจะกระตุ้นให้ปวดมากขึ น บางรายเดิน
คอแข็ง ไม่สามารถเหลียวหน้าไปมาได้ อิริยาบดที่ไม่เป็นธรรมชาติจะส่งผลไปยังการท างานของกล้ามเนื อมัด
อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ท าให้เสียสมดุลในการท างานและเพ่ิมความเครียดให้แก่กล้ามเนื ออ่ืนๆ ท าให้ความปวด
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ น ส าหรับอาการอื่นๆท่ีอาจเกิดร่วมได้มีดังนี      
  - อาจมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดกับอาการปวด เช่น ชาที่ผิวหนัง แต่เป็นเพียง
ความรู้สึก โดยแพทย์จะตรวจไม่พบความผิดปกติใด       
          - อุณหภูมิผิวหนัง  บริเวณที่ปวดจะเย็นลง ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามือเท้าเย็น เหมือนเลือด
ไหลเวียนไม่ด ี           
           - อาจมีอาการคัดจมูก น  าตาเอ่อ  ตาแดง วิงเวียนศีรษะร่วมด้วยเวลามีการเคลื่อนไหวของ
คอและศีรษะ           
          - อาการอาจดีขึ นบ้าง เมื่อกนิยาแก้ปวด แต่มักจะกลับมาเป็นซ  าอีก 
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         การวินิจฉัยว่าเป็น  myofascial pain syndrome  ต้องแน่ใจว่า ไม่มีอาการผิดปกติทาง
กายอ่ืน ( Systemic Symptom ) ร่วมด้วย เช่น  ไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย หรือน  าหนักลด         
         ปัจจัยชักน าที่ท าให้ เกิด myofascial pain syndrome ได้แก่การใช้ อิริยาบดที่ ไม่ถูก
สุขลักษณะ เป็นปัจจัยชักน าที่พบได้บ่อยที่สุด เช่นเดินคอยื่น ไหล่งุ้ม หรือหลังแอ่นมากเกิดไป นอนคว่ าอ่าน
หนังสือ หรือเขียนหนังสือ นั่งตัวเอน หลังไม่ชิดพนักเก้าอี  ท างานอยู่ในท่าเดียวติดต่อกันนานๆ ซึ่งมัก
เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น ทันตแพทย์ที่นั่งท าฟันผู้ป่วยทั งวัน พนักงานโทรศัพท์ที่หนีบหูโทรศัพท์ไว้ที่ซอกคอ 
พยายามเกร็งตัวฝืนธรรมชาติมากเกินไป เช่นเดินหน้าเชิด ตัวตรง การขาดการออกก าลังกาย หรือใช้กาย
อุปกรณ์มากเกินความจ าเป็น เช่นสวมปลอกเข่า หรือผ้ารัดประคองหลังส่วนสะโพก ( Lumbar Support ) 
โดยไม่จ าเป็น ท าให้กล้ามเนื อฝ่อลีบเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน หรือเกิดจากความผิดปกติทางกายภาพที่ซ่อนเร้น
อยู่ เช่น ขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน  กระดูกหลังคด ไหล่ลาดเกินไป  ในส่วนของสภาวะอารมณ์ อาจมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดเป็น myofascial pain syndrome  ได้บ้าง  เช่น วิตกกังวล  ตื่นเต้นง่าย ซึมเศร้า โมโห หรือ
โกรธง่าย แต่ส่วนใหญ่จะมีปัจจัยชักน าทางกายภาพร่วมด้วย 

กำรประเมินลักษณะควำมปวด 

 การประเมินลักษณะของความปวด จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาล 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี  ( ศิริพร,2540) อ้างถึงใน Meinhart  and Mccaffery,1983) 

         1.  เวลำเริ่มปวดและควำมถี่ของกำรปวด (Onset  and frequency) การประเมินผู้ที่มี
ความปวดเรื อรังนั น การถามถึงเวลาที่เริ่มปวดและความถี่ของการปวด เป็นข้อมูลเบื องต้นที่ช่วยในการ
วินิจฉัยโรคได้ แต่ถ้าหากมีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจไม่สามารถตัดสินว่าตนเองเริ่มมีอาการมานานเท่าใด
ดังนั นผู้ประเมินต้องใช้ทักษะในการตั งค าถามหรือยกเหตุการณ์ประกอบ 

         2. บริเวณที่ปวด ( location) บริเวณที่ปวด หมายถึง ส่วนต่างๆของร่างกาย หรืออาจ
หมายถึงส่วนที่เคยมีก่อนจะถูกตัดออกไป เช่น การสูญเสียอวัยวะ  แขน ขา แล้วอาจเกิดความปวดบริเวณ
ดังกล่าว การบ่งบอกบริเวณที่ปวด ควรระบุให้ชัดเจนหรือใกล้เคียงที่สุดรวมถึงบริเวณที่ใกล้เคียง ความปวด
ที่ค่อยๆเกิดขึ นมาเป็นเวลานาน ท าให้ยากที่จะบอกบริเวณที่แน่นอน ดังนั น วิธีที่ดีที่สุดในการระบุบริเวณที่
ปวดเรื อรังคือให้ผู้มีอาการระบุหรือชี บริเวณที่ปวดด้วยตนเอง ( Jonson,1977) และส่วนใหญ่ลักษณะความ
ปวดเรื อรังจะมีอาการปวดหลายบริเวณ( Meinhart and Mccaffery,1983) 

         3. ควำมรุนแรงของควำมปวด ( Intensity ) ความรุนแรงของความปวดจะสะท้อนให้เห็น
ถึงประสบการณ์ทางความรู้สึกและความทุกข์ทรมาน ซึ่งระดับความรุนแรงของความปวดอาจจะไม่สัมพันธ์
กับปริมาณเนื อเยื่อที่ถูกท าลาย เพราะโดยทั่วไป บุคคลจะอดทนกับความปวดที่รุนแรงมากในช่วงเวลาสั นๆ
ได้ดีกว่าความปวดที่รุนแรงน้อยกว่าแต่ช่วงเวลานาน ดังนั นระดับความปวดอาจเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุด้าน
จิตใจได ้

        การทราบสาเหตุของความปวดอาจมีส่วนช่วยในการทราบระดับความรุนแรงของระดับความ
ปวดได้บ้าง แต่ไม่ได้บ่งชี ว่าเชื่อถือได้เสมอไป เพราะบางกรณี ความปวดอาจเกิดขึ นโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ดังนั นจึงควรมีการใช้วิธีการประเมินและเครื่องมืออ่ืนร่วมด้วย 
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5.กำรพยำบำลกับกำรประเมินควำมปวด 

         พยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา ขณะผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาล การระงับ
ปวดที่ดีต้องมีการประเมินที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ การเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และเป็นพื นฐานที่น าไปสู่ความส า เร็จในการบ าบัด
ความปวด 

หลักกำรพยำบำลเพ่ือประเมินควำมปวด 

           1. ประเมินก่อนให้การพยาบาล เพ่ือเป็นสมมุติฐานและหลังให้การพยาบาลเพื่อประเมินผล  
 2. ควรประเมินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  โดยประเมินทั งในขณะพักและขณะท ากิจกรรม 
 3. เลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  และควรใช้วิธีเดียวกันตลอดการให้การพยาบาลนั นๆ 
 4. หากเป็นผู้ที่มีการรับรู้บกพร่อง หรือไม่สามารถสื่อสารได้ ควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากการ
ประเมินอาจไม่ถูกต้องครอบคลุมทั งหมด       
 5. มีการบันทึกเป็นหลักฐาน       
 6. หลีกเลี่ยงค าถามน าอันเป็นเหตุให้บดบังข้อเท็จจริงหรือค าถามที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหรือ
อารมณ์เศร้าเสียใจ 

กำรพยำบำลเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพ 

 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้ค าพูดสุภาพ เข้าใจง่าย      
 2. ให้ความสนใจโดยเป็นผู้ฟังที่ดี และเชื่อในค าบอกเล่าของผู้ป่วย    
 3. ระหว่างการประเมินควรบันทึกพฤติกรรม แนวคิด และ สภาพอารมณ์ จิตใจ และ บุคลิกภาพ
ของผู้ป่วย เพ่ือเป็นข้อมูล         
 4. ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์จากญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 
 5. ถ้าระดับความปวดเพ่ิมมากขึ น พร้อมทั งมีการเปลี่ยนแปลงทางสัญญาณชีพ เช่นความดันโลหิต
สูง ชีพจรเต้นแรง  หายใจเร็ว หรือเหนื่อยหอบ ให้ปฏิบัติการพยาบาลและรายงานแพทย์   

กำรพยำบำลเพ่ือวัดระดับประเมินควำมปวด  การพยาบาลวัดระดับความปวดมี  2  วิธี คือ 

1. กำรวัดควำมปวดโดยไม่ใช้เครื่องมือ   ได้แก่      
     1.1 การบอกความรู้สึกด้วยค าง่ายๆ ( Symple descriptive scales ) เช่นพยาบาลอาจถาม
ผู้ป่วยว่า “ ขณะนี ปวดไหมคะ” ผู้ป่วยอาจตอบว่า “ ปวด” พยาบาลก็จะถามต่อว่า “ปวดมากน้อยแค่ไหน” 
ก็ได้ค าตอบว่า ปวดเล็กน้อย  ปวดพอทน ปวดมาก หรือมากจนทนไม่ไหว เหล่านี  เป็นต้น  
     1.2 การบอกความรู้สึกเป็นตัวเลข ( Number rating scales  : NRs ) เป็นการประเมินความ
ปวดด้วยตัวเลข โดยพยาบาลจะบอกผู้ป่วยว่า ถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข 0  ปวดรุนแรงมาก แทนด้วยเลข 
10 หรือ 100 อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้ป่วยเลือกว่า ปวดตอนนี อยู่ที่เลขใด โดยทั่วไปจะพบว่าผู้ป่วยให้คะแนน
ความปวด ( Pain score ) 
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1 – 2  คือ  ยอมรับได้           
3 – 4  คือ  มีอาการปวดเล็กน้อย พอทนได้      
5 – 6  คือ  มีอาการปวดปานกลาง ยังทนได้          
มากกว่า 6  ขึ นไป ถือว่า ควรได้รับการบ าบัดรักษา 

2.  กำรวัดโดยใช้เครื่องมือประกอบกำรวัด       
  ของการปวดแบบมิติเดียว ( Unidimensional assessment ) วิธีนี  เป็นการวัดความ
รุนแรงความปวดเพียงอย่างเดียว และนิยมใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาค่อนข้างน้อย 
เครื่องมือนี ได้แก ่ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน        เครื่องมือประกอบการวัด
ความปวดกล้ามเนื อที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล  
(Myofascial pain syndrome : MPs ) ควรใช้การวัดระดับความรุนแรง 

    2.1 เฟเชียล สเกลส์ ( Facial scales) คือ การใช้รูปภาพแสดงสีหน้าบอกความรู้สึกปวด 
      -  เริ่มตั งแต่ไม่ปวดแทนด้วยภาพสีหน้ายิ มร่าเริงมีความสุข    
      -  ปวดพอทน แทนด้วยภาพหน้านิ่วคิ วขมวด     
      -  ปวดมากที่สุด แทนด้วยภาพใบหน้าที่มีน  าตาไหลพราก  

   
 

 

  ภำพที่ 1   มาตรวัดด้วยใบหน้า ( Facial Scale ) ( อังสนา,2553) 

      วิธีนี นิยมใช้ในผู้ป่วยเด็ก และคนชรา หรือคนที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยค าพูด  พยาบาลจะให้
ผู้ป่วยดูรูปดังกล่าว อธิบายแล้วให้ผู้ป่วยดูภาพหน้า ที่ตรงกับความรู้สึกขณะนั นอยู่ในระดับใด  

       2.2 มาตรวัดความปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

  เป็นมาตรวัดที่ก าหนดตัวเลขต่อเนื่องกันตลอด โดยแบ่งระดับความรุนแรง ตั งแต่ 0 - 10
หรือ 0-100  โดน 0 หมายถึง ไม่มีความปวดเลย และ10 หรือ 100 หมายถึงปวดมากที่สุด  เป็นการแสดง
ให้ผู้ป่วยเลือกตัวเลขที่คิดว่าเป็นค่าที่ก าหนดความปวดที่ตนเองเผชิญอยู่ได้ถูกต้องที่สุด เป็นวิธีที่จะช่วยให้
ผู้ป่วยเข้าใจ และประเมินความรู้สึกปวดได้ง่าย  
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  ภำพที่ 2   มาตรวัดความปวดชนิดที่เป็นตัวเลข ( Seers ,1999 ) 

                วิธีนี นิยมใช้ในผู้ป่วยทั่วไป   พยาบาลจะให้ผู้ป่วยดูรูปดังกล่าว อธิบายแล้วให้ผู้ป่วยกากบาท
ลงบนเส้น ซึ่งแบ่งช่องคะแนนความปวดจากน้อยไปมาก ว่ามีผู้ป่วยมีรู้สึกปวดอยู่ในระดับใด   
 การให้คะแนนความปวด  (pain score) จากน้อยที่สุด ถึงมากท่ีสุด ดังนี    
        0-1  คือ  ยอมรับได้        
       2-3  คือ  พอร าคาญ        
         4    คือ  มีอาการปวดเล็กน้อยพอทนได้     
        5    คือ  ปวดปานกลาง       
       6-7  คือ  ปวดมากพอสมควร       
         8-9 คือ  ปวดจนไม่อยากท าอะไร      
        10  คือ  ปวดมากที่สุด 

                  มากกว่า 6 ขึ นไป ถือว่าควรได้รับการบ าบัดรักษา อาจใช้ยาแก้ร่วมด้วยซึ่งไม่ควรรอให้ถึง 10
หรือจนผู้ป่วยบอกว่าทนไม่ไหว เพราะการรักษาความปวดแต่เนิ่นๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องและให้ผลดีทั ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ          
        ความปวดเรื อรังมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั งด้านร่างกายและจิตใจ  ดังนั นการรักษาพยาบาล
อาการปวดเรื อรัง  สิ่งส าคัญท่ีสุดคือ ต้องปรับเปลี่ยนเจตคติแต่เดิมที่มักเข้าใจว่า ปวดเรื อรังเป็นเพียงแค่
อาการหรือปัญหาทางจิตใจ แต่ความปวดจัดเป็นโรคโดยตัวของมันเอง อันจะน ามาซึ่งทัศนคติหรือมุมมอง
ของการรักษาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย,2552 ) ทั งในด้าน
การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล การดูแลด้านจิตใจ  อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย       ซึ่งมี
แนวทางในการรักษาและการฝึกผู้ป่วยให้ดูแลตนเอง การดูแลรักษาความปวดอาจ แบ่งได้ 2 วิธี คือ การ
รักษาความปวดโดยการใช้ยา ( Pharmacological ) และการรักษาความปวดโดยไม่ใช้ยา ( Non - 
Pharmacological ) ( อังสนา , 2553 ) 

      1. กำรรักษำควำมปวดโดยกำรใช้ยำ ( Pharmacological )                
 1.1 กำรรักษำควำมปวดโดยกำรใช้ยำแผนปัจจุบัน      
       ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ายาตัวใดท าให้จุดกดเจ็บ ( Trp ) คลายตัวจนหายไปได้ การใช้ยาก็มี                         
ความจ าเป็นในกรณีต่างๆ ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย, 2552 ) ดังนี   
       1.) กรณีนอนไม่หลับ  ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล นิยมให้ยา เช่น Amitriptyline Norttriptyline
       2.) กรณีปวดน้อยถึงปานกลาง นิยมใช้ยาแก้ปวดธรรมดา  เช่น Acetaminophen  
       3.) กรณีปวดปานกลางถึงรุนแรง อาจพิจารณาให้ยากลุ่ม Tramadol และควรหลีกเลี่ยงการ  
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ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน          
       4. ) ยาคลายกล้ามเนื อ ( Muscle relaxant ) พบว่าแพทย์นิยมสั่งให้ผู้ป่วย ยังไม่มีหลักฐาน
มาสนับสนุนว่าท าให้ Trp สลายหรือคลายตัวได้ อีกทั งอาจท าให้เกิดภาวะ Over load ที่ Trp มากขึ นจาก
การใช้ยา โดยไปมีผลที่กล้ามเนื อปกติ (normal muscle ) รอบๆคลายตัว ผู้ป่วยบางรายจะรู้สึกถึงอาการที่
มากขึ นได้ ส าหรับรายที่ใช้แล้วอาการดีขึ น มักจะเป็นในกรณีของ Trp ที่กล้ามเนื อรอบๆมีอาการเกร็ง              
(muscle  spasm ) หรือความตึงตัว (muscle tension) ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่น้อย แต่
จะไม่สามารถท าให ้Trp คลายหรือหายไปได้       
       5.) NSAIDS เป็นกลุ่มของยาที่ใช้บ่อยในกรณี  MPS แต่ผลที่ได้มักจะน้อยกว่าที่คาดหวัง
เนื่องมาจากที่ต าแหน่งของ Trp นั นไม่พบ inflammatory-mediated cells ที่ชัดเจน แต่ยากลุ่มนี อาจมี
ประโยชน์ในกรณีท่ีม ีinflammatory joint diseases      
       6. ) Steroids เป็นอีกกลุ่มยาที่นิยมน ามาใช้ในการฉีดที่ต าแหน่ง Trp โดยเชื่อว่าได้ผลดีกว่า
การใช้ยาชาเฉพาะที่ในการลดอาการปวดและแก้ไขภาวะ  fibrosis ที่ต าแหน่ง Trp แต่ไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนจึงไม่แนะน าเนื่องจากผลที่ได้ไม่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงกับ local และ systemic side effects ของ
myofascial pain syndrome : MPS           
       7 . ) ใช้ รั กษ า  co-morbid (โรคที่ วิ นิ จ ฉั ย ร่ วม  )ที่ พ บ บ่ อ ยคื อ  osteoarthritis และ 
neuropathic pain 

          1.2 กำรรักษำควำมปวดโดยกำรใช้ยำสมุนไพร   

       สมุนไพร ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย     พ.ศ.2542 หมายถึง พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้แปรสภาพ หรือ
ผสม หรือปรุงเป็นยาหรืออาหาร เพ่ือการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของมนุษย์ ( ราชบัณฑิตยสถาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : 2553 ) 
การตรียมยาจากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆมีดังนี   1.) ใช้สมุนไพรสด เช่น หญ้าปักกิ่งจะใช้ใบและต้นสด      
2.) ยาต้ม    3.) ยาเม็ดลูกกลอน 4.) ยาผง และยารูปน  ามันหรือยานวด ซึ่งเป็นยาใช้ภายนอก เช่น ไพร 
น  ามันมะพร้าว ขี ผึ ง  ยาอบ  ลูกประคบและสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อ         
( อมรทัศน์ , 2549 ) มีดังนี          
        1.)  เถาวัลย์เปรียง ( Derris  scandals Benths. ), มีสาร  phytosteral รักษาอาการเส้น
ตึง  เส้นเอ็นขาด แก้ปวดเมื่อย เจ็บตามกระดูก ลดการอักเสบ      
        2. ) ก าลังเสือโคร่ง ( Strychnos  axillaris Colebr. ) บ ารุงก าลัง รักษาอาการปวดเมื่อย
ตามร่างกาย           
         3. ) เถาเอ็นอ่อน ( Crytolepis buchanani  Roem.&Schult.) มีสาร phytosteral รักษา
อาการปวดเมื่อย  อาการเส้นตึง และบ ารุงเส้นเอ็น       
  นอกจากนี ยังมียาเดี่ยวอ่ืนๆเช่น โด่ไม่รู้ล้ม  เอ็นล้า  โคคลาน รวมถึงต ารับยาสหัศธารา  ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อบ่งใช้ในการขับลมในเส้น  แก้ลมกองหยาบ  ควรระวังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง  โรคหัวใจ การใช้ต่อเนื่องอาจมีพิษต่อตับได้  
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      2. กำรรักษำควำมปวดโดยไม่ใช้ยำ ( Non-Pharmacological ) 

   การรักษาโดยไม่ใช้ยามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาด้วยยา และสามารถท าให้ความ
ต้องการยาลดน้อยลงจนบางรายสามารถหยุดยาได้ การรักษาโดยไม่ใช้ยามีอยู่หลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้ขึ นอยู่
กับความชอบ ความปลอดภัย  ใช้ตามค าแนะน าและความสะดวกในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ( สมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย,2552 ) ดังนี       
                1.) Cognitive and behavioral therapy ( CBT ) คือ การให้ความรู้ ให้ก าลังใจ เพื่อ
เปลี่ยนทัศนคติผู้ป่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับอาการอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม    
      2.) การยืดกล้ามเนื อ (Stretching)      
      3.) การท ากายภาพบ าบัด (Physical therapy )     
      4.) การนวด ( Massage)       
      5.) การใช้น  ามันหอมระเหย (Aroma therapy)     
      6.) การใช้ความร้อนหรือเย็น เช่น   การประคบร้อนด้วยสมุนไพร  การประคบด้วย
ความเย็น           
      7.) ดุลยภาพบ าบัด ได้แก่การบริหารกาย-จิต  การกดจุด  การนวด การปรับสมดุล
โครงสร้างร่างกาย            
      8.) การฝังเข็ม ( Acupuncture )      
      9.) การท าสมาธิ ( Meditation )      
      10.) การท าโยคะ ( Yoga )       
      11.) การออกก าลังกายแบบแอโรบิก ( Aerobic exercise)   
      12.) ดนตรีบ าบัด ( Music  therapy )     
      13.) การสร้างจินตนาการ ( Imagery)      
      14.) เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื อ ( Relaxation technique )   
      15.) การสัมผัสบ าบัด ( therapeutic touch ) 

        การรักษาแต่ละวิธีจะมีจุดเด่นจุดด้อยรวมทั งข้อควรระวังและข้อห้ามที่อาจมีความแตกต่าง
กัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากและซับซ้อน อาจต้องมีการผสมผสาน ( Mix and Match ) ของการ
รักษามากกว่าหนึ่งอย่างเพ่ือความเหมาะสม ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย,2552 ) 

กำรฝึกบริหำรกล้ำมเนื้อ  

 พยาบาลควรมีบทบาทร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื อเรื อรัง เพ่ือบรรเทาอาการปวด
และป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ  า โดยการฝึกทักษะและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยในการปรับอิริยาบถ
ต่างๆและท่าทางการท างาน ( position ) โดยการฝึกบริหารกล้ามเนื อตามขั นตอนดังนี  

  1. การบริหารเพ่ือยืดกล้ามเนื อ ( Stretching exercise) โดยเริ่มตั งแต่ระยะแรก เพ่ือตัด Vicious 
cycle ของอาการปวด การยืดกล้ามเนื อ โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีอาการปวด จะช่วยลดอาการปวดได้มาก 
หลักการยืดบริหารกล้ามเนื อ ประกอบด้วย ควรยืด ( Stretching ) โดยใช้แรงน้อยๆ ก่อนและท าค้างนานๆ  
( Static  Stretching ) อย่าออกแรงกระตุกซ  าๆ ( Ballistic Stretching ) เพราะจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ
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ได้ง่าย ขนาดแรงที่เหมาะสมคือ แรงพอที่จะยืดเนื อเยื่อได้โดยไม่มีการบาดเจ็บ ยืดค้างไว้นาน 15 -30 วินาที
ต่อครั ง ( นานเท่ากับการนับเลข 1-6 ) ประมาณ 10-20 ครั ง ต่อวัน    
 2. การบริหารเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื อ ( Strengthening exercise) ควรท าควบคู่ไป
กับการบริหารเพ่ือยืดกล้ามเนื อ ( Stretching exercise) เสมอ การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื อ
จะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื อบาดเจ็บขณะใช้งาน ซึ่งแบ่งวิธีการออกก าลังได้เป็น 3 แบบ ได้แก่  
     2.1  การออกก าลังแบบ Isomatic หรือแบบ Static     
    2.2  การออกก าลังแบบ Isotonic หรือแบบ แอโรบิก    
    2.3 การออกก าลังแบบ Isokinetic หรือแบบ Dynamic เป็นการออกก าลังต้านแรง
ตลอดการเคลื่อนไหวของข้อ การออกก าลังแบบนี อาจใช้แรงโน้มถ่วงต้าน เช่น การนั่งห้อยขาแล้วเหยียดขา
ตรง หรือใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วย Fee weight , Dumbell ,Barbell  เป็นการฝึกได้ทั งความแข็งแรง 
และความทนทานของกล้ามเนื อ โดยการเคลื่อนไหวขาขึ น ให้ท าช้าๆ ประมาณ 2 -3 วินาที  และลดขาลง
โดยให้ปล่อยน  าหนักลงช้าๆ   

              การฝีกให้ผู้ป่วยจัด Position ทีเ่หมาะสมส าหรับการนั่งท างาน   ดังนี  

 

      

                      ภำพที่ 1.1 : ท่านั่งที่ได้สมดุลร่างกาย จากการปรับอุปกรณ ์
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                  การฝีกให้ผู้ป่วยจัด Position ทีเ่หมาะสมส าหรับการยืน   ดังนี  

        

                    ภำพที่ 1.2 : ท่ายืนที่เหมาะสม (รูปขวามือสุด) จากการฝึกตนเอง 

               การปรับท่าทางที่ไม่อยู่ในสมดุล (poor posture) แก้ไขโดยจัดสมดุลให้ร่างกายอยู่ในลักษณะที่
เสียเปรียบเชิงกลน้อยสุดโดยใบหู หัวไหล่ ปมกระดูก Trochanter อยู่ในแนวเส้นดิ่ง  และอยู่ในแนวเส้น
เดียวกับจุดกลางด้านข้างข้อเข่าในท่ายืน (good posture) ในทางปฏิบัติมีได้หลายวิธีเช่นการปรับท่าทาง 
การดัดแปลง อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีผลต่อท่าทางให้เหมาะสม ปรับสมดุลร่างกายด้วยโยคะ  ส าหรับท่ากาย
บริหารที่ปรับสมดุลได้เหมาะสมและเป็นที่นิยมในสูงอายุคือ ร าไม้พลองหรือร ามวยจีน การแก้ไขท่าทาง
นอกจากมีผลในการรักษาพยาบาล และยังเป็นการเสริมบุคลิกภาพไปในตัว   การเพ่ิมสมรรถภาพของ
กล้ามเนื อให้แข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอ ต้องแก้ไขโดยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ นอกจากเป็นการ
รักษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วย ข้อควรระวังคือ ไม่ออกก าลังเกินความสามารถของร่างกาย ควร
ออกก าลังแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยค านึงถึงสมรรถภาพร่างกายของตนเองเป็นหลัก 

6.กำรฝังเข็ม ( Acupuncture ) 

      การฝังเข็มเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานราว 4,000 ปีในประเทศจีน แต่หลักฐานแน่
ชัด ที่พบจากการถูกบันทึกครั งแรกพบเข็มที่ท าจากหินเมื่อประมาณกว่า 2 ,000 ปี ในราชวงศ์ฮ่ัน มีการ
บันทึกต าราแพทย์เกี่ยวกับการฝังเข็มและพบเข็มที่ท าด้วยเงินและทองในสมัยนั น( กิตติศักดิ์ เก่งสกุล  , 
2558 )  

               ส าหรับในประเทศไทย คาดว่า การฝังเข็มได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับจีน
ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชหรือเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน  การแพทย์แผนจีนได้กระจายเข้าสู่ยุโรป
และประเทศอังกฤษเมื่อ 125 ปีก่อน และถูกน าไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั งแต่ปี ค.ศ. 1898 และเริ่ม
เผยแพร่สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประธานาธิบดีนิคสันเดินทางเยือนประเทศจีนในปี ค.ศ. 1972  และได้มี
การแสดงการฝังเข็มแทนการดมยาสลบในผู้ป่วยผ่าตัด หลังจากนั นจึงเริ่มมีการท าวิจัยเกิดขึ นมากมาย ทั งใน
ด้านผลการรักษา และกลไกที่อธิบายการรักษาแบบฝังเข็ม ( กิตติศักดิ์ เก่งสกุล,2558 )  
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        ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และแพทย์แผนปัจจุบันได้พบหลักฐานที่น ามาอธิบายผลของการ
รักษาด้วยการฝังเข็มได้หลายประการเช่น การปักเข็มลงบนจุดฝังเข็ม จะท าให้เกิดการหลั่งของสารคล้าย
มอร์ฟีนในประสาทส่วนกลางทั งสมองและไขสันหลัง รวมทั งประสาทส่วนปลายคือสารเอนเคฟฟาลีนและ
เอนดอร์ฟิน ซึ่งสามารถยับยั งอาการเกร็งของกล้ามเนื อ ท าให้อาการปวดเกร็งของกล้ามเนื อและเส้นเอ็น
ลดลง  ช่วยระงับอาการปวดได้ และสารออโตคอนที่มีผลช่วยลดการอักเสบ  การฝังเข็มท าให้เพ่ิมการ
ไหลเวียนเลือดและสารจ าเป็น ( Micro circulation ) ท าให้บริเวณนั นมีการซ่อมแซมตัวเองได้รวดเร็วขึ น 
อาการบวม  ฟกช  า เลือดค่ัง ก็จะหายเร็วขึ น ( กิตติศักดิ์ เก่งสกุล, 2558 )  

แนวคิดกำรรักษำด้วยกำรฝังเข็ม 

         แนวคิดการรักษาพยาบาลด้วยการฝังเข็มตามแนวทางเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน แพทย์
แผนจีนอธิบายว่า โรคเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างยินและหยาง ( Yin and Yang )  ซึ่ งเป็น 2 อย่างที่
อยู่ตรงข้ามกันเสมอ เช่น ร้อน-เย็น  หยุดนิ่ง- เคลื่อนไหว เป็นต้น การเสียสมดุลอาจเกิดจากอิทธิพลจาก
ภายนอกเช่น ดิน ฟ้า อากาศ ความร้อน หนาว เชื อโรค อาหาร และสารพิษต่างๆ หรือมาจากภายในเช่น 
อวัยวะต่างๆของร่างกายที่ท างานผิดปกติ  จากพฤติกรรมหรือพันธุกรรม เช่นตับ ไต ล าไส้  กระเพาะ
อาหารท างานไม่ปกติ ส่งผลให้ร่างกายเกิดความไม่สุขสบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากอวัยวะภายในที่ประกอบ
ไปด้วยธาตุต่างๆจะมีพลัง (Vital energy ) ซึ่งแพทย์แผนจีนเรียกว่าชี่ (Qi-ชี่ ) หรือพลังลมปราณ และพลัง
ของอวัยวะนั นจะมีทิศทางการไหลเวียนโคจรไปตามร่างกายที่ถูกต้องแน่นอน เช่น ชี่ของกระเพาะอาหาร
จะต้องไหลลง อาหารจึงไปสู่ล าไส้ได้ หากชี่ของกระเพาะอาหารโคจรกลับทางเป็นย้อนขึ น ก็จะเกิดอาการ
ผิดปกติคืออาเจียน หากการไหลเวียนของพลังอวัยวะต่างๆผิดทิศทางหรือเกิดการอุดกั น เดินไม่สะดวก ก็จะ
เกิดอาการของโรค เกิดความเจ็บปวด เกิดเลือดคั่ง  เกิดของเสียคั่ง การปักเข็มจะช่วยทะลุทะลวงให้
ลมปราณไหลเวียนได้ใหม่ และปรับทิศทางไห้ถูกต้อง อาการปวดและความผิดปกติของอวัยวะนั นก็จะ
หายไป ( กติติศักดิ์ เก่งสกุล, 2558 ) 

กำรฝังเข็มกับกำรรักษำโรค   

      องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็มจากนานาประเทศครั งแรกที่
กรุงปักกิ่ง เมื่อ ค.ศ. 1979 และได้ก าหนดรายชื่อโรคท่ีแนะน าให้การฝังเข็มเป็นทางเลือกในการรักษาโรคไว้ 
43 โรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการจัดประชุมขึ นเป็นครั งที่2 และได้เพ่ิมรายชื่อโรคเป็น 58 โรค ส าหรับ
โรคที่องค์การอนามัยโรคยอมรับและประกาศให้การรักษาหรือบรรเทาอาการด้วยวิธีฝังเข็ม มีดังนี    
         1. การรักษาท่ีได้ผลเด่นชัดเป็นพิเศษ ได้แก่ อาการปวดเรื อรัง เช่น ปวด คอ บ่า ไหล่  หลัง 

เอว  หัวเข่า  ปวดจากโรค รูมาตอยส์  ปวดจากการเคล็ด ขัด ยอก  ปวดประจ าเดือน  ปวดนิ่วในถุงน  าดี    
หรืออาการปวดที่สาเหตุจากความเครียดหรือก่อนมีประจ าเดือน   ปวดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  ปวดในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ปวดเส้นประสาท  หรือปวดเส้นประสาทบนใบหน้า  ปวดหลังการผ่าตัด  ปวดศีรษะไม
เกรน  อาการซึมเศร้า   ส าหรับโรคอาการทั่วไป เช่น อัมพฤกษ์ ผลข้างเคียงจากป่วยด้วยโรคทางสมอง ความ
ดันโลหิตสูงหรือต่ า งูสวัด เม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ สมรรถภาพทางเพศถดถอย ภูมิแพ้ หอบหืด  หวาด
วิตกกังวล นอนไม่หลับ ขากรรไกรค้าง แพ้ท้อง คลื่นเหียนอาเจียน  การเลิกเหล้า  บุหรี่และยาเสพติด  
          2. การรักษาที่ได้ผลดี  ได้แก่ อาการเจ็บเฉียบพลันหรือเรื อรังในล าคอ ( ทอนซิลอักเสบ ) 
อาการวิงเวียนศีรษะจากน  าในช่องหู  สายตาสั นในเด็ก  เด็กในครรภ์มารดาอยู่ในท่าขวาง ( ท าให้คลอดยาก ) 
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อาการผิดปกติของล าไส้เมื่อเกิดความเครียด        
            3. การรักษาที่ได้ผล  ได้แก่ ท้องผูก  ท้องเดิน  การมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากทั งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชาย กระเพาะอาหารเลื่อนต่ า เรอบ่อย ปัสสาวะไม่รู้ตัว ไม่คล่อง ไซนัสอักเสบ หญิงหลังคลอดที่มีน  านม
ไมเ่พียงพอ    

วิธีกำรฝังเข็ม 

 แพทย์จะใช้เข็ม ซึ่งมปีลายเล็กและบาง ความสั นยาว ขึ นอยู่กับต าแหน่งที่จะฝัง  ลักษณะเข็มจะเป็น
เข็มตัน ปลายตัด ไม่มีสารและยาชนิดใดเคลือบเข็มอยู่ และจะใช้เพียงครั งเดียวแล้วทิ ง ไม่น ากลับมาใช้อีก  

แพทย์จะแทงเข็มลงไปตรงต าแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยใช้หลักการรักษาตาม
แนวทางของการแพทย์แผนจีน  ขณะที่เข็มผ่านผิวหนัง ผู้ป่วยจะเจ็บเล็กน้อยและเจ็บไม่มาก และเมื่อเข็ม
แทงเข้าไปลึกถึงต าแหน่งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการปวดตื อๆ หรือปวดหน่วงๆ หรือปวดไปตามทางเดินของ
เส้นลมปราณ            
  ชนิดการรักษาที่ใช้ในศูนย์การแพทย์ทางเลือก       
 แพทย์จะวินิจฉัยการรักษา และท าการรักษาโดยการฝังเข็มตรงบริเวณที่ปวดโดยวิธีการแบบใดแบบ
หนึ่งตามแผนการรักษาของแพทย์ คือ        
       1. ฝังเข็มแบบแห้ง ( DRY ACUPUNCTURE ) หรือ          
       2. ฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า ( ELECTRO ACUPUNCTURE ) หรือ   
       3. ฝังเข็มร่วมกับการรมด้วยโคมความร้อน  

กำรพยำบำลผู้ป่วยฝังเข็ม 

     ก่อนฝังเข็ม   พยาบาลจะให้ค าแนะน าผู้ป่วย ดังนี        

       1.  การนัดหมายก่อนมาฝังเข็ม แนะน าให้ผู้ป่วยพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ ไม่ควรอดนอนก่อน
มารับการฝังเข็ม             
       2.  ควรรับประทานอาหารให้พออ่ิม แต่ไมอ่ิ่มเกินไปและไม่อดอาหารก่อนมาฝังเข็ม  
       3.  สวมเสื อผ้าหลวมๆ สบายๆ เพ่ือความสะดวกในการฝังเข็ม     
       4.  ผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอ  มีโรคประจ าตัว ผู้สูงอาย ุหรือเดินไม่สะดวก ควรมีญาติมาด้วย  

     ขณะฝังเข็ม  พยาบาลจะให้การพยาบาลผู้ป่วยดังนี       
      1. หากผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้นกลัวเข็ม ให้ลดอาการตื่นเต้นโดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกและ
ผ่อนลมออกทางปากช้าๆ  คิดถึงสิ่งสวยงามท้องฟ้าทะเล  ผ่อนคลายกล้ามเนื อ  ไม่ออกแรงต้านขณะแพทย์
ท าการฝังเข็ม พยาบาลควรสัมผัสผู้ป่วยเบาๆเพ่ือให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดลง  วิธีการนี ควร
เตรียมผู้ป่วยประมาณ 3-5 นาทีก่อนให้แพทย์ท าการฝังเข็ม หมั่นสังเกตสีหน้าและการหายใจ และรอจน
ผู้ป่วยจะผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความวิตกกังวลลง      
      2. เมื่อแพทย์ท าการฝังเข็ม  พยาบาลต้องคอยดูแลไม่ให้ผู้ป่วยเกร็งกล้ามเนื อเพราะอาจท าให้
เกิดอาการชาหรือเป็นตระตริวได้  หากเมื่อยอาจขยับได้เล็กน้อย แต่ไม่ควรเคลื่อนไหวร่างกาย  
      3. เมื่อแพทย์ฝังและทิ งเข็มไว้ ขณะที่เข็มยังอยู่บนร่างกายหากมีอาการผิดปกติ  หรือเจ็บปวด
บริเวณท่ีฝังเข็มมากขึ น หรือมีอาการหน้ามืดเป็นลมขณะเข็มยังฝังอยู่บนร่างกายให้ผู้ป่วยเรียกพยาบาลทันท ี
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         หลังฝังเข็ม  ควรให้การพยาบาลและให้ค าแนะน าผู้ป่วยดังนี  

                  1. ให้ผู้ป่วยดื่มน  าอุ่น หรือน  าธรรมดา หลังรับการฝังเข็ม     
        2. ส ารวจร่างกายผู้ป่วยหลังถอนเข็ม ว่ามีสิ่งผิดปกติ เช่นมีเลือดออก มีรอยบวม หรือผู้ป่วยยังมี
ความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ หากยังมีอาการดังกล่าวต้องรายงานให้แพทย์ทราบ    
       3. ไม่ควรขับขี่ ยวดยานพาหนะทันทีหลังการฝังเข็ม เพราะอาจเกิดการง่วงนอน  
       4. งดอาบน  า 2 ชั่วโมงหลังการฝังเข็ม         
       5.หลังฝังเข็มควรนอนพักผ่อนและงดกิจกรรมที่ใช้แรงมากเช่น   การออกก าลังกายที่หักโหม 

การเต้นแอโรบิค  หรือว่ายน  าเป็นต้น        
       6. หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ และนอนพักผ่อน อาการจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หาก
หลัง 24 ชั่วโมงอาการไข้ไม่ลดลง และมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฝังเข็มร่วมด้วย   ให้รีบกลับมาพบ
แพทย์ทันท ี

          ข้อห้ำมในกำรฝังเข็ม          
      1. ผู้ป่วยโรคเลือดหรือมีความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือดหรือผู้ป่วยที่รับประทานยากัน
เลือดแข็งตัว            
      2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น วัณโรคระยะติดต่อ   เอดส์    
      3. ผู้ที่เคยฝังเข็มแล้วเป็นลมบ่อยๆ       
      4. สตรีตั งครรภ์ยังไม่ครบก าหนด        
      5. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ยังไม่ได้รับการรักษา 

7.โยคะกับกำรบริหำรร่ำงกำยเพื่อลดอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ    
 การฝึกปฏิบัติโยคะอย่างถูกต้องสม่ าเสมอจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ดังนี    
 ผลต่อระบบกล้ำมเนื้อ  โครงสร้ำงร่ำงกำยและกระดูก     
        การบริหารแบบโยคะจะช่วยยืดและคลายกล้ามเนื อส่วนต่างๆ แบบช้าๆ ไม่รุนแรง  มีการยืด
แล้วค้างชั่วครู่แล้วค่อยๆ ผ่อนคลายออก  การยืดและหดกลับของกล้ามเนื อจะท าให้เลือดด าถูกรีดให้กลับไป
ฟอกท่ีหัวใจมากขึ น ร่วมกับการหายใจแบบโยคะที่ลึก จะท าให้ออกซิเจนไปเลี ยงได้มากกว่าปกติ ในการออก
ก าลังกายทั่วไปกล้ามเนื อจะหดตัวอย่างแรงและเร็ว จะท าให้กรดแลคติกเกิดขึ นมาก ออกซิเจนเข้าไปไม่
เพียงพอ  ท าให้ปฏิกิริยาในการก าจัดกรดแลคติกไม่สมบูรณ์ จึงมีกรดแลคติกคั่งอยู่มาก  อันเป็นสาเหตุให้
เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื อ (Fatique) ในการฝึกโยคะจะไม่มีกรดแลคติกคั่งค้าง  จึงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย
อย่างเต็มที่   การฝึกโยคะอาสนะ จะช่วยให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดี  มีการเคลื่อนไหวทั ง 6 ทิศทาง  
ท าให้รูปร่างของผู้ฝึกดูตั งตรง  สวยงาม บุคลิกภาพดี  หลังไม่โค้งงอ อันจะช่วยป้องกันโรคภัยที่ที่เกิดกับ
กระดูกสันหลังและโครงสร้าง    
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ผลต่อระบบทำงเดินหำยใจ 

 การฝึกหายใจ (breath Control)  หรือปราณายามา  ถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างมากใน
วิชาโยคะ  เพ่ือให้ร่างกายสดชื่น  มีสุขภาพดี  มีความสมดุล  ระบบประสาทจะตื่นตัว  จิตใจมั่นคง  มีความ
สงบ และเป็นสมาธิ  ลดความเครียดและความวิตกกังวล  เป็นการน าพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกาย ( Prana ) ซ่ึงจะ
ท าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่  (จะกล่าวในบทที่ 5)    

 การหายใจแบบโยคะ  จะท าให้การขยายตัวของปอดเต็มที่  ช่วยท าความสะอาดทางเดิน
หายใจ  กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก  ไอเรื อรัง  อาการแพ้อากาศ  แก้โรค
ปวดศีรษะเรื อรัง  หัวใจแข็งแรง  อีกนัยหนึ่งการหายใจเป็นส่วนสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต  ท าให้สามารถ
เข้าสมาธิได้ดีขึ น  

 ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ 

 การฝึกโยคะอาสนะต่าง ๆ จะท าให้ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ท างานได้ปกติเช่นต่อมไทรอยด์ และ
พาราไทรอยด์  เช่น ท่ายืนด้วยไหล่  ท่าคันไถ  เป็นต้น 

 บางท่าจะมีการการบีบกดบริเวณตับอ่อน ท าให้การหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ออกมาได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ท่าคันไถ  ท่าบิดตัว  เป็นต้น 

 ท่าโยคะบางท่าจะมีกดนวดบริเวณต่อมหมวกไต  ซึ่งหลั่งสารอะดรีนาลิน  การฝึกโยคะ
อาสนะเช่น    ท่าธนูราสนะ  จักรอาสนะ  ท าให้ต่อมหมวกไตหลั่งสารอะดรีนาลินน้อย  ท าให้รู้สึกสงบ  ไม่
หงุดหงิดง่าย 

 บางท่าช่วยให้ต่อมไพเนียลและต่อมพิทูอิตารี ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  ท่า
ศีรษะอาสนะ  ท่ายืนด้วยไหล่  ท่ากระต่าย  ซึ่งต่อมดังกล่าวมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ส าคัญ ในการควบคุมการ
นอนหลับพักผ่อนให้ เป็นไปตามเวลา  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ 
ความสัมพันธ์ของหน้าที่กับความคิด เหตุและผล การมีสติ  ท าให้ใจเกิดปิติสุข โยคะจึงเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขอารมณ์แปรปรวนได้เป็นอย่างดี 

ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต 

  ในการท าอาสนะต่าง ๆ จะท าให้กล้ามเนื อมีการยืด หด  พร้อมกันนี เส้นเลือดจะถูกบีบ
นวด  ท าให้การไหลเวียนโลหิตเข้าและออกบริเวณที่มีการบริหาร  ในบางท่าที่ศีรษะก้มลงต่ าเลือดจะ
ไหลเวียนในสมอง  ใบหน้า  หู คอ และจมูก  เช่น  ท่าศีรษะอาสนะ  ท่ายืนด้วยไหล่  เลือดด าจะไหลกลับสู่
หัวใจโดยแรงโน้มถ่วง  ท าให้เลือดไม่คั่งบริเวณเท้า  ซึ่งปกติคนจะมีอิริยาบถ ยืน เดิน นั่งเป็นส่วนใหญ่ 
โอกาสที่จะอยู่ในท่าศีรษะต่ า เท้าสูงแทบจะไม่มีเลย  การบริหารดังกล่าวจะท าให้การไหลเวียนย้อนกลับ
อย่างมาก  จึงช่วยแก้ไขโรคเส้นเลือดสมองตีบ  เส้นเลือดขอดที่ขา  ริดสีดวงทวาร 
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ผลต่อระบบย่อยอำหำรและกำรขับถ่ำย 

      ท่าโยคะจ านวนมากที่มีการกดนวดบริเวณหน้าท้อง  ท าให้การไหลเวียนของโลหิตไป
เลี ยงส่วนต่าง ๆ เช่น  กระเพาะอาหาร  ตับ  ม้าม  ตับอ่อน  ไต  ท าให้การย่อยอาหารและการหลั่งฮอร์โมน
จากตับอ่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กล้ามเนื อหน้าท้อง  กล้ามเนื อกระบังลมแข็งแรง  การไหลเวียน
โลหิตในช่องท้องดีขึ น  การเคลื่อนไหวของล าไส้ช่วยป้องกันอาการท้องอืด  แน่น มีลมมาก  ท าให้การ
ขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติ  ไม่ท้องผูก  

ผลต่อระบบประสำท 

                ท่าโยคะจ านวนมากศีรษะจะอยู่ต่ า เช่น ท่ายืนด้วยไหล่  ท่ากระต่าย  ท่าคันไถ            
ท่าจักราสนะ ซึ่งจะท าให้การไหลเวียนโลหิตในสมองดี  ป้องกันเส้นเลือดสมองตีบตัน  ป้องกันเซลล์สมอง
เสื่อม  นอกจากนั นยังช่วยให้ต่อมไร้ท่อต่างๆ เช่น ต่อมไพเนียล  ต่อมพิทูอิตารี  ท างานได้เป็นปกติ  ต่อม
เหล่านี จะควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายโดยรวม 

 

ผลต่อระบบสบืพันธ์                   

                 ท่าโยคะบางท่า เช่น ท่ายืดส่วนหลัง  ท่าชาณุศีรษะ  ท่าบิดตัว  ท่าธนู  เป็นต้น จะ
ช่วยให้มีการกดนวดบริเวณอุ้งเชิงกราน  ท าให้การไหลเวียนในอุ้งเชิงกรานเป็นไปด้วยดี  อวัยวะต่าง ๆ เช่น 
มดลูก รังไข่  อัณฑะ  ต่อมลูกหมาก  ท างานได้ดี  มีบุตรง่ายขึ น  ป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดี   
บางท่าช่วยให้กล้ามเนื อในอุ้งเชิงกรานกระชับ  ไม่หย่อนยาน  ช่วยให้กลั นปัสสาวะ  อุจจาระได้ดี  ป้องกัน
โรคริดสีดวงทวาร  ป้องกันโรคต่อมลูกหมากโต  

ผลต่อสุขภำพจิต 

         กระบวนการฝึกโยคะ  จะน าไปสู่การผ่อนคลาย  ปล่อยวาง  เป็นการปฏิบัติเข้าไป
หาสมาธิ  โดยอาศัยการท าความรู้สึกตัว (Awareness)  ให้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง  จิตก็จะเป็นสมาธิได้ง่าย  
สมาธิที่ปฏิบัติบ่อยๆ ก็ท าให้ใจอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลา  ท าให้เกิดความเบากาย  เบาใจ   โดยเหตุที่
ก าลังของสมาธิจะข่มนิวรณ์  ความหงุดหงิด  ฟุ้งซ่าน  ท าให้เกิดสันติสุขขึ นภายในจิตใจ  มีความคิด
สร้างสรรค์  โยคะจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายอย่างมาก 

โยคะบ ำบัดส ำหรับผู้มีอำกำรออฟฟิศซินโดรม   

                      ส าหรับผู้ที่นั่งท างานในส านักงานนาน ๆ หลายชั่วโมง  งานบริการต่างๆ เช่น งานราชการ    
งานประชาสัมพันธ์  งานในแผนกธุรการ  งานของนักบริหาร  งานธนาคาร  และงานต่างๆที่มีการลุกจาก
โต๊ะหรือเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมน้อยเช่น  นั่งประชุมทั งวัน  การนั่งว่าความของผู้พิพากษา การนั่งพิมพ์
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งานของทนายความ ผู้ที่ท างานในลักษณะนี มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ใช้สายตามาก หรือผู้ที่ใช้อวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซ  าๆอยู่ตลอดเวลาเช่นแม่บ้านกวาดบ้าน  กวาดถูส านักงาน ใช้มือข้างเดียวก าไม้
กวาดค้างๆเป็นเวลาหลายชั่วโมง ท าให้กล้ามเนื อมือยึดข้อติด นิ วล๊อกเป็นต้น หากไม่มีการแก้ไขหรือบริหาร
อวัยวะและร่างกายอย่างถูกวิธี อาการต่างๆ จะก าเริบจนเรื อรัง ท าให้คุณภาพการท างานลดลงส่งผลเสียต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ การไม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพกายและใจอาจท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่างๆได้ เช่น  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  หลอดเลือดสมองตีบ  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
โรคมะเร็ง  โรคเครียด  โรคอ้วน  โรคปวดหลัง  ปวดต้นคอ  ปวดศีรษะเรื อรังเป็นต้น 

                      การน าศาสตร์โยคะมาประยุกต์ใช้เป็นท่าบริหารร่างกาย เป็นการส่งเสริม ให้ เกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  เป็นการให้ความร่วมมือกับแพทย์และพยาบาลในการส่งเสริมการ
รักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ น  นับเป็นการพ่ึงตนเองที่มีความยั่งยืน เมื่อเริ่มมีอาการปวดก็สามารถใช้การ
ฝึกโยคะในการบ าบัดให้ทุเลาได้   การฝึกโยคะเพ่ือลดการปวดตึงกล้ามเนื อ สามารถปฏิบัติได้ดังนี  

ฝึกที่โต๊ะท ำงำน        สามารถปฏิบัติไดด้้วยท่าต่างๆดังนี      
     ท่าท่ี 1  ท่าบริหารไหล่   นั่งบนเก้าอี ที่ท างาน  หายใจเข้า  ยกไหล่ขึ น ค้างไว้สักครู่  หายใจออก 
ลดไหล่ลง  ท าซ  า 3 ครั ง           
     ต่อไป  หายใจเข้า  แอ่นหน้าอกขึ นไหล่ทั งสองขยับไปด้านหลัง มือประสานกันไว้ด้านหลัง ค้าง 
ไว้สั กครู่   หายใจออก  ห่ อไหล่มาไว้ด้ านหน้ า  มือจับประสานกัน ไว้ด้ านหน้ า  ท าซ  า  3 ครั ง  
             ต่อไป  เอามือแตะไหล่ทั งสองไว้  หมุนข้อศอกทั งสองไปทางด้านหน้า 3 -5 รอบ  แล้วหมุนมา
ทางด้านหลัง 3-5 รอบ  

             ท่าที่ 2  ท่าบริหารต้นคอ  นั่งบนเก้าอี ท างานเหมือนเดิม  หายใจเข้า  เงยหน้าขึ นจนสุด  ค้างไว้
สักครู่   หายใจออก  ค่อยๆ ก้มหน้าลงจนคางชิดอก หายใจเข้าเงยหน้าขึ นใหม่  ค้างไว้สักครู่  หายใจออก
ก้มหน้าคางชิดอกลงใหม่  ท าซ  า 2-3  แล้วท าด้านซ้ายและขวาในลักษณะเดียวกันอีก 2-3 ครั ง  แล้วค่อย ๆ 
หมุนล าคอ 3 รอบ  

            ท่าที่ 3  ท่าบริหารกล้ามเนื อหลังส่วนบน    หายใจเข้า มือประสานกันไปทางด้านหน้า  แขน
เหยียดตรง  ต่อไปหายใจออก  ยกแขนขึ นเหนือศีรษะ  เอียงล าตัวไปทางซ้ายและขวา  สลับกัน 3 ครั ง  
ต่อไปน ามือที่ประสานกันวางลงบริเวณท้ายทอย  หายใจเข้า  ข้อศอกกางขึ น  หายใจออก  บิดล าตัวไป
ทางด้านซ้ายและขวา สลับกัน 3 ครั ง  แล้วพัก  

             ท่าที่  4  บริหารกล้ามเนื อหลังส่วนล่าง และเอว  นั่งบนเก้าอี เหมือนเดิมวางเท้าห่างกันประมาณ    
2 ฟุต  หายใจเข้ามือประสานกัน  ยกขึ นเหนือศีรษะ  หายใจออก  ก้มตัวลงไปทางด้านหน้า จนท้องแนบต้น
ขา  มือทั งสองเท้าพื นไว้  หายใจเข้า  ยกล าตัวขึ น  แขนยกขึ นเหนือศีรษะ  ท าซ  า  3 ครั ง 
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            ต่อไปนั่งตัวตรง   มือวางบนพื นเก้าอี เหยียดแขนตรงค้างสักครู่    หายใจเข้า แอ่นล าตัวไป
ด้านหลัง   ท าซ  า 3 ครั ง   เสร็จแล้วน ามือประสานกันเหนือศีรษะ  แดะมือขึ น แขนเหยียดตรง  ค้างไว้สักครู่  
แล้วผ่อนคลายกลับมาท่าเดิม    

            ต่อไปนั่งตัวตรง  หายใจเข้าแล้วบิดเอวไปทางซ้ายช้าๆ ให้ตึงค้างไว้สักครู่ และหันกลับมาพร้อม
หายใจออก   ท าด้านซ้ายและขวาสลับกัน 3 ครั ง 

             ท่าที่ 5  เป็นท่ายืน  โดยยืนข้างๆโต๊ะท างาน   หายใจเข้า มือประสานกันไว้ด้านหลัง แอ่นล าตัว
ไปด้านหลัง เท่าที่จะท าได้   ค้างไว้สักครู่   ต่อมาหายใจออก  ค่อยก้มตัวลงเท่าที่จะท าได้   เข่าทั งสองตึง  
ค้างไว้สักครู่  ท าซ  า 3 ครั ง  

            ต่อไป ยืนตรง เท้าแยกห่างกันประมาณ 2 ฟุต หายใจเข้า มือประสานกันไว้เหนือศีรษะ  พอ
หายใจออก เอียงล าตัวไปทางซ้าย  แล้วกลับมาทางขวา สลับกัน 3-5  ครั ง   

            ต่อไป ยืนตรง เท้าชิด  มือเท้าสะเอว  ย่อตัวลงต่ าสุด  แล้วค่อย ๆ ลุกขึ นมาอยู่ในท่าเดิม  ท า
สลับกันขึ นและลง นับ 1 ครั ง ท าทั งหมด 5 ครั ง 

             ท่าท่ี 6   ท่าบริหารกล้ามเนื อใบหน้า  นั่งบนเก้าอี   มือวางบนหน้าตัก อ้าปากกว้าง สุด  ดวงตา
เบิกโพลง  ค้างไว้ 2-3 วินาที   ต่อไป ผ่อนคลายลง  หลับตาปี๋  ริมฝีปากเม้มเข้าหากัน  ค้างไว้ 2-3 วินาที 
ผ่อนคลาย ท าซ  า 3 ครั ง  ต่อไป ฟันสบกัน  ยิงฟันออกด้านข้าง ค้างไว้สักครู่  ผ่อนคลาย  ท าซ  า 3 ครั ง  
  ท่าที่ 7  ท่าบริหารกล้ามเนื อตา                      
       มองขึ นบน                เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย  
       มองลงล่าง                เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย           
       มองทางซ้าย              เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย      
       มองทางขวา              เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย       
       มองทางซ้าย  เฉียงขึ นบน    เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย     
       มองทางขวา  เฉียงลงล่าง    เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย       
       มองทางขวา  เฉียงขึ นบน    เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย         
       มองทางซ้าย  เฉียงลงล่าง    เกร็งกล้ามเนื อตาค้างไว้  5 วินาที    แล้วผ่อนคลาย   
    กรอกตาวนไปรอบ ๆ เริ่มทางซ้าย 3 รอบ  แล้วกรอกตาวนไปทางขวาอีก 3 รอบช้าๆ 

          ท่าที่ 8 ท่าฝึกการหายใจและสมาธิ  นั่งตัวตรง   เอามือวางซ้อนกันที่หน้าท้อง หายใจเข้าช้า ๆ    
ท้องพองขึ นจนสุด  หายใจออกปล่อยลมออกช้าๆ ท้องแฟบลง  สติก าหนดรู้ที่การเคลื่อนไหวของหน้าท้อง
ตลอดเวลา  ฝึก 5-10 นาที  แล้วพัก ฝึกวันละครั ง เช้าและเย็นทุกวัน จะช่วยแก้ปัญหาปวดกล้ามเนื อได้   
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  ท่ำโยคะ ( โยคำสนะ  ) ส ำหรับฝึกที่บ้ำน     สามารถปฏิบัติได้ดังนี  

กำรเตรียมตัวกอ่นฝึก                                  
1.  ควรฝึกในขณะท้องว่างก่อน หรือ หลังรับประทานอาหาร 2 - 3 ชั่วโมง             
2.  ใส่เสื อผ้าหลวม ๆ เช่น เสื อยืด  กางเกงยืด  ชุดนอน               
3.  การฝึก ควรใช้ผ้าปูรองกันการกดทับไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ห้ามฝึกบนเตียง            
4.  ไม่ใสเ่ครื่องประดับต่างๆ ขณะฝึกไม่ให้เกิดการกดทับ               
5.  ควรอาบน  าก่อนและหลังฝึก  จะช่วยให้รู้สึกสบาย              
6.  ควรขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะก่อนการฝึก  หรือเม่ือรู้สึกปวดขณะฝึก            
7.  เวลาที่เหมาะสมส าหรับการฝึกคือ ช่วงเช้า  ตี 5 ถึง  9 นาฬิกา ช่วงเย็น 16 น.ถึง 17 นาฬิกา          
8.  ควรฝึกในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี                  
9.  ควรเว้นการฝึกในช่วงมีรอบเดือน  

          ท่ำที่ 1   ท่ำศวำสนะ ( Shavasana) 

                       ท่านี ใช้เป็นท่าพักหรือท่าเริ่มต้น  ท่านี ร่างกายจะนอนแน่นิ่งคล้ายศพ  จึงเรียกชื่อเช่นนี   
บางท่านอาจจะเรียกว่า  ท่าผ่อนคลาย ( Relaxation Pose ) ก็ได้                              

            
 

วิธีปฏิบัติ     นอนหงาย  ทิ งน  าหนักตัวลงกับพื น    ขาทั งสองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อย  แขน
ทั งสองวางไว้ห่างจากล าตัวเล็กน้อย   ทิ งน  าหนักตัวลงกับพื น  หายใจเข้าออกช้าๆ เจริญสติดูอาการ
เคลื่อนไหวของหน้าท้องหรือหน้าอกตลอดเวลา  ซึ่งจะท าให้เกิดความผ่อนคลายได้มาก  

 ประโยชน์        ท่านี ช่วยให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย  กล้ามเนื อหย่อนตัว เข้าสู่สมาธิใช้เป็นท่า
คั่นพักระหว่างการฝึก  หรือเตรียมตัวฝึกในท่าต่อไป 
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          ท่ำที่  2    ท่ำเหยียดตัว ( Recumbent Stretch ) 

 

                               

 วิธีปฏิบัติ             
      1.  นอนราบกับพื น  เท้าชิด  แขนทั งสองวางข้างล าตัว  หายใจเข้า   ยกแขนทั งสองขึ นแล้ว
วางแขนทั งสองลงเหนือศีรษะ วางราบกับพื น  แล้วเหยียดแขนทั งสองออกเต็มที่   ขาทั งสองเหยียดออก
ปลายเท้าจิกพื น   ค้างไว้สักครู่ 

                    2.   หายใจออก   ยกแขนทั งสองขึ นเหนือศีรษะ   แล้วค่อย ๆ วางแขนลงข้างล าตัว   กลับ 
มาท่าเดิม ท าซ  าเช่นนี   3-5  ครั ง   

         ประโยชน์    ท่านี ช่วยให้กล้ามเนื อแขน ขา ไหล่ มีความตึงตัวแต่พอดี  ลดความเครียดของ
กล้ามเนื อ  ท าให้ทรวงอกขยาย  และช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ น 

         ท่ำที ่3  ท่ำยกเท้ำ (Leg  Raising ) 

                                            

         วิธีปฏิบัติ   
                    1.   นอนราบกับพื น  เท้าชิดกัน  แขนทั งสองวางไว้ข้างล าตัว  หายใจเข้า  ยกขาขวาขึ นตั ง
ฉากกับล าตัว   ค้างไว้สักครู่           
   2.  หายใจออก   วางขาขวาลงแนบพื นเหมือนเดิม   ต่อไปหายใจเข้าค่อยๆยกขาซ้ายขึ น
ตั งฉากกับล าตัวค้างไว้สักครู่   หายใจออกวางขาซ้ายลง   ท าซ  าสลับกัน 2 ครั ง      
  3.  ต่อมาหายใจเข้า  ยกขาทั งสองขึ นตั งฉากกับล าตัว  เกร็งหน้าท้องช่วย  ค้างไว้สักครู่  
หายใจออก ค่อย ๆ วางขาทั งสองลง ทีละเล็กน้อย จาก 90 องศา 60  องศา 30องศา 15 องศา  แล้ววางลง
แตะพื น  ท าซ  า 2 ครั ง  
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          ประโยชน์  ท่านี ช่วยบริหารหน้าท้อง  ท าให้กล้ามเนื อหน้าท้องแข็งแรง  ป้องกันไส้เลื่อน  ช่วยขับ
ลมจากล าไส้  บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย  ลดไขมันหน้าท้อง  สะโพก      

         ท่ำที่ 4  ท่ำพวันมุกตำสนะ  (Anti-Constipation Pavanmuktasana) 

 

                                 

          

          วิธีปฏิบัติ                       

    1. นอนหงายราบกับพื น  กางแขนทั งสองออกระดับไหล่  ฝ่ามือคว่ า ยกขาขวาตั งขึ นให้ฝ่าเท้าวาง
บนเข่า  ซ้าย  หายใจเข้าก่อน หายใจออกเข่าขวาวางลงแนบพื นด้านซ้าย ใบหน้าหันมาทางด้านขวา   ค้าง
ไว้ในท่านี  หายใจเข้าและออกปกติ   
   2.  ต่อมาพลิกตัวกลับมาท่าเดิม  ตั งเข่าซ้ายขึ นบ้าง  ฝ่าเท้าวางลงบนเข่าขวา  หายใจเข้า  ต่อมา
หายใจออก  วางเข่าซ้ายลงบนพื นด้านขวา  ใบหน้าหันไปทางซ้าย  หายใจเข้าออกปกติ ค้างไว้สักครู่ 
   3.  ท าสลับข้างกันไปมา 3 ครั ง 
         ประโยชน์    ท่านี ช่วยแก้แก้ปวดหลังปวดเอว  แก้ท้องผูก ขับลมและท าให้ระบบการย่อยท างานดี 

        ท่ำที่  5    ท่ำพวันมุกตำขับลม ( Anti-Gastric Pavanmuktasana) 

                                                   

            

         วิธีปฏิบัติ  นอนราบกับพื นเท้าชิด  หายใจเข้า  ค่อย ๆ ยกเข่าขวาขึ นมาชิดหน้าท้อง มือทั งสองรวบ
เข่าไว้  ชิดหน้าท้อง หายใจออก  ค่อยๆยกศีรษะและล าตัวขึ น  คางชิดเข่า  ค้างไว้สักครู่   หายใจเข้าค่อยๆ
วางศีรษะและล าตัวลงกับพื นท าซ  า 3  ครั ง  แล้วเปลี่ยนมาท าข้างซ้ายบ้าง      ท าอีก 3 ครั ง  

        ประโยชน์      ท่านี ท าให้กระดูกสันหลังแข็งแรง   กล้ามเนื อหน้าท้องแข็งแรง    
            ช่วยขับลมในกระเพาะและล าไส้   
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             ท่ำที่ 6  ท่ำงู ( Bhujangasana)  

 

                                                                    

             

                วิธีปฏิบัติ   

                นอนคว่ ากับพื นเท้าชิดกัน มือทั งสองวางลงใต้ไหล่  หายใจเข้า  ค่อยๆใช้แขนดันล าตัวขึ น  คอ
แหงนขึ น  ตามองเพดาน  ค้างอยู่ในท่านี  10  วินาที   หายใจออก  ค่อยๆวางตัวลง   ท าซ  า 2-3 ครั ง  ท่านี 
ใช้กล้ามเนื อหลังเป็นตัวช่วยดึงให้ล าตัวแอ่น 

            ประโยชน์   

                     ท่านี ช่วยบริหารกระดูกสันหลัง  แก้หมอนรองกระดูกเคลื่อน  ( Prolapsed disc )  ท าให้
เลือดมาเลี ยงประสาทสันหลังมาก  ช่วยขับลม การย่อยอาหารดี  ช่วยรักษาอาการมดลูกผิดปกติ  
ประจ าเดือนมาไม่ปกติ  ในเพศชายแก้อาการฝันเปียก   ท่านี ยังช่วยให้ความจ าดี  สมาธิดี จึงเหมาะส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา และมนุษย์เงินเดือน 

            ท่ำที่ 7   ท่ำเด็กหรือท่ำกระต่ำยหมอบ 

                                                      

             วิธีปฏิบัติ   

              เป็นท่าต่อเนื่องจากท่างู  คือ        
      1.  คุกเข่าโยกตัวไปด้านหลัง โดยที่แขนยังวางอยู่ที่ด้านข้างล าตัว  หายใจเข้า  ค่อยๆใช้แขนดัน
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ล าตัวโยกไปด้านหลัง  ในลักษณะยังคว่ าหน้า วางตัวลงให้หน้าผากทาบลงไปบนพื นด้านหน้า แขนจะอยู่
เหนือศีรษะ  เหยียดแขนให้ตึง  ผ่อนคลายค้างอยู่ในท่านี  นับ1 ถึง 5      
      2.  ผ่อนลมหายใจ  ค่อยๆ ยกตัวขึ นกลับไปอยู่ในท่าคลาน   ท าซ  า 2-3 ครั ง  ท่านี ใช้กล้ามเนื อ
หลังเป็นตัวช่วยดึงให้ล าตัวแอ่นขึ น    ผู้ที่ช านาญแล้ว  เวลายกล าตัวขึ นเรียบร้อยแล้ว  อาจจะยกมือทั งสอง
ลอยเหนือพื น  แล้วค้างไว้   

          ประโยชน์   

                    ท่านี ช่วยท าให้กระดูกสันหลังตึง  กล้ามเนื อที่พยุงกระดูกสันหลังแข็งแรง  แก้หมอนรอง
กระดูกเคลื่อน  ( Prolapsed disc )  ท าให้เลือดมาเลี ยงประสาทสันหลังมาก                                                       

           ท่ำที่ 8   ท่ำแมว 

 

            

         วิธีปฏิบัติ    

               1.  นั่งพับขาหรือคุกเข่า  ฝ่ามือทั งสองวางบนพื น  หน้าเข่าทั งสอง ยกสะโพกขึ น ยืนบนเข่าทั ง
สอง   หายใจเข้าค่อยๆช้อนตัวขึ นแอ่นหลังค้างไว้  10  วินาที      
       2.    หายใจออกค่อยๆโก่งหลังให้โค้งมากๆค้างไว้ 10  วินาที  แขม่วท้องร่วมด้วยก็จะดีมาก  

         ประโยชน์ ท่านี ช่วยแก้อาการปวดหลัง และท าให้มีการนวดอวัยวะในช่องท้อง          

         ท่ำที่ 9  ท่ำยกขาไปด้านหลัง 
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        วิธีปฏิบัติ    

              1.  คุกเข่าทั งสอง   แขนและหลังเหยียดตรง   หายใจเข้า  ค่อยๆยกขาขวาไปด้านหลังให้สูง
ที่สุดจนรู้สึกตึงหลัง  ค้างไว้  นับ 1 ถึง 5   หายใจออกค่อยๆ วางขาลงคุกเข่าในท่าเดิม   
     2. หายใจเข้า  ค่อยๆยกขาซ้ายไปด้านหลังให้สูงจนรู้สึกตึงหลัง  ค้างไว้  นับ 1 ถึง 5  หายใจ
ออกค่อยๆ วางขาลงคุกเข่าในท่าเดิม         
     ท าสลับกันข้างละ 3 - 5  ครั ง และพักในท่ากระต่ายหมอบจนรู้สึกผ่อนคลาย  

         ประโยชน์ ท่านี ช่วยแก้อาการปวดหลัง และท าให้มีการนวดอวัยวะในช่องท้อง สามารถฝึกได้ในช่วง
ที่ตั งครรภ์ 

         ท่ำที่ 9  ท่ำผีเสื อ   ( Butterfly ) 

 

 

        วิธีปฏิบัติ 

                      นั่งตัวตรง  เท้าทั งสองงอ  ฝ่าเท้าประกบกันไว้  มือทั งสองจับปลายเท้าไว้  กดเข่าชิดพื น
ให้มากที่สุด  แล้วขยับปีก  ต่อมาหายใจออกค่อย ๆ ก้มตัวลงหน้าผากชิดพื น ค้างไว้ 5 วินาที  หายใจเข้าเงย
หน้าขึ น ท าซ  า ๓ ครั ง 

           ประโยชน์   

 ช่วยบริหารกล้ามเนื อต้นขาด้านในให้แข็ง.แรง  และช่วยบริหารกล้ามเนื อหลัง ลดการสะสม
ของไขมันบริเวณแผ่นหลัง              
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        ท่ำที่ 10   ท่ำสุดท้ำย กลับไปอยู่ในท่ำนอนหงำยผ่อนคลำยศวำสนะ ( Shavasana)     
    ท่านี  สามารถนอนผ่อนคลายกล้ามเนื อหลังจากการฝึกได้นานเท่าท่ีต้องการ หรือหลับไป 

สักงีบหนึ่งก็ได ้

                                       

 

8.  สภำพของพื้นที่ศึกษำ   

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลุ่มงานภายใต้
กองการแพทย์ทางเลือก ก่อตั งขึ นเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2554  วัตถุประสงค์หลักคือ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา วิเคราะห์  วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสาน 

2. เพ่ือเป็นต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสาน 

3. เพ่ือที่ฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 
4. เพ่ือให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพด้าน

การแพทย์ทางเลือก ผสมผสานกับการแพทย์อ่ืนๆ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  กองการแพทย์
ทางเลือกได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั งหน่วยบริการการแพทย์ทางเลือกขึ นอย่างเป็น
ทางการและขอรหัสบริการเป็นหน่วยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 1 แห่ง ตามบันทึก ที่สธ  

502.03/089 ลงวันที่    6  กุมภาพันธ์  2557  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข  และผู้
มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป ได้รับบริการทางการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย  ตลอดจนเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนางานบริการการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

              1. ศูนย์การแพทย์ทางเลือก จัดเป็นส่วนหนึ่งของสถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

             2. ขั นตอนการให้บริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือกจะให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ตามขั นตอนดังนี  

 2.1  ซักประวัติ  เป็นการซักถามผู้มารับบริการในเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆ  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาให้การรักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย 

 2.1.1 อาการส าคัญ คืออาการที่ผู้ป่วยมาหาแพทย์ หรืออาการที่ก่อให้เกิดความไม่
สุขสบายหรืออาการที่ก่อให้เกิดความร าคาญอย่างมากแก่ผู้ป่วย   โดยระบุระยะเวลาที่เกิดความเจ็บป่วยด้วย
เช่นอาการปวดหลัง  ไหล่  บั นเอว ปวดศีรษะไมเกรน นอนหลับไม่สนิทจากอาการปวดเรื อรังตามร่างกาย 

เป็นมาประมาณ 3 เดือนเป็นต้น 

 2.1.2 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการส าคัญ ต้องทราบถึง
ลักษณะอาการเจ็บป่วย ( เป็นทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไป ) สาเหตุของอาการ ( นั่งนานๆ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานานๆ  ไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถขณะท างาน ) ลักษณะการเจ็บปวดเป็นอย่างไร ( ปวดตึง  ปวดเสียดแทง  

ปวดตื อๆ  ปวดร้าวหรือปวดตุบๆ เป็นต้น )   การเจ็บปวดทุเลาหรือเป็นมากขึ นจากสาเหตุอะไร เช่นทุเลา
จากการบีบ นวด ใช้ยาถูหรือประคบด้วยความร้อน หรือเป็นมากขึ นจากการท างานหนักไม่ได้พักส่วนนั นๆ  

ความรุนแรงมากน้อย ( โดยใช้แบบวัดความเจ็บปวด PAIN SCORE     เพ่ือระบุระดับของอาการปวดเป็น
ตัวเลข ) สิ่งที่ท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ นและการรักษาท่ีผ่านมา 

 2.1.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต เช่นการได้รับอุบัติเหตุ  การผ่าตัด เคยป่วยเป็น
โรคอะไรบ้าง โรคประจ าตัวที่เป็น เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานแพทย์ก่อนการบ าบัดรักษา   

 2.2 การตรวจวัดสัญญาณชีพ  ก่อนพบแพทย์ พยาบาลจะตรวจวัดสัญญาณชีพเบื องต้นคือ
วัดความดันโลหิต วัดการเต้นของหัวใจ ( ชีพจร )  วัดและสังเกตอัตราการหายใจ  และลงบันทึกก่อนส่งพบ
แพทย ์

 2.3 การตรวจร่างกายและการตรวจทั่วไปของแพทย์ โดยแพทย์จะพูดคุย ซักถามผู้ป่วยใน
ข้อมูลที่แพทย์ต้องการทราบเพื่อประกอบการวินิจฉัยก่อนท าการรักษาหรือลงจุดฝังเข็ม  เช่นดู คล า  จับส่วน
เคลื่อนไหว  หรือให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเอง  สามารถท าได้หรือไม่ ท าได้มากน้อยเพียงใด  มีอาการเจ็บปวดร่วม
ด้วยหรือไม่  แพทย์อาจใช้กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคตามแนวทางการแพทย์แผนจีน    เช่นดูลิ น   สีหน้า   

ดูลักษณะร่างกาย ความพร่องของยิน – หยางของร่างกายหรืออวัยวะภายใน  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยตาม
แนวทางการแพทย์แผนจีน 

               3. สถานที่ตั งของศูนย์การแพทย์ทางเลือก  ใช้สถานที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่เดิมคือบริเวณ  

อาคาร  2 ชั น 7  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   
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    4. อุปกรณ์  เครื่องมือ ครุภัณฑ์   มีอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมส าหรับการให้บริการฝังเข็ม เช่น   รถ
ฝังเข็ม  ,  โคมไฟอินฟาเรดส าหรับให้ความร้อน ,  เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ,  MAGNATIC PELLETS , SMOKE - 
FREE MOXA  CONE  เป็นต้น   มีรถเข็นฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพกรณีที่มี CASE EMERGENCY    
              5. อัตราค่าบริการ  ได้ก าหนดอัตราค่าบริการดังนี  

5.1   ฝังเข็ม  / ฝังเข็มพร้อมเครื่องกระตุ้น  ( ไม่เกินวันละ 1 ครั ง )      
                    อัตรา     300   บาท    ข้าราชการเบิกได้  150  บาท    ( รหัส   58001 ) 

5.2   ฝังเข็มพร้อมกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นเฉพาะกรณีการรักษาและฟ้ืนฟู                  

สมรรถภาพผู้ป่วย      โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต    ( ไม่เกินวันละ 1 ครั ง )       
                    อัตรา 300  บาท   ข้าราชการเบิกได้     200  บาท ( รหัส   58020 ) 

5.3  ฝังเข็ม / ฝังเข็มพร้อมเครื่องกระตุ้น เฉพาะบุคลากรภายในกรมการแพทย์ แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ( ไม่เกินวันละ 1 ครั ง )        
                     ข้าราชการ  อัตรา 150  บาท   เบิกได้  150  บาท  ( รหัส   58001 )   

          ลูกจ้าง       อัตรา  50 บาท   

โดยราคานี เหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์แล้ว   ราคาเป็นไปตาม
ประกาศของกองการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการในกอง
การแพทย์ทางเลือก  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2558 และบัญชีแนบท้ายประกาศกองการแพทย์
ทางเลือก เรื่อง อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลของกองการแพทย์ทางเลือกเฉพาะบุคลากรภายในกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศ ณ วันที่ 11  มีนาคม 2559 

9. ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรฝังเข็ม 

       ชนศักดิ์ หทัยอำรีย์รักษ์ และคณะ ( 2554 )    ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จของ
การฝังเข็มเพ่ือรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง ที่แผนกผู้ป่วยนอก กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ณ แผนกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ตั งแต่เดือนมิถุนายน 
2553 ถึง พฤษภาคม 2554 การศึกษา มีผู้ร่วมวิจัยทั งสิ น 144 ราย เป็นเพศหญิงทั งหมด วิธีการศึกษาใช้
การซักประวัติ, ตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสี และให้การบ าบัดด้วยการฝังเข็ม 2ครั งต่อสัปดาห์ 15 ครั ง 
และประเมินอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยvisual analog scale (VAS) ก่อนและหลังการฝังเข็มครั งที่ 5,10 
และ 15 ทั งนี  หาก VAS ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ถือว่าการฝังเข็มบรรลุผลส าเร็จ  ผลการศึกษาพบว่า
ก่อนการรักษา VAS เฉลี่ยเท่ากับ58.5 มิลลิเมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.2) หลังสิ นสุดการรักษาพบว่า 
VAS ลดลงเฉลี่ย 25.8 มิลลิเมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.8) โดยพบว่าปัจจัยที่บ่งชี ว่าการฝังเข็มประสบ
ผลส าเร็จคือ ระยะเวลาที่มีอาการน้อยกว่า 6 เดือน (p=0.041) และความรุนแรงของอาการปวด ทั งนี  ผู้มี
คะแนน VAS ก่อนการรักษาอย่างน้อย 80 มิลลิเมตรมีโอกาสฝังเข็มส าเร็จมากกว่า(p=0.003) โดยสรุปจาก
การวิจัยครั งนี พบว่าผู้ที่ปวดหลังส่วนล่างน้อยกว่า 6 เดือนและมีอาการปวดระดับรุนแรง (VAS อย่างน้อย 
80 มม.) มีโอกาสที่การฝังเข็มแบบจีนจะบรรลุผลส าเร็จ 
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       ณัฏฐิยำกร กิจสมำนมิตร ( 2557 )  ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็ม
ตามอาการกับการฝังเข็มเฉพาะที่ ในการรักษาริ วรอยรอบดวงตา ในกลุ่มเพศหญิง อายุ 35-55 ปี จ านวน 
32 คน ที่มีริ วรอยรอบดวงตาในระดับ I-IV (wrinkle assessment scale ) มี inclusion และ exclusion 
criterias โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยริ ว
รอยรอบดวงตาลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่สัปดาห์ที่ 8 และ 10 และเมื่อเปรียบเทียบ
กันทั ง 2 วิธีลดริ วรอยรอบดวงตาได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่สัปดาห์ที่ 8 และ 10 การเปรียบเทียบริ วรอยที่
หน้าผากและหางตาของ 2 กลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่สัปดาห์ที่  0,5,8 และ 10 
ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจในผลการรักษาของทั ง 2 กลุ่มไม่ต่างกันและมากกว่ากลุ่มควบคุมในทุกสัปดาห์ 
ผลข้างเคียงพบน้อย พบเพียงจุดเลือดออกบริเวณจุดฝังเข็มและรอยจ  าเขียวซึ่งหายได้เอง นอกจากนี ยังให้
ผลดีในแง่สุขภาพด้านอ่ืนๆด้วย เช่น หลับสบายขึ น ปวดท้อง ท้องอืดลดลง เป็นต้น  

 
                 นภษร แสงศวิะฤทธิ์ ( 2555 )  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกจุดฝังเข็มและเส้น
ลมปราณที่ใช้ในการรักษาโรคไมเกรน โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของการรักษาโรคไมเกรน
ด้วยการฝังเข็ม จาก Online database ของประเทศจีนย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี และใช้ Program 
Microsoft Excel ในการสรุปและจัดการข้อมูล รวมถึงแปลผลทางด้านสถิติ ซึ่งผลการวิจัยในการรักษาโรค
ไมเกรน มีจุดฝังเข็มที่ใช้บ่อย 3 อันดับแรกได้แก ่ จุด 风池(GB-20, Fngchí), 太阳(EX-HN5, 
Tàiyáng), 率谷(GB-8, Shuàig) และเส้นลมปราณที่ใช้บ่อย 3 อันดับแรกได้แก่ เส้นลมปราณถุงน  าดี เส้น
ลมปราณล า ไส้ใหญ่ และสุดท้ายเส้นลมปราณตับ จากผลการวิจัยพบว่า การเลือกจุดและการเลือกเส้น
ลมปราณที่มาใช้รักษาโรคไมเกรนนั นได้เลือกตามหลักการทฤษฎีการฝังเข็ม ซึ่งประกอบด้วย การเลือกจุด
ใกล้ การเลือกจุดไกล การเลือกจุดตามอาการ จุดที่ถูกใช้บ่อยท่ีสุด 3 อันดับแรกคือจุด 风池 (GB-20, 
Fngchí), 太阳 (EX-HN5,Tàiyáng), 率谷 (GB-8, Shuàig)  สรุปได้ว่าการรักษาโรคไมเกรนด้วยการ
ฝังเข็ม ใน 5 ปีที่ผ่านมา มีจุดฝังเข็มท่ีใช้บ่อย 10 อันดับแรกได้แก่ 风池(GB-20, Fngchí) 、太阳

(EX-HN5,Tàiyáng) 、率谷(GB-8,Shuàig) 、太冲(LR-3, Tàichng) 、百会(GV-20, Bihuì) 
、合谷(LI-4, hég) 、头维 (ST-8,Tóuwéi)、足三里(ST-36,Zúsnl)、阿是穴

(Ashìxué) 和丰隆(ST-,Fénglóng)      

        พนำ  พงศ์ช ำนะภัย ( 2551 ) ได้ศึกษาผลของการฝังเข็มอาการปวดโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่
ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน  49 คน  ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคเข้าเข่าเสื่อมโดยอาศัยอาการทางคลินิกของสมาคมแพทย์
โรคข้อประเทศสหรัฐอเมริกา ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี ไม่จ ากัดเพศและมีอาการนานกว่า 6 เดือนขึ นไป  
ไม่เคยฝังเข็มมาก่อน ไม่ได้ใช้ยาหรือรักษาด้วยวิธีอ่ืนในช่วง 3 วัน ก่อนการฝังเข็มและในระหว่างศึกษาและ
ไม่มีข้อห้ามในการฝังเข็ม  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเจ็บปวดตามแนวทาง International  guideline 
for the  Assessment of therapies  for  OA Knee  และแบบบันทึกผลข้างเคียงให้ผู้ป่วยประเมินความ
แตกต่างของอาการปวดข้อเข่าก่อนฝังเข็มและหลังฝังเข็มครั งที่ 2 , 5  และครั งที่ 8 เปรียบเทียบความ
แตกต่างของอาการปวดข้อข้อเข่าก่อนและหลังการฝังเข็มทางสถิติด้วย  paired T-test  ผลการศึกษาพบว่า  
ก่อนการรักษา อาการปวดข้อเข่าของผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ย 7.06  หลังการรักษาด้วยการฝังเข็มครั งที่ 2 , 5 
และ 8 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็น 6.57 , 3.36 และ 2.20 
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คะแนนตามล าดับ โดยอาการปวดข้อเข่าหลังการฝังเข็มลดลงทั งในผู้ป่วยเพศชายและหญิง สรุปว่าการ
ฝังเข็มมีประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดี  

       เพ็ญนภำ ศรีมงคลและคณะ ( 2558 )  ได้ศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มต่ออาการปวด
ประจาเดือนของผู้ป่วยที่มารับการรักษาอาการปวดประจาเดือนโดยการฝังเข็ม ซึ่งมีอาการปวดประจ าเดือน
ความรุนแรงระดับ 2-3 (จาก 5ระดับ) ณ โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 35 คน โดยวิธีการ
การฝังเข็มที่จุดควบคุม ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการรักษาฝังเข็มทั งหมด 18 ครั ง (ก่อนประจาเดือนมา 2
อาทิตย์ๆ ละ 2ครั ง จ านวน 3รอบเดือน) เปรียบเทียบ Pre-test และ Post-test  และใช้ แบบสอบถาม
ประเมินผลการรักษา ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ ฝังเข็มติดต่อกัน 3 รอบเดือนมีอาการปวด
ประจ าเดือนลดน้อยลงและลดอัตราการใช้ยาแก้ปวดในระยะยาว จึงท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น   

      รุ่งกำญจน์ กิ้มเซียะและคณะ ( 2546 ) การศึกษาประเมินการฝังเข็มร่วมกับกายภาพบ าบัด
ในกลุ่มโรคปวดหลังของผู้ป่วยที่รับบริการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั งต่อสัปดาห์ ที่คลินิกฝังเข็ม
โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2546 โดยประเมินก่อนรับการรักษาและหลังการ
รักษาในครั งที่ 3,5 และ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ นซึ่งเป็นการประเมิน
ค่า 1-5 มีทั งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเรื่องอาการปวดเฉพาะที่ อาการปวดร้าวไปต าแหน่งอ่ืน ๆ 
การก าจัดการเคลื่อนไหว การเกร็งของกล้ามเนื อบริเวณที่ปวดความสุขสบาย ยาแก้ปวดที่รับประทาน 
ระยะเวลาในการท ากายภาพบ าบัด ความสุขสบาย ผลกระทบต่อการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ผลกระทบต่อ
การนอนหลับ และความพึงพอใจต่อการรักษาจุดหลลักในการฝังเข็มคือ Shenshu (BL23) Tachangshu 
(BL25) Weizhong (BL40) Huantio (GB 30) Taixi (K3) พร้อมกับได้รับกายภาพบ าบัดด้วยการออกก าลัง
กายเพ่ือความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื อ และเพ่ิมช่วงการ เคลื่อนไหว วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการรักษาด้วย Wilcoxon Signed Ranks Testผลการวิจัย  มี
ผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องและประเมินอาการครบถ้วน จ านวน 7 คน อายุเฉลี่ย 41 ปี ระยะเฉลี่ยของการ
ปวดหลังนานประมาณ 1 ปี ผลการรักษาพบว่าอาการปวด การจ ากัดการเคลื่อนไหว และความรู้สึกสบาย 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญหลังการฝังเข็มในครั งที่ 3 โดยที่ผู้ป่วย 5 คน มีอาการปวดลดลงจากระดับ 4        
(ปวดมาก) เป็นระดับ 3 (ปวดปานกลาง) อาการปวดหลังมีผลต่อการท ากิจวัตรประจ าวันลดลงจากระดับ
ปานกลางเป็นเล็กน้อย ผู้ป่วยจ านวน 4 คน มีความสุขสบายมากขึ น และผลกระทบต่อการนอนหลับลด
น้อยลงผู้ป่วยทุรายมีความพึงพอใจในการรักษาในระดับมาก 

       วิภำวดี ลิ้มภักดีและคณะ ( 2555 )    ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มใน ผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมจ านวน 58 ราย ที่มารับการรักษาท่ีภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตั งแต่ พ.ค. – ส.ค. 2555  โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีสุ่มโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่มละ 
29 ราย ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับการฝังเข็ม 1 ครั ง / 2 สัปดาห์ รวม
ทั งหมด 5ครั งร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว 
ผู้ป่วยทั งสองกลุ่มสามารถรับประทานยา piroxicam (10 มก.) ในกรณีท่ีปวดมากและวัดผลในสัปดาห์ที่ 0, 
5 และ 9 โดยใช้แบบสอบถาม modified WOMAC pain subscales (Western Ontario and 
McMasterUniversities Osteoarthritic Index) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษา เมื่อสิ นสุดการศึกษาพบว่า
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กลุ่มทดลองมีคะแนนความปวดWOMACลดลงในทุกมิติเมื่อเทียบกับเริ่มต้นในขณะที่กลุ่มควบคุมมีเพียง
คะแนนปวดขณะเดินลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทั งสอง พบว่าที่ 9 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมี
คะแนนปวดลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p< 0.001) ส่วนกายบริหารกล้ามเนื อเหยียดข้อ
เข่าและจ านวนยาแก้ปวดที่ใช้ของทั งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสรุปคือ
การฝังเข็มสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวม5ครั งในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ สามารถลด
อาการปวดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว
            
      สมภพ  สูอ ำพันและโชษิตำ แก้วเกษ ( 2554 ) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มต่อ
การรักษาผู้ป่วยโรคไมเกรนที่เข้ามารับการรักษาที่แผนกแพทย์แผนจีน  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2554 จ านวน 24 คน โดยได้รับความสมัครใจ และ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการรักษาฝังเข็มทั งหมด 8 ครั ง ห่างกันครั งละ 1 สัปดาห์ 
ตัวชี วัดของการศึกษาครั งนี ได้แก่ ความรุนแรงของอาการปวด จ านวนครั งของอาการปวด และจ านวนครั ง
ของการใช้ยาแก้ปวด ซึงประเมินจากแบบบันทึกอาการปวดศีรษะ (Headache diary) ทีผู้เข้าร่วม
การศึกษาได้บันทึกตลอดช่วงของการศึกษา โดยวัดผล pre-treatment คือช่วงเวลากอ่นเข้ารับการฝังเข็ม 
1 เดือน เปรียบเทียบกับ post-treatment คือช่วงเวลาหลงัฝังเข็มสัปดาห์ที 1- 4  และหลังฝังเข็มสัปดาห์ที 
5-8 ผลการศึกษาพบว่า การฝังเข็มสามารถช่วยลดจ านวนครั งของอาการปวด ลดความรุนแรงของอาการ
ปวด และลดจ านวนการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไมเกรนได้ ในช่วงหลังฝังเข็มสัปดาห์ที่ 1- 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 5-8 
อย่างมีนัยส าคัญ ( p<0.05 ) ทั งนี การฝังเข็มยังสามารถช่วยลดจ านวนครั งของอาการปวดและลดจ านวน
การใช้ยาได้มากขึ นในช่วงสัปดาห์ที่ 5-8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ 1- 4ส าหรับสดัส่วนของผู้ที่
ตอบสนองต่อการฝังเข็ม (ค านวณจากผู้ที่มีจ านวนครั งของอาการปวดลดลงอย่างน้อยร้อยละ50 คิดเป็นร้อย
ละ 70.83 ภาพรวมของผลการศึกษานี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการฝังเข็มที่สามารถช่วยรักษาอาการ
ของผู้ป่วยโรคไมเกรนได้   

          สำยชลี  ทำบโลกำ ( 2550 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการรักษาฝ้าด้วย
การฝังเข็มเปรียบเทียบกับยา Hydroquinone 3 โดยวิธีการใช้เข็มปักลงบนใบหน้าตามจุกฝังเข็มให้ลึก
พอที่จะท าให้เกิดความรู้สึกได้ลมปราณ (เต๋อชี่หรือเจินก่าน) โดยผู้ที่มารักษาฝ้าจะรู้สึกตื อๆ หนักๆ หรือ
เสียวบริเวณท่ีถูกเข็มปักและใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข็มเข้าสู่ร่างกาย ช่วยกระตุ้นเข็มปรับสมดุลการ
ท างานของร่างกาย ผลการวิจัยพบว่าการฝังเข็มมีประสิทธิภาพดีกว่ากรณีช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสและ
ความเข้มของฝ้าไม่เพ่ิมขึ นในระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อเทียบกับการใช้ยา Hydroquinone 3 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ   

        สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ และคณะ ( 2557 ) ได้ท าการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการฝังเข็ม
รักษาอาการชาปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ านวน 48 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่รักษา
ด้วยยาอย่างเดียว กับกลุ่มที่รักษาด้วยยาร่วม กับการฝังเข็ม ยาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ Amitriptyline HCl 
10 mg/day และวิตามิน บี 12 ส าหรับการฝังเข็มใช้จุดฝังเข็มหลักที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 จุด 
ได้แก่ Quchi (LI 11), Weiwanxianshu (EX-B3), Shenshu (BL23), Guanyuan (CV 4), Zusanli 
(ST36), Hegu (LI 4), Sanyinjiao (SP 6) ฝังเข็มสัปดาห์ละ 3 ครั ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และติดตาม

http://db.hitap.net/researchers/6200
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ผลการรักษาเดือนละ 1 ครั ง อีก 2 เดือน ผลการศึกษาพบว่า การฝังเข็มร่วมกับการใช้ยาสามารถช่วยลด
อาการชาปลายเท้าได้ดีกว่าการรับประทานยาอย่างเดียวอย่างชัดเจน การประเมินอาการชาบริเวณขา เท้า 
อาการสะดุ้งตื่นระหว่างนอนหลับ อิริยาบถที่ช่วยลดอาการชา พบว่า ในกลุ่มท่ีรักษาด้วยยาอย่างเดียว
ผลการรักษาดีขึ นร้อยละ 45.76 กลุ่มฝังเข็มร่วมกับการใช้ยาพบว่ารักษาได้ผลดีขึ นร้อยละ 79.04 สรุปว่า
กลุ่มท่ีรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมกับการใช้ยา รักษาได้ดีกว่ากลุ่มท่ีรักษาด้วยยาอย่างเดียว และผลการ
สอบถามในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั ง 2 กลุม่พบว่ามีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในระดับเดียวกัน  

                    Dan Cherkin และคณะ  ( 2557 )  ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ผลของการบ าบัดรักษาแบบ
ธรรมดากับผลของการรักษาด้วยการฝังเข็มโดยมีอาสาสมัครจากศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพนครซีแอตเทิล 
สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั งนี กว่า 600 คน ซึ่งนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครดังกล่าวออกเป็น 4 
กลุ่มด้วยกัน  โดยอาสาสมัคร 2 กลุ่มแรก ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มแบบต่างๆ กัน ส่วนกลุ่มที่ 3 ได้รับ
การ รักษาด้วยวิธีการเลียนแบบการฝังเข็ม แต่เป็นการใช้ไม้จิ มฟันแทน นักวิจัยน า ผลการรักษา ของ
อาสาสมัครทั ง 3 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับการบ าบัดรักษา ทางการแพทย์แบบทั่วๆ ไป อย่างเช่น
การใช้ยาอย่างปกติ หรือการท ากายภาพบ าบัดเป็นต้น หลังจากเริ่มการบ าบัดรักษา 7 สัปดาห์ กลุ่ม
อาสาสมัครที่ได้รับการรักษา แบบปกติท่ัวไปนั น กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 11 อย่างลดลงเหลือ 
9 อย่าง แต่ในอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม หรือวิธีเลียน แบบการฝังเข็ม กิจกรรมที่ท า
ไม่ได้ลดลงเหลือเพียง 6 อย่าง และผลดังกล่าวยังมีอยู่เป็นเวลา 1 ปีต่อมา  ผลการศึกษานี แสดงให้เห็นว่า 
การฝังเข็มนั นมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดที่การบ าบัดรักษาแบบอื่นๆ ไม่สามารถช่วย
ได้ และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การฝังเข็มเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีส าหรับผู้ป่วย ที่รักษาด้วยวิธีอ่ืนไม่
ได้ผล หรือท่ีได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวด หรือยาแก้อักเสบ    

          ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปวด 
 
     จิรำภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี และคณะ ( 2555 ) ได้ท าการศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการ
ความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการติดตามประเมิน
คุณภาพการจัดการความปวดทั งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 169 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1. แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล 2. แบบสอบถามตัวชี วัดเชิงกระบวนการของการจัดการความปวด3. แบบสอบถามตัวชี วัดเชิง
ผลลัพธ์ของการจัดการความปวด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายผลการวิเคราะห์เชิงกระบวนการพบว่า 
ด้านการจัดการความปวด พยาบาลส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการประเมินความปวดและมีการบันทึกเกี่ยวกับ
ความปวด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นเรื่องความต่อเนื่องในการประเมินความปวด นอกจากนี  ยังพบว่า
ในการบริหารยาเพ่ือบรรเทาความปวดผู้ป่วยได้รับยาฉีดเข้าทางหลอดโลหิตด าเป็นครั งคราวมากกว่าการฉีด
ยาตามเวลาที่วางแผนไว้ ส่วนการบรรเทาความปวดแบบไม่ใช้ยา วิธีที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเลือกใช้มากท่ีสุด คือ 
การจัดท่า ในด้านเชิงผลลัพธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดที่มากท่ีสุด และค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
รบกวนการท ากิจกรรมและการนอนหลับอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการ
ความปวดของผู้ป่วยและญาติอยู่ในระดับดีและดีมาก ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั งนี  คือ พยาบาลควรให้
ความส าคัญกับการประเมินและจัดการความปวดอย่างต่อเนื่องและควรพัฒนารูปแบบการจัดการความปวด
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แบบไม่ใช้ยาเพ่ิมขึ น เพ่ือน าไปใช้ร่วมกับการใช้ยาบรรเทาปวด ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนความปวดและคะแนน
การรบกวนการท ากิจกรรมและการนอนหลับลดลง  
 
     บุษรำ  ดำวเรืองและคณะ (2556 ) ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
โรคกระดูกและข้อต่อความรู้ของพยาบาล การรับรู้ของผู้ป่วยต่อการปฏิบัติพยาบาล และต่อผลลัพธ์ของการ
จัดการความปวด กลุ่มตัวอย่างพยาบาล เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ไม่ใช่หัวหน้าหอผู้ป่วย ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อจ านวน 17 ราย กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมายผ่าตัดทาง
กระดูกและข้อและรับไว้ในหอผู้ป่วย ไม่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันหลังผ่าตัด มีการรับรู้ปกติ สามารถสื่อสาร
ได้และมีผู้ป่วยสูงอายุ จ านวน 60 ราย กลุ่มตัวอย่างพยาบาล ได้รับโปรแกรมการสอนแบบผสมผสานโดย
การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติโดยมีผู้วิจัยเป็นพ่ีเลี ยง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย แบ่งเป็น 2 กลุ่มจ านวนเท่ากัน 
กลุ่มก่อนได้รับการดูแลจากกลุ่มพยาบาลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวดหลังผ่าตัด โรคกระดูก 
และข้อกลุ่มหลังได้รับการดูแลจากกลุ่มพยาบาล หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวด เก็บข้อมูล
ความรู้ของพยาบาล การรับรู้ของผู้ป่วยทั งสองกลุ่มต่อการปฏิบัติพยาบาลและต่อผลลัพธ์ของการจัดการ
ความปวด ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังพยาบาลเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวด คะแนนความรู้ของ
พยาบาล คะแนนการปฏิบัติพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วย สูงกว่าก่อนพยาบาลเข้าร่วมโปรแกรมการ
จัดการความปวด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลลัพธ์ของการจัดการความปวดคือ คะแนนความปวดและ
คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยทั ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
       อ ำภำพร นำมวงศ์พรหม และคณะ ( 2557 )ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติต่อ
การจัดการความปวดใน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการความ เจ็บปวดต่อความรู้ของพยาบาล และการรับรู้ความปวดและ
ความพึงพอใจของผู้  ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง โดยใช้ CURN Model เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยครั ง
นี  กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ จ านวน 23 ราย 
วิสัญญีพยาบาลจ านวน 22 ราย และ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง จ านวน 31 ราย โดยพยาบาลได้รับ
ความรู้และการฝึกอบรมวิธีการใช้ แนวทางในการจัดการความปวดหลังผาตัดช่องท้อง มีการทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการอบรมของ พยาบาลน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย paired t-testศึกษาค่าคะแนนการ
รับรู้ความปวดหลังผาตัด ช่องท้องของผู้ป่วย ที่ห้องพักฟ้ืนและในหอผู้ป่วยในระยะ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
หลังการใช้แนวปฏิบัติ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการความปวด 
หลังผาตัด 72 ชั่วโมงหลังการใช้แนวปฏิบัติ กับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 โดยใช้ One- sample t-test 
ผลการวิจัยพบวาค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของพยาบาลหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ อบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ( p=.005)ค่าคะแนนการรับรู้ความปวดของกลุ่มผู้ป่วยหลังการใช้แนว ปฏิบัติในห้องพักฟ้ืน ระยะ 
24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด 4.47 (SD=1.78), 3.18 (SD=1.78), 2.15 (SD=1.83) ตามล าดับ ซึ่ง
อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้ 

      จิตติพร  ยุบลพริ้ง ( 2550 ) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการพยาบาลแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลด
ความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ในโรคมะเร็งที่การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ผ่าตัดและรังสีรักษา  มีความปวดไม่
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น้อยกว่า 1 เดือนกลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผลลัพธ์ของการใช้
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ให้การพยาบาลเพ่ือลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมให้พยาบาลใช้บทบาทอิสระเช่นความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆในการช่วย
บรรเทาความปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มากขึ น  

         ผลงำนวิจัยเกี่ยวกับโยคะกับโรคเรื้อรัง 

            มำเรียน และคณะ (1998)ได้ศึกษาผลของการฝึกโยคะอาสนะในผู้ป่วยซึ่งมีอาการปวด ชานิ ว
มือในกลุ่มอาการCarpal Tunnel Syndromeซึ่งมีอาการปวดชาที่นิ วมือเนื่องจากเกิดการบีบรัดของเส้น    
ประสาท มีเดียนที่ข้อมือโดยให้ผู้ป่วย ๔๒ รายฝึกบริหารข้อด้วยโยคะอาสนะ 11 ท่าร่วมกับใช้เทคนิคการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื อให้ปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั งติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รักษาโดย
การเข้าเฝือกมือพบว่าอาการปวดลดลงกล้ามเนื อแข็งแรงขึ นการน าประสาทของเส้นประสาทมีเดียนดีขึ น 

             กำฟิลเกลและคณะ ( 1994 )ดศ้ึกษาผลของการฝึกโยคะในผู้ป่วยข้อเสื่อม โดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มทดลองพบว่า  การฝึกโยคะเป็นเวลา 8 สัปดาห์ติดต่อกัน  อาการปวดบวมลดลงและการเคลื่อนไหว
ของข้อเข่าดีขึ นอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติและความแข็งแกร่งของข้อและการท างานดีขึ น 

              เจนและคณะ  ( 1992 )     ได้ศึกษาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี  จ านวน 149  
ราย  โดยฝึกโยคะ 30 วัน ร่วมกับการรักษาของแพทย์  พบว่าการฝึกโยคะช่วยลดน  าตาลในเลือดลงใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจและใช้ยาลดน้อยลง  

             ปัญจวำนี  และคณะ (  1996  )  ไดศ้ึกษาประสิทธิผลของการฝึกโยคะในผู้ป่วยโรคลมชกั
จ านวน  32 ราย เป็นเวลา 6 เดือน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1   ฝึกสมาธิแบบสหจโยคะ  กลุ่ม
ที่ 2 ฝึก อาสนะและสมาธิแบบสหจโยคะ กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ี 1 อาการ
ชักลดลงร้อยละ 62 ในเวลา 3 เดือนและลดลงร้อยละ  86  ในเวลา  6 เดือน  กลุ่มที่ 2  และกลุ่มท่ี 3  ไม่
พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

              สหสีและคณะ ( 1989 ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการฝึกโยคะผู้ป่วยโรคเครียด  โดยแบ่งผู้ป่วย
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1  ผู้ป่วย 38 ราย ให้ฝึกโยคะ  สัปดาห์ละ 5 วันเป็นเวลา 3 เดือน  กลุ่มที่ 2 ใช้ยา
ไดอาซีแพม  (Diazepam)  53 ราย พบว่า  กลุ่มแรกอาการดีขึ นกว่ากลุ่มที่ 2  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

              มิลเลอร์และคณะ ( 1995 )  ไดศ้ึกษาผลของการฝึกโยคะเพ่ือลดอาการเครียดในนักศึกษา
แพทยจ์ านวน 22 ราย  ซึ่งเป็นโรคเครียดแบบ DSM-3-R-defined  anxiety disorders โดยให้ฝึกปฏิบัติ
โยคะและเจริญสติในอิริยาบถต่างๆ เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่าอาการเครียดลดลงและ
สามารถปฏิบัติงานในการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
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              ลำธำ และคณะ ( 1987 )  ได้ศึกษาผลของการให้ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติโยคะเพ่ืออาการปวดศีรษะ
จากไมเกรนและความเครียด  โดยศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 รายที่มีอาการปวดศีรษะจากไม
เกรนและความเครียด  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง ใช้ยารับประทานร่วมกับการฝึกปฏิบัติโยคะ  
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมให้รับประทานยาแก้ปวดอย่างเดียว  โดยเก็บข้อมูลนาน 4 เดือน ผลการวิจัย
พบว่า  ในกลุ่มทดลองมีความความถี่  ความรุนแรง  ระยะเวลาของการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 

              วำสุเทวัณ และคณะ ( 1994 )  ได้ศึกษาศึกษาการฝึกโยคะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื อรัง
จากภาวะเครียดจากการท างาน   โดยการฝึกการหายใจและการท าสมาธิแบบโยคะ 30 ครั ง  เป็นเวลา 1 
เดือนพบว่า  การท าสมาธิช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื อขมับ  และการน าไฟฟ้าบริเวณผิวหนังและอาการ
ปวดศีระลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

                แพทริก  แรนดอฟ ( 1999 ) ได้ฝึกโยคะร่วมกับการท าสมาธิแบบพุทธ  บ าบัดในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดเรื อรัง เช่น ปวดหลัง ปวดศีรษะเป็นเวลา 1 เดือนพบว่าอาการปวดดีขึ นร้อยละ 79     

               โจน คำแบค ซิน และคณะ ( 1985 ) ได้ศึกษาผลของการฝึกโยคะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง  
ปวดไหล่  ปวดศีรษะ  เจ็บหน้าอก ปวดที่ใบหน้า ที่มีอาการปวดเรื อรังจ านวน  51 ราย  ซึ่งผ่านการรักษา
จากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่ไม่ได้ผลดี   โดยการฝึกโยคะและท าสมาธิแบบพุทธเป็นเวลานาน 10 สัปดาห์
ควบคู่ไปกับการรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันพบว่าอาการปวดดีขึ นร้อยละ65 

                      ดนี  ออร์นิช  ( 1998 ) ได้ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นมากแล้ว และไม่ต้องการ
รักษาโดยการผ่าตัด  จ านวน 48 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ฝึกโยคะ ความผ่อนคลาย  สมาธิและ
กลุ่มบ าบัด รวมทั งกินอาหารมังสวิรัติ โดยให้ไขมันต่ ากว่าร้อยละ  15  อีกกลุ่มให้รักษาแบบแพทย์แผน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกัน พบว่า กลุ่มที่ฝึกโยคะจะมีอาการเจ็บหน้าอกลดลงมากกว่า    ติดตามผลการ
ปฏิบัติโยคะอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวทุกปีติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีพบว่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเส้นเลือดของผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบที่ฝึกโยคะอย่างสม่ าเสมอมากกว่า 3 ครั งต่อสัปดาห์ขยายขึ น
มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ฝึกโยคะ และคนไข้มีคุณภาพชีวิตดีกว่าสามารถกลับมาท างานได้ดีเหมือนเดิมได้มากกว่า 

                โคเฮนและคณะ ( 2004 ) ได้ศึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน  าเหลือง  39 รายโดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกโยคะ 16 ราย ฝึกสมาธิแบบธิเบต เป็นเวลา 7 สัปดาห์  อีกกลุ่มไม่ได้ฝึก  คนไข้เหล่านี 
ได้รับการให้เคมีบ าบัดมาแล้ว ร้อยละ 21  นอกนั นก าลังให้เคมีบ าบัด  อีกกลุ่มหนึ่ง 14 รายไม่ได้รับการฝึก
โยคะ เปรียบเทียบกัน  พบว่า กลุ่มที่ฝึกโยคะ การนอนหลับดีขึ น ใช้ยานอนหลับน้อยลง คุณภาพชีวิตดีขึ น   
ต่อมาเขาได้ศึกษาคนไข้อีกพวกหนึ่ง  ซึ่งเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 -3  จ านวน 58 ราย39 โดยแบ่งเป็น  
2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกโยคะ อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ฝึก  พบว่า กลุ่มที่ฝึกโยคะมีอาการปวดอาการอ่อนเพลีย  
คลื่นไส้อาเจียนน้อยลง  คุณภาพชีวิตดีขึ น เมื่อเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบ       
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                คำร์สันและคณะ ( 2004 )  ศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก  โดยการฝึก
โยคะร่วมกับการฝึกการเจริญสติแบบพุทธเถรวาท  พบว่า ผู้ป่วยมีความเครียดลดลง  คุณภาพชีวิตดีขึ น  
การนอนหลับดีขึ น  ความอยากอาหารดีขึ น 

                 เค เอ็น อูดูปำ  ( 2000 )   ได้ศึกษาในผู้ป่วยโรคเรื อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง  
เบาหวาน หอบหืด โรคเครียด  โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  โรคล าไส้อักเสบเรื อรัง  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  
เป็นต้น  จ านวน 786 ราย  โดยใช้การฝึกโยคะ ความผ่อนคลาย การฝึกสมาธิ  พบว่าช่วยให้ผู้ป่วยหายจาก
โรค  ไม่ต้องกินยา  456 ราย คิดเป็นร้อยละ  58  อาการดีขึ นต้องใช้ยาแต่ใช้ยาน้อยลง 200 รายคิดเป็น
ร้อยละ  25.5  อาการไม่เปลี่ยนแปลง  ๑๓๐ รายคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕    
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บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

      การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) และการศึกษาเชิงคุณภาพ ( ualitative ) 
โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบผสมผสานกันเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่การศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัย ( Documentary ) แบบประเมินความปวด ( Pain  Score ) แบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี  

กลุ่มประชำกรที่ศึกษำ 

     กลุ่มผู้มีอาการปวดกล้ามเนื อ จ านวน  46  คน  ที่มารับการรักษาพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์
การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดของการวิจัย 

พื้นที่ศึกษำ  

      แผนกบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   

      แพทย์ผู้ให้การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม  โดยผ่านหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม จากหน่วยงานที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรอง  และพยาบาลผู้มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกและการบริหารร่างกายแบบโยคะ 
เครื่องมือประกอบการเก็บข้อมูลมีดังนี  

                   ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป       
         ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย     
         ส่วนที่ 3  ข้อมูลประสิทธิผลของการฝังเข็มก่อนและหลังการรักษา    
         ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการอ่ืน
ดังนี  

       4.1   ด้านรักษาพยาบาล ท าหัตถการฝังเข็ม     
        4.2   ด้านส่งเสริมสุขภาพ สอนการจัดท่าทาง บริหารกายจิตแบบโยคะ  
        4.3   ด้านอัธยาศัย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
        4.4   ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร      
        4.5   ด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ      
        4.7   ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล       
 ส่วนที่ 5  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
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ขั้นตอนกำรวิจัย 

1. ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล 
การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. ขั้นตอนกำรเตรียมเครื่องมือ 
จัดท าแบบสอบถาม  และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามไห้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ

ทราบเพ่ือการวิเคราะห์และแปรผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 

3. ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล 
               3.1  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ( Quota Sampling ) โดยก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือกและก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  46  คน  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์
ทางเลือก  กองการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จ านวน   46  คน           
                 3.2  อบรมชี แจงเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก  กองการแพทย์ทางเลือกเก่ียวกับ
การใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้ป่วย ในส่วนของการซักประวัติ  การคัดกรอง  และการประเมินความ
ปวด  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยตนเองก่อนส่งพบแพทย์ 
                         3.3  ประเมินระดับความเจ็บปวดก่อนการฝังเข็ม โดยใช้เครื่องมือแบบวัดความเจ็บปวด    
( Pain  Score )   

 

 
                            
                        3.4   ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา โดยแพทย์จะวินิจฉัยและท าการรักษาโดยการ
ฝังเข็มลงบนร่างกายในจุดที่มีอาการปวดและจุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง      และทิ งเข็มไว้นานประมาณ  25-30  นาที 
แล้วจึงถอนเข็มออก หลังจากนั นให้ผู้ป่วยนั่งพักประมาณ 5-10 นาที  วัดความดันโลหิตซ  าและส่งเข้าห้องเพ่ือให้
ความรู้และสอนการบริหารร่างกาย 

3.5   จากนั นให้ผู้ป่วยประเมินระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื อโดยใช้เครื่องมือแบบวัดความ
เจ็บปวด ( Pain  Score )   

 
3.6   พยาบาลจะปฏิบัติการพยาบาลโดยการให้ความรู้และสอนบริหารร่างกายให้กับ

ผู้ป่วยที่มาฝังเข็มครั งแรก  เพ่ือทราบถึงประโยชน์ของการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองและการบริหารร่างกาย
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แบบโยคะอย่างถูกต้อง เช่นท่าทาง การนั่ง การยืน การหายใจ การบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื อ  หลัง คอ บ่าไหล่
และกล้ามเนื อส่วนต่างๆ    โดยใช้เวลาในการสอนให้ความรู้และท าความเข้าใจประมาณ  30  นาที  และให้น า
กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านหรือท่ีท างาน 

3.7  ให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ 
3.8  เก็บข้อมูลประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้แบบประเมินความปวด Pain Score  

หลังการฝังเข็มครั งที่ 1 ครั งที่ 4 และครั งที่ 7 โดยแพทย์จะนัดฝังเข็มทุกสัปดาห์ๆละ 1-2 ครั ง  
3.9   พยาบาลจะให้ความรู้โดยการสอนการบริหารร่างกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ลดอาการ

ปวดกล้ามเนื อ เพ่ือป้องกันการกลับเป็นซ  า  ในวันที่ผู้ป่วยมาฝังเข็มครั งแรก  
3.9   ติดตามผลการรักษา             

กำรวิเครำะห์ข้อมูล   

  เมื่อเก็บข้อมูลครบแล้ว   จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติ ดังนี   
           1.   สถิติพื นฐาน   ได้แก่ค่าร้อยละ  ( Percent )  ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(  Standard  Diviation )          
  2.  ทดสอบสมมุติฐาน   ได้แก่การทดสอบค่า (  t –  test )  การวิเคราะห์ความแปรปรวน      
( ANOVA  ) 

กำรสรุปผลกำรวิจัย 

  น าข้อมูลที่วิเคราะห์ มาจัดระบบด้วยวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ( Quality  Research )
และการวิจัยเชิงปริมาณ  ( Quality   Research  )  เรียบเรียง สรุปเนื อหาสาระท่ีได้ด าเนินการวิจัยให้เรียบร้อย
และน าผลการวิจัยเผยแพร่ต่อไป 
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บทท่ี  4 

วิเครำะหแ์ละแปรผลกำรวิจัย 

    งานวิจัยชิ นนี  เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื อ ในกลุ่ม
อาการออฟฟิศซินโดรม  โดยเก็บข้อมูลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจ านวน  46  คน   จากผู้รับบริการฝังเข็ม 
แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก   กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างๆดังนี   

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                
ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย               
ส่วนที่ 3   ข้อมูลประเมินประสิทธิผลการฝังเข็มก่อนและหลังการรักษา         
ส่วนที่ 4   ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการพยาบาลและบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก    
ส่วนที่ 5   ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไป 

        ตำรำงท่ี 1  ตารางแสดงเพศของผู้รับบริการฝังเข็ม  แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

 

เพศ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ชาย 11 23.92 

หญิง 35 76.08 

รวม 46 100.00 

  

          สรุปตำรำงที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการฝังเข็ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ  76.08 
และเปน็เพศชาย จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.92  
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         ตำรำงท่ี 2   ตารางแสดงอายุของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

อำยุ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ต่ ากว่า  36  ปี               7 15.22 

36 – 45 ปี               9 19.57 

46 – 55 ปี               14 30.43 

56  ปีขึ นไป               16 34.78 

รวม               46 100.00 

 

 สรุปตำรำงที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการฝังเข็ม ส่วนใหญ่มีอายุ 56  ปีขึ นไป จ านวน 16  คนคิดเป็นร้อยละ  
34.78 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 46 -55 ปี  จ านวน  14   คน  คิดเป็นร้อยละ  30.43  

          ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงสถานภาพสมรสของผู้รับบริการฝังเข็ม  แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์
ทางเลือก   

สถำนภำพสมรส จ ำนวนคน ร้อยละ 

โสด 17 36.96 

คู ่ 24 52.17 

หย่า 0 0.00 

ม่าย 5 10.87 

รวม 46 100 

 

          สรุปตำรำงที่ 3 พบว่า สถานภาพสมรสของผู้รับบริการฝังเข็ม มีสถานะภาพคู่ จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ  52.17 รองลงมามีสถานะภาพโสดจ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.96  สถานะภาพม่ายจ านวน  
5  คน   คิดเป็นร้อยละ  10.87   
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          ตำรำงที่ 4 ตารางแสดงระดับการศึกษาของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์
ทางเลือก               

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 0 0.00 

มัธยมศึกษา 5 10.87 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 9 19.56 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 32 69.57 

รวม 46 100.00 

 

          สรุปตำรำงที่ 4   พบว่า ระดับการศึกษาของผู้รับบริการฝังเข็ม ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่าปริญญาตรีจ านวน 32  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.57  รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน  9  คน  
คิดเป็นร้อยละ  19.56  จบระดับมัธยมศึกษาจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.87   

 ตำรำงท่ี 5   ตารางแสดงอาชีพของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  

อำชีพหลัก จ ำนวนคน ร้อยละ 

พนักงานบริษัท / ออฟฟิศ 3 6.52 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 52.18 

รับบ านาญ 8 17.39 

เกษตรกรรม /กสิกรรม/โรงงาน 2 4.35 

ค้าขาย  / ธุรกิจส่วนตัว 6 13.04 

อ่ืนๆ  ( ระบุ )   แม่บ้าน 3 6.52 

รวม 46 100.00 

            

           สรุปตำรำงที่ 5  พบว่า ผู้รับบริการฝังเข็ม  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐรัฐวิสาหกิจ  มี
จ านวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.18  รองลงมาคือ ข้าราชการบ านาญจ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ  
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17.39   อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวจ านวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ13.04   ที่เหลือเป็นพนักงานบริษัทหรือ
ออฟฟิศและแม่บ้าน  จ านวนเท่ากันคือ   3  คน   คิดเป็นร้อยละ  6.52   

            ตำรำงท่ี 6  ตารางแสดงภูมิล าเนาของผู้รับบริการฝังเข็ม   แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวนคน ร้อยละ 

จังหวัดนนทบุรี 26 56.52 

กรุงเทพมหานคร 16 34.78 

จังหวัดอ่ืนๆ ( ระบุ ) ปทุมธานี นครปฐม 4 8.70 

รวม 46 100.00 

 
           สรุปตำรำงที่ 6   พบว่า ภูมิล าเนาของผู้รับบริการฝังเข็ม  ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.52  รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครจ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  
34.78   และมาจากจังหวัดปทุมธานีและนครปฐมจ านวน   4  คน คิดเป็นร้อยละ  8.70   
           ตำรำงที่ 7   ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้รับบริการฝังเข็ม      แผนกผู้ป่วยนอก              
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวนคน ร้อยละ 

รายได้ต่ ากว่า  9,000   บาท 0 0.00 

 รายได้   9,001 – 12,000   บาท 5 10.87 

 รายได้   12,001 – 18,000  บาท 7 15.22 

 มากกว่า   18,000  บาท 34 73.91 

รวม 46 100.00 

 

          สรุปตำรำงท่ี 7   พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้รับบริการฝังเข็มส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 18,000 บาท จ านวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  73.91  รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
12,001 – 18,000 บาท จ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  15.22 และรายได้ระหว่าง 9,001 – 12,000 บาท 
จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 10.87 และไม่มีผู้ใดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 9,000 บาทเลย  
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           ตำรำงที่ 8  ตารางแสดงลักษณะงานที่ท าในปัจจุบันของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก       
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  

ลักษณะงำนที่ท ำในปัจจุบัน จ ำนวนคน ร้อยละ 

งานที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือ              
หรือนั่งอยู่กับท่ีนานๆไม่ค่อยลุกจากที่นั่ง 

35 76.09 

งานที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆ 6 13.04 

งานที่ต้องก้มๆเงยๆอยู่ตลอดเวลา 4 8.70 

อ่ืนๆ(ระบุ) หิ วของหนัก/จับไม้กวาดนานๆ 1 2.17 

รวม 46 100.00 

           
         สรุปตำรำงที่ 8   พบว่า ผู้รับบริการฝังเข็ม  ส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้
โทรศัพท์มือถือและไม่ค่อยลุกจากที่นั่งจ านวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.09  รองลงมาคืองานที่ต้องยืน
นานๆ จ านวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.04   งานที่ท าที่ต้องก้มๆเงยๆอยู่ตลอดเวลา จ านวน   4  คน   
คิดเป็นร้อยละ  8.70    และงานที่ต้องหิ วของหนักหรือใช้กล้ามเนื อมัดเดิมบ่อยๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ2.17  
         ตำรำงที่ 9  ตารางแสดงความถ่ีในการออกก าลังกายของผู้ป่วยที่มารับบริการฝังเข็ม   

กำรออกก ำลังกำย จ ำนวนคน ร้อยละ 

ออกก าลังกายน้อยกว่า1ครั ง/เดือน 18 39.13 

ออกก าลังกาย 1 ครั ง/เดือน 20 43.48 

ออกก าลังกายมากกว่า1ครั ง/เดือน 8 17.39 

รวม 46 100.00 

            
          สรุปตำรำงที่ 9   พบว่า ความถี่ในการออกก าลังกายของผู้รับบริการฝังเข็ม  ที่พบมากท่ีสุดคือออก
ก าลังกายเพียงเดือนละครั งจ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.48      รองลงมาคือออกก าลังกาย น้อย
กว่า 1 ครั ง/เดือนจ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ  39.13  และที่พบน้อยที่สุดคือออกก าลังกายมากกว่า1
ครั ง/เดือน จ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.39  
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 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและควำมเจ็บป่วย 

             ตารางที่10   ตารางแสดงระยะเวลาการเกิดโรคหรืออาการของผู้ป่วยทีม่ารับบริการฝังเข็ม  

ระยะเวลำกำรเกิดโรค จ ำนวนคน ร้อยละ 

น้อยกว่า  3  เดือน 1 2.17 

3 เดือน – 6 เดือน 7 15.22 

6 เดือน – 9 เดือน 18 39.13 

9 เดือนขึ นไป 20 43.48 

รวม 46 100.00 

           

          สรุปตำรำงท่ี 10   พบว่า ระยะที่ผู้ป่วยมีอาการนานที่สุด คือมากกว่า 9 เดือนขึ นไป มีจ านวน  20  คน  
คิดเป็นร้อยละ  43.48  รองลงมาคือมีอาการมานาน 6 เดือน – 9 เดือน จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  
39.13  มีอาการมาประมาณ  3 เดือน – 6 เดือน  จ านวน   7  คน คิดเป็นร้อยละ  15.22  และน้อยกว่า 3 
เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 

         ตำรำงท่ี 11   ตารางแสดงการทราบสาเหตุของการเจ็บป่วยของผู้รับบริการฝังเข็ม     

กำรทรำบสำเหตุของกำรเจ็บป่วย จ ำนวนคน ร้อยละ 

ทราบสาเหตุ 36 78.26 

ไมท่ราบสาเหตุ 10 21.74 

รวม 46 100.00 

 

           สรุปตำรำงที่ 11   พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทราบสาเหตุของความเจ็บป่วยมาก่อน  จ านวน  36  คน  
คิดเป็นร้อยละ  78.26    และไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร      จ านวน 10   คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 
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          ตำรำงท่ี 12   ตารางแสดงโรคหรืออาการต่างๆของผู้รับบริการโดยการวินิจฉัยของแพทย์   แผนก
ผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก   

โรคหรืออำกำรเจ็บป่วย จ ำนวนคน ร้อยละ 

Myofascial pain Syndrom                                      17 36.96 

Muscle  Strain 20 43.48 

อ่ืนๆ เช่น ปวดชานิ ว  นิ วแข็ง   ปวดตึงคอ   

ปวดเอว  ปวดหลังและ ไมเกรน 

9 19.57 

รวม 46 100.00 

           
           สรุปตำรำงที่ 12   พบว่า โรคหรืออาการต่างๆของผู้รับบริการฝังเข็ม ที่พบมากที่สุดคืออาการ 
กล้ามเนื อตึงแข็ง หรือ Muscle Strain มีจ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.48  รองลงมาคือ Myofascial 
pain Syndrom จ านวน   17  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.96   และอาการปวดอ่ืนๆ จ านวน   9  คน   คิดเป็น
ร้อยละ  19.57   

             ตำรำงที่ 13   ตารางแสดงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลเพ่ือลดอาการปวด  ด้วยการแพทย์
ผสมผสานของผู้ป่วยที่มารบับริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก     

กำรรักษำ จ ำนวนคน ร้อยละ 

การรักษาด้วยสมุนไพร  22 47.83 

นวดแผนไทย 22 47.83 

นวดกดจุดสะท้อนเท้า  29 63.04 

ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 10 21.74 

โฮมีโอพาธีย์ 4 8.70 

อ่ืนๆ เช่น กดจุดสลายพังผืด 20 43.48 

 

            สรุปตำรำงที่ 13 พบว่า ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการแพทย์
แผนปัจจุบัน  ตามความประสงค์ของตนเองหลังได้รับค าปรึกษาจากแพทย์ มีการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
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และการแพทย์ทางเลือกมากกว่า  1 แผนการรักษา  เป็นการรักษาแบบผสมผสานก่อนมารับการฝังเข็มได้แก่ 
การนวดกดจุดสะท้อนเท้า  จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.04  รองลงมาคือนวดแผนไทยและอบหรือ
ประคบด้วยสมุนไพร จ านวน   22  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.83   และกดจุดสลายพังผืดโดยแพทย์แผนไทย 
จ านวน   20  คน   คิดเป็นร้อยละ  43.48 นอกจากนี ยังมีนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย  จ านวน 10  คน 
คิดเป็นร้อยละ  21.74  และมีการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์ร่วมด้วยจ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.70   

            ตำรำงที่ 14  ตารางแสดงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก   
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก    

ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต จ ำนวนคน ร้อยละ 

เคยมปีระวัติผ่าตัด 13 28.26 

เคยมีประวัติเจ็บป่วยร้ายแรงหรือนอน
โรงพยาบาล 

5 10.87 

เคยประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงมาก 5 10.87 

ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยร้ายแรงหรือนอน
โรงพยาบาล 

23 50.00 

รวม 46 100.00 

            

             สรุปตำรำงที่ 14 พบว่า ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของผู้รับบริการฝังเข็มส่วนใหญ่ ไม่เคยมีประวัติ
การเจ็บป่วยในอดีต จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.61  รองลงมาคือเคยผ่าตัด จ านวน   15  คน  คิด
เป็นร้อยละ  32.61    จ านวน   20  คน  เคยประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงมากและเคยเจ็บป่วยร้ายแรงหรือนอน
โรงพยาบาลมีจ านวนเท่ากัน คือ   5 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.87  

             กำรติดตำมผลกำรรักษำ 

              ผู้วิจัย ได้ติดตามผลการรักษาพยาบาล โดยติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์ เพ่ือประเมิน
การกลับเป็นซ  าของอาการปวดในระยะเวลา  3  เดือนหลังสิ นสุดการรักษา  พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวด
ลดลงจนเกือบเป็นปกติและยังไม่มีอาการกลับเป็นซ  าหรือเจ็บปวดเพ่ิมขึ น       
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                   ตำรำงท่ี 15   ตารางประวัติโรคประจ าตัวของผู้รับบริการฝังเข็ม    แผนกผู้ป่วยนอก
 ศูนย์การแพทย์ทางเลือก    

ประวัติกำรเจ็บป่วย จ ำนวนคน ร้อยละ 

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 2.17 

โรคความดันโลหิตสูง(ควบคุมได้ด้วยยา) 4 8.70 

โรคเบาหวาน 3 6.52 

โรคไมเกรน ( เป็นๆหายๆ ) 4 8.70 

โรคประจ าตัวอื่นๆเช่นภูมิแพ้ทางเดินหายใจ 
ภูมิแพ้ผิวหนัง  

6 13.04 

ไม่มีโรคประจ าตัว 28 60.87 

รวม 46 100.00 

 

              สรุปตำรำงที่ 15   พบว่า ประวัติการเจ็บป่วยโรคประจ าตัวของผู้รับบริการฝังเข็มมากที่สุดคือ ไม่
ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  60.87  รองลงมาคือ     โรคประจ าตัวอ่ืนๆเช่นภูมิแพ้    
ฯลฯ จ านวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.04  โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้และโรคไมเกรนมีจ านวนเท่ากัน
คือ   4  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.70 และโรคเบาหวานจ านวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.52  

               ตำรำงท่ี 16   ตารางแสดงการวัดอุณหภูมิกายของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก                                                  
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก    

กำรวัดอุณหภูมิกำย จ ำนวนคน ร้อยละ 

 ไม่มีไข ้( ต่ ากว่า 37. 5 องศาเซลเซียส )  46 100.00 

 มีไข ้( สูงกว่า 37. 5 องศาเซลเซียส ) 0 00.00 

รวม 46 100.00 

 

             สรุปตำรำงที่ 16   พบว่า การวัดอุณหภูมิกายของผู้รับบริการฝังเข็ม ทุกคนมีอุณหภูมิกายปกติ   ไม่
มีไขจ้ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
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                 ตำรำงที่ 17   ตารางแสดงการวัดความดันโลหิตของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก                                                  
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก    

กำรวัดควำมดันโลหิต จ ำนวนคน ร้อยละ 

 ปกต ิ( ค่าใดค่าหนึ่งปรากฎคือ Systolic ไม่เกิน 130 mmhg  
และ/หรือ คา่ Dyastolic ไม่เกิน 90  mmhg ) 

45 97.82 

 ผิดปกต ิ( ค่าใดค่าหนึ่งปรากฎคือ Systolic เกิน 130 หรือ       
ต่ ากว่า 100 mmhg  
 และ/หรือค่า Dyastolic เกิน 90 หรือต่ ากว่า 70  mmhg )  

1 2.18 

รวม 46 100.00 

 

             สรุปตำรำงที่ 17  พบว่า ค่าความดันโลหิตของผู้รับบริการฝังเข็ม มีความดันโลหิตปกติจ านวน  45  
คน  คิดเป็นร้อยละ  97.82 และมีความดันโลหิตค่า Dyastolic ต่ ากว่า 80  mmhg จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.18 

               ตำรำงท่ี 18   ตารางแสดงการวัดอัตราการหายใจของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก                                                  
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก    

กำรวัดอัตรำกำรหำยใจ จ ำนวนคน ร้อยละ 

     สม่ าเสมอ 46 100.00 

     ไม่สม่ าเสมอ 0    0.00 

รวม 46 100.00 

 

              สรุปตำรำงที่ 18   พบว่า อัตราการหายใจของผู้รับบริการฝังเข็ม มีอัตราการหายใจสม่ าเสมอ
ทั งหมดจ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
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                 ตำรำงที่ 19   ตารางแสดงน  าหนักตัวของผู้รับบริการฝังเข็ม    แผนกผู้ป่วยนอก                                   
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก          

กำรชั่งน้ ำหนัก จ ำนวนคน ร้อยละ 

  น้อยกว่า  50  กิโลกรัม 11 23.91 

  50  -  59  กิโลกรัม   26 56.52 

  60  -  69  กิโลกรัม   7 15.22 

  70  -  79  กิโลกรัม   2 4.35 

รวม 46 100.00 

            

           สรุปตำรำงที่ 19   พบว่า น  าหนักตัวของผู้รับบริการฝังเข็ม มีน  าหนักตัวระหว่าง 50 - 59 กิโลกรัม
มากที่สุดจ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.52 รองลงมามีน  าหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.91 มีน  าหนักตัวระหว่าง  60 - 69 กิโลกรัม จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.22 และมี
น  าหนักตัวระหว่าง  70 - 79 กโิลกรัมจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

              ตำรำงที่ 20  ตารางแสดงส่วนสูงของผู้รับบริการฝังเข็ม แผนกผู้ป่วยนอก   ศูนย์การแพทย์
ทางเลือก          

กำรวัดส่วนสูง จ ำนวนคน ร้อยละ 

   140 - 149  เซนติเมตร 4 8.70 

   150 - 159  เซนติเมตร 31 67.39 

   160 - 169  เซนติเมตร 6 13.04 

   170 - 179  เซนติเมตร 4 8.70 

   180 - 189  เซนติเมตร 1 2.17 

รวม 46 100.00 
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             สรุปตำรำงที่ 20   พบว่า  ส่วนสูงของผู้มารับบริการฝังเข็ม มีส่วนสูง 150 - 159 เซนติเมตรมาก
ที่สุดจ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.39 รองลงมามีส่วนสูง 160 - 169 เซนติเมตร   จ านวน 6 คน  คิด
เป็นร้อยละ 13.04  มีส่วนสูง 140 - 149 เซนติเมตร และส่วนสูง    170 - 179   เซนติเมตร  จ านวนเท่ากันคือ 
4 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.70 และมีส่วนสูงระหว่าง 180 - 189 เซนติเมตรจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลประสิทธิผลกำรฝังเข็มก่อนและหลังกำรรักษำ 

ตำรำงที่ 21   ตารางประเมินอาการเจ็บปวดกล้ามเนื อก่อนและหลังการฝังเข็มครั งที่ 1 ครั งที่ 4 และครั งที่ 7
        โดยการใช้มาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

 

   ระดับ 

 

 

ครั้งที ่1 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 
  ก่อน  หลัง    ก่อน    หลัง    ก่อน    หลัง  
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับท่ี 0   -   -   -   -   -   -   -   -   3 10.00  16 53.33 

ระดับท่ี 1   -   -   -   -   -   -   1  2.17   5 10.87  14 42.85 

ระดับท่ี 2   -   -   -   -   1  2.17   5 10.87  22 73.33   -   - 

ระดับท่ี 3   -   -   1  2.17   2  4.35  20 43.48   -   - 

35 

  -   - 

ระดับท่ี 4   -   -   1  2.17   6 13.04  18 39.13   -   -   -   - 

ระดับท่ี 5   2   4.35   17 36.96  24 52.18    2  4.35   -   -   -   - 

ระดับท่ี 6  18  39.13   19 41.31  13 28.26   -  -   -   -   -   - 

ระดับท่ี 7  18  39.13   7 15.22   -  -   -   -   -   -   -   - 

ระดับท่ี 8   8   8.69   1  2.17   -   -   -   -   -   -   -   - 

ระดับท่ี 9   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
ระดับท่ี 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 

             สรุปตำรำงท่ี 21   พบว่า         
          กำรประเมินควำมปวดครั้งที่ 1 ก่อนการรักษาครั งที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดที่พบมากท่ีสุด
อยู่ในระดับ 6 และ 7  คิดเป็นร้อยละ  39.13 เท่ากัน รองลงมาคือปวดระดับ 8  คิดเป็นร้อยละ 8.69  หลังการ
ฝังเข็มครั งที่ 1  ส่วนใหญ่อาการปวดลดลงมาอยู่ในระดับ 6 และ 5  คิดเป็นร้อยละ 41.31 และ ร้อยละ 36.96    
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          กำรประเมินควำมปวดครั้งที่ 2   ก่อนการฝังเข็มครั งที่ 4  พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีความปวดอยู่
ในระดับ  5 ร้อยละ 52.18 มีความปวดอยู่ในระดับ 6  ร้อยละ 28.26  หลังการฝังเข็มครั งที่   4  อาการปวด
ลดลงมาอยู่ในระดับ 3 และ 4 มากที่สุดคือร้อยละ 43.48 และ 39.13    

                 กำรประเมินควำมปวดครั้งที่ 3   ก่อนการฝังเข็มครั งที่ 7  พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีความปวดอยู่
ในระดับ  2  และ 1  ร้อยละ  45.65และ 47.83   หลังการฝังเข็มครั งที่ 7  อาการปวดลดลงมาอยู่ในระดับ 0 
มากที่สุดคือร้อยละ 60.87 และระดับ 1  ร้อยละ 39.13    

                สรุปว่ำ    อาการปวดกล้ามเนื อลดลงตามระยะเวลาการฝังเข็ม 

ตำรำงที่ 22  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการฝังเข็มในแต่ละครั ง                                               
โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

จ ำนวนครั้ง กำรรักษำ ระดับอำกำรปวด 
     X     S.D.        T    P-value 

การฝังเข็มครั งที่1 ก่อนการรักษา    5.45    1.632    14.848     .000 
 หลังการรักษา    4.40    1.582  
การฝังเข็มครั งที4่ ก่อนการรักษา    3.54    1.433     15.918     .000 
 หลังการรักษา    2.83    1.305 
การฝังเข็มครั งที7่ ก่อนการรักษา    2.01    1.142     16.472     .000 
 หลังการรักษา    1.20    1.073 

    

              สรุปตำรำงที่ 22   พบว่า   ค่าเฉลี่ยของอาการปวดก่อนการฝังเข็มครั งที่ 1 อยู่ที่ 5.45 ที่  หลังการ
ฝังเข็มอยู่ที่ 4.40  ส่วนการฝังเข็มครั งที่ 4 ก่อนการฝังเข็มอยู่ที่ 3.54 หลังการฝังเข็มอยู่ที่ 2.83   และการฝังเข็ม
ครั งที่ 4 ก่อนการฝังเข็มอยู่ที่ 2.01 หลังการฝังเข็มอยู่ที่ 1.20   มีระดับอาการปวดน้อยกว่าครั งที่1 และครั งที่ 2
อย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

     พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของระดับการปวดเปรียบเทียบกับการฝังเข็มแต่ละครั ง  ความเจ็บปวด
มีค่าลดลง  ค่า T เฉลี่ย  ดังนี คือ  ครั งที่ 1 เท่ากับ  14.848 ครั งที่ 4  เท่ากับ  15.918  ครั งที่ 7 เท่ากับ16.472 
และมีค่า P – value = .000  ทั ง 3 ครั ง  ซึ่งสรุปได้ว่าการฝังเข็มจ านวน 7 ครั งท าให้ค่าเฉลี่ยของล าดับการปวด
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

กำรติดตำมผลกำรรักษำ 

                ผูว้ิจัยได้ติดตามผลการรักษาในระยะเวลา 2-3   เดือนหลังสิ นสุดการรักษา  พบว่าและอาการ
ปวดจะหายไปไม่กลับเป็นซ  าอย่างน้อย 4-5 เดือน หรือมากกว่า  16   สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ
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ปวดลดลงจนเกือบเป็นปกติและยังไม่มีอาการกลับเป็นซ  าหรือเจ็บปวดเพ่ิมขึ น ส าหรับความถ่ีของการฝึก
ปฏิบัติ พบว่ายังผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังฝึกปฏิบัติการนั่งและลุกเดินบ่อยขึ น และปฏิบัติโยคะเพียงบางท่า     

ส่วนที่ 4   ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพและบริกำร 

ตำรำงท่ี 23   ตารางแสดงจ านวนร้อยละระดับความคิดเห็นต่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และบริการ
   

 

ข้อควำม 

ควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำพยำบำล  ส่งเสริมสุขภำพและบริกำร 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

 จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

1.ด้านรักษาพยาบาล หัตถการฝังเข็ม 
1.1 การฝังเข็มท าให้ท่านมีอาการดีขึ น สุขสบายขึ น 
 

  
 12 

 
26.09 

  
 29 

 
63.04 

  
  5 

 
10.87 

  
  0 

 
0.00 

  
 0 

 
0.00 

1.2 การฝังเข็มลงบนกล้ามเนื อของท่านมีความพอดี 
 

 19 41.31  16 34.78  11 23.91   0 0.00  0 0.00 

1.3การฝังเข็มมีความนุ่มนวล 
 

 10 21.74  24 52.17  10 21.74   2 4.35  0 0.00 

1.4ระยะเวลาในการฝังเข็ม30นาทีมีความเหมาะสม 
 

 15 32.61  17 45.65  10 21.74   0 0.00  0 0.00 

1.5ต าแหน่งที่ปวดดีขึ นภายหลังฝังเข็มและกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้าหรือโคมความร้อน  
 

 11 23.91  27 58.70   6 13.04   2 4.35  0 0.00 

2.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ สอนกำรปรับท่ำทำง
บริหำรดวงตำ และท่ำโยคะ   
2.1 โยคะท าให้ท่านมีสติ   รู้วิธิก าหนดลมหายใจ 
     เข้า - ออก 

 
 
 20 

 
 
43.48 

 
 
  8 

 
 
17.39 

 
 
 15 

 
 
32.61 

 
 
3 

 
 
6.25 

 
 
 0 

 
 
0.00 

2.2 โยคะท าให้ท่านได้ยืดเหยียดกล้ามเนื อ   16 34.78  22 47.83   4 8.70  4 8.70  0 0.00 
2.3 โยคะท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย    19 41.31  14 30.44   7 15.22  6 13.04  0 0.00 
2.4 ใช้เวลาเหมาะสมประมาณ 20- 30 นาที   13 28.26  15 32.62  18 39.13  0 0.00  0 0.00 
2.5 การสอนเข้าใจดี น าไปฝึกได้ไม่ยาก 
 

 18 39.13  22 47.83   6 13.04  0 0.00  0 0.00 

3.อัธยำศัยของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3.1 กิริยาวาจา ท่าทางสุภาพ เป็นกันเอง 

 
12 

 
26.09 

 
 16 

 
34.78 

 
 16 

 
34.78 

 
 2 

 
4.35 

 
 0 

 
0.00 

3.2 แต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย   2 4.35   5 10.87  30 65.22  9 19.56  0 0.00 
3.3 แสดงอาการหงุดหงิด เมื่อท่านสอบถาม   1 2.17   3 6.52  12 26.09 20 43.48 10 21.74 
4.ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
4.1แพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อธิบายอาการและ
ปัญหาสุขภาพของท่าน 

  
 5 

 
10.87 

  
16 

 
34.78 

  
23 

 
50.00 

  
2 

 
4.35 

  
0  

 
0.00 

4.2เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ  10 21.74  16 34.78  18 39.15  2 4.35  0 0.00 
4.3ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับขั นตอนการรับบริการ   2 4.35  10 21.74  30 65.22  4 8.70  0 0.00 
4.4ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
      

  9 19.56  17 36.96  18 39.13  2 4.35  0 0.00 
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ข้อควำม 

ควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำพยำบำล  ส่งเสริมสุขภำพและบริกำร 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

 จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

4.5ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่นๆของศุนย์ ฯ   8 17.39  16 34.78  20 43.48   2 4.35  0 0.00 
5.ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือ 
5.1ความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ เสื อผ้า 

 
10 
 

 
21.74 

 
 12 

 
26.09 

 
 24 

 
52.17 

 
  0 

 
0.00 

 
 0 

 
0.00 

5.2ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้  
      และเสื อผ้า 

  7 15.50  30 65.00    7 15.50   2 4.35  0 0.00 

5.3สถานที่ตั งศูนย์ฯ มีความเหมาะสม   5 10.87   9 19.56  28 60.87   4 8.70  0 0.00 
5.4ความสะดวกในการเดินทาง   8 17.39  16 34.78  20 43.48   2 4.35  0 0.00 
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล 
6.1ประหยัดกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ 

   
5 

 
10.87 

 
 15 

 
32.62 

  
24 

 
52.17 

   
2 

  
4.35 

   
0 

 
0.00 

6.2ปลอดภัยกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ 13 28.62  22 47.83  10 21.74   1  2.17   0  0.00 
6.3ค่ารักษาเหมาะสม ( 300 บาทต่อครั ง )   0  0.00    1  2.17  22 47.83  23 50.00   0  0.00 
6.4เงินที่จ่ายคุ้มค่ากับบริการต่างๆที่ได้รับ  
 

 12  26.09   21 45.65  11 23.91    2  4.35   0 0.00 

 

สรุปตำรำงท่ี 23  ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการ มีระดับความพึงพอใจดังนี  

 ด้านรักษาพยาบาล  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาลมาจาก การฝังเข็มที่ท า
ให้มีอาการดีขึ นมีความสุขขึ นในระดับมากร้อยละ 63.04 น  าหนักที่ปักเข็มลงบนร่างกายมีความพอดีในระดับ
มากที่สุดร้อยละ 41.31 การปักเข็มลงบนกล้ามเนื อมีความนุ่มนวลในระดับมากร้อยละ 52.17 ระยะเวลาที่
แพทย์ใช้ในการฝังเข็ม ประมาณ 30 นาทีมีความเหมาะสมในระดับมากร้อยละ 45.65 ต าแหน่งที่ปวดดีขึ น
ภายหลังได้รับการฝังเข็มหรือฝังเข็มพร้อมกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือการใช้โคมความร้อนในระดับมากร้อยละ 58.70 

 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการได้รับความรู้การบริหารร่างกายแบบ
โยคะเพ่ือการผ่อนคลาย มีสติรับรู้การก าหนดลมหายใจเข้าออกในระดับมากที่สุดร้อยละ 43.48 ท าให้ได้บริหาร
กล้ามเนื อส่วนต่างๆแบบค่อยเป็นค่อยไป ในระดับมาก ร้อยละ 47.83 รู้สึกผ่อนคลายร่างกายจิตใจ ร้อยละ 
41.31 เวลาในการฝึกประมาณ 30 นาที มีความเหมาะสมร้อยละ 39.13 การสอนเข้าใจดี ฝึกได้ไม่ยาก ร้อยละ 
47.83 

 ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบริการ จากวาจาท่าทาง
ที่สุภาพและเป็นกันเองร้อยละ 34.78 ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อยร้อยละ 65.22 ไม่มีอาการ
หงุดหงิดเมื่อซักถามปัญหาร้อยละ 43.48 

 ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับคือการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาการและปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 50.00 เต็มใจตอบข้อซักถามอาการร้อยละ 65.22 และค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวหลังการฝังเข็มร้อยละ 39.13 และข้อมูลอื่นๆร้อยละ 43.48 
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 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้รับบริการมีความมีความพึงพอใจความสะอาดของสถานที่ เสื อผ้า 
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ร้อยละ 52.17 พอใจสถานที่ร้อยละ 60.87 และความสะดวกในการเดินทางร้อยละ 
43.48 

 ด้านค่าใช้จ่ายในการฝังเข็ม   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าใช้จ่ายว่าประหยัดกว่าการรักษาด้วยวิธี
อ่ืนๆร้อยละ 52.17  คิดว่าการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื อมีความปลอดภัยกว่าวิธีอ่ืนๆร้อยละ 47.83 และ
คิดว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มค่ากับบริการต่างๆที่ได้รับ ร้อยละ 45.65 

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

         ผู้รับบริการตรวจรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  พบปัญหาอุปสรรคและมี
ข้อเสนอแนะดังนี  

1. สถานพยาบาลอยู่ชั น 7 ผู้ป่วยไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากต้องรอลิฟต์นาน ลิฟต์เสียบ่อย กลัวติดค้าง
ในลิฟต ์

2. สถานที่คับแคบ  ควรขยายพื นที่และห้องตรวจ 
3. ควรเพิ่มคลินิกบริการ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมาก   
4. เจ้าหน้าที่มีน  าใจให้บริการ  เป็นมิตรที่ด ี
5. ควรขยายพื นที่ท าคลินิกบริการเพิ่มขึ น   
6. ให้ค าปรึกษาแนะน าดี  มีน  าใจ  
7. อยากให้เพิ่มคลินิกแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ 
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บทที่  5 

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

  การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาประสิทธิผล ของการฝังเข็ม เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื อ
เรื อรังในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม โดยประเมินเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื อก่อนและ
หลังการฝังเข็ม โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical Rating Scale : NRS ) ประเมิน
ความเจ็บปวดก่อนและหลังการท าหัตถการฝังเข็มครั งที่ 1  ครั งที่ 4 และครั งที่ 7 และวัดความพึงพอใจต่อ
การพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ  ในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในคลินิกฝังเข็ม 
จ านวน 46 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1.แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป       
  2.ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย      
  3.ข้อมูลประสิทธิผลของการฝังเข็มก่อนและหลังการรักษา    
  4.แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการ 
  5.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  1.ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย ความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการ
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการ โดยหาค่าเฉลี่ย ความถี่และร้อยละ    
  2.เปรียบเทียบระดับความปวด ก่อนและหลังการท าหัตถการฝังเข็ม ครั งที่ 1 ครั งที่ 4 และ
ครั งที่ 7 

ผลกำรวิจัย   

           1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคและควำมเจ็บป่วย      
 พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สว่น
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 18,000 บาท ลักษณะงานที่ท าส่วน
ใหญ่จะนั่งเก้าอี  ใช้คอมพิวเตอร์และใช้กล้ามเนื อมัดเดิมซ  าๆบ่อยๆเป็นเวลานานและส่วนใหญ่จะออกก าลัง
กายนานๆครั ง      
   ระยะเวลาความเจ็บป่วยหรือเกิดอาการ ส่วนใหญ่จะปวดเรื อรังตั งแต่ 3 เดือนขึ นไป ผู้ป่วยทราบ
สาเหตุของความเจ็บป่วย และเคยใช้การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนอื่นๆผสมผสานกับการแพทย์
แผนปัจจุบันมาก่อน เช่น นวดแผนไทย  อบหรือประคบความร้อนสมุนไพร  นวดปรับสมดุลร่างกาย เอาใจ
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ใส่ดูแลสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง และมีโรคประจ าตัวเป็นส่วนน้อย การตรวจร่างกายทั่วไปพบว่า
ร่างกายปกติไม่มีความพิการ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนพบแพทย์เป็นปกติ มีอัตราการหายใจ
สม่ าเสมอ น  าหนักตัวกับความสูงมีค่า BMI ปกติ  

 2.การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเปรียบเทียบก่อนและหลังฝังเข็ม 

  ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็มรักษาการปวดกล้ามเนื อและเยื่อพังผืด จะมีอาการปวดลดลงตาม
ระยะเวลาหรือจ านวนครั งของการฝังเข็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3.ความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการ 

  ความพึงใจด้านบริการรักษาพยาบาล หัตถการฝังเข็มเพ่ือลดอาการปวด ด้านส่งเสริม
สุขภาพด้วยโยคะ ด้านคุณภาพบริการ อัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์
อุปกรณ์และเครื่องมือ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ ส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีงานวิจัยการพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ น  เนื่องจาก
การศึกษาใน Tex book พบว่ามีแนวทางลดความปวดอ่ืนๆ เช่นการท าสมาธิ   การนวดลดปวด   การนวด
กดจุดสะท้อนเท้า    การ Relaxation  การใช้จินตภาพ ว่ามีผลต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื อหรือไม่  จะ
ท าให้มีแนวทางการศึกษาวิจัยด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมและฟ้ืนฟุสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากขึ น 

2. ควรมีการท างานวิจัยเชงคุณภาพที่เป็น Experimental study ที่เก่ียวกับการลดความปวด 
3. ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศมากขึ น  เนื่องจากมีงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเป็นภาษาต่างประเทศ    
4. ควรมีการเก็บข้อมูลงานวิจัยจากงานประจ า ( Routine To Research หรือ R to R  )  มาก

ขึ น เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและงานบริการพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สามารถท าควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานประจ าได้  และน าผลการวิจัย
มาปรับปรุงและพัฒนางานประจ าได้  

5. ควรค้นหาและคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือค้นหานวัตกรรมทางการพยาบาลใหม่ๆ 
6. ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 

เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื อเรื อรังในผู้ป่วย  และลดการกินยาแก้ปวดชนิดเอ็นเสด (NSAIDs) ที่มีผลระคาย
เคืองต่อกระเพาะอาหาร และน าแนวทางนั นมาสอนหรือปฏิบัติแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการต่อไป 
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แบบสอบถำม 

เร่ือง    ประสิทธิผลของการฝังเข็มเพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื อ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม  
 และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก  ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

 แบบสอบถามชุดนี  ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี  

 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมินความปวดก่อนและหลังการฝังเข็ม 

 ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการ 

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ค ำชี้แจง  เพ่ือให้การประเมินผลและวิเคราะห์คุณภาพบริการ ได้ผลใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  
     ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติดังนี  

1. โปรดตอบค าถามแต่ละข้อตามความเป็นจริง 
2. ข้อความบางข้ออาจไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ขอให้เลือกตอบข้อที่ใกล้เคียงกับ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ทุกตอน เพ่ือจะได้น าค าตอบของท่านไปเป็นข้อมูลใน

การวิจัยได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการผู้ป่วยต่อไป  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ค ำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย ถูก ลงใน (......) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงตามความเป็นจริง 

 1.เพศ (...........) 1. ชาย               (............) 2. หญิง    
 2.ปัจจุบันท่านมีอายุ....................ปี ( อายุเต็ม )     
 3.สถานภาพสมรส         
   (.............) 1. โสด                    (..............) 2. คู ่   
   (.............) 3. อย่า                   (..............) 4. ม่าย   
 4.ท่านจบการศึกษาระดับใด      

   (.............) 1. ประถมศึกษา          (..............) 2. มัธยมศกึษา  
             (.............) 3. ต่ ากว่าปริญญาตรี          (..............) 4. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 5.ภูมิล าเนาปัจจุบัน 

   (.............) 1. จังหวัดนนทบุร ี           (..............) 2. กรุงเทพฯ  
             (.............) 3. ต่างจังหวัด (ระบุ)           (..............) 4. ต่างประเทศ 
 6.อาชีพหลักของท่าน  

   (.............) 1. พนักงานบริษัทหรือออฟฟิศ   (..............) 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
   (.............) 3. รับบ านาญ                      (..............) 4. พนักงานโรงแรม 
   (.............) 5. เกษตรกรรม/กสิกรรม          (..............) 6. ค้าขาย  
             (.............) 7. อ่ืนๆ  ระบุ ..................................... 

 7.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน...............................บาท/เดอืน 

 8.ลักษณะงานที่ท าในปัจจุบัน 

   (.............) 1. ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้กล้ามเนื อมัดเดิมซ  าๆ       
   (.............) 2. งานที่ท าอะไรซ  าๆไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถ             
           (.............) 3. งานที่ก้มๆเงยๆหรือค้างอิริยาบถไว้นานๆ            
   (.............) 4. อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 9.ความถี่ในการออกก าลังกาย(ครั งละไม่น้อยกว่า 30 นาที )      
                      (.............) 1.ออกก าลังกายน้อยกว่า 1 ครั ง / เดือน    
             (.............) 2.ออกก าลังกาย  1 ครั ง/เดือน     
              (.............) 3.ออกก าลังกายมากกว่า 1 ครั ง /เดือน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและควำมเจ็บป่วย 

ค าชี แจง โปรดกาเครื่องหมาย ถูก ลงใน (..........)และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 

 1.ระยะเวลาที่ท่านมีอาการ        
  (...............) 1.    น้อยกว่า 3 เดือน       
  (...............) 2.    3 เดือน ถึง 6 เดือน      
  (...............) 3.    6 เดือน ถึง 9 เดือน      
  (...............) 4.    9 เดือนขึ นไป      
 2. ท่านทราบสาเหตุการเจ็บป่วยที่เกิดขึ นหรือไม่      
  (...............) 1. ทราบสาเหตุ       
  (...............) 2. ไมท่ราบสาเหตุ         
 3. การวินิจฉัยโรคหรืออาการ        
  โรคหรืออาการ.................................................(พยาบาลเป็นผู้บันทึกข้อมูลจากแฟ้มผู้ป่วย)
 4. การรักษาในปัจจุบัน หรือที่ท่านได้รับการบ าบัดอยู่ในขณะนี ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
  (...............) 1.  อบ/ ประคบ/นวดยาหม่อง/ สูดดมหรือกินยาแก้ปวด   
  (...............) 2.  นวดแผนไทย       
  (...............) 3.  นวดเท้า/นวดกดจุดสะท้อนเท้า     
  (...............) 4.  นวดปรับสมดลุโครงสร้างร่างกาย     
  (...............)  5.  การบ าบัดแบบโฮมิโอพาธีย์      
  (...............)  6.  กดจุดสลายพังผืด       
  (...............)  7.  บริการอ่ืนๆ ระบุ.....................................................   
 5. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื อรังหรือไม่       
  (...............)  1. มี ระบุ.....................................     
  (...............)  2. ไม่มี         
 6. การตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )       
     6.1 การวัดอุณหภูมิกาย        
  (.............)    ไม่มีไข้     (............) มีไข้ ( มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส )  
     6.2 การวัดความดันโลหิต        
  (.............)   ค่าตัวบน (Systolic)        
           (.............)   ค่าตัวล่าง ( Diastolic)       
 6.3 การวัดอัตราการหายใจ        
       ระบุ...............ครั ง/นาที        
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 7. การชั่งน  าหนัก  น  าหนักตัวระบุ...................กิโลกรัม     
 8. ส่วนสูง ระบุ..................................เซ็นติเมตร      
 9. ผลน  าตาลในเลือดส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน( ครั งล่าสุด ) ระบ…ุ………..มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังกำรฝังเข็ม  ( บันทึกโดยพยาบาล )  
   โดยใช้มาตรวัดระดับความปวด PAIN SCORE แบบ 0-10 Numerical Rating Scale   

 

  

 

การประเมินครั งท่ี 1  ก่อนฝังเข็มครั งที่ 1 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ............................  
   หลังฝังเข็มครั งที่  1 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ........................... 

 

การประเมินครั งท่ี 2 ก่อนฝังเข็มครั งที่ 4 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ............................  
   หลังฝังเข็มครั งที่  4 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ........................... 

 

การประเมินครั งท่ี 3 ก่อนฝังเข็มครั งที่ 7 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ............................  
   หลังฝังเข็มครั งที่  7 ท่านมีความปวดอยู่ในระดับ...........................  
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ส่วนที่ 4  ประเมินควำมพึงพอใจ             
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านต่างๆอยู่ในระดับใด ให้ท า
เครื่องหมาย ถูก ลงในช่องแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อควำม ระดับควำมพึงพอใจ 

 มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

1.ด้ำนบริกำรรักษำพยำบำล ท ำหัตถกำรฝังเข็ม 

1.1การฝงัเข็มท าใหท้า่นมอีาการดีขึน้ สขุ

สบายขึน้  

     

1.2แพทย์ฝงัเข็มลงบนกลา้มเน้ือของทา่น

มคีวามพอด ี

     

1.3การฝงัเข็มมคีวามนุ่มนวล       

1.4ระยะเวลาในการฝงัเข็ม 30 นาท ีมี

ความเหมาะสม 

     

1.5ต าแหน่งทีป่วดดขีึน้ ภายหลงัฝงัเข็ม

และหรือกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าหรือโคมความ

รอ้น 

     

2.ด้ำนส่งเสริมสุขภำพปรับท่ำทำง บริหำรแบบโยคะ      

2.1 โยคะท าใหท้า่นมสีตริูว้ธิีก าหนดลม

หายใจเขา้-ออก 

     

2.2 โยคะท าให้ท่านได้ยดืเหยยีดกล้ามเนื อ      

2.3 โยคะท าใหท้า่นรูส้กึผอ่นคลาย      

2.4 ใชเ้วลาไดเ้หมาะสมประมาณ 20-30 

นาท ี

     

2.5 การสอนเข้าใจดี สามารถน าไปปฏิบตัิได้ ไม่ยาก       

3.อัธยำศัยของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
3.1 กริยิาวาจา ทา่ทางสภุาพ เป็นกนัเอง  

     

3.2 แตง่กายสะอาด สภุาพเรียบรอ้ย      

3.3 แสดงอาการหงุดหงดิเมือ่ทา่น

สอบถาม 

     

4.ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 

4.1แพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหนา้ที่อธิบายอาการและ
ปัญหาสุขภาพของท่ำน 

     

4.2เจา้หน้าทีต่อบขอ้ซกัถามดว้ยความเต็ม

ใจ 

     

4.3ไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัข ัน้ตอนการ      
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รบับรกิาร 

4.4ไดร้บัค าแนะน ากอ่นกลบับา้น      

5.ด้ำนสถำนที่อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

5.1  ความสะอาดของสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ เสื อผ้า 

     

5.2 ความเพียงพอของอปุกรณ์เครือ่งใช ้

เสือ้ผา้ 

     

5.3 ทีต่ ัง้ศนูย์มคีวามเหมาะสม      

ข้อควำม ระดับควำมพึงพอใจ 

 มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

5.4ความสะดวกในการเดนิทาง      

6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล 

6.1ประหยดักวา่การรกัษาดว้ยวธิีอืน่ๆ 

     

6.2ปลอดภยักวา่การรกัษาดว้ยวธิีอืน่ๆ      

6.3คา่รกัษาเหมาะสม(300บาท ราชการ

เบกิได ้150 บาท) 

     

6.4เงนิทีจ่า่ยคุม้คา่กบับรกิารตา่งๆทีไ่ดร้บั      

 

ส่วนที่ 5 ปญัหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรแก้ไขปรับปรุง 

1.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................. ..........................................
.........................................................................................................................................................................  

3............................................................................................................... ........................................................
............................................................................... ..........................................................................................  

4.......................................................................................................................................................... .............
............................................................................... .......................................................................................... 

 

     ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบค าถามทุกข้อ 


