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บทคัดยอ 

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวด

กลามเนื้อในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม และความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก 

กองการแพทยทางเลือก  

                     ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว  ทดสอบวัดระดับความปวดกอนและ

หลังฝงเข็ม  กลุมตัวอยางเปนผูปวยท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลในคลินิกฝงเข็ม  แผนกผูปวยนอก กอง

การแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  จํานวน  46  คน  โดยวิธีการคัดกรอง

แยกโรคจากการวินิจฉัยของแพทย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ขอมูล

เก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย  แบบประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม แบบประเมินความพึงพอใจ

เก่ียวกับบริการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืนๆของกองการแพทยทางเลือก  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  

รอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนและหลังการฝงเข็มในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 4และครั้งท่ี7โดยใชมาตรวัดความ

เจ็บปวดชนิดเปนตัวเลข ( Numerical Rating Scale : NRS ) การทดสอบคา T และ P-Value  ผลการวิจัย

พบวา  คาเฉลี่ยของอาการปวดเปรียบเทียบกับการประเมินระดับความปวดกอนและหลังการฝงเข็มครั้งท่ี1  

ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 7 มีคาความปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

                         สําหรับความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล   ผูปวยมีความพึงพอใจตอบริการ

รักษาพยาบาลดานฝงเข็มรักษาอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง หลังการฝงเข็มครั้งท่ี 7 อาการปวดลดลงอยูใน

ระดับ 2 มากท่ีสุดคือ รอยละ 60.87 และลดลงอยูในระดับ 1 รอยละ 23.91   มีความพึงพอใจ จากการไดรับ

ความรูและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนจากพยาบาล การปรับปรุงแกไขบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดโรค 

เปนการสงเสริมสุขภาพและปองกันการกลับเปนซํ้าของโรค ตลอดจนความพึงพอใจในบริการของเจาหนาท่ี มี

กิริยา วาจา ทาทางท่ีสุภาพและเปนกันเองระดับมากรอยละ 34.78  มีความพึงพอใจตอความสะอาดของ

สถานท่ี เสื้อผา และอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ระดับปานกลางรอยละ 52.17 นอกจากนี้ยังพึงพอใจตอ

คาใชจายวา คุมคากับบริการท่ีไดรับและคิดวาการฝงเข็มมีความปลอดภัยในระดับมากรอยละ 47.83  
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Research subject : The study of the effectiveness of acupuncture treatment for relieving 
muscle pain in the office syndrome patients and satisfaction to medical services in out-

patient unit at Alternative Medicine Division.  
Researchers : Kanjanad Kongkanoi and Ong-ard Sirikulpisut 
 

Abstract 
 
 The purpose of this study was to study the effectiveness of acupuncture treatment 
for relieving muscle pain in the office syndrome patients and satisfaction to medical services 
in out-patient unit at Alternative Medicine Division.  
 
 The method used in this study was One Group pretest and post test (before and after 
acupuncture). Study group was 46 out-patients who received treatment in the acupuncture 
clinic, Division of Complementary and Alternative Medicine Department, they had been 
screened by medical screening. The tools used in this study were general survey forms, 
information of the syndrome and severity of the syndrome, before and after acupuncture 
soreness level assessment forms, satisfaction assessment forms of the treatment and 
services from the Alternative Medicine Department, data analyzing in average percentage, 
standard deviation before and after 1st, 4th and 7th time acupuncture to determine the pain 
level in number (Numeric Rating Scale: NRS) to test T and P value. The results found in the 
study were the soreness statistical significance had decreased. 
 
    The satisfaction of out-patients treatment had shown that, after 7th acupuncture, the 
pain level was the closest to level 2 or 60.87% of the study group. However, 23.91% were 
down to pain level 1. The percentage number of 34.78 were satisfied from the nurses’ 
advice to correct the postures that caused problems, also preventing them from having 
symptoms again and services they received, including the cleaness of the facility, uniforms, 
and tools, had the satisfaction percentage rate at 52.17%. Patients were happy with the 
value of cost, services they received and confident of the safety of acupuncture at the rate 
of 47.83%. 
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ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 

       ตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
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ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ ( Service Excellence ) ได
กําหนดวัตถุประสงคใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมท่ัวถึงลดความเหลื่อมล้ํา
ของผูรับบริการในดานการแพทยและสาธารณสุข ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางบริการสุขภาพ ( Medical  Hub ) ซ่ึงจะทําใหประเทศมีรายไดเพ่ิมข้ึน และการจัดทํายุทธศาสตร
ประเทศ   ( Country  Strategy ) เพ่ือมุงหวังใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันและมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกันทางสังคมโดยมีสิ่งท่ีเก่ียวของกับสุขภาพคือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ                                                                                                                            
สาธารณสุข  มีการสรางการเติบโต  คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข  ไดนํ านโยบายของรัฐบาลมา                                                             
Hub ของประเทศ โดยมีเปาประสงคพัฒนาเปนศูนยกลางบริการสุขภาพใน 4 ดานคือ  ศูนยกลางบริการ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพ  ( Wellness  Hub ) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical service  Hub ) ศูนยกลาง                                              
บริการวิชาการและงานวิจัย ( Academic  Hub )  และศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  ( Product 
Hub )  นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service  Plan ) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทุกระดับตั้งแตปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย
ความเชี่ยวชาญระดับสูง กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดรับนโยบายจากรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการดวยการนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเขามามี
สวนรวมในการเปนศูนยบริการสุขภาพนานาชาติ( International Medical Hub )โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ดําเนินงานในสวนของการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service  Hub ) ท้ังนี้ การแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกเปนศาสตรท่ีครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวมท้ังดาน
รางกาย  จิตใจ  สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค   การรักษาพยาบาล  
และการฟนฟูสภาพ  ประชาชนชาวไทยสามารถเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
เพ่ือการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาโรคภัยไขเจ็บไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน กระทรวงสาธารณสุขจึง
กําหนดใหสาขาการแพทยแผนไทยเปนหนึ่งในสาขาการบริการ ( Service Plan ) ของกระทรวงสาธารณสุข 
และมอบหมายให สํานักบริหารสาธารณสุข (สบรส.)  ดําเนินการกําหนดสาขาการแพทยแผนไทยข้ึนใน
หนวยบริการและใหดําเนินการใน 2 รูปแบบ  คือ 1. จัดตั้ง OPD คูขนาน และ 2.โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน ( Stand Alone ) ท้ังนี้ยังไดจัดต้ังกลุมงานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกข้ึนในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง เพ่ิมเปนดานท่ี 11 คือสาขาดานการแพทย
แผนไทย  
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                การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ข้ึนในสวนกลางและ
ภูมิภาค   มีเปาหมายการบริการดังนี้  

            1.    มีการจัดบริการ OPD คูขนานกับการแพทยแผนอ่ืน รอยละ 90   
   2.    มีระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานในการดูแลผูปวยโรค
เรื้อรัง และผูสูงอายุใน ระดับปฐมภูมิ รอยละ 50           
            3.    มีการใชยาสมุนไพรท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 100     
            4.    มีการจัดบริการระบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานท่ีได
มาตรฐานในสถานบริการทุกระดับไมนอยกวารอยละ 70 

       โดยมีเปาหมายผลลัพธ ผูปวยโรคเรื้อรังและโรคท่ัวไปท่ีสามารถรักษาดวยการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสาน รอยละ 20 ของผูมารับบริการท้ังหมด  

               จากนโยบายดังกลาว ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ มีการขยายงานและหนวยบริการเพ่ิมมากข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคกร 
มีการพัฒนางานดานวิชาการ  งานผลิตภัณฑสุขภาพ  งานวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนงานบริการผูปวยนอก
และผูปวยในดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   โดยใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานข้ึนเพ่ือใหเปนสถานบริการตนแบบดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน มีการเปดโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานครั้งแรกข้ึนท่ียศเส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร และขยายหนวยบริการท่ี 2 ข้ึนท่ีกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุงหวังใหมีการพัฒนางานบริการ
ตนแบบดานการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน เพ่ือเปนท่ีพ่ึงแกประชาชนไดอีกทางหนึ่ง  การ
สงเสริมใหงานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน สูการรับรองคุณภาพมาตรฐานและความ
เชี่ยวชาญในอนาคต    

               สถานการณปญหาสุขภาพของคนไทยในปจจุบัน ซ่ึงพบเห็นโดยท่ัวไปในสังคมเมือง กลุม
ประชากรวัยทํางาน  จะมีปญหาโรคเก่ียวกับการทํางานเปนอยางมาก  การทํางานในสํานักงานหรือ Office
สวนใหญจะนั่งปฏิบัติงานในทาเดิมเปนเวลานานวันละหลายชั่วโมงติดตอกันและใชกลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆ ทํา
ใหกลามเนื้อมีอาการหดเกร็งและไมคลายตัว เกิดอาการปวดเม่ือยและเจ็บตึงบริเวณกลามเนื้อมัดตางๆแต
บั้นเอวข้ึนไป หากเปนติดตอกันระยะเวลานานๆจะทําใหกลามเนื้อหดตึงจนเกิดอาการบิดเบี้ยว เกิดความ
เจ็บปวดในบริเวณนั้น  เปนผลเสียตอการเคลื่อนไหวรางกายและบุคลิกภาพเชนเดินหลังงอ  คอยื่น  ตัวเอียง 
ทําใหโครงสรางรางกายขาดความสมดุลเนื่องจากการหดเกร็งดึงรั้งของกลามเนื้อสวนตางๆ  เปนอุปสรรคตอ
การทํางานและคุณภาพชีวิต     สงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว  ซ่ึงสอดคลองกับผลสํารวจการทํางานของ
พนักงานออฟฟศในประเทศฝงยุโรปพบวา พนักงานสวนใหญมีอาการเจ็บปวดกลามเนื้อและปวดตาม
รางกาย ซ่ึงเชื่อวามีความสัมพันธกับภาวะออฟฟศ  ซินโดรม ( Office syndrome)  อาการท่ีพบมากท่ีสุด
คือ การปวดหลัง   รองลงมาคืออาการปวดบริเวณคอ   ไหล และศีรษะ นอกจากนี้  ยังพบวา  กลุม
คนทํางาน  อายุระหวาง   16-24  ป  มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะออฟฟศ ซินโดรม( Office syndrome)  
สูงถึงรอยละ  55  การทํางานหนาจอคอมพิวเตอรนานๆ  มากกวา  6  ชั่วโมงตอวันโดยไมเปลี่ยนอิริยาบถ 
สงผลใหเกิดความเครียดสะสม ทําใหเกิดอาการกลามเนื้ออักเสบ และปวดเม่ือยตามอวัยวะตางๆ อาทิ หลัง 
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ไหล บา แขน หรือขอมือและสายตา นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุของโรคตางๆ ตามมาอีก เชน โรคหัวใจ โรค
กระเพาะ เบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนตน สวนปญหาดานอารมณ คือ จะหงุดหงิดงาย สนใจแต
เฉพาะเรื่องของการทํางาน จนสงผลกระทบตอความสัมพันธในท่ีทํางานและครอบครัว  

     นอกจากนี้ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ.  2557-2561 พบวาประเทศไทยมีผูใช
คอมพิวเตอรประมาณ 30.8 ลานคน เปนกลุมวัยทํางาน (อายุ 15 ข้ึนไป) จํานวน 28.1 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 91.3  สงผลใหผู ท่ีทํางานในสํานักงานมีแนวโนมท่ีจะมีโอกาสเปนโรคทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อสูงข้ึน เนื่องจากลักษณะงานท่ีตองนั่งทํางานหนาคอมพิวเตอร หรือทํางานทาเดิมซํ้า ๆ ตอเนื่อง
เปนระยะเวลานาน ไมคอยเปลี่ยนอิริยาบถ โดยตําแหนงท่ีมักพบคือ บริเวณศีรษะและคอคิดเปนรอยละ 42 
หลังสวนลางคิดเปนรอยละ 34 หลังสวนบนคิดเปนรอยละ 28 ขอมือและมือคิดเปนรอยละ 20 และไหลคิด
เปนรอยละ 16 นอกจากนี้ยังพบไดนอยในบริเวณตําแหนงอ่ืน ๆ คือ ขอเทาและเทาคิดเปนรอยละ 13 เขา
คิดเปนรอยละ 12 สะโพกคิดเปนรอยละ 6 และศอกคิดเปนรอยละ 5 โดยโรคทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อเปนโรคท่ีเก่ียวของกับการทํางาน มีผลสํารวจพนักงานออฟฟศท่ีปฏิบัติงานในสํานักพิมพแหงหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400  คน  พบวา รอยละ 60 มีภาวะดังกลาว  อาการสําคัญท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
ปวดบา ปวดหลัง  ปวดกลามเนื้อท่ีตนคอ  สะบัก  รองลงมาคืออาการไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรัง  มี
ความเครียด  ทําใหนอนไมหลับ และอาการมือชา  เอ็นอักเสบ  นิ้วล็อค การอักเสบของปลอกหุมเอ็นขอมือ  
เสนเอ็นนิ้วมืออักเสบ ประชาชนคนไทยท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานตางๆท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
มีการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอรท้ังชนิดตั้งโตะและพกพา   ผูทํางานตองนั่งทํางานอยูกับท่ีเปน
เวลานาน  รางกายมีการเคลื่อนไหวนอย  สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดอาการกลามเนื้ออักเสบและปวดเม่ือยตาม
อวัยวะตางๆ  ออฟฟศ ซินโดรม ( Office syndrome)  เปนกลุมอาการท่ีพบมากข้ึนในผู ท่ี ทํางานใน
สํานักงาน  บางรายท่ีมีอาการหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนอยูแลว  หากทํางานในอิริยาบถท่ีผิดซํ้าอีก จะทํา
ใหมีอาการรุนแรงมากข้ึน       

   กลุมอาการปวดตึงกลามเนื้อและเยื่อพังผืด หรือ Myofascial pain syndrome ( MPs ) หรือ
ออฟฟศ ซินโดรม ( Office syndrome) เปนอาการท่ีเกิดไดกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยทํางาน สาเหตุ
สวนใหญมาจากทาทางหรือลักษณะในการทํางานท่ีไมเหมาะสมและทําตอเนื่องเปนเวลานานๆ   โดยขาด
การผอนคลายหรือยืดกลามเนื้อเพ่ือลดความตึงเครียดโรคท่ีถูกจัดอยูในกลุมของโรคออฟฟศ ซินโดรม        
( office syndrome ) ไดแก โรคกระเพาะ ปสสาวะอักเสบ ตอหินหรือโรคทางจักษุอ่ืน ๆ โรคนอนไมหลับ 
โรคกรดไหลยอน โรคปวดศีรษะ ไมเกรน โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคอวน เปนตน ซ่ึง 
Myofascial pain syndrome ( MPs )  เปนโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อซ่ึงจัดอยูในกลุมอาการ
ออฟฟศ ซินโดรมดวย  การบําบัดรักษาอาการปวดตึงกลามเนื้อ  สามารถทําไดหลายวิธี  เชนเปลี่ยน
อิริยาบถในการทํางาน ไมนั่งหลังงอ ลุกยืนยืดเสนสาย หากมีอาการรุนแรงและเรื้อรัง ตองปรึกษาแพทยเพ่ือ
รับการบําบัด  การบําบัดรักษามีหลายวิธีเชนการบําบัดดวยยา ( Drug therapy ) การทํากายภาพบําบัด    
( Physical  therapy ) การฝกโยคะ ( Yoga ) การกระตุนชั้นของผิวหนัง ( Cutaneous  stimulation ) 
การใชแรงกด  ( pressure ) การนวด ( Massage ) การใชแรงสั่นสะเทือน ( Vibration ) การใชความเย็น  
( Cold ) การใชสปานวดผอนคลายกลามเนื้อและสูดดมน้ํามันหอมระเหยใหกลามเนื้อผอนคลาย              
( Spa therapy ) และการฝงเข็ม ( Acupuncture ) เพ่ือการรักษาและบรรเทาอาการปวดเปนตน                               
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       ศูนยการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานบริการสุขภาพท่ีเปดใหบริการดานการแพทยทางเลือกและ
การแพทยผสมผสาน  มีพันธกิจและบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

พันธกิจ 

1. จัดใหมีการบริการท่ีไดมาตรฐานดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน ดวยศาสตรท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

2.  เปนแหลงเก็บขอมูลการวิจัยทางคลินิก (Clinical Reserch) ดานการแพทยทางเลือกและ  
     การแพทยผสมผสาน 
3.  เปนแหลงฝกอบรมและเรียนรูงานบริการ ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และ 

   ฟนฟูสุขภาพ ดวยการแพทยทางเลือก 
4.  เปนท่ีศึกษาดูงานและท่ีปรึกษาดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสานแกบุคลากร 

ทางการแพทยและสาธารณสุข    และองคกรตางๆ 
 
บทบาทหนาท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทางคลินิกดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน 
2. เปนตนแบบของหนวยบริการสุขภาพดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน 
3. เปนท่ีฝกอบรมบุคลากรสุขภาพดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน 
4. ใหบริการ ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ      

       ศูนยการแพทยทางเลือก  กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข ไดเปดใหบริการแกประชาชนตามบทบาทหนาท่ีดังกลาว โดยใหบริการ
ฝงเข็ม  การบําบัดแบบโฮมีโอพาธีร   ปรับสมดุลโครงสรางรางกาย  คลินิกเวชศาสตรชะลอวัย  คีโตเจนิก 
ไดเอต และศาสตรการแพทยทางเลือกอ่ืนๆตามความเชี่ยวชาญของแพทย  ท้ังนี้เพ่ือมุงหวังใหการแพทย
ทางเลือกไดรับการรับรองและพัฒนาเขาสูสถานบริการอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและได
มาตรฐาน  

       จากสถิติงานบริการผูปวยนอกศูนยการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก พบวา มีผู
เขารับบริการฝงเข็มรักษาโรคและอาการตางๆเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุมอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง  บริเวณ
หลัง  บา ไหล สะบัก แขนและตนคอเปนตน  สวนใหญมีสาเหตุจากการทํางานหรือใชกลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆ
เปนเวลานาน   จนทําใหมีอาการปวดแบบเรื้อรัง  กองการแพทยทางเลือกตระหนักในปญหาสุขภาพ
ดังกลาวของผูปวย  จึงตองการทราบประสิทธิผลของการฝงเข็มในการรักษาผูปวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อ
เรื้อรังท่ีมารับการฝงเข็มอยางตอเนื่องและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําไปวางแผนปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลดานการแพทยทางเลือกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 

 



5 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

                1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อในผูปวยกลุมอาการ
ออฟฟศ ซินโดรม ( Office syndrome) 
                2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล ผูปวยนอกกองการแพทยทางเลือก  

ตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

            1.  ตัวแปรอิสระ  ( Indepandent  Variables ) ไดแก  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  
สถานภาพสมรส   รายไดเฉลี่ยตอเดือน   สิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาล    
      2.  ตัวแปรตาม  ( depandent  Variables )   อาการปวดท่ีนํามา  สาเหตุของอาการปวด  
ระยะเวลาท่ีมีอาการปวด  การฝงเข็มลดอาการปวด  การวัดระดับความเจ็บปวดกอนและหลังการฝงเข็ม   
      3.  ความพึงพอใจตอบริการทางการพยาบาลและใหคําปรึกษา  การสงเสริมสุขภาพโดยการให
ความรูและการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการกลับเปนซํ้าของโรค  และการวัดความพึงพอใจดานอ่ืนๆ  

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

               การวิจัยครั้งนี้ ไดใชแนวคิดเก่ียวกับการรักษาดวยการฝงเข็ม ( Acupuncture ) รวมกับการ
พยาบาลสงเสริมสุขภาพใหความรูแกไขปรับปรุงอิริยาบถท่ีเปนสาเหตุของการปวดเชน ปรับบุคลิก ทาทาง 
การนั่ง ยืน การยืดเหยียดกลามเนื้อเพ่ือผอนคลายและลดอาการปวด   การฝงเข็ม เปนบริการการแพทย
แผนจีน ท่ีสืบทอดกันมานานกวา 2,000 ป  เปนการแพทยทางเลือกแขนงหนึ่งท่ีประชาชนใหความนิยม รับ
บริการรักษาเปนการแพทยเสริม ชวยบําบัดโรคหรืออาการตางๆ  โดยเฉพาะอาการปวด และตองการลด
การกินยาแกปวดหรือตานอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ซ่ึงมีผลขางเคียงตอรางกาย  

           หัตถการฝงเข็มคือการแทงเข็มลงไปตรงจุดตางๆ ตามรางกายซ่ึงเปนเสนลมปราณของชี่และ
เลือดซ่ึงแผกระจายครอบคลุมทุกสวนของรางกาย เนื่องจากศาสตรการแพทยแผนจีนเชื่อวา เม่ือทางเดิน
ของเลือดและลมปราณทํางานสอดคลองกันดี รางกายก็จะสมดุลแข็งแรง แตหากลมปราณและเลือด
ไหลเวียนติดขัด รางกายจะขาดสมดุล ทําใหมีอาการไมสบายหรือเจ็บปวยข้ึน การใชเข็มฝงลงไปท่ีความลึก
ในระดับพอดี จะสามารถกระตุนลมปราณใหเลือดไหลเวียนไดอยางไมติดขัด  อวัยวะท่ีทํางานติดขัดก็
สามารถฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติ และบรรเทาอาการเจ็บปวดได 

  การปรับอิริยาบถและการบริหารรางกายแบบโยคะคือการนําศาสตรโยคะมาประยุกตใชให
เหมาะสมกับการแกไขปญหาสุขภาพในปจจุบันสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน ผูชอบนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอร ผูใชโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมท่ีใชกลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆ เปนเวลานานเชนกม กํา จับ ยืน 
เดิน เปนตน ทําใหมีอาการเกร็งปวดตึงกลามเนื้อในสวนนั้น     อาการท่ีปรากฏคือปวด ( Pain ) บริเวณ
กลามเนื้อมัดตางๆเชนบา สะบัก หลัง แขน เอว  คอ  ปวดตึงข้ึนศีรษะ  ขอมือ นิ้วมือหรือมีอาการอ่ืนๆรวม
ดวยเชนปวดตึงใบหนา  ศีรษะ  สายตาพรามัว เปนตน 

                    การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการ
ปวดกลามเนื้อในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม ( Office syndrome) หรือกลุมอาการปวดตึง
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กลามเนื้อและเยื่อพังผืด ( Myofascial pain syndrome : MPs )    โดยมีความเชื่อวาการฝงเข็มจะชวยลด
อาการปวด  และการใหความรู คําปรึกษาแนะนําการปรับอิริยาบถรวมกับการบริหารรางกายแบบโยคะ จะ
ชวยบรรเทาอาการปวดตึงกลามเนื้อและปองกันการกลับเปนซํ้าได 

สถานท่ีศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย 

        สถานท่ี    แผนกผูปวยนอกศูนยการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก     กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

                 ระยะเวลาศึกษาวิจัย   ปงบประมาณ   2562 ( ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 )             

นิยามศัพท  

                        สุขภาพ  ( Health ) หมายถึง  ความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย  จิตใจและทางสังคม  ซ่ึง

กําหนดโดยองคการอนามัยโลก  ความหมายของสุขภาพเชนนี้จะกวางและครอบคลุมไปทุกสวนของชีวิตเรา  

ไมใชแคไมมีโรคภัยไขเจ็บหรือความพิการเทานั้น   

       องครวม  (  Holistic ) หมายถึง  องคประกอบทางดานรางกาย  จิตใจ ปญญา สังคมและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีความเชื่อมโยงกันไมอาจแยกสวนจากกันได    

       การแพทยทางเลือก ( Alternative Medicine ) หมายถึง  ศาสตรเพ่ือการวินิจฉัย รักษาและ

ปองกันโรค นอกเหนือจากศาสตร การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย และการแพทยพ้ืนบานไทย 

       การแพทยแบบผสมผสาน (  Complementary Medicine )   หมายถึง   การดูแลสุขภาพ

รวมกันหลายวิธีการ   ท้ังการแพทยแผนปจจุบัน  การแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบานและการแพทย

ทางเลือกอ่ืนๆ            

      กลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม ( Office Syndrome ) หรืออาการปวดตึงกลามเนื้อและเย่ือ

พังผืด ( Myofascial pain syndrome : MPs )  หมายถึง  กลุมอาการท่ีเกิดจากระบบตางๆในรางกาย 

เชนระบบกลามเนื้อและโครงสราง  ระบบสายตาและการมองเห็น  ระบบการยอยอาหารและการดูดซึม  

ระบบฮอรโมน  หรือระบบหัวใจและหลอดเลือดทํางานผิดปกติจากการมีพฤติกรรมท่ีอยูกับท่ีหรือใช

กลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆเปนเวลานาน  

                          อาการปวดเรื้อรัง ( Chronic Pain ) หมายถึง  อาการปวดท่ีดําเนินอยางตอเนื่องหรือเกิดซํ้า

อยางสมํ่าเสมอเปนเวลามากกวา 3 เดือน     

           การฝงเข็ม ( Acupuncture ) หมายถึง   การแทงเข็มลงไปบนจุดฝงเข็มตามรางกาย ซ่ึงอยู

บนเสนลมปราณ โดยใชหลักการรักษาของแพทยแผนจีน เพ่ือเปนการปรับดุลยภาพรางกาย 
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             โยคะ  ( Yoga ) หมายถึง  การดับการเปลี่ยนแปลงของจิต ปรัชญาโยคะเชื่อวา  จิตโดยสภาพ

มีปกติดิ้นรน  กวัดแกวง หามไดยาก รักษาใหอยูกับท่ีไดยาก  มีปกติหงุดหงิดและมักจะฟุงซานไปตาม

อํานาจของกิเลสตัณหา  วิธีการท่ีจะดับอาการเหลานี้ของจิตจะตองปฏิบัติตามแนวทางของโยคะ    

       ผูบําบัดรักษา ( The therapist and doctor ) หมายถึง  แพทยแผนปจจบุันผูผานการอบรม

การฝงเข็มและมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแพทยฝงเข็มจากหนวยงานท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง     

           การพยาบาล ( nursing care ) หมายถึง การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการดูแลและการ

ชวยเหลือเม่ือเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ       

                         การใหคาํปรึกษาทางสุขภาพ ( Health Counseling Services ) หมายถึง  กระบวนการของ

สัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพ่ือการชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพ

ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ 

       ผูใหบริการสุขภาพ ( Health Care  Provider ) หมายถึง  บุคลากรดานสุขภาพในสถาน

บริการท้ังภาครัฐและเอกชน  ท่ีใหบริการดานสุขภาพซ่ึงมาจากหลากหลายวิชาชีพ  เชน แพทย  พยาบาล  

นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา  นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ  

       ผูรับบริการ ( Client )  หมายถึง  ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมาใชบริการฝงเข็ม

รักษาอาการเจ็บปวดหรืออาการปวดตึงกลามเนื้อตั้งแตบริเวณหลังข้ึนไป  

       ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หมายถึง  ผลท่ีไดรับ  ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการฝงเข็ม  

        ความพึงพอใจ  ( Satisfaction ) หมายถึง ความรูสึกชอบ ชอบใจ  พึงใจ จุใจ สมใจหรือสม

ปรารถนา เปนระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

        ผูปวยนอก ( Out Patient Department )  หมายถึง  ผูรับบริการท่ีมาใชบริการในศูนย

การแพทยทางเลือก ในวันและเวลาราชการ โดยผูรับบริการไดรับการตรวจรักษาเสร็จสิ้นภายในวันนั้น  

        คุณภาพบริการ ( Service Quality ) หมายถึง การท่ีผูรับบริการ ไดรับการตรวจวินิจฉัยอยาง

ละเอียด การไดรับการรักษาพยาบาลเปนอยางดี มีการตอบขอซักถามหรือขอสงสัยจนเขา พอใจ รวมท้ังการ

ทุเลาหรือหายจากการเจ็บปวยหลังจากไดรับบริการ  

         ความเช่ือม่ันในคุณภาพบริการ ( Confidence ) หมายถึง ความสามารถในการสรางความ

เชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชการติดตอสื่อสารท่ี

มีประสิทธิภาพและใหความม่ันใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการท่ีดีท่ีสุด 
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         ทัศนคติ ( Attitude ) หมายถึง   แนวความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือ

สถานการณใดสถานการณหนึ่ง     

         เจตคติ (Attitude )หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคล ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ

ตางๆ ความรูสึกหรือทาทีจะเปนไปในทํานองท่ีพึงใจหรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

สรุปกรอบแนวคิด 

 

 

ประสิทธิผล  

อาการปวดลดลง 

สุขสบายข้ึน 

ปจจัยสวนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพสมรส 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-ภูมิลําเนา 
-รายไดเฉลี่ย 
-ลักษณะงาน 
-การออกกําลังกาย 
-ขอมูลเก่ียวกับโรค
และความเจ็บปวย 

         ความพึงพอใจ                         
1. ดานบริการรักษาพยาบาล 
หัตถการฝงเข็ม       
2. ดานสงเสริมสุขภาพ ปรับทาทาง 
และกายบริหารแบบโยคะ 
3. ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ                     
4. ดานการใหขอมูลขาวสาร 
5. ดานสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ                         
6. ดานความปลอดภัยและคาใชจาย 

ประสิทธิผลของการฝงเข็ม
เพ่ือลดอาการปวดและ
ความพึงพอใจตอบริการ 
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                                               บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยนี้   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนําความรู
มาใชเปนกรอบแนวคิด และแนวทางในการดําเนินการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            1.  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล         
  2.  ทฤษฎีความพึงพอใจและการใหบริการ       
  3.  ออฟฟศ ซินโดรม 
           4.  กลุมอาการปวดตึงกลามเนื้อและเยื่อพังผืด                              
  5.  การพยาบาลกับการประเมินความปวด                 
  6.  การฝงเข็ม            
  7.  โยคะกับการบริหารรางกายเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อ     
  8.  สภาพของพ้ืนท่ีศึกษา          
  9.  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล         
 ความหมาย          
 ประสิทธิผล  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง 
ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน   นอกจากนี้ไดมีผูใหคํานิยามคําวา  “ประสิทธิผล” ในความหมายท่ีหลากหลาย
ดังนี้            
  เดวิด เจ  ลอวเลส  ( David   J.  Lawless, 1964 : 8 ) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา  
หมายถึง  เกณฑวัดท่ีใชสําหรับวัดประสงคตามเปาหมายท่ีไดตั้งไววา  เม่ือปฏิบัติแลวสามารถบรรลุตามท่ี
องคกรไดตั้งไวหรือไม                    
ธงชัย  สันติวงษและชัยยศ  สันติวงศ ( 2533 : หนา 314 )  ใหความเห็นวา  ประสิทธิผลขององคกรจะมีข้ึน
ได ยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวา  องคกรสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว  การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีกอใหเกิดผลไดสูงสุด  โดยไดผลผลิตท่ี
มีมูลคาสูงกวามูลคาของทรัพยากรท่ีใชไป       

          ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2526 : 22 ) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว          
 เอมิทาย  เอทซิโอนี ( Amitai Etzioni : 1964 : 8 )  ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคกร
วา หมายถึง  ขนาดของความสามารถขององคกรในการท่ีจะสามารถทํางานบรรลุเปาหมายตางๆท่ีกําหนดไว 
  วีระพล  สุวรรณนันต ( 2524 : 67 ) กลาววา  ประสิทธิผลคือ ระดับ ( Degree ) ของการบรรลุ
ความมุงหมายของโครงการโดยท่ีความมุงหมาย หมายถึงวัตถุประสงคของโครงการท่ีมีคุณสมบัติคือ 
        1.   เปนลายลักษณอักษร                                                                              
                 2.   งายแกการเขาใจและชัดเจน                                          
        3.   ทาทายผูดําเนินงาน       
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        4.   สามารถทําใหสําเร็จได        
        5.   สามารถวัดได        
         สมพงษ  เกษมสิน ( 2514 : 31 )  ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา เปนการพิจารณาผล
ของการทํางานท่ีสําเร็จลุลวงดังประสงคหรือท่ีคาดหวังไวเปนหลัก  และความสําเร็จของงานอยางมี
ประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีประหยัดหรือมีประสิทธิภาพได  เพราะประสิทธิภาพเปนเรื่อง
ของการทํางานใหไดผลสูงสุด   สวนประสิทธิผลเปนเรื่องของการนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวังไวมา
พิจารณา           
         จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ  ( 2529 : 254 )  กลาววา ประสิทธิผลคือ  การพิจารณาวาผลงาน
ของนโยบายนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร  ประสิทธิผลเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการใชหลักเหตุผล
ทางวิชาการ  ( Technical  Rationality )         
         ธงชัย  สันติวงศและชัยยศ  สันติวงศ ( 2533 : 314 ) มีความเห็นวา  ประสิทธิผลของ
องคกร จะมีข้ึนไดยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวา องคกรสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผล
สําเร็จตามเปาท่ีตั้งใจไว  การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีกอใหเกิดผลไดสูงสุด  โดยได
ผลผลิตท่ีมีมูลคาสูงกวามูลคาของทรัพยากรท่ีใชไป       
         ชัยนาท  จิตตวัฒนะ  ( 2540 : 9 ) ไดสรุปเรียบเรียงไววา ประสิทธิผลหมายถึง  ผลลัพธท่ี
แผนงาน  การบริการ  สถาบัน หรอืกิจกรรมสนับสนนุตางๆท่ีมุงลดปญหาสาธารณสุข หรือแกไขสถานะ
สุขภาพตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยท่ัวไปแลวการบรรลุเปาหมายท่ีวางไวควรวัดในเชิงปริมาณ  แตในบาง
กรณีหากไมสามารถกระทําได ก็อาจทําการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ เชนกรณีการวิเคราะหความสําเร็จใน
ดานความเหมาะสมสอดคลองหรือประโยชนของโครงการเปนตน       
         ประสิทธิผล ยังเปนมิติหนึ่งของการใหการดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพดวย ดังท่ี Canadian  
Council on  Health Service  Accreditation ( สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล )          
( 2541 : 10 )  ไดกลาววามิติคุณภาพประกอบดวย       
  1. Competency คือ ความรูและทักษะของผูใหบริการ ซ่ึงเหมาะสมกับภารกิจการดูแล
ผูปวยและมีระบบการประเมินอยางสมํ่าเสมอ       
  2. Acceptability คือ  การท่ีกิจกรรมตางๆ นั้นตอบสนองความตองการ ( Need ) และ
ความคาดหวัง (  Expectation ) ของผูปวย  ครอบครัว  ผูใหบริการ  และผูจายเงิน   
  3. Effectiveness  คือ ผลของการรักษาหรือบริการนั้น ทําใหเพ่ิมอัตรารอดหรือ เพ่ิม
คุณภาพชีวิต  

                 4. Appropriateness  คือ การใหบริการท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมีน้ําหนักความนาเชื่อถือสูง      
        5.  Efficiency  คือ  การใชทรัพยากร ( เวลา  การทดสอบ  เครื่องมือ  สถานท่ี ) ท่ีนอยท่ีสุด  
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตองการ         
        6.  Accessibility  คือ การใหบริการในสถานท่ีท่ีถูกตองและในเวลาท่ีเหมาะสม  
        7.  Safety  คือ  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงตางๆ  ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและมีการอธิบาย
โอกาสแกผูปวยและครอบครัว          
       จากแนวคิด ทฤษฎีของประสิทธิผลดังกลาวขางตน  สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง เกณฑ
หรือเง่ือนไขท่ีบุคคลหรือองคกรใชสําหรับวัดผลสําเร็จ หรือผลท่ีเกิดข้ึนวาสามารถบรรลุตามความคาดหวัง
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หรือเปาหมายท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด  ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ ดําเนินการวิจัยโดยวัดประสิทธิผลของการ
ฝงเข็มตอการรักษาอาการปวดกลามเนื้อจากกลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม   โดยใชวิธีการวัดประสิทธิผลของ
การฝงเข็มโดยแพทยแผนปจจุบัน ท่ีผานการอบรมฝงเข็มจากสถาบันท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

2. ทฤษฎีความพึงพอใจและการใหบริการ   

 ความหมาย          
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2537 : 659, อางถึงใน อนงค เอ้ือวัฒนา 2542 : 36 )   
ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง ชอบ ชอบใจ พึงใจ สมใจ จุใจ    
   คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยท่ัวๆไปวา  
ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

            วรูม ( Vroom, W.H. 1964 : 99 ) กลาววา เจตคติ  ( Attitude )  และความพึงพอใจ               
( Satisfied ) นั้นสามารถท่ีจะใชแทนกันได เพราะท้ังสองคําหมายถึง ผลของการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมใน
สิ่งนั้น  โดยเจตคติดานบวกจะแสดงถึงสภาพความพึงพอใจ  และทัศนคติดานลบจะแสดงถึงสภาพความไม
พอใจในสิ่งนั้น           
   โวลแมน ( Wolman, B.B., 1973 : 384 ) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก( Feeling ) 
มีความสุขเม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ( Goals ) ความตองการ ( Wants ) หรือแรงจูงใจ       
(  Motivation )  
            หลุย  จําปาเทศ ( 2533 : 8 ) กลาวา ความพึงพอใจหมายถึง  ความตองการ ( need )  ไดบรรลุ
เปาหมาย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตไดจากสายตา  คําพูด  และการแสดงออก ความ
พึงพอใจจะลดความเครียดท่ีมีอยู  แตถาเม่ือใดความพึงพอใจนั้นไมสามารถบรรลุได ความพึงพอใจท่ีมีอยูก็
ไมมีการลดเวลาท่ีนานออกไป อาจทําใหความเครียดนั้นเพ่ิมข้ึนไดเสมอ หรือเรียกวา อารมณสะสม และใน
มุมตรงกันขามในหลายๆคน ความตองการ วุฒิภาวะ จะเปนตัวชวยลดความเครียดไดเชนกัน ท้ังๆท่ีเวลา
ผานไป จะเห็นไดวาเม่ือคนบรรลุความตองการแลวความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แตนั่นมิไดหมายความวาเขา
จะพอใจตลอดไป  เม่ือเวลาผานไปสักระยะหนึ่ง ความพึงพอใจนั่นก็จะลดลงหรือหมดความหมายไปในท่ีสุด 

    วาร  และคณะ ( Ware, et al., 1978 ) อางในกาญจนา เหลืองอุบลม 2536 : 25-35 )    ได
อธิบายถึงความพึงพอใจของผูปวย วามีรูปแบบตางๆท่ีนําไปสูความพึงพอใจได 8 ทิศทางดังนี้  
           1. มีศิลปะของการดูแล                                                                                                       
  2.  มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล                                                                   
  3.  มีการใหความสะดวกสบาย                                                                                             
  4.  มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานท่ีใหการดูแลท่ีดี                                                         
  5.  ไมมีปญหาการเงิน ซ่ึงเปนความสามารถในการใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาล                                 
           6.  มีความสามารถและความพรอมของผูใหบริการ                                                              
  7.  มีความตอเนื่องในการดูแลรักษา ใหความสมํ่าเสมอในการดูแล                                       
  8.  มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธของการดูแลท่ีดี   ซ่ึงหมายถึงคุณภาพของการใหบริการ
แกผูปวย      
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        ทฤษฎีความพึงพอใจของเชลเลย ( Shellery, 1975 : 252-268 ) วาดวยความรูสึกสองแบบ
ของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ ซ่ึงเปนความรูสึกทุกชนิดของมนุษย ความรูสึก
ทางบวกคือ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข สวนความรูสึกทางลบ คือความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลว
ทําใหไมสบายใจ  ความรูสึกทางบวก  ทางลบ และความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน  ระบบ
ความสัมพันธของความรูท้ังสามเรียกวา ระบบความพอใจ 

     ทฤษฎีของมาสโลว ( Maslow, A.H., 1970 : 24-25 ) ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับความตองการ
และความพึงพอใจของมนุษยตามทฤษฎีแรงจูงใจ ( Motivation  theory)  วามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความ
ตองการอยูเสมอ  และเปนการยากท่ีมนุษยจะมีความพึงพอใจสูงสุด  ท้ังนี้เพราะในธรรมชาติของมนุษยนั้น 
เม่ือความปรารถนาอยางหนึ่ง ไดรับการตอบสนองจนเปนท่ีพอใจแลว ก็จะมีความปรารถนาอยางอ่ืนเขามา
แทนท่ี และจะเปนเชนนี้เรื่อยไป ลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษยก็คือ การทํากิจกรรมตางๆเพ่ือใหไดมาในสิ่ง
ท่ีปรารถนา นั่นคือ เม่ือใดมีความปรารถนาเกิดข้ึน ก็จะมีแรงขับ และการกระทําก็จะปลุกเราแลวก็จะเกิด
ความความพึงพอใจข้ึนจากการท่ีไดบรรลุวัตถุประสงคตามความปรารถนา ซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ
ของบุคคลท่ีปรากฏนั้น    มักจะข้ึนอยูกับความตองการหรือความปรารถนาข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และเพ่ิม
ความตองการจากระดับต่ําสูระดับสูงข้ึนไปตามลําดับดังนี้    

               1. ความตองการดานรางกายเพ่ือความอยูรอดของมนุษยเชน  อากาศ น้ํา  อาหาร  
      2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต      
      3. ความตองการความรักและความรูสึกเปนเจาของ     
      4. ความตองการความรูสึกมีคุณคาและการไดรับการยอมรับนับถือ   
      5. ความตองการความสําเร็จและความรูสึกสมบูรณในชีวิต 

               ความพึงพอใจของผูรับบริการ  เปนสิ่งท่ีบุคคลมีการประเมินผลการใหบริการทางสุขภาพใน
รูปแบบตางๆท่ีออกมาในทางบวกและทางลบ  ความพึงพอใจถือไดวาเปนเกณฑอยางหนึ่งท่ีใชวัดคุณภาพ
ของการใหบริการ  ซ่ึงพาราสุรามาน , เซทามลและเบอรรี ( Parasuramaan, A., Zeithaml, V.A.,& 
Berry, L,L., 1985 : 41- 50 ) ไดทําการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพบริการและ
ระเบียบวิธีสําหรับการวัดการรับรูคุณภาพบริการของผูรับบริการ โดยใชตัวแปรการรับรูคุณภาพบริการ 10 
ประการ และหนึ่งในบริการนั้นคือ ความสุภาพออนโยน  มีอัธยาศัยไมตรี  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการ
ใหบริการจะตองมีความสุภาพ มีความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ  รวมท้ังการมีกิริยามารยาท 
การแตงกายสุภาพ ใชวาจาท่ีเหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี 

       จิรุตม ศรีรัตนบัลล ( 2537: 171-178 ) กลาววา องคประกอบของความตองการของผูมารับ
บริการ  มีดังตอไปนี้ 

                   1.   บริการหลักท่ีตองการจริงๆ ( Core  services ) หมายถึง บริการท่ีผูมารับบริการ
ตองการมากจนกระท่ังกอใหเกิดการตัดสินใจมารับบริการครั้งนั้นๆ 
                   2.  บริการท่ีเก่ียวของ ( Peripheral services ) หมายถึง บริการท่ีไมใชบริการหลักท่ี
ตองการจริงๆ แตเปนบริการอ่ืนท่ีผูใหบริการสามารถใหรวมกับบริการหลัก ซ่ึงจะมีสวนชวยสงเสริมคุณภาพ
บริการได แบงเปน 
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                         2.1 บริการท่ีคาดหวังวาจะไดรับ หมายถึง บริการขางเคียงท่ีเก่ียวเนื่องกับบริการหลัก
ท่ีตองการจริงๆ ซ่ึงผูรับบริการคาดหวังลวงหนาวาจะไดรับจากผูใหบริการตามท่ีคาดหวังไว ทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประเมินวาบริการท่ีไดรับนั้นมีคุณภาพ หากไมไดรับบริการดังคาดหวัง 
ความพึงพอใจยอมนอยลง 

                        2.2 บริการท่ีอยูนอกเหนือความคาดหมาย หมายถึง บริการท่ีผูรับบริการอยากจะไดรับ 
แตไมไดคาดหวังวาจะไดรับจากผูใหบริการ เชนผูปวยท่ีมารับบริการท่ีสถานบริการของรัฐ อาจคาดวา
จะตองนั่งรอเปนเวลานาน แตการไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ทําใหผูรับบริการเกิดความปติยินดี อันเปน
ความรูสึกท่ียิ่งกวาความพอใจ สงผลใหประเมินวาบริการท่ีไดรับมีคุณภาพเยี่ยม ซ่ึงแมผูรับบริการจะไดรับ
บริการเหมือนๆกับบุคคลอ่ืนก็ตาม 

     วิลสัน ( Wilson อางในนารีรัตน วงศสุนทร , 2543 ) ในเรื่องเพศกับความพึงพอใจจากการ
ปรึกษาแพทยพบวา เพศหญิงมีการไปปรึกษาแพทยเก่ียวกับสุขภาพของตนเองมากกวาผูชาย เนื่องจาก
ผูหญิงมีเวลาเสาะแสวงหาการรักษาพยาบาลไดมากกวาและสะดวกกวาเพศชาย มีความคุนเคยกับ
กฎระเบียบข้ันตอนตางๆของโรงพยาบาล อาจทําใหผูปวยเพศหญิงมีความพึงพอใจตอบริการทางการแพทย
มากวาเพศชาย นอกจากนี้ จากการศึกษาของ ฮัลกาและคณะ ( Hulka,et.al. ) เก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอบริการทางการแพทยในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนในหมูบาน จํานวน 1,713  ราย พบวา ผูปวยเพศหญิงจะมีความ
พึงพอใจตอบริการทางการแพทยมากกวาเพศชาย 

      แอ็บแดลลาร และลีไวน ( อางในนารีรัตน วงศสุนทร, 2543 ) ไดสรางเครื่องมือวัดความพึง
พอใจของผูปวยตอพยาบาล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังโรงพยาบาลตางๆจํานวน 40 แหง ใน
สหรัฐอเมริกา ไดรวบรวมขอมูลผูปวย 8,000 ราย และเจาหนาท่ีพยาบาลจํานวน 12,000 ราย จาก
การศึกษาพบวา ผูปวยท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความพึงพอใจตอบริการพยาบาลมากกวาผูปวยท่ีมีอายุนอย 

      ปรีชา หนูทิมและคณะ ( 2546 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานการนวดท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ความพึงพอใจเก่ียวกับ
การรักษาของผูเขามารับบริการ ในดานคุณภาพบริการ ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานการให
ขอมูลขาวสาร   ดานสถานท่ี อุปกรณเครื่องมือ และดานคาใชจายตอบริการดวยวิธีนวดรักษา  สวนมากจะ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก 

สรุป 

               ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกมีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและความ
ตองการ  พฤติกรรมท่ีแสดงออกก็จะมีความสุข สวนความพึงพอใจของผูรับบริการตอบริการนั้น หมายถึง 
ความรูสึกท่ีบุคคลประเมินผลการใหบริการทางสุขภาพในรูปแบบตางๆท่ีออกมาท้ังทางบวกและทางลบ โดย
ท่ีมีองคประกอบความตองการของผูรับบริการ ไดแก บริการหลักท่ีตองการจริงๆ และบริการตางๆท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงรูปแบบท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการหรือ ผูปวยคือ ตองมีศิลปะของการดูแล 
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน ความสามารถและความพรอมของผูใหบริการ ความสะดวกสบาย สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพของสถานท่ีดี  ไมมีปญหาการเงิน มีความตอเนื่องสมํ่าเสมอในการดูแลรักษา และคุณภาพการ
ใหบริการ 

ปจจัยพ้ืนฐานในการประเมินความพึงพอใจบริการรักษาพยาบาล 
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       อเดยและแอนเดอรสัน ( Aday  and Andersen 1975 : 4-11 และ 52-80 ) เปนนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร  ไดใหความหมายของคําวาความพึงพอใจคือความรูสึกหรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ
เจตคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณท่ีผูรับบริการเขาไปในสถานท่ีนั้นๆ เปนไปตามความคาดหวังของผูมา
รับบริการมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยท่ีแตกตางกัน  และทานไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเม่ือป ค.ศ.1975 โดยสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
ศูนยบริการทางสุขภาพจํานวน 4,966 รายพบวา เรื่องท่ีประชาชนไมพอใจมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการ
รับบริการและคาใชจายในการรับบริการ และป ค.ศ. 1971 ไดชี้ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูมา
รับบริการในการรักษาพยาบาล และความรูสึกท่ีผูปวยไดรับจากการบริการเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งท่ีจะชวย
ประเมินระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขวาไดมีการเขาถึงประชาชนมากนอยเพียงใด โดยแบง
ความพึงพอใจออกเปน 6 ประเภท  คือ 

             1. ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับบริการ ( Convenience ) ซ่ึงแบงออกเปน 

                1.1   การใชเวลารอคอยในสถานบริการ ( Office waiting time )      
     1.2   การไดรับการดูแลเม่ือมีความตองการ ( Availability  or Care when need )                                         
            1.3   ความสะดวกสบายท่ีไดรับในสถานบริการ ( Base  of getting to care ) 

        2. ความพึงพอใจตอการประสานบริการ ( Coordinating ) 

             2.1  การไดรับบริการทุกประเภทในสถานท่ีหนึ่ง ( Gettingall needs all one place )
   2.2  แพทย พยาบาล ไดใหความสนใจสุขภาพท้ังหมดของผูปวย ไดแกดานรางกายและ
จิตใจ ( Mind and body )  

        3. ความพึงพอใจตออัธยาศัยของผูใหบริการ (facilitator ) ไดแก 

           3.1  การแสดงอัธยาศัยกิริยาทาทางท่ีดี เปนกันเองของผูใหบริการและแสดงความสนใจ 
หวงใยตอผูปวย 

             4. ความพึงพอใจตอขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ( Media and information )  
  4.1  การใหขอมูลเก่ียวกับสาเหตุของการเจ็บปวย (Information  about what was 
wrong )            
           4.2  ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลแกผูปวย (Information  about treatment ) เชน
การปฏิบัติตนตางๆ เปนตน 

        5. ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ ( Quality of care ) ไดแก 

       คุณภาพของการดูแลท้ังหมดท่ีผูปวยไดรับ ในความคิดของผูปวยตอการใหบริการของ
โรงพยาบาลหรือหนวยบริการนั้นๆ 

        6. ความพึงพอใจตอคาใชจาย ( Out of packet Cost )  ไดแก 

       คาใชจายตางๆ ท่ีผูรับบริการจายไปกับการรักษาพยาบาล 

สรุป 

     จากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกมีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและความตองการ พฤติกรรมท่ีแสดงออก
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ก็จะมีความสุข สวนความพึงพอใจของผูรับบริการตอบริการนั้น หมายถึงความรูสึกท่ีบุคคลประเมินผลการ
ใหบริการทางสุขภาพในรูปแบบตางๆ ท่ีออกมาท้ังทางบวกและทางลบ โดยมีองคประกอบความตองการ
ของผูรับบริการ ๆไดแก บริการหลักท่ีตองการจริงๆ และบริการท่ีเก่ียวของ เชนขอมูลสุขภาพ การใหการ
พยาบาลหรือการใหคําปรึกษาของพยาบาล จนเกิดความพอใจ สบายใจ ซ่ึงรูปแบบท่ีจะนําไปสูความพึง
พอใจของผูรับบริการหรือผูปวย คือตองมีศิลปะการดูแล สมรรถภาพและความพรอมของผูใหบริการ ความ
สะดวกสบายท่ีไดรับ สิ่งแวดลอมของสถานท่ี  ไมมีปญหาการเงิน มีความตอเนื่องสมํ่าเสมอในการดูแลรักษา 
และคุณภาพและความเชื่อม่ันการใหบริการ  

การวัดความพึงพอใจ    มีหลักเบื้องตน  3  ประการ คือ  

               1. เนื้อหา ( Content ) การวัดตองมีสิ่งเราไปกระตุนใหแสดงกิริยาทาที โดยท่ัวไปไดแกเนื้อหา

ท่ีตองการวัดทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งในขณะนั้น 

     2. ทิศทาง ( Direction ) กําหนดใหมีทิศทางและตอเนื่องกันเปน  ซายไปขวา หรือบวกไปลบ 

ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง          

     3. ความเขม ( Intensity ) คือกิริยาทาที หรือความรูสึกท่ีแสดงออกตอสิ่งนั้น มีปริมาณมาก

นอยหรือมีความเขมสูงหรือต่ํา  ไมวาจะเปนทิศทางใดก็ตามจะมีความรูสึกหรือทาทีรุนแรงมากกวาท่ีมีความ

เขมขนปานกลาง           

    มาตรวัดเจตนคติ ( Attitude scale ) ไดแกมาตรวัดแบบลิเคริต ( likert  scale ) ( บุญธรรม 

กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2531 :75 ) การประเมินคาการวัดเจตคติหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองมี

การแสดงหรือเสนอขอความหลายๆขอความ ใหผูรับการทดสอบ ประเมินคาแตละขอความถือเปน 1 มาตร 

แลวนําคะแนนจากมาตรตางๆ มารวมคะแนนและยึดคะแนนนี้เปนหลักในการตีความเนื่องจากถือวา

ขอความตางๆ จากการวัดเจตคติตอสิ่งนั้นๆควรมีขอความหลายขอความ เพ่ือใหมีความเท่ียงและนาเชื่อถือ

มากข้ึน 

  การใหคะแนน กําหนดใหการแสดงเจตคติในทางบวก เปน 

   เห็นดวยอยางยิ่ง        เทากับ     5    คะแนน    
   เห็นดวย         เทากับ     4    คะแนน    
   ไมแนใจ             เทากับ     3    คะแนน    
   ไมเห็นดวย        เทากับ     2    คะแนน    
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     เทากับ     1    คะแนน                                     

  หากขอความแสดงเจตคติทางลบ  การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน เปน  
  เห็นดวยอยางยิ่ง       เทากับ     1    คะแนน    
  เห็นดวย        เทากับ     2    คะแนน     
  ไมแนใจ                  เทากับ     3    คะแนน    
  ไมเห็นดวย        เทากับ     4    คะแนน    
         ไมเห็นดวยอยางยิ่ง      เทากับ     5    คะแนน            
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                 เม่ือใหผูรับการทดสอบประเมินคาขอความท้ังหมดทีละขอความ แลวนําคะแนนท่ีไดมารวม

เปนคะแนนของความพึงพอใจ  และวัดคาของระดับความพึงพอใจในแตละดานออกมาเปนมากหรือนอย

ตามท่ีผูรับการทดสอบไดทําการประเมินคาไวจากแบบทดสอบท่ีตองการวัดจากการศึกษาคนควา ผูศึกษาได

นําปจจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการฝงเข็ม ในคลินิกบริการศูนย

การแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก มาใชเปนตัวแปรสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ  

     1.  ความพึงพอใจดานบริการรักษาพยาบาล ทําหัตถการฝงเข็ม       

     2.  ความพึงพอใจดานสงเสริมสุขภาพ ปรับทาทาง และกายบริหารแบบโยคะ    

     3.  ความพึงพอใจดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ                       

            4.  ความพึงพอใจดานการใหขอมูลขาวสาร                      

      5.  ความพึงพอใจดานสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ                    

     6.  ความพึงพอใจดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

3. ออฟฟศ ซินโดรม  ( office  Syndrome ) 

      ออฟฟศ ซินโดรม เปนกลุมอาการท่ีเกิดจากระบบตางๆ ในรางกาย เชน ระบบ กลามเนื้อและ
โครงสราง  ระบบสายตาและการมองเห็น  ระบบการยอยอาหารและการดูดซึม  ระบบฮอรโมน  หรือระบบ
หัวใจและหลอดเลือดทํางานผิดปกติ  เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยไมไดสรางมาเพ่ือใหรางกายอยูนิ่งๆ  
ดังนั้นคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีตองนั่งนิ่งๆอยูกับท่ีเปนเวลานานๆ รวมกับการไมไดออกกําลังกายและรับประทาน
อาหารท่ีไมมีประโยชน จึงมีโอกาสเปนออฟฟศ ซินโดรมได 

       ปจจุบันคําวาออฟฟศ ซินโดรม ไมไดเกิดเฉพาะกลุมคนทํางานออฟฟศเทานั้น ยังรวมไปถึง
เด็กๆ ท่ีติดเลนเกมบนคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนตางๆ  ทําใหโครงสรางรางกายไมไดพัฒนาตามวัยอยาง
สมบูรณเหมือนเด็กสมัยกอนท่ีมีกิจกรรมกลางแจงตางๆ เชน  วิ่งเลน เตะฟุตบอล  เลนบาสเก็ตบอล เปนตน
อาการออฟฟศซินโดรมจึงเหมือนภัยมืด ท่ีคอยๆเขามาคุกคามชีวิตโดยไมรูตัว และกลุมท่ีมักพบการอักเสบ
ของกลามเนื้อจากการทํางานอีกกลุมคือกลุมแมบานท่ีทําความสะอาดบาน และอาชีพแมบานรับทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานตางๆ การจับไมกวาดและไมถูพ้ืนอยูในทาเดิมเปนระยะเวลานานๆทําใหเกิดอาการ
นิ้วล็อค นิ้วและขอมือหรือแขนท่ีเกร็งอยูเปนระยะเวลานานๆ ทําใหเกิดการอักเสบของกลามเนื้อและขอตอ
บริเวณนั้นได อาการของโรคมักดําเนินไปอยางชาๆ อยางคอยเปนคอยไป   ควบคูกับรางกายท่ีมีความเสื่อม
เสื่อมสภาพตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  จนกลายเปนภาวะเรื้อรังและมีความรุนแรงข้ึนจนเปนปญหาตอการทํางาน
และการใชชีวิต อาการปวดโดยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน มักเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 

                1.  อาการปวดท่ีเกิดจากกระดูกและขอ และกลามเนื้อ ซ่ึงทํางานประสานกันอยู โดยอาการ
ปวดท่ีเกิดจากกระดูกและขอ เชน ขยับแลวมีเสียง กรอบแกรบ ขยับแลวเจ็บเสียวแปลบๆ คอยื่นไปขางหนา 
หลังคอม หลังทรุด กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังแอนงอ       
       2.  อาการปวดท่ีเกิดจากเสนประสาท เชน กลามเนื้อไมคอยมีแรง ชา กลามเนื้อกระตุก 
       3.  อาการปวดท่ีเกิดจากกลามเนื้อ เชน ปวดเม่ือยหลัง สะบัก ไหล  กลามเนื้อออนลาออนลา 
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เพลีย ตึง ยึด บางรายปวดข้ึนไปท่ีขมับ กลามเนื้ออักเสบ พังผืดสะสมบริเวณกลามเนื้อ รวมไปถึงอาการปวด
กลามเนื้อตนคอ ราวข้ึนไปบริเวณขมับ ปวดไปท่ีกระบอกตา ซ่ึงเขาใจผิดวาเปนไมเกรน 

อาการแสดง 

         จากสาเหตุดังกลาวทําใหมีอาการแสดงเบื้องตนในโรคออฟฟศ ซินโดรม โดยเฉพาะท่ีเกิดกับ
ระบบของกลามเนื้อและโครงราง ( Musculoskeletal  disorders ) เปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนพบไดบอยใน
ผูปวยเกือบทุกราย และเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางานและการดําเนินชีวิต  ทําใหเสียบุคลิกภาพ  
โดยเฉพาะในกลุมผูบริหารเชน เดินเอียง  หลังงอ  เงยหลังหรือเงยศีรษะและลําคอไมเต็มท่ี  บางครั้งเม่ือ
ขยับรางกาย ทําใหเกิดอาการปวดเสียวบริเวณหลังอยางเฉียบพลัน และอาจสงเสียงรองโดยไมตั้งใจเปนตน  
อาการแสดงเบื้องตน ไดแก อาการปวด เจ็บ ชา หรือออนแรงตามบริเวณตางๆของรางกายท่ีถูกใชงานแบบ
คางๆหรือซํ้าๆ เปนระยะเวลานานเปนประจํา   บริเวณท่ีพบบอยมักเปนกลามเนื้อท่ีใชในการทรงทาทาง 
ระหวางการทํางาน เชน กลามเนื้อบริเวณคอ  บา  ไหล หลัง หรือเสนประสาทบริเวณขอมือ เอ็นกลามเนื้อ
หนา  ขอมือท่ีถูกกดทับขณะใชเมาหรือใชคียบอรดเวลาพิมพงาน หรือขอมือ นิ้วมือ ท่ีอยูในทาเอียงผิดจาก
แนวธรรมชาติ เปนตน ความรุนแรงของอาการแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1  จะมีอาการปวดเม่ือลา  ในบริเวณท่ีถูกใชงานเปนประจํา หลังจากทํางาน
ตอเนื่อง 3-4 ชั่วโมง และอาการจะหายไปทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนทาทางหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบด หากไปพบ
แพทยอาจตรวจไมพบความผิดปกติโครงสรางรางกาย แตเปนเพียงความรําคาญหรือหงุดหงิดกับอาการ
เม่ือยลาเทานั้น  เพราะเคยทํางานไดเปนระยะเวลานานโดยไมมีอาการ 

  ระยะท่ี 2  จะมีอาการปวด เม่ือยลา ชา หรือ ออนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอาการ
รวมกัน หลังจากทํางานไประยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ตองลุกเปลี่ยนอิริยาบดบอยครั้ง และ
อาการมักจะเปนคงคางนาน ไมหายไปในทันทีเม่ือเปลี่ยนทาทาง และอาจรบกวนการนอนหลับบาง 
หลังจากนอนพักอาการจะทุเลาลงบางเล็กนอย และอาจมีอาการปวดตึงเม่ือตื่นนอน เม่ือลุกข้ึนมา
เคลื่อนไหวอาการเหมือนจะดีข้ึน แตเม่ือกลับมาทํางานทาเดิมๆไดสักพักอาการกลับแยลง ระยะนี้หากดูแล
ตัวเองดี และทําตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาล ก็จะสามารถกลับมาหายเปนปกติได  

  ระยะท่ี 3  อาการปวด เจ็บ ตึง เสียว ชา หรือออนแรงจะมากข้ึนหรือเร็วข้ึนเรื่อยๆ 
จนกระท่ัง จะมีอาการตลอดเวลา แมวาจะแคเพียงทํากิจวัตรประจําวันเล็กๆนอยๆ ก็ปวดจนแทบทนทํา
ตอไปไมได  อาจมีผลกระทบถึงทําใหลางาน  ขาดงาน หรือตองลาออกจากงาน เพราะไมสามารถทํางานใน
หนาท่ีตอไปไดอีก  อาการปวดจะรบกวนการนอน เกิดอาการนอนไมหลับหรือหลับไมสนิท ทําใหพักผอนไม
เพียงพอ รางกายทรุดโทรมไมผองใส สงผลใหระบบอ่ืนๆของรางกายแปรปรวน รางกายเสียสมดุลทําใหเกิด
โรคอ่ืนๆตามมา การรักษา ตองใชระยะเวลารักษาฟนฟูสุขภาพรางกายยาวนาน 

การรักษา     แบงออกเปน 

  1.  การรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันได 2 แบบคือ ผาตัดและไมผาตัดสวนใหญเปนการรักษา
เพ่ือบรรเทาอาการ อาทิ การกินยา ฉีดยา ซ่ึงคนไทยหลายคนคิดวาเม่ือไมมีอาการแลวแปลวาหาย  แตใน
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ความเปนจริงแลว การไมมีอาการนั้น อาจจะไมไดหายจากอาการปวดอยางถาวรและอาจกลับเปนซํ้าไดอีก
เม่ือกลับมามีพฤติกรรมเดิม  

  2.  การรักษาโดยแพทยทางเลือกอ่ืนๆเชนแพทยแผนไทย แพทยแผนจีน  แพทยพ้ืนบานหรือ
หรือการแพทยผสมผสาน โดยสถานบริการและผูใหบริการ ตองเปนท่ียอมรับและเชื่อถือได  
         สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหหายจากอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดอยางถาวรนั้น คือ การรักษา
ท่ีสาเหตุของปญหา โดยการทําใหสภาพของกระดูก  ขอ  กลามเนื้อ และเสนประสาท คืนสูสภาวะปกติ
โดยเร็ว และรักษาความเปนปกตินั้นไวเพ่ือเปนการปองกันไมใหกลับมาเปนซํ้าอีก วิธีการรักษาดังกลาว
เรียกวา Active Therapy เปนการรักษาในเชิงปองกันท่ีสาเหตุ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ 

               การบริหารกลามเนื้อระหวางทํางาน    การนําทาฝกโยคะมาบูรณาการเปนทาบริหารรางกาย
แบบงายๆท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองในระหวางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

                 1.  การบริหารกลามเนื้อคอ เริ่มจากนํามือขางซายออมไปจับศีรษะดานขวา ดึงมาทางดาน
ซายจนรูสึกตึง นับ 1-10 สลับใชมือขางขวา นับ 1-10เชนเดียวกัน จากนั้นประสานมือบริเวณทายทอย ดัน
ไปดานหนาจนรูสึกตึง นับ 1-10         
         2.  การบริหารกลามเนื้อหัวไหล สําหรับผูท่ีมีปญหาเรื่องของการปวดไหลเปนประจํา โดยยก
ไหลข้ึนไปจนสุด แลวเกร็งคางไว นับ 1-10 การกดไหลลงไปใหสุด แลวเกร็งคางไว นับ 1-10  
        3.  การบริหารกลามเนื้อดานหนาอก และแกปญหาไหลหอ ใหลุกข้ึนยืน จากนั้นนํามือ
ประสานกันดานหลัง คอยๆ ยกข้ึนมาจนถึงระดับท่ีเรารูสึกวาตึง นับ 1-10การยืดดานหลัง โดยการกอด
ตัวเองใหแนนท่ีสุด ใหมือไขวกันเยอะท่ีสุด โดยเอามือโอบดานหลังของตัวเองใหมากท่ีสุด นับ 1-10 
        4.  การบริหารบริเวณชวงสะโพก บางคนมีปญหาปวดบริเวณสะโพก ชาลงเทา ชาลงขา จะ
สามารถบริหารทานี้ไดดี ทาบริหารนี้จะชวยบริหารกลามเนื้อบริเวณสะโพก ซ่ึงมักจะไปกดทับเสนประสาท
ทําใหรูสึกมีปญหาได ทําโดยยกเทาซายข้ึนมาวางทับเหนือเขาขวา จากนั้นเอนตัวมาดานหนา จะรูสึกบริเวณ
ตนขาดานซาย นับ 1-10  จากนั้นสลับเทาดานขวา  

           5.  การบริหารกลามเนื้อดานขาง ใหยืดมือข้ึนบนสุดประกบกัน จากนั้นเอนตัวทางดานซาย 
นับ 1 -10  และเอนตัวมาดานขวา นับ 1-10 ทาบริหารดังกลาวควรทําบอยๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง 
เพ่ือเปนการยืดกลามเนื้อมัดหลักๆ ในรางกาย ใชเวลาประมาณ  3-5 นาที  

การปองกัน   

              โรคออฟฟศ ซินโดรม  สามารถปองกันได ดวยวิธีการดังนี้  

                    1.  ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ( Be Fit ) อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 
30 นาที            
           2.  ปรับกิริยาทาทางและบุคลิกใหสงางาม นั่ง ยืน เดิน ไมไหลหอหรือหลังแอน   หลังคอม
           3.  การยกของจากพ้ืนควรระวัง   และใชทาทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการปองกันโรคหมอน
รองกระดูกเคลื่อน 
           4. วางแผนการเคลื่อนไหวบนโตะทํางาน    โดยการจัดโตะทํางาน     หรือพ้ืนท่ีทํางานให
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เหมาะสม ควรจัดวางของท่ีตองใชใหใกลตัว ใกลมือ จะไดไมตองเอ้ียวตัวอยูบอยครั้ง และไมตองกมตัวข้ึนลง 
หันซายหันขวา ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการเคล็ดได       
           5. ปรับอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน เชนไมควรใชเกาอ้ีสปริงท่ีเอนได      เพราะพนักเกาอ้ี
ไมเหมาะกับการรองรับหลังเทาท่ีควร ควรเลือกเกาอ้ีท่ีเอนได มีความสูงของเกาอ้ีและโตะไดระดับปรับพนัก
พิงใหรองรับกับหลังสวนลาง หากทําไมไดใหใชหมอนหนุนหลังสวนลางปรับตั้งจอคอมพิวเตอรและคียบอรด
ไวในแนวตรงกับหนา  ใชเมา   โดยพักขอศอกไวบนท่ีรองแขนและสามารถเคลื่อนไหวไดแบบไมจํากัดพ้ืนท่ี 
            6.  ปรับพฤติกรรมการนั่งเกาอ้ีขณะนั่งทํางานโดยนั่งใหเต็มกน หลังตรงชิดขอบดานในของ
เกาอ้ี  กระพริบตาบอยๆพักสายตาจากจอคอมพิวเตอรทุกๆ 10 นาที   เปลี่ยนทาการทํางานทุก 20  นาที   
ยืดเหยียดกลามเนื้อมือและแขนทุกๆ 1 ชั่วโมง  
  7.   หาตนไมในรมมาปลูก เพ่ือชวยดูดซับสารพิษ และเปนท่ีพักสายตาจากการมองหนา
จอคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือนานๆ         
           8.  ควรเปดหนาตางสํานักงานเพ่ือใหอากาศหมุนเวียนถายเท ในตอนเชาท่ีอากาศยังไม
รอน            
           9.  รับประทานอาหารใหครบท้ัง  5  หมู และตรงเวลา    
          10. ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปและปรับอารมณใหแจมใส ผอนคลายอยูเสมอ   หากปรับ
สถานท่ีทํางานและปรับพฤติกรรมแลวไมดีข้ึน      ตองพบแพทยเพ่ือขอคําปรึกษาและหาแนวทางการบําบัด 
รักษาตอไป 

 

 

 

4.  อาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง  

     อาการปวด เปนปญหาสุขภาพท่ีพบบอย และถือเปนสัญญาณเตือนใหทราบวามีความผิดปกติ
หรืออันตรายเกิดข้ึนตอเนื้อเยื่อของรางกาย จากความสําคัญนี้ทําใหอาการปวดถูกจัดเปนสัญญาณชีพท่ี 5   
( The fifth  Vital Sign ) ของมนุษยในปจจุบัน  

               The  International Associationnal for the Study of Pain ( IASP)  ใหคํานิยามของ
อาการปวดคือ ความรูสึกไมสบายทางกาย หรือจิตใจอันตอเนื่องมาจากมีหรือมีแนวโนมท่ีจะมีการบาดเจ็บ
ของเนื้อเยื่อหรือแมเปนเพียงความรูสึกท่ีราวกับวามีการบาดเจ็บก็ตาม  

     อาการปวดเรื้อรัง หมายถึง การปวดท่ีดําเนินอยางตอเนื่องหรือเกิดซํ้าอยางสมํ่าเสมอ เปนเวลา
มากกวา 3 เดือน โดยพบอุบัติการณในอเมริกาและยุโรป อยูระหวาง 15-20 % ของประชากรและกลุมท่ีพบ
บอยคือกลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล( Myofascial pain syndrome:MPS )
หมายถึง กลุมท่ีมีอาการปวดราว ( referred pain ) และ/หรืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติ                  
( autonomic symptoms ) อันเนื่องมาจาก Myofascial trigger points ( Trp ) ของกลามเนื้อเยื่อหรือ
เยื่อพังผืด โดยจํากัดอยูบริเวณใดบริเวณหนึ่งของรางกาย และอีกกลุมหนึ่งคือกลุมอาการปวดกลามเนื้อและ
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เยื่อพังผืดไฟโบรมัยอัลเจีย ( Fibromyalgia : FMS ) หมายถึง กลุมอาการปวดเรื้อรังบริเวณกลามเนื้อและ
เยื่อพังผืดท่ีมีรูปแบบการกระจายของอาการท่ัวรางกายเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน ( Chronic Widespread 
pain : universal symptoms ) สวนใหญผูปวยมักมีอาการรวม ( associated symptoms ) ท่ีพบบอย
ไดแก อาการออนเพลีย  ซึมเศรา วิตกกังวล ความผิดปกติในการนอนหลับ ปวดศีรษะไมเกรน ( สมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย,2552 )  ซ่ึงสาเหตุการเกิดความปวดเรื้อรังเกิดจากหลายประการ
ดวยกัน  ( อมรพันธุ,2540 ) ดังนี้  

      1. Somatic pain คือ ความปวดบริเวณอวัยวะภายนอกหรือบริเวณชั้นผิวของรางกาย 
ลักษณะการปวด มีลักษณะคลายถูกบีบหรือถูกรัด ปวดตุบๆ (throbbing pain) ปวดลึกๆ ( Deep  pain ) 
ปวดเม่ือยหรือปวดรบกวนตลอดเวลา ( gnawing ) มักมีบริเวณกวางแตสามารถบอกตําแหนงการปวดได
ชัดเจน บางราย เม่ือตรวจรางกายจะพบจุดกดเจ็บ ( Myofascial trigger points ) หรืออาการปวดราวไป
ยังเนื้อเยื่อบริเวณขางเคียง สาเหตุของSomatic pain สวนใหญเกิดจากการนั่งนานๆ    การขับรถ    การ
ยกของหนัก ขอเขาเสื่อม กระดูกคอเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อนหรือเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับ
เสนประสาทเปนตน  

               2.  Neuropathic pain  คือ ความปวดท่ีเกิดจากระบบประสาทสวนปลายหรือสวนกลางไดรับ
บาดเจ็บหรือมีความผิดปกติ ทําใหมีอาการทางคลินิกแบบเฉพาะ ไดแก  ปวดแบบแสบรอน   ( burning ) 
ปวดแปลบเหมือนไฟช็อต ( Electrical, sharp shooting pain )  ปวดชา (tingling)  ปวดเหมือนเข็มท่ิมตํา       
( pins and needles ) ปวดราวไปบริเวณท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง ( radiating pain or  radicular pain )   
และปวดเม่ือสัมผัส ( allonia ) ในบางครั้งอาการปวดจะรุนแรงข้ึนเม่ือมีอาการnเปลี่ยนแปลงอารมณ    
อากาศ และอุณหภูมิ  

               3.  Psychogenic  pain คือ สาเหตุทางดานจิตใจ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆใน
รางกาย ( Psychophysiology ) เชน กลามเนื้อหดตัว  หลอดเลือดหดตัว รามท้ังมีการหลั่งสารกระตุน 
nociceptors ตางๆ  ทําใหเกิดอาการปวดเรื้อรังได  เชนเม่ือตองการการดูแลเอาใจใส ก็อาจเกิดอาการปวด
ทางกายได  

               อาการปวดเรื้อรัง ระบบกระดูกและกลามเนื้อท่ีพบบอยแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมอาการ
ปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล ( Myofascial pain syndrome : MPS ) และกลุมอาการปวด
กลามเนื้อและเยื่อพังผืดไฟโบรมัยอัลเจีย ( Fibromyalgia : FMS ) ซ่ึงมีลักษณะเดนทางคลินิก                     
( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย,2552 ) ดังนี้ 
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กลุมอาการmyofascial pain syndrome :MPS กลุมอาการ     Fibromyalgia : FMS 
1.  ปวดราวเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย               
( regional pain ) Trp ของกลามเน้ือแตละมัดจะมีแบบ
แผนการปวดราวเฉพาะ 

1. มีอาการเจ็บปวดหรือฝดตึงอยางนอย 3 แหงเปนเวลา
อยางนอย 3 เดือน 

2.  อาการระบบประสาทท่ีพบรวมได เชน วูบ เย็น หนาว 
หรือมีอาการแสดง เชน ซีด ขนลุก เหง่ือออกบริเวณท่ีมี
อาการปวดราว สวน Trp บริเวณคอ อาจมีอาการมึนงง  หู
อ้ือ  ตาพราได การตรวจรางกาย  การตรวจรางกายโดยการ
ใชมือคลํากลามเน้ือตองพบ Trp ท่ีกออาการท่ีมีคุณสมบัติท่ี
สําคัญเบ้ืองตน 3 ประการคือ                                                                             
2.1  เปนจุดท่ีมีความไวสูง ( hyperirritable sport ) ตอ
อาการปวดมากกวาบริเวณใกลเคยีง                                                        
2.2  เปนจุดท่ีสามารถกระตุนใหอาการตางๆแสดงชัดเจน    
( reproducible symptoms ) ดวยแรงกดหรือการแทง
ดวยปลายเข็ม                                                          
2.3  Trp แตละจุดมีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลาง 2-3 
มิลลเิมตร แตมักเกิดรวมกันเปนกลุม ( cluster ) แตในกรณี
ท่ีอยูในกลามเน้ือลึก เวลาคลําดูจะรูสึกไดถึงความเปนแถบ
ตึง       ( taut band ) หรือคลายกอน ( nodule )    

2.  ไมมีสาเหตุอ่ืนท่ีเปนตนเหตุของอาการ เชน อุบัติเหตุ  
โรคขอเสื่อมหรือไขขอรูมาติก  โรคติดเช้ือ โรคเก่ียวของกับ
ระบบไรทอ  มะเร็ง  และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอยู
ในเกณฑปกต ิ

3.  อาการปวดและ/หรืออาการตางๆ ดําเนินอยางตอเน่ือง
หรือเกิดซ้ําอยางสม่ําเสมอเปนเวลานานกวา     3  เดือน 

3.การตรวจรางกายตองพบจุดกดเจ็บ ( tender point) 
อยางนอย 3 จุด รวมกับอาการรวมอยางนอย 5 อาการดังน้ี                                                                              
3.1   กิจกรรมทางรางกายมีผลตออาการตางๆ                
3.2   สภาพภูมิอากาศมผีลตออาการตางๆ                             
3.3   ความเครียด วิตกกังวล ทําใหอาการรุนแรงข้ึน          
3.4   การนอนหลับไมดี                                                  
3.5   มีอาการเหน่ือยลา ( Fatigue ) หรอืออนเพลีย             
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( tiredness ) ท้ังตัว                                                         
3.6   วิตกกังวล                                                             
3.7   ปวดหัวเรื้อรัง                                                       
3.8   กลุมอาการกระเพาะปสสาวะแปรปรวน                                
3.9   มีความรูสึกวาบวม                                                            
3.10  มีอาการชา                                                                                       

            การจะรูวาบุคคลมีอาการปวดเรื้อรังหรือไมนั้น  ตองมีการประเมินความปวดเพ่ือวางแผน
จัดการความปวดท่ีเหมาะสมในการชวยเหลือผูมีอาการ โดยเปาหมายของการประเมินความปวด คือ เพ่ือ
วิเคราะหปญหาของผูปวย อันไดแก ระดับความรุนแรงของความปวด  ตําแหนง ระยะเวลา พยาธิสภาพ 
วิธีการจัดการกับความปวด และขอมูลอ่ืนๆ ในการพยาบาลใหความปวดทุเลาลง ขอมูลบงชี้ท่ีสําคัญคือ 
ระดับความรุนแรงของความปวด และขอมูลอ่ืนๆในการจัดการใหความปวดทุเลาลง  ขอมูลบงชี้ท่ีสําคัญคือ 
ระดับความรุนแรงของความปวดท่ีไดจากการรายงานของผูปวย ( self – report ) เนื่องจากความปวดเปน
ประสบการณของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน รวมถึงความซับซอนและหลายมิติ ไดแก มิติทางดานสรีระ  มิติ
ดานความรูสึก มิติดานความคิด มิติดานพฤติกรรม  และมิติดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงขอมูลดังกลาว
ขางตนจะมีความตรงมากกวาขอมูลท่ีไดจากการสังเกตหรือจากการรายงานของบุคคลอ่ืน (วงจันทร,2547) 

อาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดคอ บา และ ไหล 

          หลัง เปนสวนสําคัญของรางกายท่ีทําหนาท่ีรับน้ําหนักตัวสวนบน กระดูกสันหลัง
ประกอบดวยกระดูก 24 ชิ้น แตท่ีเปนสวนสําคัญของอาการปวดหลังท่ีพบบอยคือ กระดูกสันหลังสวนลาง 5 
ชิ้น ซ่ึงตอกับกระดูกกระเบนเหน็บ ( อนุสิทธิ์ ไตรรงคทอง,2557) สาเหตุของอาการปวดหลัง  เชน  อิริยาบถ
หรือทาทางท่ีไมถูกตอง เชนนั่งทํางานในทาเดิมเปนเวลานาน  การยกของหนัก หรือหลังถูกกระแทก เปนตน 
ภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง พบบอยไดในผูสูงอายุ หมอนรองกระดูกหลังเคลื่อน มักเกิดอาการปวดแบบ
เฉียบพลัน  เกิดจากยกของหนัก หรือลมกระแทกพ้ืน  ความเครียด อาจสงผลใหมีการเกร็งของกลามเนื้อ
หลังตลอดเวลาทําใหปวดหลังได กระดูกสันหลังอักเสบ หรือสาเหตุอ่ืนๆ ไดแก โรคของอวัยวะบางอยางท่ีทํา
ใหเกิดอาการปวดราวมาบริเวณหลังได เชนโรคไต โรคเก่ียวกับมดลูกและรังไขเปนตน    
  อยางไรก็ตาม สาเหตุของอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดคอ บาและไหลในวัยทํางานทุกสาขา
อาชีพ มักเกิดจากอาการ myofascial pain syndrome  ( MPS ) ซ่ึงเปนอาการปวดตามกลามเนื้อเฉพาะ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย มักปวดเปนบริเวณกวาง โดยท่ีผูปวยไมสามารถระบุตําแหนงท่ีปวดไดชัดเจน 
ความรุนแรงจะแตกตางกันไปแตละคน อาจปวดเพียงเล็กนอยเปนบางครั้งบางคราวแลวหายไดเอง หรือ
ปวดรุนแรงกระท่ังขยับไมได สวนใหญจะเปนๆหายๆ เรื้อรังไมถึงข้ันรุนแรง  แตสามารถบั่นทอนความสุขใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยไดมาก   อาการของโรค ไดแก มักมีอาการปวดกลามเนื้อบริเวณสวนบน
ของลําตัวขางใดขางหนึ่ง เชน ปวดแขน ปวดสะบัก ปวดตนคอ หรือแผนหลัง มักจะปวดลาๆท่ีกลามเนื้อ 
โดยไมสามารถระบุตําแหนงของอาการปวดไดชัดเจน บางรายมาดวยอาการปวดหลังตอนลางตอกับสะโพก 
หรือปวดขา  เวลาท่ีปวดมักไมแนนอน บางครั้งปวดหลังขณะทํางานนานๆ บางครั้งปวดกลางคืนจนนอนไม
หลับ  ถาปวดรุนแรง ผูปวยมักจะเกร็งๆไมยอมขยับเขยื้อน  การขยับจะกระตุนใหปวดมากข้ึน บางรายเดิน
คอแข็ง ไมสามารถเหลียวหนาไปมาได อิริยาบถท่ีไมเปนธรรมชาติจะสงผลไปยังการทํางานของกลามเนื้อมัด
อ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียง ทําใหเสียสมดุลในการทํางานและเพ่ิมความเครียดใหแกกลามเนื้ออ่ืนๆ ทําใหความปวด
ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน สําหรับอาการอ่ืนๆท่ีอาจเกิดรวมไดมีดังนี้     
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  - อาจมีความรูสึกท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีเกิดกับอาการปวด เชน ชาท่ีผิวหนัง แตเปนเพียง
ความรูสึก โดยแพทยจะตรวจไมพบความผิดปกติใด  

                   - อุณหภูมิผิวหนัง  บริเวณท่ีปวดจะเย็นลง ผูปวยจะรูสึกวามือเทาเย็น เหมือนเลือด
ไหลเวียนไมดี           
           - อาจมีอาการคัดจมูก น้ําตาเออ  ตาแดง วิงเวียนศีรษะรวมดวยเวลามีการเคลื่อนไหวของ
คอและศีรษะ           
          - อาการอาจดีข้ึนบาง เม่ือกินยาแกปวด แตมักจะกลับมาเปนซํ้าอีก 

         การวินิจฉัยวาเปน  myofascial pain syndrome  ตองแนใจวา ไมมีอาการผิดปกติทาง
กายอ่ืน ( Systemic Symptom ) รวมดวย เชน  ไข เบื่ออาหาร ออนเพลีย หรือน้ําหนักลด         
         ปจจัยชักนําท่ีทําใหเกิด myofascial pain syndrome ไดแกการใชอิริยาบถท่ีไมถูก
สุขลักษณะ เปนปจจัยชักนําท่ีพบไดบอยท่ีสุด เชนเดินคอยื่น ไหลงุม หรือหลังแอนมากเกิดไป นอนคว่ําอาน
หนังสือ หรือเขียนหนังสือ นั่งตัวเอน หลังไมชิดพนักเกาอ้ี ทํางานอยูในทาเดียวติดตอกันนานๆ ซ่ึงมัก
เก่ียวของกับอาชีพ เชน ทันตแพทยท่ีนั่งทําฟนผูปวยท้ังวัน พนักงานโทรศัพทท่ีหนีบหูโทรศัพทไวท่ีซอกคอ 
พยายามเกร็งตัวฝนธรรมชาติมากเกินไป เชนเดินหนาเชิด ตัวตรง การขาดการออกกําลังกาย หรือใชกาย
อุปกรณมากเกินความจําเปน เชนสวมปลอกเขา หรือผารัดประคองหลังสวนสะโพก ( Lumbar Support ) 
โดยไมจําเปน ทําใหกลามเนื้อฝอลีบเนื่องจากไมไดใชงาน หรือเกิดจากความผิดปกติทางกายภาพท่ีซอนเรน
อยู เชน ขาสองขางยาวไมเทากัน  กระดูกหลังคด ไหลลาดเกินไป  ในสวนของสภาวะอารมณ อาจมีสวน
กระตุนใหเกิดเปน myofascial pain syndrome  ไดบาง  เชน วิตกกังวล  ตื่นเตนงาย ซึมเศรา โมโห หรือ
โกรธงาย แตสวนใหญจะมีปจจัยชักนําทางกายภาพรวมดวย 

การประเมินลักษณะความปวด 

 การประเมินลักษณะของความปวด จะเปนขอมูลท่ีชวยในการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาล 
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ ( ศิริพร,2540) อางถึงใน Meinhart  and Mccaffery,1983) 

         1.  เวลาเริ่มปวดและความถี่ของการปวด (Onset  and frequency) การประเมินผูท่ีมี
ความปวดเรื้อรังนั้น การถามถึงเวลาท่ีเริ่มปวดและความถ่ีของการปวด เปนขอมูลเบื้องตนท่ีชวยในการ
วินิจฉัยโรคได แตถาหากมีอาการไมรุนแรง ผูปวยอาจไมสามารถตัดสินวาตนเองเริ่มมีอาการมานานเทาใด
ดังนั้นผูประเมินตองใชทักษะในการตั้งคําถามหรือยกเหตุการณประกอบ 

         2. บริเวณท่ีปวด ( location) บริเวณท่ีปวด หมายถึง สวนตางๆของรางกาย หรืออาจ
หมายถึงสวนท่ีเคยมีกอนจะถูกตัดออกไป เชน การสูญเสียอวัยวะ  แขน ขา แลวอาจเกิดความปวดบริเวณ
ดังกลาว การบงบอกบริเวณท่ีปวด ควรระบุใหชัดเจนหรือใกลเคียงท่ีสุดรวมถึงบริเวณท่ีใกลเคียง ความปวด
ท่ีคอยๆเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ทําใหยากท่ีจะบอกบริเวณท่ีแนนอน ดังนั้น วิธีท่ีดีท่ีสุดในการระบุบริเวณท่ี
ปวดเรื้อรังคือใหผูมีอาการระบุหรือชี้บริเวณท่ีปวดดวยตนเอง ( Jonson,1977) และสวนใหญลักษณะความ
ปวดเรื้อรังจะมีอาการปวดหลายบริเวณ( Meinhart and Mccaffery,1983) 
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         3. ความรุนแรงของความปวด ( Intensity ) ความรุนแรงของความปวดจะสะทอนใหเห็น
ถึงประสบการณทางความรูสึกและความทุกขทรมาน ซ่ึงระดับความรุนแรงของความปวดอาจจะไมสัมพันธ
กับปริมาณเนื้อเยื่อท่ีถูกทําลาย เพราะโดยท่ัวไป บุคคลจะอดทนกับความปวดท่ีรุนแรงมากในชวงเวลาสั้นๆ
ไดดีกวาความปวดท่ีรุนแรงนอยกวาแตชวงเวลานาน ดังนั้นระดับความปวดอาจเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุดาน
จิตใจได 

        การทราบสาเหตุของความปวดอาจมีสวนชวยในการทราบระดับความรุนแรงของระดับความ
ปวดไดบาง แตไมไดบงชี้วาเชื่อถือไดเสมอไป เพราะบางกรณี ความปวดอาจเกิดข้ึนโดยไมทราบสาเหตุ 
ดังนั้นจึงควรมีการใชวิธีการประเมินและเครื่องมืออ่ืนรวมดวย 

5. การพยาบาลกับการประเมินความปวด 

         พยาบาลเปนผูท่ีอยูใกลชิดผูปวยตลอดเวลา ขณะผูปวยมารับการรักษาพยาบาล การระงับ
ปวดท่ีดีตองมีการประเมินท่ีถูกตองและสมํ่าเสมอ การเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมในผูปวยแตละราย จะ
ชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการรักษาพยาบาล และเปนพ้ืนฐานท่ีนําไปสูความสําเร็จในการบําบัด
ความปวด 

หลักการพยาบาลเพ่ือประเมินความปวด 

           1. ประเมินกอนใหการพยาบาล เพ่ือเปนสมมุติฐานและหลังใหการพยาบาลเพ่ือประเมินผล  
 2. ควรประเมินอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  โดยประเมินท้ังในขณะพักและขณะทํากิจกรรม 
 3. เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับผูปวย  และควรใชวิธีเดียวกันตลอดการใหการพยาบาลนั้นๆ 
 4. หากเปนผูท่ีมีการรับรูบกพรอง หรือไมสามารถสื่อสารได ควรดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากการ
ประเมินอาจไมถูกตองครอบคลุมท้ังหมด       
 5. มีการบันทึกเปนหลักฐาน       
 6. หลีกเลี่ยงคําถามนําอันเปนเหตุใหบดบังขอเท็จจริงหรือคําถามท่ีกระตุนใหเกิดความรูสึกหรือ
อารมณเศราเสียใจ 

การพยาบาลเพ่ือสรางสัมพันธภาพ 

 1. สรางสัมพันธภาพท่ีดี ใชคําพูดสุภาพ เขาใจงาย      
 2. ใหความสนใจโดยเปนผูฟงท่ีดี และเชื่อในคําบอกเลาของผูปวย    
 3. ระหวางการประเมินควรบันทึกพฤติกรรม แนวคิด และ สภาพอารมณ จิตใจ และ บุคลิกภาพ
ของผูปวย เพ่ือเปนขอมูล         
 4. ถาผูปวยไมสามารถตอบขอซักถามได อาจใชวิธีสัมภาษณจากญาติหรือผูใกลชิดผูปวย 
 5. ถาระดับความปวดเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงทางสัญญาณชีพ เชนความดันโลหิต
สูง ชีพจรเตนแรง  หายใจเร็ว หรือเหนื่อยหอบ ใหปฏิบัติการพยาบาลและรายงานแพทย   

การพยาบาลเพ่ือวัดระดับประเมินความปวด  การพยาบาลวัดระดับความปวดมี  2  วิธี คือ 
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1. การวัดความปวดโดยไมใชเครื่องมือ   ไดแก      
     1.1 การบอกความรูสึกดวยคํางายๆ ( Symple descriptive scales ) เชนพยาบาลอาจถาม
ผูปวยวา “ ขณะนี้ปวดไหมคะ” ผูปวยอาจตอบวา “ ปวด” พยาบาลก็จะถามตอวา “ปวดมากนอยแคไหน” 
ก็ไดคําตอบวา ปวดเล็กนอย  ปวดพอทน ปวดมาก หรือมากจนทนไมไหว เหลานี้ เปนตน  
     1.2 การบอกความรูสึกเปนตัวเลข ( Number rating scales  : NRs ) เปนการประเมินความ
ปวดดวยตัวเลข โดยพยาบาลจะบอกผูปวยวา ถาไมปวดเลยแทนดวยเลข 0  ปวดรุนแรงมาก แทนดวยเลข 
10 หรือ 100 อยางใดอยางหนึ่ง ใหผูปวยเลือกวา ปวดตอนนี้อยูท่ีเลขใด โดยท่ัวไปจะพบวาผูปวยใหคะแนน
ความปวด ( Pain score ) 

1 – 2  คือ  ยอมรับได           
3 – 4  คือ  มีอาการปวดเล็กนอย พอทนได      
5 – 6  คือ  มีอาการปวดปานกลาง ยังทนได          
มากกวา 6  ข้ึนไป ถือวา ควรไดรับการบําบัดรักษา 

2.  การวัดโดยใชเครื่องมือประกอบการวัด       
  ของการปวดแบบมิติเดียว ( Unidimensional assessment ) วิธีนี้ เปนการวัดความ
รุนแรงความปวดเพียงอยางเดียว และนิยมใชในทางปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการไมยุงยาก ใชเวลาคอนขางนอย 
เครื่องมือนี้ไดแก เครื่องประกอบการวัดความปวดกลามเนื้อท่ีเหมาะสมกับผูปวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อ
และเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล  (Myofascial pain syndrome : MPs ) ควรใชการวัดระดับความรุนแรง 

    2.1 เฟเชียล สเกลส ( Facial scales) คือ การใชรูปภาพแสดงสีหนาบอกความรูสกึปวด 
      -  เริ่มตั้งแตไมปวดแทนดวยภาพสีหนายิ้มราเริงมีความสุข    
      -  ปวดพอทน แทนดวยภาพหนานิ่วค้ิวขมวด     
      -  ปวดมากท่ีสุด แทนดวยภาพใบหนาท่ีมีน้ําตาไหลพราก  

 

 

 

 

 
              ภาพท่ี 1   มาตรวัดดวยใบหนา ( Facial Scale ) ( อังสนา,2553) 
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      วธิีนี้นิยมใชในผูปวยเด็ก และคนชรา หรือคนท่ีไมสามารถสื่อสารไดดวยคําพูด  พยาบาลจะให
ผูปวยดูรูปดังกลาว อธิบายแลวใหผูปวยดูภาพหนา ท่ีตรงกับความรูสึกขณะนั้นอยูในระดับใด  

       2.2 มาตรวัดความปวดชนิดเปนตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

  เปนมาตรวัดท่ีกําหนดตัวเลขตอเนื่องกันตลอด โดยแบงระดับความรุนแรง ตั้งแต 0 - 10
หรือ 0-100  โดย 0 หมายถึง ไมมีความปวดเลย และ10 หรือ 100 หมายถึงปวดมากท่ีสุด  เปนการแสดงให
ผูปวยเลือกตัวเลขท่ีคิดวาเปนคาท่ีกําหนดความปวดท่ีตนเองเผชิญอยูไดถูกตองท่ีสุด เปนวิธีท่ีจะชวยให
ผูปวยเขาใจ และประเมินความรูสึกปวดไดงาย 

           

 

  ภาพท่ี 2   มาตรวัดความปวดชนิดท่ีเปนตัวเลข ( Seers ,1999 ) 

                วิธีนี้นิยมใชในผูปวยท่ัวไป   พยาบาลจะใหผูปวยดูรูปดังกลาว อธิบายแลวใหผูปวยกากบาท
ลงบนเสน ซ่ึงแบงชองคะแนนความปวดจากนอยไปมาก วามีผูปวยมีรูสึกปวดอยูในระดับใด   
 การใหคะแนนความปวด  (pain score) จากนอยท่ีสุด ถึงมากท่ีสุด ดังนี้   
        0-1  คือ  ยอมรับได        
       2-3  คือ  พอรําคาญ        
         4    คือ  มีอาการปวดเล็กนอยพอทนได     
        5    คือ  ปวดปานกลาง       
       6-7  คือ  ปวดมากพอสมควร       
         8-9 คือ  ปวดจนไมอยากทําอะไร      
        10  คือ  ปวดมากท่ีสุด 

                  มากกวา 6 ข้ึนไป ถือวาควรไดรับการบําบัดรักษา อาจใชยาแกรวมดวยซ่ึงไมควรรอใหถึง 10
หรือจนผูปวยบอกวาทนไมไหว เพราะการรักษาความปวดแตเนิ่นๆเปนวิธีการท่ีถูกตองและใหผลดีท้ัง
ทางดานรางกายและจิตใจ          
        ความปวดเรื้อรังมีผลกระทบตอผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ  ดังนั้นการรักษาพยาบาล
อาการปวดเรื้อรัง  สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ตองปรับเปลี่ยนเจตคติแตเดิมท่ีมักเขาใจวา ปวดเรื้อรังเปนเพียงแค
อาการหรือปญหาทางจิตใจ แตความปวดจัดเปนโรคโดยตัวของมันเอง อันจะนํามาซ่ึงทัศนคติหรือมุมมอง
ของการรักษาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย,2552 ) ท้ังในดาน
การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล การดูแลดานจิตใจ  อารมณ สังคมและสิ่งแวดลอมของผูปวย       ซ่ึงมี
แนวทางในการรักษาและการฝกผูปวยใหดูแลตนเอง การดูแลรักษาความปวดอาจ แบงได 2 วิธี คือ การ
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รักษาความปวดโดยการใชยา ( Pharmacological ) และการรักษาความปวดโดยไมใชยา ( Non - 
Pharmacological ) ( อังสนา , 2553 ) 

      1. การรักษาความปวดโดยการใชยา ( Pharmacological )                
 1.1 การรักษาความปวดโดยการใชยาแผนปจจุบัน      
       ปจจุบันยังไมมีหลักฐานวายาตัวใดทําใหจุดกดเจ็บ ( Trp ) คลายตัวจนหายไปได การใชยาก็มี                         
ความจําเปนในกรณีตางๆ ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย, 2552 ) ดังนี้  
       1.) กรณีนอนไมหลับ  ซึมเศรา หรือวิตกกังวล นิยมใหยา เชน Amitriptyline Norttriptyline
       2.) กรณีปวดนอยถึงปานกลาง นิยมใชยาแกปวดธรรมดา  เชน Acetaminophen  
       3.) กรณีปวดปานกลางถึงรุนแรง อาจพิจารณาใหยากลุม Tramadol และควรหลีกเลี่ยงการ  
ใชติดตอกันเปนเวลานาน          
       4. ) ยาคลายกลามเนื้อ ( Muscle relaxant ) พบวาแพทยนิยมสั่งใหผูปวย ยังไมมีหลักฐาน
มาสนับสนุนวาทําให Trp สลายหรือคลายตัวได อีกท้ังอาจทําใหเกิดภาวะ Over load ท่ี Trp มากข้ึนจาก
การใชยา โดยไปมีผลท่ีกลามเนื้อปกติ (normal muscle ) รอบๆคลายตัว ผูปวยบางรายจะรูสึกถึงอาการท่ี
มากข้ึนได สําหรับรายท่ีใชแลวอาการดีข้ึน มักจะเปนในกรณีของ Trp ท่ีกลามเนื้อรอบๆมีอาการเกร็ง              
(muscle  spasm ) หรือความตึงตัว (muscle tension) รวมอยูดวย ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีพบไดไมนอย แต
จะไมสามารถทําให Trp คลายหรือหายไปได       
       5.) NSAIDS เปนกลุมของยาท่ีใชบอยในกรณี MPS แตผลท่ีไดมักจะนอยกวาท่ีคาดหวัง
เนื่องมาจากท่ีตําแหนงของ Trp นั้นไมพบ inflammatory-mediated cells ท่ีชัดเจน แตยากลุมนี้อาจมี
ประโยชนในกรณีท่ีมี inflammatory joint diseases 

                6. ) Steroids เปนอีกกลุมยาท่ีนิยมนํามาใชในการฉีดท่ีตําแหนง Trp โดยเชื่อวาไดผลดีกวา
การใชยาชาเฉพาะท่ีในการลดอาการปวดและแกไขภาวะ fibrosis ท่ีตําแหนง Trp แตไมมีหลักฐาน
สนับสนุนจึงไมแนะนําเนื่องจากผลท่ีไดไมคุมคาตอการเสี่ยงกับ local และ systemic side effects ของ
myofascial pain syndrome : MPS           
       7. ) ใชรักษา co-morbid (โรคท่ีวินิจฉัยรวม )ท่ีพบบอยคือ osteoarthritis และ 
neuropathic pain 

          1.2 การรักษาความปวดโดยการใชยาสมุนไพร   

       สมุนไพร ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย     พ.ศ.2542 หมายถึง พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวท่ีใชแปรสภาพ หรือ
ผสม หรือปรุงเปนยาหรืออาหาร เพ่ือการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา หรือปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพ
รางกายของมนุษย ( ราชบัณฑิตยสถาน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : 2553 ) 
การตรียมยาจากสมุนไพรในรูปแบบตางๆมีดังนี้  1.) ใชสมุนไพรสด เชน หญาปกก่ิงจะใชใบและตนสด      
2.) ยาตม    3.) ยาเม็ดลูกกลอน 4.) ยาผง และยารูปน้ํามันหรือยานวด ซ่ึงเปนยาใชภายนอก เชน ไพร 
น้ํามันมะพราว ข้ีผึ้ง  ยาอบ  ลูกประคบและสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการลดอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ         
( อมรทัศน , 2549 ) มีดังนี้         
        1.)  เถาวัลยเปรียง ( Derris  scandals Benths. ), มีสาร  phytosteral รักษาอาการเสน
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ตึง  เสนเอ็นขาด แกปวดเม่ือย เจ็บตามกระดูก ลดการอักเสบ      
        2. ) กําลังเสือโครง ( Strychnos  axillaris Colebr. ) บํารุงกําลัง รักษาอาการปวดเม่ือย
ตามรางกาย           
         3. ) เถาเอ็นออน ( Crytolepis buchanani  Roem.&Schult.) มีสาร phytosteral รักษา
อาการปวดเม่ือย  อาการเสนตึง และบํารุงเสนเอ็น       
  นอกจากนี้ยังมียาเดี่ยวอ่ืนๆเชน โดไมรูลม  เอ็นลา  โคคลาน รวมถึงตํารับยาสหัศธารา  ใน
บัญชียาหลักแหงชาติ มีขอบงใชในการขับลมในเสน  แกลมกองหยาบ  ควรระวังในผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง  โรคหัวใจ การใชตอเนื่องอาจมีพิษตอตับได  

     2. การรักษาความปวดโดยไมใชยา ( Non-Pharmacological ) 

   การรักษาโดยไมใชยามีความสําคัญไมนอยไปกวาการรักษาดวยยา และสามารถทําใหความ
ตองการยาลดนอยลงจนบางรายสามารถหยุดยาได การรักษาโดยไมใชยามีอยูหลายวิธี ซ่ึงการเลือกใชข้ึนอยู
กับความชอบ ความปลอดภัย  ใชตามคําแนะนําและความสะดวกในการเขาถึงยาของผูปวย ( สมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย,2552 ) ดังนี้  

               1.) Cognitive and behavioral therapy ( CBT ) คือ การใหความรู ใหกําลังใจ เพ่ือเปลี่ยน
ทัศนคติผูปวยใหสามารถอยูรวมกับอาการอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม     
     2.) การยืดกลามเนื้อ (Stretching)       
     3.) การทํากายภาพบําบัด (Physical therapy )      
     4.) การนวด ( Massage)        
     5.) การใชน้ํามันหอมระเหย (Aroma therapy)      
     6.) การใชความรอนหรือเย็น เชน   การประคบรอนดวยสมุนไพร  การประคบดวยความเย็น 
     7.) ดุลยภาพบําบัด ไดแกการบริหารกาย-จิต  การกดจุด  การนวด การปรับสมดุลโครงสราง
รางกาย             
     8.) การฝงเข็ม ( Acupuncture )       
     9.) การทําสมาธิ ( Meditation )       
     10.) การทําโยคะ ( Yoga )        
     11.) การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ( Aerobic exercise)    
     12.) ดนตรีบําบัด ( Music therapy )   
     13.) การสรางจินตนาการ ( Imagery)       
     14.) เทคนิคการผอนคลายกลามเนื้อ ( Relaxation technique )    
     15.) การสัมผัสบําบัด ( therapeutic touch ) 

        การรักษาแตละวิธีจะมีจุดเดนจุดดอยรวมท้ังขอควรระวังและขอหามท่ีอาจมีความแตกตาง
กัน ผูปวยบางรายอาจมีอาการมากและซับซอน อาจตองมีการผสมผสาน ( Mix and Match ) ของการ
รักษามากกวาหนึ่งอยางเพ่ือความเหมาะสม ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย,2552 ) 

การฝกบริหารกลามเนื้อ  
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 พยาบาลควรมีบทบาทรวมในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาปวดกลามเนื้อเรื้อรัง เพ่ือบรรเทาอาการปวด
และปองกันไมใหเกิดโรคซํ้า โดยการฝกทักษะและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูปวยในการปรับอิริยาบถ
ตางๆและทาทางการทํางาน ( position ) โดยการฝกบริหารกลามเนื้อตามข้ันตอนดังนี้ 

          1. การบริหารเพ่ือยืดกลามเนื้อ ( Stretching exercise) โดยเริ่มตั้งแตระยะแรก เพ่ือตัด Vicious 
cycle ของอาการปวด การยืดกลามเนื้อ โดยเฉพาะตําแหนงท่ีมีอาการปวด จะชวยลดอาการปวดไดมาก 
หลักการยืดบริหารกลามเนื้อ ประกอบดวย ควรยืด ( Stretching ) โดยใชแรงนอยๆ กอนและทําคางนานๆ  
( Static  Stretching ) อยาออกแรงกระตุกซํ้าๆ ( Ballistic Stretching ) เพราะจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ไดงาย ขนาดแรงท่ีเหมาะสมคือ แรงพอท่ีจะยืดเนื้อเยื่อไดโดยไมมีการบาดเจ็บ ยืดคางไวนาน 15-30 วินาที
ตอครั้ง ( นานเทากับการนับเลข 1-6 ) ประมาณ 10-20 ครั้ง ตอวัน    
 2. การบริหารเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ ( Strengthening exercise) ควรทําควบคูไป
กับการบริหารเพ่ือยืดกลามเนื้อ ( Stretching exercise) เสมอ การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ
จะชวยปองกันไมใหกลามเนื้อบาดเจ็บขณะใชงาน ซ่ึงแบงวิธีการออกกําลังไดเปน 3 แบบ ไดแก  

     2.1  การออกกําลังแบบ Isomatic หรือแบบ Static     
    2.2  การออกกําลังแบบ Isotonic หรือแบบ แอโรบคิ    
    2.3 การออกกําลังแบบ Isokinetic หรือแบบ Dynamic เปนการออกกําลังตานแรง
ตลอดการเคลื่อนไหวของขอ การออกกําลังแบบนี้อาจใชแรงโนมถวงตาน เชน การนั่งหอยขาแลวเหยียดขา
ตรง หรือใชเครื่องมือและอุปกรณชวย Fee weight , Dumbell ,Barbell  เปนการฝกไดท้ังความแข็งแรง 
และความทนทานของกลามเนื้อ โดยการเคลื่อนไหวขาข้ึน ใหทําชาๆ ประมาณ 2-3 วินาที  และลดขาลง
โดยใหปลอยน้ําหนักลงชาๆ  

                 การฝกใหผูปวยจัด Position ท่ีเหมาะสมสําหรับการนั่งทํางาน ดังนี้ 
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                        ภาพท่ี 1.1 : ทานั่งท่ีไดสมดุลรางกาย จากการปรับอุปกรณ 

                          

 

                  

                     การฝกใหผูปวยจัด Position ท่ีเหมาะสมสําหรับการยืน   ดังนี้ 

        

                    ภาพท่ี 1.2 : ทายืนท่ีเหมาะสม (รูปขวามือสุด) จากการฝกตนเอง 

               การปรับทาทางท่ีไมอยูในสมดุล (poor posture) แกไขโดยจัดสมดุลใหรางกายอยูในลักษณะท่ี
เสียเปรียบเชิงกลนอยสุดโดยใบหู หัวไหล ปมกระดูก Trochanter อยูในแนวเสนดิ่ง  และอยูในแนวเสน
เดียวกับจุดกลางดานขางขอเขาในทายืน (good posture) ในทางปฏิบัติมีไดหลายวิธีเชนการปรับทาทาง 
การดัดแปลง อุปกรณเครื่องใชท่ีมีผลตอทาทางใหเหมาะสม ปรับสมดุลรางกายดวยโยคะ  สําหรับทากาย
บริหารท่ีปรับสมดุลไดเหมาะสมและเปนท่ีนิยมในสูงอายุคือ รําไมพลองหรือรํามวยจีน การแกไขทาทาง
นอกจากมีผลในการรักษาพยาบาล และยังเปนการเสริมบุคลิกภาพไปในตัว   การเพ่ิมสมรรถภาพของ
กลามเนื้อใหแข็งแรงสมบูรณเพียงพอ ตองแกไขโดยการออกกําลงักายอยางสมํ่าเสมอ นอกจากเปนการ
รักษาแลวยังเปนการสงเสริมสุขภาพดวย ขอควรระวังคือ ไมออกกําลังเกินความสามารถของรางกาย ควร
ออกกําลังแบบคอยเปนคอยไป โดยคํานึงถึงสมรรถภาพรางกายของตนเองเปนหลัก 

6.การฝงเข็ม ( Acupuncture ) 

      การฝงเข็มเปนศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีมานานราว 4,000 ปในประเทศจีน แตหลักฐานแน
ชัด ท่ีพบจากการถูกบันทึกครั้งแรกพบเข็มท่ีทําจากหินเม่ือประมาณกวา 2,000 ป ในราชวงศฮ่ัน มีการ
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บันทึกตําราแพทยเก่ียวกับการฝงเข็มและพบเข็มท่ีทําดวยเงินและทองในสมัยนั้น( กิตติศักดิ์ เกงสกุล , 
2558 )  

                  สําหรับในประเทศไทย คาดวา การฝงเข็มไดเขามาในประเทศไทยเม่ือมีการติดตอคาขายกับ
จีนในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชหรือเม่ือประมาณ 700 ปกอน  การแพทยแผนจีนไดกระจายเขาสูยุโรป
และประเทศอังกฤษเม่ือ 125 ปกอน และถูกนําไปใชในประเทศญี่ปุนตั้งแตป ค.ศ. 1898 และเริ่มเผยแพรสู
ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือประธานาธิบดีนิคสันเดินทางเยือนประเทศจีนในป ค.ศ. 1972  และไดมีการแสดง
การฝงเข็มแทนการดมยาสลบในผูปวยผาตัด หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการทําวิจัยเกิดข้ึนมากมาย ท้ังในดาน
ผลการรักษา และกลไกท่ีอธิบายการรักษาแบบฝงเข็ม ( กิตติศักดิ์ เกงสกุล,2558 )  

         ปจจุบันนักวิทยาศาสตรและแพทยแผนปจจุบันไดพบหลักฐานท่ีนํามาอธิบายผลของการ
รักษาดวยการฝงเข็มไดหลายประการเชน การปกเข็มลงบนจุดฝงเข็ม จะทําใหเกิดการหลั่งของสารคลาย
มอรฟนในประสาทสวนกลางท้ังสมองและไขสันหลัง รวมท้ังประสาทสวนปลายคือสารเอนเคฟฟาลีนและ
เอนดอรฟน ซ่ึงสามารถยับยั้งอาการเกร็งของกลามเนื้อ ทําใหอาการปวดเกร็งของกลามเนื้อและเสนเอ็น
ลดลง  ชวยระงับอาการปวดได และสารออโตคอนท่ีมีผลชวยลดการอักเสบ  การฝงเข็มทําใหเพ่ิมการ
ไหลเวียนเลือดและสารจําเปน ( Micro circulation ) ทําใหบริเวณนั้นมีการซอมแซมตัวเองไดรวดเร็วข้ึน 
อาการบวม  ฟกช้ํา เลือดค่ัง ก็จะหายเร็วข้ึน ( กิตติศักดิ์ เกงสกุล,2558 )  

แนวคิดการรักษาดวยการฝงเข็ม 

         แนวคิดการรักษาพยาบาลดวยการฝงเข็มตามแนวทางเวชศาสตรการแพทยแผนจีน แพทย
แผนจีนอธิบายวา โรคเกิดจากการเสียสมดุลระหวางยินและหยาง ( Yin and Yang )  ซ่ึงเปน 2 อยางท่ี
อยูตรงขามกันเสมอ เชน รอน-เย็น  หยุดนิ่ง- เคลื่อนไหว เปนตน การเสียสมดุลอาจเกิดจากอิทธิพลจาก
ภายนอกเชน ดิน ฟา อากาศ ความรอน หนาว เชื้อโรค อาหาร และสารพิษตางๆ หรือมาจากภายในเชน 
อวัยวะตางๆของรางกายท่ีทํางานผิดปกติ  จากพฤติกรรมหรือพันธุกรรม เชนตับ ไต ลําไส  กระเพาะ
อาหารทํางานไมปกติ สงผลใหรางกายเกิดความไมสุขสบายหรือเจ็บปวย เนื่องจากอวัยวะภายในท่ีประกอบ
ไปดวยธาตุตางๆจะมีพลัง (Vital energy ) ซ่ึงแพทยแผนจีนเรียกวาชี่ (Qi-ชี่ ) หรือพลังลมปราณ และพลัง
ของอวัยวะนั้นจะมีทิศทางการไหลเวียนโคจรไปตามรางกายท่ีถูกตองแนนอน เชน ชี่ของกระเพาะอาหาร
จะตองไหลลง อาหารจึงไปสูลําไสได หากชี่ของกระเพาะอาหารโคจรกลับทางเปนยอนข้ึน ก็จะเกิดอาการ
ผิดปกติคืออาเจียน หากการไหลเวียนของพลังอวัยวะตางๆผิดทิศทางหรือเกิดการอุดก้ัน เดินไมสะดวก ก็จะ
เกิดอาการของโรค เกิดความเจ็บปวด เกิดเลือดค่ัง  เกิดของเสียค่ัง การปกเข็มจะชวยทะลุทะลวงให
ลมปราณไหลเวียนไดใหม และปรบัทิศทางไหถูกตอง อาการปวดและความผิดปกติของอวัยวะนั้นก็จะ
หายไป ( กิตติศักดิ์ เกงสกุล,2558 ) 

 

 

การฝงเข็มกับการรักษาโรค   
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      องคการอนามัยโลก ( WHO ) ไดจัดประชุมผูเชี่ยวชาญการฝงเข็มจากนานาประเทศครั้งแรกท่ี
กรุงปกก่ิง เม่ือ ค.ศ. 1979 และไดกําหนดรายชื่อโรคท่ีแนะนําใหการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาโรคไว 
43 โรค ตอมาในป ค.ศ. 1995 ไดมีการจัดประชุมข้ึนเปนครั้งท่ี2 และไดเพ่ิมรายชื่อโรคเปน 58 โรค สําหรับ
โรคท่ีองคการอนามัยโรคยอมรับและประกาศใหการรักษาหรือบรรเทาอาการดวยวิธีฝงเข็ม มีดังนี้  
         1. การรักษาท่ีไดผลเดนชัดเปนพิเศษ ไดแก อาการปวดเรื้อรัง เชน ปวด คอ บา ไหล  หลัง 

เอว  หัวเขา  ปวดจากโรค รูมาตอยส  ปวดจากการเคล็ด ขัด ยอก  ปวดประจําเดือน  ปวดนิ่วในถุงน้ําด ี   

หรืออาการปวดท่ีสาเหตุจากความเครียดหรือกอนมีประจําเดือน  ปวดเนื่องจากสาเหตุตางๆ  ปวดในระบบ
ทางเดินปสสาวะ ปวดเสนประสาท  หรือปวดเสนประสาทบนใบหนา  ปวดหลังการผาตัด  ปวดศีรษะไม
เกรน  อาการซึมเศรา   สําหรับโรคอาการท่ัวไป เชน อัมพฤกษ ผลขางเคียงจากปวยดวยโรคทางสมอง ความ
ดันโลหิตสูงหรือต่ํา งูสวัด เม็ดเลือดขาวนอยกวาปกติ สมรรถภาพทางเพศถดถอย ภูมิแพ หอบหืด  หวาด
วิตกกังวล นอนไมหลับ ขากรรไกรคาง แพทอง คลื่นเหียนอาเจียน  การเลิกเหลา  บุหรี่และยาเสพติด  
          2. การรักษาท่ีไดผลดี  ไดแก อาการเจ็บเฉียบพลันหรือเรื้อรังในลําคอ ( ทอนซิลอักเสบ ) 
อาการวิงเวียนศีรษะจากน้ําในชองห ู สายตาสั้นในเด็ก  เด็กในครรภมารดาอยูในทาขวาง ( ทําใหคลอดยาก ) 
อาการผิดปกติของลําไสเม่ือเกิดความเครียด        
           3. การรักษาท่ีไดผล  ไดแก ทองผูก  ทองเดิน  การมีบุตรยากท่ีมีสาเหตุจากท้ังฝายหญิงและ
ฝายชาย กระเพาะอาหารเลื่อนต่ํา เรอบอย ปสสาวะไมรูตัว ไมคลอง ไซนัสอักเสบ หญิงหลังคลอดท่ีมีน้ํานม
ไมเพียงพอ    

วิธีการฝงเข็ม 

         แพทยจะใชเข็ม ซ่ึงมีปลายเล็กและบาง ความสั้นยาว ข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีจะฝง  ลักษณะเข็ม
จะเปนเข็มตัน ปลายตัด ไมมีสารและยาชนิดใดเคลือบเข็มอยู และจะใชเพียงครั้งเดียวแลวท้ิง ไมนํากลับมา
ใชอีก  แพทยจะแทงเข็มลงไปตรงตําแหนงของจุดฝงเข็มตามอวัยวะตางๆของรางกาย โดยใชหลักการรักษา
ตามแนวทางของการแพทยแผนจีน  ขณะท่ีเข็มผานผิวหนัง ผูปวยจะเจ็บเล็กนอยและเจ็บไมมาก และเม่ือ
เข็มแทงเขาไปลึกถึงตําแหนงของจุดฝงเข็ม จะมีอาการปวดตื้อๆ หรือปวดหนวงๆ หรือปวดไปตามทางเดิน
ของเสนลมปราณ           
 ชนิดการรักษาท่ีใชในศูนยการแพทยทางเลือก       
         แพทยจะวินิจฉัยการรักษา และทําการรักษาโดยการฝงเข็มตรงบริเวณท่ีปวดโดยวิธีการแบบ
ใดแบบหนึ่งตามแผนการรักษาของแพทย คือ       
        1. ฝงเข็มแบบแหง ( DRY ACUPUNCTURE ) หรือ         
        2. ฝงเข็มรวมกับการกระตุนไฟฟา ( ELECTRO ACUPUNCTURE ) หรือ  
        3. ฝงเข็มรวมกับการรมดวยโคมความรอน  

การพยาบาลผูปวยฝงเข็ม 

     กอนฝงเข็ม   พยาบาลจะใหคําแนะนําผูปวย ดังนี้       

       1.  การนัดหมายกอนมาฝงเข็ม แนะนําใหผูปวยพักผอนนอนหลับใหเต็มท่ี ไมควรอดนอนกอน
มารับการฝงเข็ม             
       2.  ควรรับประทานอาหารใหอ่ิมพอดี  ไมอ่ิมเกินไปและไมงดอาหารกอนมาฝงเข็ม  
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       3.  สวมเสื้อผาหลวมๆ สบายๆ เพ่ือความสะดวกในการฝงเข็ม     
       4.  ผูปวยท่ีมีรางกายออนแอ  มีโรคประจําตัว ผูสูงอายุ หรือเดินไมสะดวก ควรมีญาติมาดวย  

     ขณะฝงเข็ม  พยาบาลจะใหการพยาบาลผูปวยดังนี้      
      1. หากผูปวยมีอาการตื่นเตนกลัวเข็ม ใหลดอาการตื่นเตนโดยใหผูปวยหายใจเขาทางจมูกและ
ผอนลมออกทางปากชาๆ  คิดถึงสิ่งสวยงามทองฟาทะเล  ผอนคลายกลามเนื้อ  ไมออกแรงตานขณะแพทย
ทําการฝงเข็ม พยาบาลควรสัมผัสผูปวยเบาๆเพ่ือใหผูปวยผอนคลายและลดความตึงเครียดลง  วิธีการนี้ควร
เตรียมผูปวยประมาณ 3-5 นาทีกอนใหแพทยทําการฝงเข็ม หม่ันสังเกตสีหนาและการหายใจ และรอจน 

ผูปวยจะผอนคลายความตึงเครียดและลดความวิตกกังวลลง      
      2. เม่ือแพทยทําการฝงเข็ม  พยาบาลตองคอยดูแลไมใหผูปวยเกร็งกลามเนื้อเพราะอาจทําให 
เกิดอาการชาหรือเปนตะคริวได  หากเม่ือยอาจขยับไดเล็กนอย แตไมควรเคลื่อนไหวรางกาย  
      3. เม่ือแพทยฝงและท้ิงเข็มไว ขณะท่ีเข็มยังอยูบนรางกายหากมีอาการผิดปกต ิ หรือเจ็บปวด 

บริเวณท่ีฝงเข็มมากข้ึน หรือมีอาการหนามืดเปนลมขณะเข็มยังฝงอยูบนรางกายใหผูปวยเรียกพยาบาลทันที 

      หลังฝงเข็ม  ควรใหการพยาบาลและใหคําแนะนําผูปวยดังนี ้ 

1. ใหผูปวยดื่มน้ําอุน หรือน้ําธรรมดา หลังการฝงเข็ม  
2. สํารวจรางกายผูปวยหลังถอนเข็ม วามีสิ่งผิดปกต ิเชนมีเลือดออก มีรอยบวม หรือผูปวยยัง                                                      

มีความรูสึกเจ็บปวดอยู หากยังมีอาการดังกลาวตองรายงานใหแพทยทราบ  
3. ไมควรขับข่ี ยวดยานพาหนะทันทีหลังการฝงเข็ม เพราะอาจเกิดการงวงนอน        
4. งดอาบน้ํา 2 ชั่วโมงหลังการฝงเข็ม       
5. หลังฝงเข็มควรนอนพักผอนและงดกิจกรรมท่ีใชแรงมากเชน  การออกกําลังกายท่ีหักโหม 

การเตนแอโรบิค หรือวายน้ําเปนตน      
6. หากมีไขใหรับประทานยาลดไข และนอนพักผอน อาการจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หาก

หลัง 24 ชั่วโมงอาการไขไมลดลง และมีอาการปวดบวมแดงรอนบริเวณท่ีฝงเข็มรวมดวย  ใหรีบกลับมาพบ
แพทยทันที 

 

        ขอหามในการฝงเข็ม          
       1. ผูปวยโรคเลือดหรือมีความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือดหรือผูปวยท่ีรับประทานยากัน
เลือดแข็งตัว            
      2.ผูปวยท่ีเปนโรคติดตออันตราย เชน วัณโรคระยะติดตอ   เอดส    
      3.ผูปวยโรคมะเร็ง ท่ียังไมไดรับการรักษา  โรคท่ีตองรักษาดวยการผาตัด   
      4.สตรีท่ีอยูระหวางการตั้งครรภ  
      5.ผูปวยโรคหัวใจท่ีใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ(PACEMAKER) 
                 6.โรคท่ียงัไมทราบการวินิจฉัยแนนอน 
7. โยคะกับการบริหารรางกายเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อ      
การฝกปฏิบัติโยคะอยางถูกตองสมํ่าเสมอจะมีผลตอรางกายและจิตใจ ดังนี้   
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 ผลตอระบบกลามเนื้อ  โครงสรางรางกายและกระดูก     
        การบริหารแบบโยคะจะชวยยืดและคลายกลามเนื้อสวนตางๆ แบบชาๆ ไมรุนแรง  มีการยืด
แลวคางชั่วครูแลวคอยๆ ผอนคลายออก  การยืดและหดกลับของกลามเนื้อจะทําใหเลือดดําถูกรีดใหกลับไป
ฟอกท่ีหัวใจมากข้ึน รวมกับการหายใจแบบโยคะท่ีลึก จะทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงไดมากกวาปกติ ในการออก
กําลังกายท่ัวไปกลามเนื้อจะหดตัวอยางแรงและเร็ว จะทําใหกรดแลคติกเกิดข้ึนมาก ออกซิเจนเขาไปไม
เพียงพอ  ทําใหปฏิกิริยาในการกําจัดกรดแลคติกไมสมบูรณ จึงมีกรดแลคติกค่ังอยูมาก อันเปนสาเหตุใหเกิด
การเม่ือยลาของกลามเนื้อ (Fatique) ในการฝกโยคะจะไมมีกรดแลคติกค่ังคาง จึงทําใหรูสึกผอนคลายอยาง
เต็มท่ี การฝกโยคะอาสนะ จะชวยใหกระดูกสันหลังมีความยืดหยุนดี มีการเคลื่อนไหวท้ัง 6 ทิศทาง ทําให
รูปรางของผูฝกดูตั้งตรง สวยงาม บุคลิกภาพดี หลังไมโคงงอ อันจะชวยปองกันโรคภัยท่ีท่ีเกิดกับกระดูกสัน
หลังและโครงสราง    

ผลตอระบบทางเดินหายใจ 

 การฝกหายใจ (breath Control) หรือปราณายามา ถือวาเปนสวนสําคัญอยางมากในวิชา

โยคะ  เพ่ือใหรางกายสดชื่น  มีสุขภาพดี  มีความสมดุล ระบบประสาทจะตื่นตัว จิตใจม่ันคง  มีความสงบ 

และเปนสมาธิ  ลดความเครียดและความวิตกกังวล  เปนการนําพลังชีวิตเขาสูรางกาย ( Prana ) ซ่ึงจะทํา

ใหรางกายไดรับออกซิเจนอยางเต็มท่ี   

 การหายใจแบบโยคะ  ทําใหการขยายตัวของปอดเต็มท่ี  ชวยทําความสะอาดทางเดิน

หายใจ กระตุนใหเกิดการไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก  ไอเรื้อรัง  อาการแพอากาศ  บรรเทา

โรคปวดศีรษะเรื้อรัง  หัวใจแข็งแรง  อีกนัยหนึ่งการหายใจเปนสวนสัมพันธระหวางกายกับจิต  ทําให

สามารถเขาสมาธิไดดีข้ึน  

ผลตอระบบตอมไรทอ 

 การฝกโยคะอาสนะตาง ๆ จะทําใหตอมไรทอตาง ๆ ทํางานไดปกติเชนตอมไทรอยด และ

พาราไทรอยด  เชน ทายืนดวยไหล  ทาคันไถ  เปนตน 

 โยคะบางทา จะบีบกดบริเวณตับออน ทําใหการหลั่งฮอรโมนอินซูลิน ออกมาไดอยาง

เหมาะสม เชน ทาคันไถ  ทาบิดตัว เปนตน 

 โยคะบางทา จะมีกดนวดบริเวณตอมหมวกไต  ซ่ึงหลั่งสารอะดรีนาลิน  การฝกโยคะ

อาสนะเชน    ทาธนูราสนะ  จักรอาสนะ  ทําใหตอมหมวกไตหลั่งสารอะดรีนาลินนอย  ทําใหรูสึกสงบ  ไม

หงุดหงิดงาย 

 โยคะบางทา ชวยใหตอมไพเนียลและตอมพิทูอิตารี ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  

ทาศีรษะอาสนะ  ทายืนดวยไหล  ทากระตาย  ซ่ึงตอมดังกลาวมีหนาท่ีผลิตฮอรโมนท่ีสําคัญ ในการควบคุม

การนอนหลับพักผอนใหเปนไปตามเวลา  ความสัมพันธของหนาท่ีกับความคิด เหตุและผล การมีสติ  ทําให

ใจเกิดปติสุข โยคะจึงเปนเครื่องมือในการลดภาวะอารมณแปรปรวนได 
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ผลตอระบบไหลเวียนโลหิต 

  การทําโยคะอาสนะ จะทําใหกลามเนื้อมีการยืด หด  เสนเลือดจะถูกบีบนวด  ทําใหการ

ไหลเวียนโลหิตเขาและออกบริเวณท่ีมีการบริหารในบางทา เชนทาศีรษะกมลงต่ํา เลือดจะไหลเวียนไปสมอง  

ใบหนา  หู คอ และจมูก ทาศีรษะอาสนะ  ทายืนดวยไหล  เลือดดําจะไหลกลับสูหัวใจโดยแรงโนมถวง  ทํา

ใหเลือดไมค่ังบริเวณเทา  ซ่ึงปกติคนจะมีอิริยาบถ ยืน เดิน นั่งเปนสวนใหญ โอกาสท่ีจะอยูในทาศีรษะต่ํา 

เทาสูงแทบจะไมมี  การบริหารดังกลาวจะทําใหการไหลเวียนยอนกลับอยางมาก  จึงชวยแกไขโรคเสนเลือด

สมองตีบ  เสนเลือดขอดท่ีขา  ริดสีดวงทวาร 

ผลตอระบบยอยอาหารและการขับถาย 

    ทาโยคะจํานวนมากท่ีมีการกดนวดบริเวณหนาทอง  ทําใหการไหลเวียนของโลหิตไป

เลี้ยงสวนตาง ๆ เชน  กระเพาะอาหาร  ตับ  มาม  ตับออน  ไต  ทําใหการยอยอาหารและการหลั่งฮอรโมน

จากตับออนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กลามเนื้อหนาทอง  กลามเนื้อกระบังลมแข็งแรง  การไหลเวียน

โลหิตในชองทองดีข้ึน  การเคลื่อนไหวของลําไสชวยปองกันอาการทองอืดแนน มีลมมาก  ทําใหการขับถาย

อุจจาระเปนปกติ  ทองไมผูก  

ผลตอระบบประสาท 

                ทาโยคะจํานวนมากศีรษะจะอยูต่ํา เชน ทายืนดวยไหล  ทากระตาย  ทาคันไถ            

ทาจักราสนะ ซ่ึงจะทําใหการไหลเวียนโลหิตในสมองดี  ปองกันเสนเลือดสมองตีบตัน  ปองกันเซลลสมอง

เสื่อม  นอกจากนั้นยังชวยใหตอมไรทอตางๆ เชน ตอมไพเนียล  ตอมพิทูอิตารี  ทํางานไดเปนปกติ  ตอม

เหลานี้จะควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายโดยรวม 

ผลตอระบบสืบพันธุ                   

                 ทาโยคะบางทา เชน ทายืดสวนหลัง  ทาชาณุศีรษะ  ทาบิดตัว  ทาธนูเปนตน จะ

ชวยใหมีการกดนวดบริเวณอุงเชิงกราน  ทําใหการไหลเวียนในอุงเชิงกรานเปนไปดวยดี  อวัยวะตาง ๆ เชน 

มดลูก รังไข  อัณฑะ  ตอมลูกหมาก  ทํางานไดดี  มีบุตรงายข้ึน  ปองกันโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไดดี   

บางทาชวยใหกลามเนื้อในอุงเชิงกรานกระชับ  ไมหยอนยาน  ชวยใหกลั้นปสสาวะ  อุจจาระไดดี  ปองกัน

โรคริดสีดวงทวาร  ปองกันโรคตอมลูกหมากโต  

ผลตอสุขภาพจิต 

         กระบวนการฝกโยคะ  จะนําไปสูการผอนคลาย  ปลอยวาง  เปนการปฏิบัติเขาไป

หาสมาธิ  โดยอาศัยการทําความรูสึกตัว (Awareness)  ใหติดตอกันอยางตอเนื่อง  จิตก็จะเปนสมาธิไดงาย  

สมาธิท่ีปฏิบัติบอยๆ ก็ทําใหใจอยูกับปจจุบันขณะตลอดเวลา  ทําใหเกิดความเบากาย  เบาใจ  โดยเหตุท่ี
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กําลังของสมาธิจะขมนิวรณ  ความหงุดหงิด  ฟุงซาน  ทําใหเกิดสันติสุขข้ึนภายในจิตใจ  มีความคิด

สรางสรรค  โยคะจึงเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการผอนคลายอยางมาก 

โยคะบําบัดสําหรับผูมีอาการออฟฟศ ซินโดรม   

                      สําหรับผูท่ีนั่งทํางานในสํานักงานนาน ๆ หลายชั่วโมง  งานบริการตางๆ เชน งานราชการ    

งานประชาสัมพันธ  งานในแผนกธุรการ  งานของนักบริหาร  งานธนาคาร  และงานตางๆท่ีมีการลุกจาก

โตะหรือเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมนอยเชน  นั่งประชุมท้ังวัน  การนั่งวาความของผูพิพากษา การนั่งพิมพ

งานของทนายความ ผูท่ีทํางานในลักษณะนี้มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย ใชสายตามาก หรือผูท่ีใชอวัยวะ

สวนใดสวนหนึ่งของรางกายซํ้าๆอยูตลอดเวลาเชนแมบานกวาดบาน  กวาดถูสํานักงาน ใชมือขางเดียวกําไม

กวาดคางๆเปนเวลาหลายชั่วโมง ทําใหกลามเนื้อมือยึดขอติด นิ้วลอ็กเปนตน หากไมมีการแกไขหรือบริหาร

อวัยวะและรางกายอยางถูกวิธี อาการตางๆ จะกําเริบจนเรื้อรัง ทําใหคุณภาพการทํางานลดลงสงผลเสียตอ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตได การไมเอาใจใสดูแลสุขภาพกายและใจอาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ตางๆได เชน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  หลอดเลือดสมองตีบ  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  

โรคมะเร็ง  โรคเครียด  โรคอวน  โรคปวดหลัง  ปวดตนคอ  ปวดศีรษะเรื้อรังเปนตน 

                การนําศาสตรโยคะมาประยุกตใชเปนทาบริหารรางกาย เปนการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพดวยตนเอง  เปนการใหความรวมมือกับแพทยและพยาบาลในการสงเสริมการรักษาใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  นับเปนการพ่ึงตนเองท่ีมีความยั่งยืน เม่ือเริ่มมีอาการปวดก็สามารถใชการฝกโยคะใน

การบําบัดใหทุเลาได   การฝกโยคะเพ่ือลดการปวดตึงกลามเนื้อ สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

ฝกท่ีโตะทํางาน        สามารถปฏิบัติไดดวยทาตางๆดังนี้     

     ทาท่ี 1  ทาบริหารไหล   นั่งบนเกาอ้ีท่ีทํางาน  หายใจเขา  ยกไหลข้ึน คางไวสักครู  หายใจออก 

ลดไหลลง  ทําซํ้า 3 ครั้ง           

     ตอไป  หายใจเขา  แอนหนาอกข้ึนไหลท้ังสองขยับไปดานหลัง มือประสานกันไวดานหลัง คาง 

ไวสักครู  หายใจออก  หอไหลมาไวดานหนา  มือจับประสานกันไวดานหนา  ทําซํ้า 3 ครั้ง 

             ตอไป  เอามือแตะไหลท้ังสองไว  หมุนขอศอกท้ังสองไปทางดานหนา 3-5 รอบ  แลวหมุนมา

ทางดานหลัง 3-5 รอบ  

             ทาท่ี 2  ทาบริหารตนคอ  นั่งบนเกาอ้ีทํางานเหมือนเดิม  หายใจเขา  เงยหนาข้ึนจนสุด  คางไว

สักครู   หายใจออก  คอยๆ กมหนาลงจนคางชิดอก หายใจเขาเงยหนาข้ึนใหม  คางไวสักครู  หายใจออก

กมหนาคางชิดอกลงใหม  ทําซํ้า 2-3  แลวทําดานซายและขวาในลักษณะเดียวกันอีก 2-3 ครั้ง  แลวคอย ๆ 

หมุนลําคอ 3 รอบ  

            ทาท่ี 3  ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนบน    หายใจเขา มือประสานกันไปทางดานหนา  แขน

เหยียดตรง  ตอไปหายใจออก  ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ  เอียงลําตัวไปทางซายและขวา  สลับกัน 3 ครั้ง  
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ตอไปนํามือท่ีประสานกันวางลงบริเวณทายทอย  หายใจเขา  ขอศอกกางข้ึน  หายใจออก  บิดลําตัวไป

ทางดานซายและขวา สลับกัน 3 ครั้ง  แลวพัก  

             ทาท่ี  4  บริหารกลามเนื้อหลังสวนลาง และเอว  นั่งบนเกาอ้ีเหมือนเดิมวางเทาหางกันประมาณ    

2 ฟุต  หายใจเขามือประสานกัน  ยกข้ึนเหนือศีรษะ  หายใจออก  กมตัวลงไปทางดานหนา จนทองแนบตน

ขา  มือท้ังสองแตะพ้ืนไว  หายใจเขา  ยกลําตัวข้ึน  แขนยกข้ึนเหนือศีรษะ เอามือลง  ทําซํ้า  3 ครั้ง 

            ตอไปนั่งตัวตรง   มือวางบนพ้ืนเกาอ้ีเหยียดแขนตรงคางสักครู    หายใจเขา แอนลําตัวไป

ดานหลัง   ทําซํ้า 3 ครั้ง   เสร็จแลวนํามือประสานกันเหนือศีรษะ  แดะมือข้ึน แขนเหยียดตรง  คางไวสักครู  

แลวผอนคลายกลับมาทาเดิม    

            ตอไปนั่งตัวตรง  หายใจเขาแลวบิดเอวไปทางซายชาๆ ใหตึงคางไวสักครู และหันกลับมาพรอม

หายใจออก   ทําดานซายและขวาสลับกัน 3 ครั้ง 

             ทาท่ี 5  เปนทายืน  โดยยืนขางๆโตะทํางาน   หายใจเขา มือประสานกันไวดานหลัง แอนลําตัว

ไปดานหลัง เทาท่ีจะทําได   คางไวสักครู   ตอมาหายใจออก  คอยกมตัวลงเทาท่ีจะทําได   เขาท้ังสองตึง  

คางไวสักครูแลวคอยๆเงยข้ึน  ทําซํ้า 3 ครั้ง  

            ตอไป ยืนตรง เทาแยกหางกันประมาณ 2 ฟุต หายใจเขา มือประสานกันไวเหนือศีรษะ  พอ

หายใจออก เอียงลําตัวไปทางซาย  แลวกลับมาทางขวา สลับกัน 3-5  ครั้ง   

            ตอไป ยืนตรง เทาชิด  มือเทาสะเอว  ยอตัวลงต่ําสุด  แลวคอย ๆ ลุกข้ึนมาอยูในทาเดิม  ทํา

สลับกันข้ึนและลง นับ 1 ครั้ง ทําท้ังหมด 5 ครั้ง 

             ทาท่ี 6   ทาบริหารกลามเนื้อใบหนา  นั่งบนเกาอ้ี  มือวางบนหนาตัก อาปากกวาง สุด  ดวงตา

เบิกโพลง  คางไว 2-3 วินาที   ตอไป ผอนคลายลง  หลับตาป  ริมฝปากเมมเขาหากัน  คางไว 2-3 วินาที 

ผอนคลาย ทําซํ้า 3 ครั้ง  ตอไป ฟนสบกัน  ยิงฟนออกดานขาง คางไวสักครู  ผอนคลาย  ทําซํ้า 3 ครั้ง  

  ทาท่ี 7  ทาบริหารกลามเนื้อตา                      

       มองข้ึนบน                เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย  

       มองลงลาง                เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย           

       มองทางซาย              เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย      

       มองทางขวา              เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย       

       มองทางซาย  เฉียงข้ึนบน    เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย     

       มองทางขวา  เฉียงลงลาง    เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย       

       มองทางขวา  เฉียงข้ึนบน    เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย         

       มองทางซาย  เฉียงลงลาง    เกร็งกลามเนื้อตาคางไว  5 วินาที    แลวผอนคลาย   

    กรอกตา วนไปรอบ ๆ เริ่มทางซาย 3 รอบ  แลวกรอกตา วนไปทางขวาอีก 3 รอบชาๆ 
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          ทาท่ี 8 ทาฝกการหายใจและสมาธิ  นั่งตัวตรง   เอามือวางซอนกันท่ีหนาทอง หายใจเขาชา ๆ    

ทองพองข้ึนจนสุด  หายใจออกปลอยลมออกชาๆ ทองแฟบลง  สติกําหนดรูท่ีการเคลื่อนไหวของหนาทอง

ตลอดเวลา  ฝก 5-10 นาที  แลวพัก ฝกวันละครั้ง เชาและเย็นทุกวัน จะชวยแกปญหาปวดกลามเนื้อได   

    ทาโยคะ ( โยคาสนะ  ) สําหรับฝกท่ีบาน     สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

การเตรียมตัวกอนฝก                                  

1.  ควรฝกในขณะทองวางกอน หรือ หลังรับประทานอาหาร 2 - 3 ชั่วโมง             

2.  ใสเสื้อผาหลวม ๆ เชน เสือ้ยืด  กางเกงยืด  ชุดนอน               

3.  การฝก ควรใชผาปูรองกันการกดทับไมนิ่มหรือแข็งจนเกินไป หามฝกบนเตียง            

4.  ไมใสเครื่องประดับตางๆ ขณะฝกไมใหเกิดการกดทับ               

5.  ควรอาบน้ํากอนและหลังฝก  จะชวยใหรูสึกสบาย              

6.  ควรขับถายอุจจาระและปสสาวะกอนการฝก  หรือเม่ือรูสึกปวดขณะฝก            

7.  เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการฝกคือ ชวงเชา  ตี 5 ถึง  9 นาฬิกา ชวงเย็น 16 น.ถึง 17 นาฬิกา          

8.  ควรฝกในสถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดดี                  

9.  ควรเวนการฝกในชวงมีรอบเดือน  

     ทาท่ี 1  ทาศวาสนะ ( Shavasana) 

                  ทานี้ใชเปนทาพักหรือทาเริ่มตน  ทานี้รางกายจะนอนแนนิ่งคลายศพ  จึงเรียกชื่อเชนนี้  บาง

ทานอาจจะเรียกวา  ทาผอนคลาย ( Relaxation Pose ) ก็ได                              

 
 

      วิธีปฏิบัติ     นอนหงาย  ท้ิงน้ําหนักตัวลงกับพ้ืน    ขาท้ังสองขางแยกออกจากกันเล็กนอย  

แขนท้ังสองวางไวหางจากลําตัวเล็กนอย   ท้ิงน้ําหนักตัวลงกับพ้ืน  หายใจเขาออกชาๆ เจริญสติดูอาการ

เคลื่อนไหวของหนาทองหรือหนาอกตลอดเวลา  ซ่ึงจะทําใหเกิดความผอนคลายไดมาก  

      ประโยชน        ทานี้ชวยใหรางกายเกิดการผอนคลาย  กลามเนื้อหยอนตัว เขาสูสมาธิใชเปน

ทาค่ันพักระหวางการฝก  หรือเตรียมตัวฝกในทาตอไป 

   ทาท่ี 2  ทาเหยียดตัว ( Recumbent Stretch ) 
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     วิธีปฏิบัติ             

          1.  นอนราบกับพ้ืน  เทาชิด  แขนท้ังสองวางขางลําตัว  หายใจเขา   ยกแขนท้ังสองข้ึน

แลววางแขนท้ังสองลงเหนือศีรษะ วางราบกับพ้ืน  แลวเหยียดแขนท้ังสองออกเต็มท่ี   ขาท้ังสองเหยียดออก

ปลายเทาจิกพ้ืน   คางไวสักครู 

                    2.   หายใจออก   ยกแขนท้ังสองข้ึนเหนือศีรษะ   แลวคอย ๆ วางแขนลงขางลําตัว   กลับ 

มาทาเดิม ทําซํ้าเชนนี้  3-5  ครั้ง   

             ประโยชน    ทานี้ชวยใหกลามเนื้อแขน ขา ไหล มีความตึงตัวแตพอดี  ลดความเครียดของ

กลามเนื้อ  ทําใหทรวงอกขยาย  และชวยใหการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 

   ทาท่ี 3  ทายกเทา (Leg  Raising ) 

                                  

              วิธีปฏิบัติ   

                    1.   นอนราบกับพ้ืน  เทาชิดกัน  แขนท้ังสองวางไวขางลําตัว  หายใจเขา  ยกขาขวาข้ึนตั้ง

ฉากกับลําตัว   คางไวสักครู           

   2.  หายใจออก   วางขาขวาลงแนบพ้ืนเหมือนเดิม   ตอไปหายใจเขาคอยๆยกขาซายข้ึน

ตั้งฉากกับลําตัวคางไวสักครู   หายใจออกวางขาซายลง   ทําซํ้าสลับกัน 2 ครั้ง      

  3.  ตอมาหายใจเขา  ยกขาท้ังสองข้ึนตั้งฉากกับลําตัว  เกร็งหนาทองชวย  คางไวสักครู  

หายใจออก คอย ๆ วางขาท้ังสองลง ทีละเล็กนอย จาก 90 องศา 60  องศา 30องศา 15 องศา  แลววางลง

แตะพ้ืน  ทําซํ้า 2 ครั้ง  
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              ประโยชน  ทานี้ชวยบริหารหนาทอง  ทําใหกลามเนื้อหนาทองแข็งแรง  ปองกันไสเลื่อน  ชวย

ขับลมจากลําไส  บรรเทาอาการอาหารไมยอย  ลดไขมันหนาทอง  สะโพก      

  ทาท่ี 4  ทาพวันมุกตาสนะ  (Anti-Constipation Pavanmuktasana) 

 

                                 

          

          วิธีปฏิบัติ                      

     1. นอนหงายราบกับพ้ืน  กางแขนท้ังสองออกระดับไหล  ฝามือคว่ํา ยกขาขวาตั้งข้ึนใหฝาเทา

วางบนเขา  ซาย  หายใจเขากอน หายใจออกเขาขวาวางลงแนบพ้ืนดานซาย ใบหนาหันมาทางดานขวา   

คางไวในทานี้ หายใจเขาและออกปกติ   

    2.  ตอมาพลิกตัวกลับมาทาเดิม  ตั้งเขาซายข้ึนบาง  ฝาเทาวางลงบนเขาขวา  หายใจเขา  ตอมา

หายใจออก  วางเขาซายลงบนพ้ืนดานขวา  ใบหนาหันไปทางซาย  หายใจเขาออกปกติ คางไวสักครู 

    3.  ทําสลับขางกันไปมา 3 ครั้ง 

         ประโยชน    ทานี้ชวยแกแกปวดหลังปวดเอว  แกทองผูก ขับลมและทําใหระบบการยอยทํางานดี 

       

 

 

  ทาท่ี 5  ทาพวันมุกตาขับลม ( Anti-Gastric Pavanmuktasana) 

 

            



41 
 

         วิธีปฏิบัติ  นอนราบกับพ้ืนเทาชิด  หายใจเขา  คอย ๆ ยกเขาขวาข้ึนมาชิดหนาทอง มือท้ังสองรวบ

เขาไว  ชิดหนาทอง หายใจออก  คอยๆยกศีรษะและลําตัวข้ึน  คางชิดเขา  คางไวสักครู   หายใจเขาคอยๆ

วางศีรษะและลําตัวลงกับพ้ืนทําซํ้า 3  ครั้ง  แลวเปลี่ยนมาทําขางซายบาง      ทําอีก 3 ครั้ง  

         ประโยชน      ทานี้ทําใหกระดูกสันหลังแข็งแรง   กลามเนื้อหนาทองแข็งแรง    

          ชวยขับลมในกระเพาะและลําไส   

 ทาท่ี 6  ทางู ( Bhujangasana)  

 

 

             

                วิธีปฏิบัติ   

                นอนคว่ํากับพ้ืนเทาชิดกัน มือท้ังสองวางลงใตไหล  หายใจเขา  คอยๆใชแขนดันลําตัวข้ึน  คอ

แหงนข้ึน  ตามองเพดาน  คางอยูในทานี้ 10  วินาที   หายใจออก  คอยๆวางตัวลง   ทําซํ้า 2-3 ครั้ง  ทานี้

ใชกลามเนื้อหลังเปนตัวชวยดึงใหลําตัวแอน 

             

           ประโยชน   

                     ทานี้ชวยบรหิารกระดูกสันหลัง  แกหมอนรองกระดูกเคลื่อน  ( Prolapsed disc )  ทําให

เลือดมาเลี้ยงประสาทสันหลังมาก  ชวยขับลม การยอยอาหารดี  ชวยรักษาอาการมดลูกผิดปกติ  

ประจําเดือนมาไมปกติ  ในเพศชายแกอาการฝนเปยก   ทานี้ยังชวยใหความจําดี  สมาธิดี จึงเหมาะสําหรับ

นักเรียน นักศึกษา และมนุษยเงินเดือน 

     ทาท่ี 7   ทาเด็กหรือทากระตายหมอบ 
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             วิธีปฏิบัติ   

              เปนทาตอเนื่องจากทางู  คือ        

      1.  คุกเขาโยกตัวไปดานหลัง โดยท่ีแขนยังวางอยูท่ีดานขางลําตัว  หายใจเขา  คอยๆใชแขนดัน

ลําตัวโยกไปดานหลัง  ในลักษณะยังคว่ําหนา วางตัวลงใหหนาผากทาบลงไปบนพ้ืนดานหนา แขนจะอยู

เหนือศีรษะ  เหยียดแขนใหตึง  ผอนคลายคางอยูในทานี้ นับ1 ถึง 5      

      2.  ผอนลมหายใจ  คอยๆ ยกตัวข้ึนกลับไปอยูในทาคลาน   ทําซํ้า 2-3 ครั้ง  ทานี้ใชกลามเนื้อ

หลังเปนตัวชวยดึงใหลําตัวแอนข้ึน    ผูท่ีชํานาญแลว  เวลายกลําตัวข้ึนเรียบรอยแลว  อาจจะยกมือท้ังสอง

ลอยเหนือพ้ืน  แลวคางไว   

          ประโยชน   

                    ทานี้ชวยทําใหกระดูกสันหลังตึง  กลามเนื้อท่ีพยุงกระดูกสันหลังแข็งแรง  แกหมอนรอง

กระดูกเคลื่อน  ( Prolapsed disc )  ทําใหเลือดมาเลี้ยงประสาทสันหลังมาก                                                       

           

  

   ทาท่ี 8   ทาแมว 

 

            

         วิธีปฏิบัติ    



43 
 

               1.  นั่งพับขาหรือคุกเขา  ฝามือท้ังสองวางบนพ้ืน  หนาเขาท้ังสอง ยกสะโพกข้ึน ยืนบนเขาท้ัง

สอง   หายใจเขาคอยๆชอนตัวข้ึนแอนหลังคางไว  10  วินาที      

       2.    หายใจออกคอยๆโกงหลังใหโคงมากๆคางไว 10  วินาที  แขมวทองรวมดวยก็จะดีมาก  

         ประโยชน ทานี้ชวยแกอาการปวดหลัง และทําใหมีการนวดอวัยวะในชองทอง          

  ทาท่ี 9  ทายกขาไปดานหลัง 

 

        วิธีปฏิบัติ    

              1.  คุกเขาท้ังสอง   แขนและหลังเหยียดตรง   หายใจเขา  คอยๆยกขาขวาไปดานหลังใหสูง

ท่ีสุดจนรูสึกตึงหลัง  คางไว  นับ 1 ถึง 5   หายใจออกคอยๆ วางขาลงคุกเขาในทาเดิม   

     2. หายใจเขา  คอยๆยกขาซายไปดานหลังใหสูงจนรูสึกตึงหลัง  คางไว  นับ 1 ถึง 5  หายใจ

ออกคอยๆ วางขาลงคุกเขาในทาเดิม         

     ทําสลับกันขางละ 3 - 5  ครั้ง และพักในทากระตายหมอบจนรูสึกผอนคลาย  

                ประโยชน ทานี้ชวยแกอาการปวดหลัง และทําใหมีการนวดอวัยวะในชองทอง สามารถฝกได

ในชวงท่ีตั้งครรภ 

    ทาท่ี 10  ทาผีเส้ือ   ( Butterfly ) 

 

              วิธีปฏิบัติ 
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                       นั่งตัวตรง  เทาท้ังสองงอ  ฝาเทาประกบกันไว  มือท้ังสองจับปลายเทาไว  กดเขาชิดพ้ืน

ใหมากท่ีสุด  แลวขยับปก  ตอมาหายใจออกคอย ๆ กมตัวลงหนาผากชิดพ้ืน คางไว 5 วินาที  หายใจเขาเงย

หนาข้ึน ทําซํ้า ๓ ครั้ง 

             ประโยชน   

   ชวยบริหารกลามเนื้อตนขาดานในใหแข็ง.แรง  และชวยบริหารกลามเนื้อหลัง ลดการ

สะสมของไขมันบริเวณแผนหลัง              

   ทาท่ี 11 ทาสุดทาย กลับไปอยูในทานอนหงายผอนคลายศวาสนะ ( Shavasana)      

     ทานี้ สามารถนอนผอนคลายกลามเนื้อหลังจากการฝกไดนานเทาท่ีตองการ หรือหลับไป 

สักงีบหนึ่งก็ได 

 

8.  สภาพของพ้ืนท่ีศึกษา   

หนวยบริการศูนยการแพทยทางเลือก  เปนกลุมงานภายใตกองการแพทยทางเลือก กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีวัตถุประสงคหลักคือ 

1. เพ่ือเปนแหลงศึกษา วิเคราะห  วิจัยทางคลินิกดานการแพทยทางเลือกและการแพทย
ผสมผสาน 

2. เพ่ือเปนตนแบบของหนวยบริการสุขภาพดานการแพทยทางเลือกและการแพทย
ผสมผสาน 

3. เพ่ือท่ีฝกอบรมบุคลากรสุขภาพดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน 
4. เพ่ือใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพดาน

การแพทยทางเลือก ผสมผสานกับการแพทยอ่ืนๆ 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศาสตรการแพทยทางเลือกอยางตอเนื่องและยั่งยืน กองการแพทย
ทางเลือกไดรับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขใหจัดตั้งหนวยบริการการแพทยทางเลือกข้ึนอยางเปน
ทางการและขอรหัสบริการเปนหนวยบริการสุขภาพสงักัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 1 แหง ตามบันทึก ท่ีสธ  

502.03/089 ลงวันท่ี    6  กุมภาพันธ  2557  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ผูมา
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ติดตอราชการและประชาชนท่ัวไป ไดรับบริการทางการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย  ตลอดจนเปนตนแบบสําหรับการพัฒนางานบริการการแพทยทางเลือกเขาสู
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการดําเนินงาน 

              1. ศูนยการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก จัดเปนสวนหนึ่งของสถานพยาบาลภาครัฐใน
สังกัดกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

             2. ข้ันตอนการใหบริการ จะใหบริการการรักษาพยาบาลดวยศาสตรการแพทยทางเลือกและ
การแพทยผสมผสาน ตามข้ันตอนดังนี้ 

 2.1 ซักประวัติ เปนการซักถามผูมารับบริการในเรื่องการเจ็บปวยตางๆ เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาใหการรักษาพยาบาล ซ่ึงประกอบดวย 

        2.1.1 อาการสําคัญ คืออาการท่ีผูปวยมาหาแพทย หรืออาการท่ีกอใหเกิดความไมสุข
สบายหรืออาการท่ีกอใหเกิดความรําคาญอยางมากแกผูปวย   โดยระบุระยะเวลาท่ีเกิดความเจ็บปวยดวย
เชนอาการปวดหลัง  ไหล  บั้นเอว ปวดศีรษะไมเกรน นอนหลับไมสนิทจากอาการปวดเรื้อรังตามรางกาย 

เปนมาประมาณ 3 เดือนเปนตน 

         2.1.2 ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน ซ่ึงเก่ียวของกับอาการสําคัญ ตองทราบถึง
ลักษณะอาการเจ็บปวย ( เปนทันทีหรือคอยเปนคอยไป ) สาเหตุของอาการ ( นั่งนานๆ ใชคอมพิวเตอรเปน
เวลานานๆ  ไมคอยเปลี่ยนอิริยาบถขณะทํางาน ) ลักษณะการเจ็บปวดเปนอยางไร ( ปวดตึง  ปวดเสียดแทง  

ปวดตื้อๆ  ปวดราวหรือปวดตุบๆ เปนตน )   การเจ็บปวดทุเลาหรือเปนมากข้ึนจากสาเหตุอะไร เชนทุเลา
จากการบีบ นวด ใชยาถูหรือประคบดวยความรอน หรือเปนมากข้ึนจากการทํางานหนักไมไดพักสวนนั้นๆ  

ความรุนแรงมากนอย ( โดยใชแบบวัดความเจ็บปวด PAIN SCORE     เพ่ือระบุระดับของอาการปวดเปน
ตัวเลข ) สิ่งท่ีทําใหอาการเจ็บปวยดีข้ึนและการรักษาท่ีผานมา 

         2.1.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดีต เชนการไดรับอุบัติเหต ุ การผาตัด เคยปวยเปนโรค
อะไรบาง โรคประจําตัวท่ีเปน เพ่ือเปนขอมูลรายงานแพทยกอนการบําบัดรักษา   

 2.2 การตรวจวัดสัญญาณชีพ  กอนพบแพทย พยาบาลจะตรวจวัดสัญญาณชีพเบื้องตนคือ
วัดความดันโลหิต วัดการเตนของหัวใจ ( ชีพจร )  วัดและสังเกตอัตราการหายใจ  และลงบันทึกกอนสงพบ
แพทย 

 2.3 การตรวจรางกายและการตรวจท่ัวไปของแพทย โดยแพทยจะพูดคุย ซักถามผูปวยใน
ขอมูลท่ีแพทยตองการทราบเพ่ือประกอบการวินิจฉัยกอนทําการรักษาหรือลงจุดฝงเข็ม  เชนดู คลํา  จับสวน
เคลื่อนไหว  หรือใหผูปวยเคลื่อนไหวเอง  สามารถทําไดหรือไม ทําไดมากนอยเพียงใด  มีอาการเจ็บปวดรวม
ดวยหรือไม  แพทยอาจใชกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคตามแนวทางการแพทยแผนจีน   เชนดูลิ้น   สีหนา   
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ดูลักษณะรางกาย ความพรองของยิน – หยางของรางกายหรืออวัยวะภายใน  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยตาม
แนวทางการแพทยแผนจีน 

               3. สถานท่ีตั้งของศูนยการแพทยทางเลือก คือบริเวณ  อาคาร  2 ชั้น 7  กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   

    4. อุปกรณ  เครื่องมือ ครุภณัฑ   มีอุปกรณเครื่องมือ พรอมสําหรับการใหบริการฝงเข็ม เชน   เข็ม
ฝงแบบใชครั้งเดียวท้ิง  ,  โคมไฟอินฟาเรดสําหรับใหความรอน ,  เครื่องกระตุนไฟฟา ,  MAGNATIC 

PELLETS , SMOKE - FREE MOXA  CONE  เปนตน   มีรถเข็นฉุกเฉินพรอมอุปกรณชวยฟนคืนชีพกรณีท่ีมี 

CASE EMERGENCY    

 

 
              5. อัตราคาบริการ  ไดกําหนดอัตราคาบริการดังนี้ 

5.1   ฝงเข็ม  / ฝงเข็มพรอมเครื่องกระตุน  ( ไมเกินวันละ 1 ครั้ง )      
                    อัตรา     300   บาท    ขาราชการเบิกได  150  บาท    ( รหัส   58001 ) 

5.2   ฝงเข็มพรอมกระตุนจุดฝงเข็มดวยเครื่องกระตุนเฉพาะกรณีการรักษาและฟนฟู                  

สมรรถภาพผูปวย    เชนผูปวยโรคอัมพฤกษ  อัมพาต    ( ไมเกินวันละ 1 ครั้ง )      

         อัตรา 300  บาท   ขาราชการเบิกได     200  บาท ( รหัส   58020 ) 

5.3  ฝงเข็ม / ฝงเข็มพรอมเครื่องกระตุน เฉพาะบุคลากรภายในกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก ( ไมเกินวันละ 1 ครั้ง )        
                     ขาราชการ  อัตรา 150  บาท   เบิกได  150  บาท  ( รหัส   58001 )   

          ลูกจาง       อัตรา  50 บาท   

โดยราคานี้เหมาจายรวมคาเข็มและคาบริการทางการแพทยแลว  ราคาเปนไปตาม
ประกาศของกองการแพทยทางเลือก เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการรักษาพยาบาลของผูมารับบริการในกอง
การแพทยทางเลือก  ประกาศ ณ วันท่ี 30  ธันวาคม 2558 และบัญชีแนบทายประกาศกองการแพทย
ทางเลือก เรื่อง อัตราคาบริการรักษาพยาบาลของกองการแพทยทางเลือกเฉพาะบุคลากรภายในกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประกาศ ณ วันท่ี 11  มีนาคม 2559 

9. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการฝงเข็ม 

       ชนศักดิ์ หทัยอารียรักษ และคณะ ( 2554 ) ไดศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลสําเร็จของการ
ฝงเข็มเพ่ือรักษาอาการปวดหลังสวนลาง ท่ีแผนกผูปวยนอก กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาในกลุมผูปวยท่ีมีอาการปวดหลังสวนลาง ณ แผนกผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟู ตั้งแตเดือนมิถุนายน 
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2553 ถึง พฤษภาคม 2554 การศึกษา มีผูรวมวิจัยท้ังสิ้น 144 ราย เปนเพศหญิงท้ังหมด วิธีการศึกษาใช
การซักประวัติ, ตรวจรางกายและภาพถายรังสี และใหการบําบัดดวยการฝงเข็ม 2ครั้งตอสัปดาห 15 ครั้ง 
และประเมินอาการปวดหลังสวนลางดวยvisual analog scale (VAS) กอนและหลังการฝงเข็มครั้งท่ี 5,10 
และ 15 ท้ังนี้ หาก VAS ลดลงอยางนอยรอยละ 50 ถือวาการฝงเข็มบรรลุผลสําเร็จ  ผลการศึกษาพบวา
กอนการรักษา VAS เฉลี่ยเทากับ58.5 มิลลิเมตร (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.2) หลังสิ้นสุดการรักษาพบวา 
VAS ลดลงเฉลี่ย 25.8 มิลลิเมตร (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.8) โดยพบวาปจจัยท่ีบงชี้วาการฝงเข็มประสบ
ผลสําเร็จคือ ระยะเวลาท่ีมีอาการนอยกวา 6 เดือน (p=0.041) และความรุนแรงของอาการปวด ท้ังนี้ ผูมี
คะแนน VAS กอนการรักษาอยางนอย 80 มิลลิเมตรมีโอกาสฝงเข็มสําเร็จมากกวา(p=0.003) โดยสรุปจาก
การวิจัยครั้งนี้พบวาผูท่ีปวดหลังสวนลางนอยกวา 6 เดือนและมีอาการปวดระดับรุนแรง (VAS อยางนอย 
80 มม.) มีโอกาสท่ีการฝงเข็มแบบจีนจะบรรลุผลสําเร็จ 
 

       ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร ( 2557 )  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝงเข็ม
ตามอาการกับการฝงเข็มเฉพาะท่ี ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา ในกลุมเพศหญิง อาย ุ35-55 ป จํานวน 
32 คน ท่ีมีริ้วรอยรอบดวงตาในระดับ I-IV (wrinkle assessment scale ) มี inclusion และ exclusion 
criterias โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยริ้ว
รอยรอบดวงตาลดลงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสัปดาหท่ี 8 และ 10 และเม่ือเปรียบเทียบ
กันท้ัง 2 วิธีลดริ้วรอยรอบดวงตาไดไมแตกตางกันทางสถิติท่ีสัปดาหท่ี 8 และ 10 การเปรียบเทียบริว้รอยท่ี
หนาผากและหางตาของ 2 กลุมทดลองพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติท่ีสัปดาหท่ี 0,5,8 และ 10 
ผูเขารวมวิจัยมีความพึงพอใจในผลการรักษาของท้ัง 2 กลุมไมตางกันและมากกวากลุมควบคุมในทุกสัปดาห 
ผลขางเคียงพบนอย พบเพียงจุดเลือดออกบริเวณจุดฝงเข็มและรอยจ้ําเขียวซ่ึงหายไดเอง นอกจากนี้ยังให
ผลดีในแงสุขภาพดานอ่ืนๆดวย เชน หลับสบายข้ึน ปวดทอง ทองอืดลดลง เปนตน  

 
                 นภษร แสงศิวะฤทธิ์ ( 2555 )  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกจุดฝงเข็มและเสนลมปราณ
ท่ีใชในการรักษาโรคไมเกรน โดยใชวิธีการสืบคนขอมูลการวิจัยทางคลินิกของการรักษาโรคไมเกรนดวยการ
ฝงเข็ม จาก Online database ของประเทศจนียอนหลังเปนเวลา 5 ป และใช Program Microsoft 
Excel ในการสรุปและจัดการขอมูล รวมถึงแปลผลทางดานสถิติ ซ่ึงผลการวิจัยในการรักษาโรคไมเกรน มี

จุดฝงเข็มท่ีใชบอย 3 อันดับแรกไดแก จุด 风池(GB-20, Fngchí), 太阳(EX-HN5, Tàiyáng), 率谷
(GB-8, Shuàig) และเสนลมปราณท่ีใชบอย 3 อันดับแรกไดแก เสนลมปราณถุงนํ้าดี เสนลมปราณลํา ไส
ใหญ และสุดทายเสนลมปราณตับ จากผลการวิจัยพบวา การเลือกจุดและการเลือกเสนลมปราณท่ีมาใช
รักษาโรคไมเกรนนั้นไดเลือกตามหลักการทฤษฎีการฝงเข็ม ซ่ึงประกอบดวย การเลือกจุดใกล การเลือกจุด

ไกล การเลือกจุดตามอาการ จุดท่ีถูกใชบอยท่ีสุด 3 อันดับแรกคือจุด 风池 (GB-20, Fngchí), 太阳 

(EX-HN5,Tàiyáng), 率谷 (GB-8, Shuàig)  สรุปไดวาการรักษาโรคไมเกรนดวยการฝงเข็ม ใน 5 ปท่ีผาน

มา มีจุดฝงเข็มท่ีใชบอย 10 อันดับแรกไดแก 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)   
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        พนา  พงศชํานะภัย ( 2551 ) ไดศึกษาผลของการฝงเข็มอาการปวดโรคขอเขาเสื่อมโดยไม
ใชไฟฟากระตุน ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน  49 คน  ตามเกณฑวินิจฉัยโรคเขาเขาเสื่อมโดยอาศัยอาการทางคลินิกของสมาคมแพทย
โรคขอประเทศสหรัฐอเมริกา ในผูปวยอายุมากกวา 50 ป ไมจํากัดเพศและมีอาการนานกวา 6 เดือนข้ึนไป  
ไมเคยฝงเข็มมากอน ไมไดใชยาหรือรักษาดวยวิธีอ่ืนในชวง 3 วัน กอนการฝงเข็มและในระหวางศึกษาและ
ไมมีขอหามในการฝงเข็ม  เก็บขอมูลโดยใชแบบวัดความเจ็บปวดตามแนวทาง International  guideline 
for the  Assessment of therapies  for  OA Knee  และแบบบันทึกผลขางเคียงใหผูปวยประเมินความ
แตกตางของอาการปวดขอเขากอนฝงเข็มและหลังฝงเข็มครั้งท่ี 2 , 5  และครั้งท่ี 8 เปรียบเทียบความ
แตกตางของอาการปวดขอขอเขากอนและหลังการฝงเข็มทางสถิติดวย  paired T-test  ผลการศึกษาพบวา  
กอนการรักษา อาการปวดขอเขาของผูปวยมีคะแนนเฉลี่ย 7.06  หลังการรักษาดวยการฝงเข็มครั้งท่ี 2 , 5 
และ 8 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปน 6.57 , 3.36 และ 2.20 
คะแนนตามลําดับ โดยอาการปวดขอเขาหลังการฝงเข็มลดลงท้ังในผูปวยเพศชายและหญิง สรุปวาการ
ฝงเข็มมีประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดในโรคขอเขาเสื่อมไดดี  

       เพ็ญนภา ศรีมงคลและคณะ ( 2558 )  ไดศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มตออาการปวด
ประจาเดือนของผูปวยท่ีมารับการรักษาอาการปวดประจาเดือนโดยการฝงเข็ม ซ่ึงมีอาการปวดประจําเดือน
ความรุนแรงระดับ 2-3 (จาก 5ระดับ) ณ โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 35 คน โดยวิธีการ
การฝงเข็มท่ีจุดควบคุม ผูเขารวมการศึกษาไดรับการรักษาฝงเข็มท้ังหมด 18 ครั้ง (กอนประจาเดือนมา 2
อาทิตยๆ ละ 2ครั้ง จํานวน 3รอบเดือน) เปรียบเทียบ Pre-test และ Post-test  และใช แบบสอบถาม
ประเมินผลการรักษา ผลจากการวิจัยพบวาผูปวยท่ีไดรับการ ฝงเข็มติดตอกัน 3 รอบเดือนมีอาการปวด
ประจําเดือนลดนอยลงและลดอัตราการใชยาแกปวดในระยะยาว จึงทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

      รุงกาญจน กิ้มเซียะและคณะ ( 2546 ) การศึกษาประเมินการฝงเข็มรวมกับกายภาพบําบัดใน
กลุมโรคปวดหลังของผูปวยท่ีรับบริการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห ท่ีคลินิกฝงเข็มโรงพยาบาล
ศรีธัญญา ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2546 โดยประเมินกอนรับการรักษาและหลังการรักษาในครั้ง
ท่ี 3,5 และ 10 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนซ่ึงเปนการประเมินคา 1-5 มี
ท้ังหมด 11 ขอ ประกอบดวยขอคําถามเรื่องอาการปวดเฉพาะท่ี อาการปวดราวไปตําแหนงอ่ืน ๆ การกําจัด
การเคลื่อนไหว การเกร็งของกลามเนื้อบริเวณท่ีปวดความสุขสบาย ยาแกปวดท่ีรับประทาน ระยะเวลาใน
การทํากายภาพบําบัด ความสุขสบาย ผลกระทบตอการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ผลกระทบตอการนอน
หลับ และความพึงพอใจตอการรักษาจุดหลลักในการฝงเข็มคือ Shenshu (BL23) Tachangshu (BL25) 
Weizhong (BL40) Huantio (GB 30) Taixi (K3) พรอมกับไดรับกายภาพบําบัดดวยการออกกําลังกายเพ่ือ
ความยืดหยุนและความแข็งแรงของกลามเนื้อ และเพ่ิมชวงการ เคลื่อนไหว วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการรักษาดวย Wilcoxon Signed Ranks Testผลการวิจัย  มีผูมา
รับบริการอยางตอเนื่องและประเมินอาการครบถวน จํานวน 7 คน อายุเฉลี่ย 41 ป ระยะเฉลี่ยของการปวด
หลังนานประมาณ 1 ป ผลการรักษาพบวาอาการปวด การจํากัดการเคลื่อนไหว และความรูสึกสบาย ลดลง
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อยางมีนัยสําคัญหลังการฝงเข็มในครั้งท่ี 3 โดยท่ีผูปวย 5 คน มีอาการปวดลดลงจากระดับ 4        (ปวด
มาก) เปนระดับ 3 (ปวดปานกลาง) อาการปวดหลังมีผลตอการทํากิจวัตรประจําวันลดลงจากระดับปาน
กลางเปนเล็กนอย ผูปวยจํานวน 4 คน มีความสุขสบายมากข้ึน และผลกระทบตอการนอนหลับลดนอยลง
ผูปวยทุรายมีความพึงพอใจในการรักษาในระดับมาก 

       วิภาวดี ล้ิมภักดีและคณะ ( 2555 )    ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มใน ผูปวย
โรคขอเขาเสื่อมจํานวน 58 ราย ท่ีมารับการรักษาท่ีภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ตั้งแต พ.ค. – ส.ค. 2555  โดยแบงผูปวยเปน 2 กลุม ดวยวิธีสุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรกลุมละ 
29 ราย ไดแก กลุมควบคุมและกลุมทดลอง ผูปวยกลุมทดลองไดรับการฝงเข็ม 1 ครั้ง / 2 สัปดาห รวม
ท้ังหมด 5ครั้งรวมกับการรักษาแบบอนุรักษ สวนกลุมควบคุมไดรับการรักษาแบบอนุรักษเพียงอยางเดียว 
ผูปวยท้ังสองกลุมสามารถรับประทานยา piroxicam (10 มก.) ในกรณีท่ีปวดมากและวัดผลในสัปดาหท่ี 0, 
5 และ 9 โดยใชแบบสอบถาม modified WOMAC pain subscales (Western Ontario and 
McMasterUniversities Osteoarthritic Index) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษา เม่ือสิ้นสุดการศึกษาพบวา
กลุมทดลองมีคะแนนความปวดWOMACลดลงในทุกมิติเม่ือเทียบกับเริ่มตนในขณะท่ีกลุมควบคุมมีเพียง
คะแนนปวดขณะเดินลดลง แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมท้ังสอง พบวาท่ี 9 สัปดาห กลุมทดลองมี
คะแนนปวดลดลงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p< 0.001) สวนกายบริหารกลามเนื้อเหยียดขอ
เขาและจํานวนยาแกปวดท่ีใชของท้ังสองกลุมไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิโดยสรุปคือ
การฝงเข็มสัปดาหเวนสัปดาหรวม5ครั้งในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมรวมกับการรักษาแบบอนุรักษ สามารถลด
อาการปวดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับการรักษาแบบอนุรักษเพียงอยางเดียว
            
      สมภพ  สูอําพันและโชษิตา แกวเกษ ( 2554 ) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มตอ
การรักษาผูปวยโรคไมเกรนท่ีเขามารับการรักษาท่ีแผนกแพทยแผนจีน  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางเดือนมกราคม - กันยายน 2554 จํานวน 24 คน โดยไดรับความสมัครใจ และ
ยินยอมเขารวมการศึกษา ผูเขารวมการศึกษาไดรับการรักษาฝงเข็มท้ังหมด 8 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห 
ตัวชี้วัดของการศึกษาครั้งนี้ไดแก ความรุนแรงของอาการปวด จํานวนครั้งของอาการปวด และจํานวนครั้ง
ของการใชยาแกปวด ซึงประเมินจากแบบบันทึกอาการปวดศีรษะ (Headache diary) ทีผูเขารวม
การศึกษาไดบันทึกตลอดชวงของการศึกษา โดยวัดผล pre-treatment คือชวงเวลากอนเขารับการฝงเข็ม 
1 เดือน เปรียบเทียบกับ post-treatment คือชวงเวลาหลงัฝงเข็มสัปดาหที 1- 4  และหลังฝงเข็มสัปดาหที 
5-8 ผลการศึกษาพบวา การฝงเข็มสามารถชวยลดจํานวนครั้งของอาการปวด ลดความรุนแรงของอาการ
ปวด และลดจํานวนการใชยาในผูปวยโรคไมเกรนได ในชวงหลังฝงเข็มสัปดาหท่ี 1- 4 จนถึงสัปดาหท่ี 5-8 
อยางมีนัยสําคัญ ( p<0.05 ) ท้ังนีก้ารฝงเข็มยังสามารถชวยลดจํานวนครั้งของอาการปวดและลดจํานวน
การใชยาไดมากข้ึนในชวงสัปดาหท่ี 5-8 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงสัปดาหท่ี1-4 สําหรับสัดสวนของผูท่ี
ตอบสนองตอการฝงเข็ม (คํานวณจากผูท่ีมีจํานวนครั้งของอาการปวดลดลงอยางนอยรอยละ50 คิดเปนรอย
ละ 70.83 ภาพรวมของผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของการฝงเข็มท่ีสามารถชวยรักษาอาการ
ของผูปวยโรคไมเกรนได   

          สายชลี  ทาบโลกา ( 2550 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการรักษาฝาดวย
การฝงเข็มเปรียบเทียบกับยา Hydroquinone 3 โดยวิธีการใชเข็มปกลงบนใบหนาตามจุกฝงเข็มใหลึก
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พอท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกไดลมปราณ (เตอชี่หรือเจินกาน) โดยผูท่ีมารักษาฝาจะรูสึกตื้อๆ หนักๆ หรือ
เสียวบริเวณท่ีถูกเข็มปกและใชการปลอยกระแสไฟฟาผานเข็มเขาสูรางกาย ชวยกระตุนเข็มปรับสมดุลการ
ทํางานของรางกาย ผลการวิจัยพบวาการฝงเข็มมีประสิทธิภาพดีกวากรณีชวยใหใบหนากระจางใสและ
ความเขมของฝาไมเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือเทียบกับการใชยา Hydroquinone 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   

        สุวัฒน ธนกรนุวัฒน และคณะ ( 2557 ) ไดทําการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการฝงเข็ม
รักษาอาการชาปลายเทาในผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยศึกษาในผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไห
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 48 คน แบงเปน 2 กลุม เปรียบเทียบผลการรักษาระหวางกลุมท่ีรักษา
ดวยยาอยางเดียว กับกลุมท่ีรักษาดวยยารวม กับการฝงเข็ม ยาท่ีใชในการวิจัย ไดแก Amitriptyline HCl 
10 mg/day และวิตามิน บี 12 สําหรับการฝงเข็มใชจุดฝงเข็มหลักท่ีกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 จุด 
ไดแก Quchi (LI 11), Weiwanxianshu (EX-B3), Shenshu (BL23), Guanyuan (CV 4), Zusanli 
(ST36), Hegu (LI 4), Sanyinjiao (SP 6) ฝงเข็มสัปดาหละ 3 ครั้ง เปนเวลา 12 สัปดาห และติดตาม
ผลการรักษาเดือนละ 1 ครั้ง อีก 2 เดือน ผลการศึกษาพบวา การฝงเข็มรวมกับการใชยาสามารถชวยลด
อาการชาปลายเทาไดดีกวาการรับประทานยาอยางเดียวอยางชัดเจน การประเมินอาการชาบริเวณขา เทา 
อาการสะดุงตื่นระหวางนอนหลับ อิริยาบถท่ีชวยลดอาการชา พบวา ในกลุมท่ีรักษาดวยยาอยางเดียว
ผลการรักษาดีข้ึนรอยละ 45.76 กลุมฝงเข็มรวมกับการใชยาพบวารักษาไดผลดีข้ึนรอยละ 79.04 สรุปวา
กลุมท่ีรักษาดวยการฝงเข็มรวมกับการใชยา รักษาไดดีกวากลุมท่ีรักษาดวยยาอยางเดียว และผลการ
สอบถามในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยท้ัง 2 กลุมพบวามีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในระดับเดียวกัน  

                    Dan Cherkin และคณะ  ( 2557 )  ไดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ผลของการบําบัดรักษา
แบบธรรมดากับผลของการรักษาดวยการฝงเข็มโดยมีอาสาสมัครจากศูนยการศึกษาดานสุขภาพนครซีแอต
เทิล สหรัฐอเมริกา เขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้กวา 600 คน ซ่ึงนักวิจัยไดแบงอาสาสมัครดังกลาวออกเปน 
4 กลุมดวยกัน  โดยอาสาสมัคร 2 กลุมแรก ไดรับการรักษาดวยการฝงเข็มแบบตางๆ กัน สวนกลุมท่ี 3 
ไดรับการ รักษาดวยวิธีการเลียนแบบการฝงเข็ม แตเปนการใชไมจิ้มฟนแทน นักวิจัยนํา ผลการรักษา ของ
อาสาสมัครท้ัง 3 กลุม มาเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับการบําบัดรักษา ทางการแพทยแบบท่ัวๆ ไป อยางเชน
การใชยาอยางปกติ หรือการทํากายภาพบําบัดเปนตน หลังจากเริ่มการบําบัดรักษา 7 สัปดาห กลุม
อาสาสมัครท่ีไดรับการรักษา แบบปกติท่ัวไปนั้น กิจกรรมตางๆ ท่ีไมสามารถปฏิบัติได 11 อยางลดลงเหลือ 
9 อยาง แตในอาสาสมัครท่ีไดรับการรักษาดวยวิธีการฝงเข็ม หรือวิธีเลียน แบบการฝงเข็ม กิจกรรมท่ีทํา
ไมไดลดลงเหลือเพียง 6 อยาง และผลดังกลาวยังมีอยูเปนเวลา 1 ปตอมา  ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา 
การฝงเข็มนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดท่ีการบําบัดรักษาแบบอ่ืนๆ ไมสามารถชวย
ได และผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การฝงเข็มเปนทางเลือกหนึ่งท่ีดีสําหรับผูปวย ท่ีรักษาดวยวิธีอ่ืนไม
ไดผล หรือท่ีไดรับผลขางเคียงจากการใชยาแกปวด หรือยาแกอักเสบ    

    ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความปวด 
 

http://db.hitap.net/researchers/6200
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      จิราภ ีสุนทรกุล ณ ชลบุรี และคณะ ( 2555 ) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการ
ความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการติดตามประเมิน
คุณภาพการจัดการความปวดท้ังดานกระบวนการและดานผลลัพธในกลุมผูปวยท่ีเขารับการผาตัดใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุมตัวอยางจํานวน 169 ราย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก1. แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 2. แบบสอบถามตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของการจัดการความปวด3. แบบสอบถามตัวชี้วัดเชิง
ผลลัพธของการจัดการความปวด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายผลการวิเคราะหเชิงกระบวนการพบวา 
ดานการจัดการความปวด พยาบาลสวนใหญใชเครื่องมือในการประเมินความปวดและมีการบันทึกเก่ียวกับ
ความปวด ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย ยกเวนเรื่องความตอเนื่องในการประเมินความปวด นอกจากนี้ ยังพบวา
ในการบริหารยาเพ่ือบรรเทาความปวดผูปวยไดรับยาฉีดเขาทางหลอดโลหิตดําเปนครั้งคราวมากกวาการฉีด
ยาตามเวลาท่ีวางแผนไว สวนการบรรเทาความปวดแบบไมใชยา วิธีท่ีผูปวยหลังผาตัดเลอืกใชมากท่ีสุด คือ 
การจัดทา ในดานเชิงผลลัพธ พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความปวดท่ีมากท่ีสุด และคาเฉลี่ยของคะแนนการ
รบกวนการทํากิจกรรมและการนอนหลับอยูในระดับปานกลาง พบวาคะแนนความพึงพอใจตอการจัดการ
ความปวดของผูปวยและญาติอยูในระดับดีและดีมาก ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลควรให
ความสําคัญกับการประเมินและจัดการความปวดอยางตอเนื่องและควรพัฒนารูปแบบการจัดการความปวด
แบบไมใชยาเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปใชรวมกับการใชยาบรรเทาปวด ซ่ึงจะสงผลใหคะแนนความปวดและคะแนน
การรบกวนการทํากิจกรรมและการนอนหลับลดลง  
 
      บุษรา  ดาวเรืองและคณะ ( 2556 ) ได ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความปวดหลัง
ผาตัดโรคกระดูกและขอตอความรูของพยาบาล การรับรูของผูปวยตอการปฏิบัติพยาบาล และตอผลลัพธ
ของการจัดการความปวด กลุมตัวอยางพยาบาล เปนพยาบาลวิชาชีพท่ีไมใชหัวหนาหอผูปวย ปฏิบัติงานใน
หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอจํานวน 17 ราย กลุมตัวอยางผูปวย เปนผูปวยท่ีไดรับการนัดหมายผาตัด
ทางกระดูกและขอและรับไวในหอผูปวย ไมมีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันหลังผาตัด มีการรับรูปกติ สามารถ
สื่อสารไดและมีผูปวยสูงอายุ จํานวน 60 ราย กลุมตัวอยางพยาบาล ไดรับโปรแกรมการสอนแบบผสมผสาน
โดยการบรรยาย และการฝกปฏิบัติโดยมีผูวิจัยเปนพ่ีเลี้ยง กลุมตัวอยางผูปวย แบงเปน 2 กลุมจํานวน
เทากัน กลุมกอนไดรับการดูแลจากกลุมพยาบาลกอนเขารวมโปรแกรมการจัดการความปวดหลังผาตัด โรค
กระดูก และขอกลุมหลังไดรับการดูแลจากกลุมพยาบาล หลังเขารวมโปรแกรมการจัดการความปวด เก็บ
ขอมูลความรูของพยาบาล การรับรูของผูปวยท้ังสองกลุมตอการปฏิบัติพยาบาลและตอผลลัพธของการ
จัดการความปวด ผลการวิจัยพบวา ภายหลังพยาบาลเขารวมโปรแกรมการจัดการความปวด คะแนน
ความรูของพยาบาล คะแนนการปฏิบัติพยาบาลตามการรับรูของผูปวย สูงกวากอนพยาบาลเขารวม
โปรแกรมการจัดการความปวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลลัพธของการจัดการความปวดคือ คะแนน
ความปวดและคะแนนความพึงพอใจของผูปวยท้ัง 2 กลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
        อําภาพร นามวงศพรหม และคณะ ( 2557 ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติตอ

การจัดการความปวดใน ผูปวยหลังผาตัดใหญทางชองทอง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการจัดการความ เจ็บปวดตอความรูของพยาบาล และการรับรูความปวดและ

ความพึงพอใจของผู  ปวยหลังผาตัดใหญชองทอง โดยใช CURN Model เปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้ง

นี้ กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เปนพยาบาลประจําหอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ จํานวน 23 ราย 
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วิสัญญีพยาบาลจํานวน 22 ราย และ ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดชองทอง จํานวน 31 ราย โดยพยาบาลไดรับ

ความรูและการฝกอบรมวิธีการใช แนวทางในการจัดการความปวดหลังผาตัดชองทอง มีการทดสอบความรู

กอนและหลังการอบรมของ พยาบาลนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติบรรยาย paired t-testศึกษาคาคะแนนการ

รับรูความปวดหลังผาตัด ชองทองของผูปวย ท่ีหองพักฟนและในหอผูปวยในระยะ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง

หลังการใชแนวปฏิบัติ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูปวยตอการจัดการความปวด 

หลังผาตัด 72 ชั่วโมงหลังการใชแนวปฏิบัติ กับเกณฑมาตรฐานท่ีรอยละ 80 โดยใช One- sample t-test 

ผลการวิจัยพบวาคาคะแนนเฉลี่ยความรูของพยาบาลหลังการอบรมสูงกวากอนการ อบรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ( p=.005)คาคะแนนการรับรูความปวดของกลุมผูปวยหลังการใชแนว ปฏิบัติในหองพักฟน ระยะ 

24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการผาตัด 4.47 (SD=1.78), 3.18 (SD=1.78), 2.15 (SD=1.83) ตามลําดับ ซ่ึง

อยูในระดับท่ีสามารถควบคุมได 

        จิตติพร  ยุบลพริ้ง ( 2550 ) ไดศึกษาแนวปฏิบัติการพยาบาลแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ

ลดความปวดในผูปวยมะเร็ง ในโรคมะเร็งท่ีการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ผาตัดและรังสีรักษา  มีความปวดไม

นอยกวา 1 เดือนกลุมผูใชแนวปฏิบัติการพยาบาล ไดแก พยาบาลผูดูแลผูปวยมะเร็ง ผลลัพธของการใช

แนวทางปฏิบัติ ไดแกใหการพยาบาลเพ่ือลดความปวดในผูปวยมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพและการ

สงเสริมใหพยาบาลใชบทบาทอิสระเชนความรูความสามารถดานการแพทยทางเลือกอ่ืนๆในการชวย

บรรเทาความปวดของผูปวยโรคมะเร็งไดมากข้ึน  

    ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโยคะกับโรคเรื้อรัง 

             มาเรียนและคณะ ( 1998 ) ไดศึกษาผลของการฝกโยคะอาสนะในผูปวยซ่ึงมีอาการปวด ชานิ้ว

มือในกลุมอาการCarpal Tunnel Syndromeซ่ึงมีอาการปวดชาท่ีนิ้วมือเนื่องจากเกิดการบีบรัดของเสน    

ประสาท มีเดียนท่ีขอมือโดยใหผูปวย ๔๒ รายฝกบริหารขอดวยโยคะอาสนะ 11 ทารวมกับใชเทคนิคการ

ผอนคลายกลามเนื้อใหปฏิบัติสัปดาหละ 2 ครั้งติดตอกันเปนเวลา 8 สัปดาหเปรียบเทียบกับกลุมท่ีรักษาโดย

การเขาเฝอกมือพบวาอาการปวดลดลงกลามเนื้อแข็งแรงข้ึนการนําประสาทของเสนประสาทมีเดียนดีข้ึน 

              กาฟลเกลและคณะ ( 1994 ) ไดศึกษาผลของการฝกโยคะในผูปวยขอเสื่อม โดยเปรียบเทียบ

กับกลุมทดลองพบวา  การฝกโยคะเปนเวลา 8 สัปดาหติดตอกัน  อาการปวดบวมลดลงและการเคลื่อนไหว

ของขอเขาดีข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติและความแข็งแกรงของขอและการทํางานดีข้ึน 

              เจนและคณะ  ( 1992 )   ไดศึกษาผูปวยเบาหวานในกลุมผูมีอายุมากกวา 40 ป  จํานวน 149  

ราย  โดยฝกโยคะ 30 วัน รวมกับการรักษาของแพทย  พบวาการฝกโยคะชวยลดน้ําตาลในเลือดลงใน

เกณฑท่ีนาพอใจและใชยาลดนอยลง  

              ปญจวานี  และคณะ ( 1996 )  ไดศึกษาประสิทธิผลของการฝกโยคะในผูปวยโรคลมชักจํานวน  

32 ราย เปนเวลา 6 เดือน โดยแบงผูปวยเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี1   ฝกสมาธิแบบสหจโยคะ  กลุมท่ี 2 ฝก 
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อาสนะและสมาธิแบบสหจโยคะ กลุมท่ี 3 เปนกลุมเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ี 1 อาการชักลดลง

รอยละ 62 ในเวลา 3 เดือนและลดลงรอยละ  86  ในเวลา  6 เดือน  กลุมท่ี 2  และกลุมท่ี 3  ไมพบการ

เปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 

              สหสีและคณะ ( 1989 ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการฝกโยคะผูปวยโรคเครียด  โดยแบงผูปวย

ออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1  ผูปวย 38 ราย ใหฝกโยคะ  สัปดาหละ 5 วันเปนเวลา 3 เดือน  กลุมท่ี 2 ใชยา

ไดอาซีแพม  (Diazepam)  53 ราย พบวา  กลุมแรกอาการดีข้ึนกวากลุมท่ี 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

              มิลเลอรและคณะ ( 1995 ) ไดศึกษาผลของการฝกโยคะเพ่ือลดอาการเครียดในนักศึกษาแพทย

จํานวน 22 ราย  ซ่ึงเปนโรคเครียดแบบ DSM-3-R-defined  anxiety disorders โดยใหฝกปฏิบัติโยคะ

และเจริญสติในอิริยาบถตางๆ เปนเวลานาน 8 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวาอาการเครียดลดลงและสามารถ

ปฏิบัติงานในการรักษาคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

               ลาธา และคณะ ( 1987 )  ไดศึกษาผลของการใหผูปวยฝกปฏิบัติโยคะเพ่ืออาการปวดศีรษะ

จากไมเกรนและความเครียด  โดยศึกษาในผูปวยกลุมตัวอยางจํานวน 20 รายท่ีมีอาการปวดศีรษะจาก    

ไมเกรนและความเครียด  โดยแบงเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง ใชยารับประทานรวมกับการฝกปฏิบัติโยคะ  

เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมใหรับประทานยาแกปวดอยางเดียว  โดยเก็บขอมูลนาน 4 เดือน ผลการวิจัย

พบวา  ในกลุมทดลองมีความความถ่ี  ความรุนแรง  ระยะเวลาของการปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม 

              วาสุเทวัณ และคณะ ( 1994 )  ไดศึกษาศึกษาการฝกโยคะในผูปวยท่ีมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง

จากภาวะเครียดจากการทํางาน     โดยการฝกการหายใจและการทําสมาธิแบบโยคะ 30 ครั้ง เปนเวลา     

1 เดือนพบวา  การทําสมาธิชวยลดความตึงตัวของกลามเนื้อขมับ  และการนําไฟฟาบริเวณผิวหนังและ

อาการปวดศีระลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

               แพทริก  แรนดอฟ ( 1999 ) ไดฝกโยคะรวมกับการทําสมาธิแบบพุทธ  บําบัดในผูปวยท่ีมี

อาการปวดเรื้อรัง เชน ปวดหลัง ปวดศีรษะเปนเวลา 1 เดือนพบวาอาการปวดดีข้ึนรอยละ 79     

               โจน คาแบค ซิน และคณะ ( 1985 ) ไดศึกษาผลของการฝกโยคะในผูปวยท่ีมีอาการปวดหลัง  

ปวดไหล  ปวดศีรษะ  เจ็บหนาอก ปวดท่ีใบหนา ท่ีมีอาการปวดเรื้อรังจํานวน  51 ราย  ซ่ึงผานการรักษา

จากแพทยแผนปจจุบันแลวแตไมไดผลดี   โดยการฝกโยคะและทําสมาธิแบบพุทธเปนเวลานาน 10 สัปดาห

ควบคูไปกับการรักษากับการแพทยแผนปจจุบันพบวาอาการปวดดีข้ึนรอยละ 65 

                      ดนี  ออรนิช  ( 1998 ) ไดศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีเปนมากแลว และไมตองการ

รักษาโดยการผาตัด  จํานวน 48 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งใหฝกโยคะ ความผอนคลาย  สมาธิและ

กลุมบําบัด รวมท้ังกินอาหารมังสวิรัติ โดยใหไขมันต่ํากวารอยละ  15  อีกกลุมใหรักษาแบบแพทยแผน

ปจจุบัน เปรียบเทียบกัน พบวา กลุมท่ีฝกโยคะจะมีอาการเจ็บหนาอกลดลงมากกวา    ติดตามผลการ
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ปฏิบัติโยคะอยางตอเนื่องในกลุมผูปวยดังกลาวทุกปติดตอกันเปนเวลา 5 ปพบวา ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของเสนเลือดของผูปวยหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีฝกโยคะอยางสมํ่าเสมอมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาหขยายข้ึน

มากกวากลุมท่ีไมไดฝกโยคะ และคนไขมีคุณภาพชีวิตดีกวาสามารถกลับมาทํางานไดดีเหมือนเดิมไดมากกวา 

               โคเฮนและคณะ ( 2004 ) ไดศึกษาในผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง  39 รายโดยแบงเปน    

2 กลุม กลุมหนึ่งฝกโยคะ 16 ราย ฝกสมาธิแบบธิเบต เปนเวลา 7 สัปดาห  อีกกลุมไมไดฝก  คนไขเหลานี้

ไดรับการใหเคมีบําบัดมาแลว รอยละ 21  นอกนั้นกําลังใหเคมีบําบัด  อีกกลุมหนึ่ง 14 รายไมไดรับการฝก

โยคะ เปรียบเทียบกัน  พบวา กลุมท่ีฝกโยคะ การนอนหลับดีข้ึน ใชยานอนหลับนอยลง คุณภาพชีวิตดีข้ึน   

ตอมาเขาไดศึกษาคนไขอีกพวกหนึ่ง  ซ่ึงเปนโรคมะเร็งเตานมระยะท่ี 1-3  จํานวน 58 ราย โดยแบงเปน     

2 กลุม กลุมหนึ่งฝกโยคะ อีกกลุมหนึ่งไมไดฝก  พบวา กลุมท่ีฝกโยคะมีอาการปวดอาการออนเพลีย  

คลื่นไสอาเจียนนอยลง  คุณภาพชีวิตดีข้ึน เม่ือเทียบกับกลุมเปรียบเทียบ       

                คารสันและคณะ ( 2004 )  ศึกษาผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งตอมลูกหมาก  โดยการฝก

โยคะรวมกับการฝกการเจริญสติแบบพุทธเถรวาท  พบวา ผูปวยมีความเครียดลดลง  คุณภาพชีวิตดีข้ึน  

การนอนหลับดีข้ึน  ความอยากอาหารดีข้ึน 

                 เค เอ็น อูดูปา ( 2000 )  ไดศึกษาในผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ เชน ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน 

หอบหืด โรคเครียด  โรคตอมไทรอยดเปนพิษ  โรคลําไสอักเสบเรื้อรัง  โรคขออักเสบรูมาตอยด  เปนตน  

จํานวน 786 ราย  โดยใชการฝกโยคะ ความผอนคลาย การฝกสมาธิ  พบวาชวยใหผูปวยหายจากโรค      

ไมตองกินยา  456 ราย คิดเปนรอยละ  58  อาการดีข้ึน    ตองใชยาแตใชยานอยลง 200 ราย     คิดเปน

รอยละ  25.5  อาการไมเปลี่ยนแปลง  130 รายคิดเปนรอยละ 16.5    
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

     การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) และการศึกษาเชิงคุณภาพ ( ualitative ) 

โดยใชวิธีการหลายรูปแบบผสมผสานกันเพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีมีความนาเชื่อถือ ไดแกการศึกษาจากเอกสาร

งานวิจัย ( Documentary ) แบบประเมินความปวด ( Pain  Score ) แบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจ  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กลุมประชากรท่ีศึกษา 

     กลุมผูมีอาการปวดกลามเนื้อ จํานวน  46  คน  ท่ีมารับการรักษาฝงเข็ม แผนกผูปวยนอกศูนย

การแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข ในชวงระยะเวลาของการวิจัย 

พ้ืนท่ีศึกษา แผนกผูปวยนอก ศูนยการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

    ผูใหการรักษาดวยวิธีการฝงเข็ม คือแพทยแผนปจจุบันของกองการแพทยทางเลือก ซ่ึงผานการอบรม

หลักสูตรแพทยฝงเข็ม ( หลักสูตร 3 เดือน ) ของกระทรวงสาธารณสุข  และพยาบาลผูมีองคความรูดาน

การแพทยทางเลือกและการบริหารรางกายแบบโยคะ เครื่องมือประกอบการเก็บขอมูลมีดังนี้ 

             สวนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป       

    สวนท่ี 2   แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย  

             สวนท่ี 3  แบบประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม 

              สวนท่ี 4  แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆดังนี้ 

       4.1   ดานบริการรักษาพยาบาล ทําหัตถการฝงเข็ม    

        4.2   ดานสงเสริมสุขภาพ สอนการปรับทาทาง กายบริหารแบบโยคะ  

       4.3   ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ     

        4.4   ดานการใหขอมูลขาวสาร      

        4.5   ดานสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ      

        4.6   ดานความปลอดภัยและคาใชจาย   
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สวนท่ี 5  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีควรแกไขปรบัปรุง 

ข้ันตอนการวิจัย 

1.ข้ันตอนการเตรียมขอมูล 

การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย รวบรวมขอมูล ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

           2.ข้ันตอนการเตรียมเครื่องมือ 

                 จัดทําแบบสอบถาม  และปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสอดคลองกับขอมูลท่ีตองการทราบเพ่ือ

การวิเคราะหและแปรผลใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ

ปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ 

           3.ข้ันตอนการเก็บขอมูล 

               3.1  การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota Sampling ) โดยกําหนดเกณฑการ

คัดเลือกและกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง  46  คน  โดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีแผนกผูปวยนอกศูนยการแพทย

ทางเลือก  กองการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ไดผูปวยท่ีมีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑท่ีกําหนด

จํานวน   46  คน           

                 3.2  อบรมชี้แจงเจาหนาท่ีของศูนยการแพทยทางเลือก  กองการแพทยทางเลือกเก่ียวกับ

การใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลผูปวย ในสวนของขอมูลท่ัวไป ขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย 

สวนขอมูลการประเมินความปวด  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลดวยตนเอง 

                         3.3  ประเมินระดับความปวดกอนการฝงเข็ม โดยใชเครื่องมือแบบวัดความเจ็บปวด         

( Pain  Score )   

 

 
                            

                        3.4   สงผูปวยพบแพทยเพ่ือรับการรักษา โดยแพทยจะวินิจฉัยและทําการรักษาโดยการ

ฝงเข็มลงบนรางกายในจุดท่ีมีอาการปวดและจุดตางๆท่ีเก่ียวของ      และท้ิงเข็มไวนานประมาณ  25-30  นาที 

แลวจึงถอนเข็มออก  และใหผูปวยนั่งพักประมาณ 5 นาที   

3.5   จากนั้นพยาบาลจะประเมินระดับความปวดกลามเนื้อหลังการฝงเข็มโดยใช

เครื่องมือแบบวัดความเจ็บปวด ( PAIN SCORE 0-10 NUMERICAL RAING ) เสร็จแลวสงเขาหองสอน  
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3.6   พยาบาลจะปฏิบัติการพยาบาลโดยการใหความรูและสอนบริหารรางกายใหกับ

ผูปวยท่ีมาฝงเข็มครั้งแรก  เพ่ือทราบถึงประโยชนของการดูแลแกไขสุขภาพตนเองเชนทาทาง การนั่ง การยืน 

และการบริหารรางกายแบบโยคะ ฝกการหายใจ การกรอกตา    โดยใชเวลาในการสอนทําความเขาใจและให

ความรูประมาณ  30  นาที  และใหนํากลับไปปฏิบัติตอท่ีบานหรือท่ีทํางาน 

3.7  ใหผูปวยตอบแบบสอบถาม ในสวนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ 

3.8  เก็บขอมูลประสิทธิผลของการรักษาโดยใชแบบประเมินความปวด Pain Score  

หลังการฝงเข็มครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 7 โดยแพทยจะนัดฝงเข็มทุกสัปดาหๆละ 1-2 ครั้ง  

3.9   ติดตามผลการรักษา             

การวิเคราะหขอมูล   

  เม่ือเก็บขอมูลครบแลว   จึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดหมวดหมูและวิเคราะหขอมูลตามสถิติ ดังนี้  

           1.   สถิติพ้ืนฐาน   ไดแกคารอยละ  ( Percent )  คาเฉลี่ย ( Mean )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(  Standard  Diviation )          

  2.  ทดสอบสมมุติฐาน   ไดแกการทดสอบคา (  t –  test )  การวิเคราะหความแปรปรวน      

( ANOVA  ) 

การสรุปผลการวิจัย 

  นําขอมูลท่ีวิเคราะห มาจัดระบบดวยวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ( Quality  Research )

และการวิจัยเชิงปริมาณ  ( Quality   Research  )  เรียบเรียง สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดดําเนินการวิจัยใหเรียบรอย

และนําผลการวิจัยเผยแพรตอไป 

      

 

 

                                         บทที่  4 

                                     วิเคราะหและแปรผลการวิจัย 

    งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อ ในผูปวย

กลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม  โดยเก็บขอมูลการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน  46  คน   จากผูรับบริการฝงเข็ม 

แผนกผูปวยนอก ศูนยการแพทยทางเลือก   กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  แบงการวิเคราะหขอมูลสวนตางๆดังนี้  
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สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป                

สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย               

สวนท่ี 3   ขอมูลประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม                    

สวนท่ี 4   ขอมูลดานความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาลและบริการดานตางๆ             

สวนท่ี 5   ขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ หรือสิ่งควรแกไขปรับปรุง 

สวนท่ี 1  แสดงขอมูลท่ัวไป 

        ตารางท่ี 1  ตารางแสดงเพศของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม  กองการแพทยทางเลือก 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 11 23.92 

หญิง 35 76.08 

รวม 46 100.00 

  

          สรุปตารางท่ี 1 พบวา ผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 35 คน              

คิดเปนรอยละ  76.08 และเปนเพศชาย จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  23.92  

 

 

 

     ตารางท่ี 2   ตารางแสดงอายุของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก 

อายุ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา  36  ป               7 15.22 

36 – 45 ป               9 19.57 

46 – 55 ป               14 30.43 

56  ปข้ึนไป               16 34.78 

รวม               46 100.00 
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         สรุปตารางท่ี 2 พบวา ผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม สวนใหญมีอายุ 56  ปข้ึนไป จํานวน 16  คน 

         คิดเปนรอยละ  34.78 รองลงมาคือกลุมอายุ 46 -55 ป  จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ  30.43  

      ตารางท่ี 3  ตารางแสดงสถานภาพสมรสของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก   

สถานภาพสมรส จํานวนคน รอยละ 

โสด 17 36.96 

คู 24 52.17 

หยา 0 0.00 

มาย 5 10.87 

รวม 46 100 

           

          สรุปตารางท่ี 3 พบวา   สถานภาพสมรสของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มมีสถานะภาพคู จํานวน 

 24 คน คิดเปนรอยละ  52.17 รองลงมามีสถานะภาพโสดจํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  36.96 และ  

สถานะภาพมายจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  10.87            

    ตารางท่ี 4 ตารางแสดงระดับการศึกษาของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก             

ระดับการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 0 0.00 

มัธยมศึกษา 5 10.87 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 19.56 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 32 69.57 

รวม 46 100.00 

   สรุปตารางท่ี 4   พบวา ระดับการศึกษาของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม สวนใหญจบระดับปริญญาตรีหรือ   

   สูงกวาปริญญาตรีจํานวน 32  คน  คิดเปนรอยละ  69.57รองลงมาคือระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 9 คน   

   คิดเปนรอยละ  19.56  จบระดับมัธยมศึกษาจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  10.87   

   ตารางท่ี 5   ตารางแสดงอาชีพของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก 
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อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

พนักงานบริษัท / ออฟฟศ 3 6.52 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 52.18 

รับบํานาญ 8 17.39 

เกษตรกรรม /กสกิรรม/โรงงาน 2 4.35 

คาขาย  / ธุรกิจสวนตัว 6 13.04 

อ่ืนๆ  ( ระบุ )   แมบาน 3 6.52 

รวม 46 100.00 

      สรุปตารางท่ี 5  พบวา ผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม  สวนใหญเปนขาราชการและพนักงานรัฐรัฐวิสาหกิจ  

มีจํานวน  24  คน คิดเปนรอยละ  52.18 รองลงมาคือขาราชการบํานาญจํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ17.39    

    อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวจํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ13.04   ท่ีเหลือเปนพนักงานบริษัท 

    หรือออฟฟศและแมบาน  จํานวนเทากันคือ   3  คน   คิดเปนรอยละ  6.52   

       ตารางท่ี 6  ตารางแสดงภูมิลําเนาของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม   กองการแพทยทางเลือก 

ภูมิลําเนา จํานวนคน รอยละ 

จังหวัดนนทบุรี 26 56.52 

กรุงเทพมหานคร 16 34.78 

จังหวัดอ่ืนๆ ( ระบุ ) ปทุมธานี นครปฐม 4 8.70 

รวม 46 100.00 

         สรุปตารางท่ี 6  พบวาภูมิลําเนาของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด 

    นนทบุรีจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  56.52  รองลงมาคือ    กรุงเทพมหานครจํานวน  16  คน   

    คิดเปน  รอยละ  34.78  และมาจากจังหวัดปทุมธานีและนครปฐมจํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ8.70   

         ตารางท่ี 7 ตารางแสดงรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มกองการแพทยทางเลือก 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนคน รอยละ 

รายไดต่ํากวา  9,000   บาท 0 0.00 



61 
 

 รายได   9,001 – 12,000   บาท 5 10.87 

 รายได   12,001 – 18,000  บาท 7 15.22 

 มากกวา   18,000  บาท 34 73.91 

รวม 46 100.00 

       สรุปตารางท่ี 7  พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มสวนใหญ   มีรายไดเฉลี่ย    

  ตอเดือนมากกวา18,000 บาท จํานวน  34 คน คิดเปนรอยละ73.91 รองลงมาคือ   มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน   

  มากกวา 12,001 – 18,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ15.22 และรายไดระหวาง 9,001–12,000    

  บาท จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 10.87 และไมมีผูใดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 9,000 บาทเลย  

 

  ตารางท่ี 8  ตารางแสดงลักษณะการปฏิบัติตัวของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก 

ลักษณะการปฏิบัติตัว จํานวนคน รอยละ 

ใชคอมพิวเตอร ใชโทรศัพทมือถือ หรือใช 

กลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆบอยๆ 

35 76.09 

อยูทาเดิมนานๆ ไมคอยเปลี่ยนอิริยาบถ 6 13.04 

ชอบกม หรือเงย คางไวนานๆ เชนทําสวน ฯลฯ 4 8.70 

อ่ืนๆ(ระบุ) หิ้วของหนัก/จับไมกวาดนานๆ 1 2.17 

รวม 46 100.00 

     สรุปตารางท่ี 8    พบวา ผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มสวนใหญมีลักษณะงานท่ีใชคอมพิวเตอรหรือใช

โทรศัพทมือถือและไมคอยลุกจากท่ีนั่งจํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  76.09  รองลงมาคืองานท่ีตองยืน

นานๆ จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ  13.04   อิริยาบถท่ีตองกมหรือเงยคางไวนานๆ จํานวน   4  คน   

คิดเปนรอยละ  8.70     และงานท่ีตองหิ้วของหนักหรือใชกลามเนื้อมัดเดิมบอยๆ จํานวน 1 คน   คิดเปน    

รอยละ 2.17  

     ตารางท่ี 9  ตารางแสดงความถ่ีในการออกกําลังกายของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม   

                    กองการแพทยทางเลือก  

การออกกําลังกาย จํานวนคน รอยละ 
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ออกกําลังกายนอยกวา1ครั้ง/เดือน 18 39.13 

ออกกําลังกาย 1 ครั้ง/เดือน 20 43.48 

ออกกําลังกายมากกวา1ครั้ง/เดือน 8 17.39 

รวม 46 100.00 

       สรุปตารางท่ี 9   พบวา ความถ่ีในการออกกําลังกายของผูรับบริการฝงเข็ม  ท่ีพบมากท่ีสุดคือออก

กําลังกายเพียงเดือนละครั้ง จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  43.48   รองลงมาคือออกกําลังกาย นอยกวา 

1 ครั้ง/เดือน จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ  39.13  และท่ีพบนอยท่ีสุดคือ   ออกกําลงักายมากกวา        

1  ครั้ง/เดือน จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 17.39  

 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย 

      ตารางท่ี 10  ตารางแสดงระยะเวลาการเกิดโรคหรืออาการของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม       

                       กองการแพทยทางเลือก 

ระยะเวลาการเกิดโรค จํานวนคน รอยละ 

นอยกวา  3  เดือน 1 2.17 

3 เดือน – 6 เดือน 7 15.22 

6 เดือน – 9 เดือน 18 39.13 

9 เดือนข้ึนไป 20 43.48 

รวม 46 100.00 

        สรุปตารางท่ี 10   พบวา ระยะท่ีผูปวยมีอาการนานท่ีสุด คือมากกวา 9 เดือนข้ึนไป มีจํานวน  20  คน  

คิดเปนรอยละ  43.48  รองลงมาคือมีอาการมานาน 6 เดือน – 9 เดือน จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  

39.13  มีอาการมาประมาณ  3 เดือน – 6 เดือน  จํานวน   7  คน คิดเปนรอยละ  15.22  และนอยกวา 3 

เดือน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.17 

       ตารางท่ี 11  ตารางแสดงการทราบสาเหตุของการเจ็บปวยของผูมารับบริการฝงเข็ม  

                        กองการแพทยทางเลือก    

การทราบสาเหตุของการเจ็บปวย จํานวนคน รอยละ 

ทราบสาเหตุ 36 78.26 
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ไมทราบสาเหตุ 10 21.74 

รวม 46 100.00 

     สรุปตารางท่ี 11   พบวา ผูปวยสวนใหญทราบสาเหตุของความเจ็บปวยมากอน  จํานวน  36  คน        

คิดเปนรอยละ  78.26  และไมทราบสาเหตุวาเกิดจากอะไร จํานวน 10   คน คิดเปนรอยละ 21.74     

     ตารางท่ี 12   ตารางแสดงโรคหรืออาการตางๆของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มโดยการวินิจฉัยของแพทย  

                       กองการแพทยทางเลือก   

โรคหรืออาการเจ็บปวย จํานวนคน รอยละ 

Myofascial pain Syndrom                                      17 36.96 

Muscle  Strain 20 43.48 

อ่ืนๆ เชน ปวดชานิ้ว  นิ้วแข็ง   ปวดตึงคอ   

ปวดเอว  ปวดหลังและ ไมเกรน 

9 19.57 

รวม 46 100.00 

       สรุปตารางท่ี 12   พบวา โรคหรืออาการตางๆของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มท่ีพบมากท่ีสุดคืออาการ 

กลามเนื้อตึงแข็ง หรือ Muscle Strain มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ43.48 รองลงมาคือMyofascial pain 

Syndrom จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ36.96 และอาการปวดอ่ืนๆ จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ  19.57 

       ตารางท่ี 13   ตารางแสดงขอมูลประวัติการรักษาพยาบาลเพ่ือลดอาการปวดดวยการแพทยผสมผสาน 

                        ของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก    

การรักษา จํานวนคน รอยละ 

การรักษาดวยสมุนไพร  22 47.83 

นวดแผนไทย 22 47.83 

นวดเทา/นวดกดจุดสะทอนเทา  29 63.04 

นวดปรับสมดุลโครงสรางรางกาย 10 21.74 

การบําบัดแบบโฮมีโอพาธีย 4 8.70 

อ่ืนๆ เชน กดจุดสลายพังผืด 20 43.48 
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        สรุปตารางท่ี 13 พบวา ผูปวยเคยไดรับการรักษาดวยการแพทยแผนอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการแพทย

แผนปจจุบัน  ตามความประสงคของตนเองหลังไดรับคําปรึกษาจากแพทย มีการใชศาสตรการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกมากกวา  1 แผนการรักษา  เปนการรักษาแบบผสมผสานกอนมารับการฝงเข็มไดแก 

การนวดกดจุดสะทอนเทา  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  63.04  รองลงมาคือนวดแผนไทยและอบหรือ

ประคบดวยสมุนไพร จํานวน   22  คน  คิดเปนรอยละ  47.83   และกดจุดสลายพังผืด จํานวน   20  คน   คิด

เปนรอยละ  43.48 นอกจากนี้ยังมีนวดปรับสมดุลโครงสรางรางกาย  จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ  21.74  

และมีการใชยาโฮมีโอพาธียรวมดวยจํานวน  4 คน  คิดเปนรอยละ  8.70   

ตารางท่ี 14  ตารางแสดงประวัติการเจ็บปวยในอดีตของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม         

  กองการแพทยทางเลือก    

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต จํานวนคน รอยละ 

เคยผาตัด 13 28.26 

เคยเจ็บปวยรายแรงหรือนอนโรงพยาบาล 5 10.87 

เคยประสบอุบัติเหตุ 5 10.87 

ไมเคยผาตัดหรือมีประวัติเจ็บปวยรายแรงหรือ

นอนโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุ 

23 50.00 

รวม 46 100.00 

            

        สรุปตารางท่ี 14 พบวา ประวัติการเจ็บปวยในอดีตของผูมารับบริการฝงเข็มสวนใหญ ไมเคยมีประวัติ

การเจ็บปวยรายแรงในอดีต จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  50.00  รองลงมาคือเคยผาตัด จํานวน   13  คน  

คิดเปนรอยละ  28.26      เคยประสบอุบัติเหตุเล็กนอยถึงมากและเคยเจ็บปวยรายแรงหรือนอนโรงพยาบาลมี

จํานวนเทากัน คือ   5 คน  คิดเปนรอยละ  10.87  
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       ตารางท่ี 15   ตารางประวัติโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม 

                         กองการแพทยทางเลือก    

ประวัติการเจ็บปวย จํานวนคน รอยละ 

โรคหวัใจเตนผิดจังหวะ 1 2.17 

โรคความดันโลหิตสูง(ควบคุมไดดวยยา) 4 8.70 

โรคเบาหวาน 3 6.52 

โรคไมเกรน  4 8.70 

โรคประจําตัวอ่ืนๆเชนภูมิแพทางเดินหายใจ 

ภูมิแพผิวหนัง  

6 13.04 

ไมมีโรคประจําตัว 28 60.87 

รวม 46 100.00 

        สรุปตารางท่ี 15   พบวา ประวัติการเจ็บปวยโรคประจําตัวของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็มมากท่ีสุดคือ 

ไมมีโรคประจําตัว จํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  60.87  รองลงมาคือ     โรคประจําตัวอ่ืนๆเชนภูมิแพ    

ฯลฯ จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ 13.04  โรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไดและโรคไมเกรนมีจํานวนเทากัน

คือ   4  คน  คิดเปนรอยละ 8.70 และโรคเบาหวานจํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ  6.52   โรคหัวใจเตนผิด

จังหวะ   1 คน     คิดเปนรอยละ 2.17           

      ตารางท่ี 16  ตารางแสดงการวัดอุณหภูมิกายของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก    

การวัดอุณหภูมิกาย จํานวนคน รอยละ 

 ไมมีไข ( ต่ํากวา 37. 5 องศาเซลเซียส )  46 100.00 

 มีไข ( สูงกวา 37. 5 องศาเซลเซียส ) 0 00.00 

รวม 46 100.00 
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       สรุปตารางท่ี 16   พบวา การวัดอุณหภูมิกายของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม ทุกคนมีอุณหภูมิกายปกติ   

ไมมีไขจํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  100  

        ตารางท่ี 17   ตารางแสดงการวัดความดันโลหิตของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม  

                          กองการแพทยทางเลือก    

การวัดความดันโลหิต จํานวนคน รอยละ 

 ปกติ ( คาใดคาหนึ่งปรากฎคือ Systolic ไมเกิน 130 mmhg  

และ/หรือ คา Dyastolic ไมเกิน 90  mmhg ) 

45 97.82 

 ผิดปกต ิ( คาใดคาหนึ่งปรากฎคือ Systolic เกิน 130 หรือ       

ต่ํากวา 100 mmhg  

 และ/หรือคา Dyastolic เกิน 90 หรือต่ํากวา 70  mmhg )  

1 2.18 

รวม 46 100.00 

 

         สรุปตารางท่ี 17  พบวา คาความดันโลหิตของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม มีความดันโลหิตปกติจํานวน  

45  คน  คิดเปนรอยละ 97.82 และมีความดันโลหิตคา Dyastolic ต่ํากวา 80  mmhg จํานวน 1 คนคิดเปน

รอยละ 2.18 

         ตารางท่ี 18   ตารางแสดงการวัดอัตราการหายใจของผูรับบริการฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือก    

การวัดอัตราการหายใจ จํานวนคน รอยละ 

     สมํ่าเสมอ 46 100.00 

     ไมสมํ่าเสมอ 0    0.00 

รวม 46 100.00 

 

        สรุปตารางท่ี 18   พบวา อัตราการหายใจของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม มีอัตราการหายใจสมํ่าเสมอ

ท้ังหมดจํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  100.00  
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    ตารางท่ี 19   ตารางแสดงน้ําหนักตัวของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม   กองการแพทยทางเลือก 

         

การช่ังน้ําหนัก จํานวนคน รอยละ 

  นอยกวา  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 

            

         สรุปตารางท่ี 19   พบวา น้ําหนักตัวของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม มีน้ําหนักตัวระหวาง 50 - 59 

กิโลกรัมมากท่ีสุดจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  56.52 รองลงมามีน้ําหนักตัวนอยกวา 50 กิโลกรัม จํานวน 

11 คน  คิดเปนรอยละ 23.91 มีน้ําหนักตัวระหวาง  60 - 69 กิโลกรมั จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 15.22 

และมีน้ําหนักตัวระหวาง  70 - 79 กิโลกรัมจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.35 

       ตารางท่ี 20  ตารางแสดงสวนสูงของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม  กองการแพทยทางเลือก          

การวัดสวนสูง จํานวนคน รอยละ 

   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 

        สรุปตารางท่ี 20   พบวา  สวนสูงของผูปวยท่ีมารับบริการฝงเข็ม มีสวนสูง 150 - 159 เซนติเมตรมาก

ท่ีสุดจํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  67.39 รองลงมามีสวนสูง 160 - 169 เซนติเมตร   จํานวน 6 คน  คิด

เปนรอยละ 13.04  มีสวนสูง 140 - 149 เซนติเมตร และสวนสูง    170 - 179   เซนติเมตร  จํานวนเทากันคือ 

4 คน  คิดเปนรอยละ 8.70 และมีสวนสูงระหวาง 180 - 189 เซนติเมตรจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.17 
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สวนท่ี 3  ขอมูลประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม 

ตารางท่ี 21   ตารางประเมินระดับความปวดกลามเนื้อกอนและหลังการฝงเข็มครั้งท่ี1ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 7 

                โดยการใชมาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเปนตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

 

   ระดับ 

 

 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 7 

กอน  หลัง  กอน  หลัง  กอน  หลัง  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับท่ี 0   -   -   -   -   -   -   -   -   2  4.35   7 15.22 

ระดับท่ี 1   -   -   -   -   -   -   1  2.17   5 10.87  11 23.91 

ระดับท่ี 2   -   -   -   -   1  2.17   2 

 

 4.35  11 23.91  28 60.87 

ระดับท่ี 3   -   -   1  2.17   2  4.35   5 10.87  28 60.87 

 

  -   - 

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

ระดับท่ี 5   2   4.35   17 36.96  24 52.18  20 43.48   -   -   -   - 

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

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

ระดับท่ี 8   8  17.39   1  2.17   -   -   -   -   -   -   -   - 

ระดับท่ี 9   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

ระดับท่ี 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

             สรุปตารางท่ี 21   พบวา         

     การประเมินความปวดครั้งท่ี 1 กอนการรักษาครั้งท่ี 1 คาเฉลี่ยระดับอาการปวดท่ีพบมากท่ีสุดอยู

ในระดับ 7 และ 6  คิดเปนรอยละ  39.13 เทากัน รองลงมาคือปวดระดับ 8  คิดเปนรอยละ 17.39  หลังการ

ฝงเข็มครั้งท่ี 1  สวนใหญอาการปวดลดลงมาอยูในระดับ 6 และ 5  คิดเปนรอยละ 41.31 และ รอยละ 36.96    

       การประเมินความปวดครั้งท่ี 2   กอนการฝงเข็มครั้งท่ี 4  พบวาสวนใหญผูปวยมีความปวดอยูใน

ระดับ  5 รอยละ 52.18 มีความปวดอยูในระดับ 6  รอยละ 28.26  หลังการฝงเข็มครั้งท่ี   4  อาการปวดลดลง

มาอยูในระดับ 5 และ 4 มากท่ีสุดคือรอยละ 43.48 และ 39.13    

              การประเมินความปวดครั้งท่ี 3   กอนการฝงเข็มครั้งท่ี 7  พบวาสวนใหญผูปวยมีความปวดอยูใน

ระดับ  3  และ 2  รอยละ  60.87 และ 23.91   หลังการฝงเข็มครั้งท่ี 7  อาการปวดลดลงมาอยูในระดับ 2 

มากท่ีสุดคือรอยละ 60.87 ,ระดบั 1  รอยละ 23.91  และระดับ 0 รอยละ 15.22 

             สรุปวา    อาการปวดกลามเนื้อลดลงตามระยะเวลาการฝงเข็ม 
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ตารางท่ี 22  ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนและหลังการฝงเข็มในแตละครั้ง  

   โดยใชมาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเปนตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS ) 

จํานวนครั้ง การฝงเข็ม ระดับอาการปวด 

     X     S.D.        T    P-value 

การฝงเข็มครั้งท่ี1 กอนการฝงเข็ม    5.45    1.632    14.848     .000 

 หลังการฝงเข็ม    4.40    1.582  

การฝงเข็มครั้งท่ี4 กอนการฝงเข็ม    3.54    1.433     15.918     .000 

 หลังการฝงเข็ม    2.83    1.305 

การฝงเข็มครั้งท่ี7 กอนการฝงเข็ม    2.01    1.142     16.472     .000 

 หลังการฝงเข็ม    1.20    1.073 

         สรุปตารางท่ี 22   พบวา   คาเฉลี่ยของอาการปวดกอนการฝงเข็มครั้งท่ี 1 อยูท่ี 5.45   หลังการฝงเข็ม

อยูท่ี 4.40  สวนการฝงเข็มครั้งท่ี 4 กอนการฝงเข็มอยูท่ี 3.54 หลังการฝงเข็มอยูท่ี 2.83   และหลังการฝงเข็ม

ครั้งท่ี 7 กอนการฝงเข็มอยูท่ี 2.01 หลังการฝงเข็มอยูท่ี 1.20   มีระดับความปวดนอยกวาครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับการปวดเปรียบเทียบกับการฝงเข็มแตละครั้ง  

ความเจ็บปวดมีคาลดลง  คา T เฉลี่ย  ดังนี้คือ  ครั้งท่ี 1 เทากับ  14.848 ครั้งท่ี 4  เทากับ  15.918  ครัง้ท่ี 7 

เทากับ16.472 และมีคา P – value = .000  ท้ัง 3 ครั้ง  ซ่ึงสรุปไดวาการฝงเข็มจํานวน 7 ครั้งทําใหคาเฉลี่ย

ของระดับการปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

การติดตามผลการรักษา 

           ผูวิจัยไดติดตามผลการรักษาในระยะเวลา  6 สัปดาหหลังสิ้นสุดการรักษา  พบวาผูปวยสวนใหญมี

อาการปวดลดลงและหายไปไมกลับเปนซํ้า  สําหรับความถ่ีของการฝกปฏิบัติ พบวายังผูปวยสวนใหญฝก

ปฏิบัติการนั่งและลุกเดินบอยข้ึน และปฏิบัติโยคะเพียงบางทา     

 

สวนท่ี 4   ขอมูลดานความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 23ตารางแสดงจํานวนรอยละระดับความพอใจตอบริการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพและอ่ืนๆ  

 

ขอความ 

ความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 

1.ดานรักษาพยาบาล หัตถการฝงเข็ม 
1.1 การฝงเข็มทําใหทานมีอาการดีขึ้น สุขสบายขึ้น 

 

  
 12 

 
26.09 

  
 29 

 
63.04 

  
  5 

 
10.87 

  
  0 

 
0.00 

  
 0 

 
0.00 

1.2  การฝงเข็มลงบนกลามเนื้อของ  19 41.31  16 34.78  11 23.91   0 0.00  0 0.00 
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ทานมีความพอดี 

 
1.3  การฝงเข็มมีความนุมนวล 

 
 10 21.74  24 52.17  10 21.74   2 4.35  0 0.00 

1.4  ระยะเวลาในการฝงเข็มประมาณ 30 นาที          
ความเหมาะสม 

 

 15 32.61  21 45.65  10 21.74   0 0.00  0 0.00 

1.5 ตําแหนงที่ปวดดีขึ้นภายหลังฝงเข็ม 
และกระตุนดวยไฟฟาหรือโคมความรอน  

 

 11 23.91  27 58.70   6 13.04   2 4.35  0 0.00 

2.ดานสงเสริมสุขภาพสอนการปรับทาทาง 
และบริหารแบบโยคะ   
2.1 โยคะทําใหทานมีสติ รูวิธกีําหนดลม 
หายใจ  เขา - ออก 

 
 
 20 

 
 
43.48 

 
 
  8 

 
 
17.39 

 
 
 15 

 
 
32.61 

 
 
 3 

 
 
6.52 

 
 
 0 

 
 
0.00 

2.2 โยคะทําใหทานไดยืดเหยยีดกลามเนื้อ   16 34.78  22 47.83   4 8.70  4 8.70  0 0.00 
2.3 โยคะทําใหทานรูสึกผอนคลาย    19 41.31  14 30.44   7 15.22  6 13.04  0 0.00 
2.4 ใชเวลาเหมาะสมประมาณ 20- 30นาที   13 28.26  15 32.61  18 39.13  0 0.00  0 0.00 
2.5 การสอนเขาใจดี นาํไปฝกไดไมยาก  18 39.13  22 47.83   6 13.04  0 0.00  0 0.00 

3.ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3.1 กิริยาวาจา ทาทางสุภาพ เปนกันเอง 

 
12 

 
26.09 

 
 16 

 
34.78 

 
 16 

 
34.78 

 
 2 

 
4.35 

 
 0 

 
0.00 

3.2 แตงกายสะอาดสุภาพ เรียบรอย   2 4.35   5 10.87  30 65.22  9 19.56  0 0.00 
3.3 แสดงอาการหงุดหงิด เมื่อทานสอบถาม   1 2.17   3 6.52  12 26.09 10 21.74 20 43.48 

4.ดานการใหขอมูลขาวสาร 
4.1 แพทยหรือพยาบาลอธิบายอาการและปญหา 
สุขภาพของทาน 

  
 5 

 
10.87 

  
23 

 
50.00 

  
16 

 
34.78 

  
2 

 
4.35 

  
0  

 
0.00 

4.2 เจาหนาทีต่อบขอซักถามดวยความเต็มใจ  10 21.74  18 39.13  16 34.78  2 4.35  0 0.00 
4.3 ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ   2  4.35  10 21.74  30 65.22  4 8.70  0 0.00 
4.4 ใหคําแนะนํากอนกลับบาน 
      

  9 19.56  17 36.96  18 39.13  2 4.35  0 0.00 

 

ขอความ 

             ความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพและบริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 

4.5ใหขอมูลเกี่ยวกบับริการอื่นๆของศูนย ฯ   8 17.39  16 34.78  20 43.48   2 4.35   0 0.00 

5.ดานสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือ 
5.1ความสะอาดของสถานที ่อุปกรณเคร่ืองใช 
 เส้ือผา 

 
10 
 

 
21.74 

 
 12 

 
26.09 

 
 24 

 
52.17 

 
  0 

 
0.00 

 
  0 

 
0.00 

5.2ความเพียงพอของอุปกรณ/เคร่ืองมือเคร่ืองใช   เค
และเส้ือผา 

  7 15.22  30 65.22    7 15.22   2 4.35   0 0.00 

5.3สถานที่ต้ังศูนยฯ 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.ดานความปลอดภัยและคาใชจาย 
6.1ประหยัดกวาการรักษาดวยวธิีอื่นๆ 

   
5 

 
10.87 

 
 15 

 
32.62 

  
24 

 
52.17 

   
  2 

  
4.35 

   
  0 

 
0.00 

6.2มีความปลอดภัย 13 28.26  22 47.83  10 21.74   1 2.17   0  0.00 
6.3คารักษาพยาบาลเหมาะสม (300 บาทตอคร้ัง)   0  0.00    1  2.17  23 50.00  22 47.83   0  0.00 
6.4เงินที่จายคุมคากับบริการตางๆที่ไดรับ  
 

 12  26.09   21 45.65  11 23.91    2  4.35   0 0.00 
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 สรุปตารางท่ี 23  ความพึงพอใจตอบริการการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ มีระดับความ 
                      พึงพอใจดังนี้ 

 ดานรักษาพยาบาล  ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาลจาก การฝงเข็ม
เนื่องจากมีอาการดีข้ึนมีความสุขข้ึนในระดับมากรอยละ 63.04 น้ําหนักท่ีปกเข็มลงบนรางกายมีความพอดีใน
ระดับมากท่ีสุดรอยละ 41.31 การปกเข็มลงบนกลามเนื้อมีความนุมนวลในระดับมากรอยละ 52.17 ระยะเวลาท่ี
แพทยใชในการฝงเข็มมีความเหมาะสมในระดับมากรอยละ 45.65 ตําแหนงท่ีปวดดีข้ึนภายหลังไดรับการฝงเข็ม
หรือฝงเข็มพรอมกระตุนดวยไฟฟาหรือการใชโคมความรอนในระดับมากรอยละ 58.70 

 ดานสงเสริมสุขภาพ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจจากการสอนปรับทาทาง กายบริหารแบบ
โยคะทําให มีสติรับรูการกําหนดลมหายใจเขาออกในระดับมากท่ีสุดรอยละ 43.48 ทําใหยืดเหยีดกลามเนื้อสวน
ตางๆ ในระดับมาก รอยละ 47.83 โยคะทําใหรูสึกผอนคลายระดับมากท่ีสุด รอยละ 41.31 เวลาในการสอน
ประมาณ 20-30 นาที มีความเหมาะสมระดับปานกลางรอยละ 39.13 การสอนเขาใจดี ฝกไดไมยาก ระดับมาก 
รอยละ 47.83 

 ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอกิริยา วาจา ทาทางท่ี
สุภาพและเปนกันเองระดับปานกลางและมากรอยละ 34.78 ผูใหบริการแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอยระดับ
ปานกลางรอยละ 65.22 ไมแสดงอาการหงุดหงิดเม่ือซักถามปญหา รอยละ 43.48 

 ดานการใหขอมูลขาวสาร ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอขอมูลท่ีไดรับคือการอธิบายใหความรู
เก่ียวกับอาการและปญหาสุขภาพในระดับมาก รอยละ 50.00 ตอบขอซักถามดวยความเต็มใจระดับมากรอยละ 
39.13 และคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการรับบริการในระดับปานกลางรอยละ 65.22 คําแนะนํากอนกลับบาน
ระดับปานกลางรอยละ 39.13 และขอมูลเก่ียวกับบริการอ่ืนๆระดับปานกลางรอยละ 43.48 

 ดานสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ ผูรับบริการมีความมีความพึงพอใจความสะอาดของสถานท่ี อุปกรณ
เครื่องใช เสื้อผา ระดับปานกลางรอยละ 52.17 พึงพอใจความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและ
เสื้อผาในระดับมาก รอยละ 65.22 พอใจสถานท่ีตั้งศูนยระดับปานกลางรอยละ 60.87 และพอใจความสะดวก
ในการเดินทางระดับปานกลางรอยละ 43.48 

 ดานความปลอดภัยและคาใชจาย   ผูรับบริการมีความพึงพอใจคาใชจายวาประหยัดระดับปานกลาง
รอยละ 52.17  คิดวาการฝงเข็มรักษาอาการปวดกลามเนื้อมีความปลอดภัยในระดับมากรอยละ 47.83  คา
รักษาพยาบาลมีความเหมาะสม ( 300 บาท/ครั้ง)ระดับปานกลางรอยละ 50.00และคิดวาเงินท่ีจายไปคุมคากับ
บริการตางๆท่ีไดรับในระดับมาก รอยละ 45.65 

สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

         ผูรับบริการตรวจรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก กองการแพทยทางเลือก  พบปญหาอุปสรรคและมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. สถานพยาบาลอยูชั้น 7 ผูปวยไมสะดวกเทาท่ีควร เนื่องจากตองรอลิฟตนาน ลิฟตเสียบอย กลัวติดคาง
ในลิฟต 
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2. สถานท่ีคับแคบ  ควรขยายพ้ืนท่ีและหองตรวจ 
3. ควรแยกสวนคลินิกบริการตางๆใหชัดเจน เนื่องจากมีผูมาใชบริการมากและนั่งรวมกัน   
4. เจาหนาท่ีมีน้ําใจใหบริการ  เปนมิตรท่ีดี 
5. ควรขยายพ้ืนท่ีทําคลินิกบริการเพ่ิมข้ึน   
6. ใหคําปรึกษาแนะนําดี  มีน้ําใจ  
7. ควรเพ่ิมคลินิกบริการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 

 

บทที่  5 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิผล ของการฝงเข็ม เพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อ

เรื้อรังในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ ซินโดรม โดยประเมินเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกลามเนื้อกอน

และหลังการฝงเข็ม โดยใชมาตรวัดความเจ็บปวดชนิดเปนตัวเลข ( Numerical Rating Scale : NRS ) 

ประเมินความเจ็บปวดกอนและหลังการทําหัตถการฝงเข็มครั้งท่ี 1  ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 7 และวัดความพึง

พอใจตอการพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ  ในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ ซินโดรมในคลินิก

ฝงเข็ม กองการแพทยทางเลือกจํานวน 46 รายระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 

           เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

  1.แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป       

  2.แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย     

  3.แบบประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม 

  4.แบบประเมินความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ 

  5.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะหรือสิ่งควรแกไขปรับปรงุ 

การวิเคราะหขอมูล 

  1.ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย ความพึงพอใจเก่ียวกับบริการ

รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการอ่ืนๆ  โดยหาคาเฉลี่ย ความถ่ีและรอยละ   

  2.เปรียบเทียบระดับความปวด กอนและหลังการทําหัตถการฝงเข็ม   ครั้งท่ี 1  ครั้งท่ี 4 

และครั้งท่ี 7 

ผลการวิจัย   

           1.ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย     

  พบวาผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 46-55 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี และมีอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนนทบุรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 18,000 บาท ลักษณะ

งานท่ีทําสวนใหญจะนั่งเกาอ้ี ใชคอมพิวเตอรและใชกลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆบอยๆเปนเวลานาน  และสวนใหญ

ไมคอยออกกําลังกาย    

    ระยะเวลาความเจ็บปวยหรือเกิดอาการ สวนใหญจะปวดเรื้อรังตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป ผูปวยทราบ

สาเหตุของความเจ็บปวย และเคยใชการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนอ่ืนๆผสมผสานกับการแพทย

แผนปจจุบันมากอน เชน นวดแผนไทย  อบหรือประคบความรอนสมุนไพร  นวดปรับสมดุลรางกาย เอาใจ

ใสดูแลสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง และมีโรคประจําตัวเปนสวนนอย การตรวจรางกายท่ัวไปพบวา

รางกายปกติไมมีความพิการ การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนพบแพทยเปนปกติ มีอัตราการหายใจ

สมํ่าเสมอ น้ําหนักตัวกับความสูงมีคา BMI ปกติ  

 2.การศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเปรียบเทียบระดับความปวดกอนและหลังฝงเข็ม 

   ผูปวยท่ีไดรับการฝงเข็มรักษาการปวดกลามเนื้อ ในกลุมอาการออฟฟศซินโดรม จะมีอาการปวด

ลดลงตามระยะเวลาหรือจํานวนครั้งของการฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.ความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการ 

   ความพึงใจดานบริการรักษาพยาบาล หัตถการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวด ดานสงเสริมสุขภาพดวย

โยคะ ดานคุณภาพบริการ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาท่ี การใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน  ดานสถานท่ี 

อุปกรณและเครื่องมือ  และคาใชจายในการรักษา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีงานวิจัยการพยาบาลดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก

การศึกษาใน Tex book พบวามีแนวทางลดความปวดอ่ืนๆ เชนการทําสมาธิ   การนวดลดปวด   การนวด

กดจุดสะทอนเทา    การ Relaxation  การใชจินตภาพ วามีผลตอการลดอาการปวดกลามเนื้อหรือไม  จะ

ทําใหมีแนวทางการศึกษาวิจัยดานการรักษาพยาบาล  สงเสริมและฟนฟุสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีการทํางานวิจัยเชงิคุณภาพท่ีเปน Experimental study ท่ีเก่ียวกับการลดความปวด 

3.ควรมีการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศมากข้ึน เนื่องจากมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เปนภาษาตางประเทศ    

4. ควรมีการเก็บขอมูลงานวิจัยจากงานประจํา ( Routine To Research หรือ R to R  )  มาก

ข้ึน เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและงานบริการพยาบาลดานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก  ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีสามารถทําควบคูไปกับการปฏิบัติงานประจําได  และนําผลการวิจัย

มาปรับปรุงและพัฒนางานประจําได  

5. ควรคนหาและคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ หรือคนหานวัตกรรมทางการพยาบาลใหมๆ 
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6. ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน 

เพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรังในผูปวย  และลดการกินยาแกปวดชนิดเอ็นเสด (NSAIDs) ท่ีมีผลระคาย

เคืองตอกระเพาะอาหาร และนําแนวทางนั้นมาสอนหรือปฏิบัติแกผูปวยหรือผูรับบริการตอไป 
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                       ภาคผนวก  

                                                 แบบสอบถาม 

เรื่อง    การศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ     
          ซินโดรม และความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก กองการแพทยทางเลือก 

 แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 5 สวน ดังนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวย 

 สวนท่ี 3 แบบประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม 

 สวนท่ี 4 แบบประเมินความพึงพอใจการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพและบริการดานอ่ืนๆ 

 สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะหรือสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง 

 

คําช้ีแจง  เพ่ือใหการประเมินผลและวิเคราะหคุณภาพบริการ ไดผลใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด  
     ขอใหทานกรุณาปฏิบัติดังนี้ 

1. โปรดตอบคําถามแตละขอตามความเปนจริง 
2. ขอความบางขออาจไมตรงกับความคิดเห็นของทาน ขอใหเลือกตอบขอท่ีใกลเคียงกับ

ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ทุกตอน เพ่ือจะไดนําคําตอบของทานไปเปนขอมูลใน

การวิจัยได อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานบริการผูปวยตอไป  
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย ถูก ลงใน (......) และเติมขอความลงในชองวางใหตรงตามความเปนจริง 

 1.เพศ (...........) 1. ชาย               (............) 2. หญิง    

 2.ปจจุบันทานมีอายุ....................ป ( อายุเต็ม )     

 3.สถานภาพสมรส         

   (.............) 1. โสด                    (..............) 2. คู   

   (.............) 3. อยา                   (..............) 4. มาย   

 4.ทานจบการศึกษาระดับใด      

   (.............) 1. ประถมศึกษา          (..............) 2. มัธยมศึกษา  

             (.............) 3. ต่ํากวาปริญญาตรี          (..............) 4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา  

 5.อาชีพหลักของทาน  

   (.............) 1. พนักงานบริษัทหรือออฟฟศ   (..............) 2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

   (.............) 3. รับบํานาญ                      (..............) 4. พนักงานโรงแรม 

   (.............) 5. เกษตรกรรม/กสิกรรม          (..............) 6. คาขาย  

             (.............) 7. อ่ืนๆ  ระบุ ..................................... 

          6.ภูมิลําเนาปจจุบัน 

   (.............) 1. จังหวัดนนทบุร ี           (..............) 2. กรุงเทพฯ  

             (.............) 3. ตางจังหวัด (ระบุ)           (..............) 4. ตางประเทศ  

 7.รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน...............................บาท/เดอืน 

 8.ลักษณะการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน 

   (.............) 1. ใชคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือใชกลามเนื้อมัดเดิมซํ้าๆบอยๆ    

   (.............) 2. อยูทาเดิมนานๆไมคอยเปลี่ยนอิริยาบถ              

                   (.............) 3. ชอบกมหรือเงยคางไวนานๆ              

                      (.............) 4. อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 9.ความถ่ีในการออกกําลังกาย(ครั้งละไมนอยกวา 30 นาที )      

            (.............) 1.ออกกําลังกายนอยกวา 1 ครั้ง / เดือน     

            (.............) 2.ออกกําลังกาย  1 ครั้ง/เดือน       

            (.............) 3.ออกกําลังกายมากกวา 1 ครั้ง /เดือน 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย 

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ถูก ลงใน (..........)และเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

 1.ระยะเวลาท่ีทานมีอาการ        

  (...............) 1.    นอยกวา 3 เดือน       

  (...............) 2.    3 เดือน ถึง 6 เดือน      

  (...............) 3.    6 เดือน ถึง 9 เดือน      

  (...............) 4.    9 เดือนข้ึนไป      

 2. ทานทราบสาเหตุการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนหรือไม      

  (...............) 1. ทราบสาเหตุ       

  (...............) 2. ไมทราบสาเหตุ         

 3. การวินิจฉัยโรคหรืออาการ        

  โรคหรืออาการ.................................................(พยาบาลเปนผูบันทึกขอมูลจากแฟมผูปวย)

 4. การรักษาในปจจุบัน หรือท่ีทานไดรับการบําบัดอยูในขณะนี้( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )  

  (...............) 1.  รักษาดวยสมุนไพร อบ/ ประคบ/ถู/ทา/ สูดดมหรือกิน   

           (...............) 2.  นวดแผนไทย       

  (...............) 3.  นวดเทา/นวดกดจุดสะทอนเทา     

  (...............) 4.  นวดปรับสมดลุโครงสรางรางกาย     

  (...............)  5.  การบําบัดแบบโฮมิโอพาธีย      

  (...............)  6.  บริการอ่ืนๆ ระบุ.....................................................   

 5. ทานมีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม       

  (...............)  1. มี ระบุ.....................................     

  (...............)  2. ไมมี  

         6.ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 

                    (...............) 1. เคยผาตัด 

           (...............) 2. เคยเจ็บปวยรายแรงหรือนอนโรงพยาบาล    

           (...............) 3. เคยประสบอุบัติเหตุ  

               (...............) 4.  ไมเคยผาตัด หรือมีประวัติเจ็บปวยรายแรงนอนโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุ  

         7.การตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )       

     7.1 การวัดอุณหภูมิกาย        

  (.............)    ไมมีไข     (............) มีไข ( มากกวา 37.5 องศาเซลเซียส )  

     7.2 การวัดความดันโลหิต        
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  (.............)   คาตัวบน (Systolic)        

           (..............)   คาตัวลาง ( Diastolic)       

    7.3 การวัดอัตราการหายใจ        

       ระบุ...............ครั้ง/นาที        

 8. การชั่งน้ําหนัก  น้ําหนักตัวระบุ...................กิโลกรัม     

 9. สวนสูง ระบุ..................................เซ็นติเมตร      

สวนท่ี 3 ขอมูลประเมินความปวดกอนและหลังการฝงเข็ม  ( บันทึกโดยพยาบาล )     

โดยใชมาตรวัดระดับความปวด PAIN SCORE แบบ 0-10 Numerical Rating Scale   

 

การประเมินครั้งท่ี 1  กอนฝงเข็มครั้งท่ี 1 ทานมีความปวดอยูในระดับ............................  

   หลังฝงเข็มครั้งท่ี  1 ทานมีความปวดอยูในระดบั........................... 

การประเมินครั้งท่ี 2 กอนฝงเข็มครั้งท่ี 4 ทานมีความปวดอยูในระดับ............................  

   หลังฝงเข็มครั้งท่ี  4 ทานมีความปวดอยูในระดบั........................... 

การประเมินครั้งท่ี 3 กอนฝงเข็มครั้งท่ี 7 ทานมีความปวดอยูในระดับ............................  

   หลังฝงเข็มครั้งท่ี  7 ทานมีความปวดอยูในระดับ...........................   

สวนท่ี 4  ประเมินความพึงพอใจ    

  ทานมีความพึงพอใจตอบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพและบริการดานตางๆอยูใน

ระดับใด ใหทําเครื่องหมาย  √    ลงในชองแตละขอ ตามระดับความพึงพอใจของทาน 

 ระดับความพึงพอใจ 

ขอความ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

1.ดานบริการรักษาพยาบาล ทําหัตถการฝงเข็ม 

1.1การฝงเข็มทําใหทานมีอาการดีข้ึน สุขสบายข้ึน  

     

1.2แพทยฝงเข็มลงบนกลามเนื้อของทานมีความพอดี      

1.3การฝงเข็มมีความนุมนวล       
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1.4ระยะเวลาในการฝงเข็ม 30 นาที มีความเหมาะสม      

1.5ตําแหนงท่ีปวดดีข้ึน ภายหลังฝงเข็มและกระตุนดวย

ไฟฟา  หรือโคมความรอน 

     

2.ดานสงเสริมสุขภาพ สอนปรับทาทางและกาย

บริหารแบบโยคะ 

     

2.1 โยคะทําใหทานมีสติรูวิธีกําหนดลมหายใจ 

     เขา-ออก 

     

2.2 โยคะทําใหทานไดยืดเหยียดกลามเนื้อ      

2.3 โยคะทําใหทานรูสึกผอนคลาย      

2.4 ใชเวลาไดเหมาะสมประมาณ 20-30 นาที      

2.5 การสอนเขาใจดี สามารถนําไปปฏิบัติไดไมยาก       

3.ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

3.1 กิริยาวาจา ทาทางสุภาพ เปนกันเอง  

     

3.2 แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย      

3.3 แสดงอาการหงุดหงิดเม่ือทานสอบถาม 

 

ขอความ 

 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอย 

 

นอย

ท่ีสุด 

4.ดานการใหขอมูลขาวสาร 

4.1แพทยหรือพยาบาลอธิบายอาการและปญหาสุขภาพ

ของทาน 

 

     

4.2เจาหนาท่ีตอบขอซักถามดวยความเต็มใจ 

 

     

4.3ไดรับคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการรับบริการ 

 

     

4.4ไดรับคําแนะนํากอนกลับบาน 

 

     

5.ดานสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ 

5.1  ความสะอาดของสถานท่ี อุปกรณเครื่องใช เสื้อผา 

     

5.2 ความเพียงพอของอุปกรณเครื่องใช เสื้อผา 

 

     

5.3 ท่ีตั้งศูนยมีความเหมาะสม      
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5.4ความสะดวกในการเดินทาง 

 

     

6.ดานความปลอดภัยและคาใชจาย 

6.1ประหยัดกวาการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ 

     

6.2มีความปลอดภัย      

6.3คารักษาพยาบาลเหมาะสม ( 300 บาท ราชการ   

เบิกได  150 บาท ) 

     

6.4เงินท่ีจายคุมคากับบริการตางๆท่ีไดรับ 

 

     

 

 

สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ หรือส่ิงควรแกไขปรับปรุง (สุดทาย) 

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

............................................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................................... 

 

     ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบคําถามทุกขอ 



ประวัติผูวิจัย  
ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อ-นามสกุล นางกาญจนาฎ คงคานอย 
ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
สถานท่ีทํางาน กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
ประวัติการศึกษา 
           - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
           - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
           - การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
           - Certificate  Macrobiotic  of  Mario Pianesi , ITALY 
ประวัติการทํางาน 
            - พ.ศ.2526  ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
   - พ.ศ.2536 งานอนามัยครอบครัว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
            - พ.ศ.2538  ฝายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
            - พ.ศ.2544  กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   - พ.ศ.2545  กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน  
             - พ.ศ.2563-ปจจุบัน หัวหนาศูนยการแพทยทางเลือก ฝายการพยาบาล กองการแพทยทางเลือก  
               กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กระทรวงสาธารณสุข 
ผลงาน/งานวิจัย     

 - วิทยากรฝกอบรมหลักสูตร  การดูแลสุขภาพแบบองครวม / เขาคายโปรแกรมสุขภาพ  
 - วิทยากรฝกอบรม อาหารแม็คโครไบโอติกส เพ่ือสุขภาพ 

    - ผูจัดทําหนังสือ เรื่อง อาหารตามหมูเลือด  
 - คณะทํางานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ 

      ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรบูรณาการ แพทยสภา 
    - คณะทํางานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมกัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

 - งานวิจัย “การประเมินทางคลินิกและเศรษฐศาสตรการฝงเข็มเพ่ือรักษาไมเกรน:การศึกษาพหุสถาบัน”  
 - งานวิจัย “การศึกษาประสิทธิผลของการฝงเข็มเพ่ือลดอาการปวดกลามเนื้อในผูปวยกลุมอาการออฟฟศ  
   ซินโดรม และความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอกกองการแพทยทางเลือก” 
 - คณะทํางานการเก็บขอมูลงานวิจัย  ฟาทะลายโจรเพ่ือการรักษาผูติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิท19) 

      โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ็คเมืองทองธานี กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

****************************************** 

 

 

 

 

 



ประวัติผูวิจัย  

ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อ-นามสกุล นายองอาจ  ศิริกุลพิสุทธิ์ 
ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
สถานท่ีทํางาน กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ประวัติการศึกษา 
- แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู  แพทยสภา 
- อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา 

- อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร แพทยสภา 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝงเข็ม  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ 

- พ.ศ. 2541 – 2543  แพทยใชทุน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- พ.ศ. 2543 – 2546   แพทยประจําบานหลักสูตรวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู  โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา   
- พ.ศ. 2546 – 2554  แพทยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน แพทยประจําท่ี กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 
 

ผลงาน 
- การประยุกตใชการนวดเพ่ือสุขภาพแบบ “เนิฟวแอสซิสต” (Nerve Assist) ในการบรรเทาความเครียด

ทางกายและจิตใจในผูประสบภัยจากพายุไซโคลนนารกีสในสหภาพพมา ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเขารวม     
ในทีมแพทยไทยพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

- เขียนบทความลงในวารสารสํานักการแพทยทางเลือก เรื่อง “การนวดเพ่ือสุขภาพแบบเนิฟวแอสซิสต” 
- เปนวิทยากรอบรม “สัมผัสบําบัดแบบแอสซิสต” 
- คณะทํางานการจัดทํารายงานการศึกษา เรื่อง การแพทยโฮมีโอพาธีย 
- คณะผูจัดทําหนังสือ เรื่อง แนวทางการดูแลผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต ดวยการแพทยผสมผสาน 
- คณะผูจัดทําหนังสือ เรื่อง แนวทางการดูแลผูปวยติดสารเสพติดดวยการแพทยผสมผสาน 

 
****************************************** 
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	การจะรู้ว่าบุคคลมีอาการปวดเรื้อรังหรือไม่นั้น  ต้องมีการประเมินความปวดเพื่อวางแผนจัดการความปวดที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้มีอาการ โดยเป้าหมายของการประเมินความปวด คือ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย อันได้แก่ ระดับความรุนแรงของความปวด  ตำแหน่ง...
	อาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดคอ บ่า และ ไหล่
	หลัง เป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวส่วนบน กระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูก 24 ชิ้น แต่ที่เป็นส่วนสำคัญของอาการปวดหลังที่พบบ่อยคือ กระดูกสันหลังส่วนล่าง 5 ชิ้น ซึ่งต่อกับกระดูกกระเบนเหน็บ ( อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง,2557) สาเหตุของอ...
	- อุณหภูมิผิวหนัง  บริเวณที่ปวดจะเย็นลง ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามือเท้าเย็น เหมือนเลือดไหลเวียนไม่ดี                      - อาจมีอาการคัดจมูก น้ำตาเอ่อ  ตาแดง วิงเวียนศีรษะร่วมด้วยเวลามีการเคลื่อนไหวของคอและศีรษะ                     - อาก...
	การวินิจฉัยว่าเป็น  myofascial pain syndrome  ต้องแน่ใจว่า ไม่มีอาการผิดปกติทางกายอื่น ( Systemic Symptom ) ร่วมด้วย เช่น  ไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย หรือน้ำหนักลด                  ปัจจัยชักนำที่ทำให้เกิด myofascial pain syndrome ได้แก่การใช้อิ...
	การประเมินลักษณะความปวด
	การประเมินลักษณะของความปวด จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ ( ศิริพร,2540) อ้างถึงใน Meinhart  and Mccaffery,1983)
	1.  เวลาเริ่มปวดและความถี่ของการปวด (Onset  and frequency) การประเมินผู้ที่มีความปวดเรื้อรังนั้น การถามถึงเวลาที่เริ่มปวดและความถี่ของการปวด เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ แต่ถ้าหากมีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจไม่สามารถตัดสินว่าต...
	2. บริเวณที่ปวด ( location) บริเวณที่ปวด หมายถึง ส่วนต่างๆของร่างกาย หรืออาจหมายถึงส่วนที่เคยมีก่อนจะถูกตัดออกไป เช่น การสูญเสียอวัยวะ  แขน ขา แล้วอาจเกิดความปวดบริเวณดังกล่าว การบ่งบอกบริเวณที่ปวด ควรระบุให้ชัดเจนหรือใกล้เคียงที่สุดรวมถึงบริ...
	3. ความรุนแรงของความปวด ( Intensity ) ความรุนแรงของความปวดจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ทางความรู้สึกและความทุกข์ทรมาน ซึ่งระดับความรุนแรงของความปวดอาจจะไม่สัมพันธ์กับปริมาณเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย เพราะโดยทั่วไป บุคคลจะอดทนกับความปวดที่รุนแรงมากใ...
	การทราบสาเหตุของความปวดอาจมีส่วนช่วยในการทราบระดับความรุนแรงของระดับความปวดได้บ้าง แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าเชื่อถือได้เสมอไป เพราะบางกรณี ความปวดอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นจึงควรมีการใช้วิธีการประเมินและเครื่องมืออื่นร่วมด้วย
	5. การพยาบาลกับการประเมินความปวด
	พยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา ขณะผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาล การระงับปวดที่ดีต้องมีการประเมินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ การเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และเป็นพื้นฐาน...
	หลักการพยาบาลเพื่อประเมินความปวด
	1. ประเมินก่อนให้การพยาบาล เพื่อเป็นสมมุติฐานและหลังให้การพยาบาลเพื่อประเมินผล   2. ควรประเมินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  โดยประเมินทั้งในขณะพักและขณะทำกิจกรรม  3. เลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  และควรใช้วิธีเดียวกันตลอดการให้การพยาบาลนั้นๆ ...
	การพยาบาลเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
	1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้คำพูดสุภาพ เข้าใจง่าย       2. ให้ความสนใจโดยเป็นผู้ฟังที่ดี และเชื่อในคำบอกเล่าของผู้ป่วย     3. ระหว่างการประเมินควรบันทึกพฤติกรรม แนวคิด และ สภาพอารมณ์ จิตใจ และ บุคลิกภาพของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูล          4. ถ้าผู้ป่วย...
	การพยาบาลเพื่อวัดระดับประเมินความปวด  การพยาบาลวัดระดับความปวดมี  2  วิธี คือ
	1. การวัดความปวดโดยไม่ใช้เครื่องมือ   ได้แก่           1.1 การบอกความรู้สึกด้วยคำง่ายๆ ( Symple descriptive scales ) เช่นพยาบาลอาจถามผู้ป่วยว่า “ ขณะนี้ปวดไหมคะ” ผู้ป่วยอาจตอบว่า “ ปวด” พยาบาลก็จะถามต่อว่า “ปวดมากน้อยแค่ไหน” ก็ได้คำตอบว่า ปวดเล็กน้อย ...
	1 – 2  คือ  ยอมรับได้           3 – 4  คือ  มีอาการปวดเล็กน้อย พอทนได้      5 – 6  คือ  มีอาการปวดปานกลาง ยังทนได้          มากกว่า 6  ขึ้นไป ถือว่า ควรได้รับการบำบัดรักษา
	2.  การวัดโดยใช้เครื่องมือประกอบการวัด         ของการปวดแบบมิติเดียว ( Unidimensional assessment ) วิธีนี้ เป็นการวัดความรุนแรงความปวดเพียงอย่างเดียว และนิยมใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาค่อนข้างน้อย เครื่องมือนี้ได้แก่ เครื่องประก...
	2.1 เฟเชียล สเกลส์ ( Facial scales) คือ การใช้รูปภาพแสดงสีหน้าบอกความรู้สึกปวด       -  เริ่มตั้งแต่ไม่ปวดแทนด้วยภาพสีหน้ายิ้มร่าเริงมีความสุข          -  ปวดพอทน แทนด้วยภาพหน้านิ่วคิ้วขมวด           -  ปวดมากที่สุด แทนด้วยภาพใบหน้าที่มีน้ำตาไหลพราก
	ภาพที่ 1   มาตรวัดด้วยใบหน้า ( Facial Scale ) ( อังสนา,2553)
	วิธีนี้นิยมใช้ในผู้ป่วยเด็ก และคนชรา หรือคนที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยคำพูด  พยาบาลจะให้ผู้ป่วยดูรูปดังกล่าว อธิบายแล้วให้ผู้ป่วยดูภาพหน้า ที่ตรงกับความรู้สึกขณะนั้นอยู่ในระดับใด
	2.2 มาตรวัดความปวดชนิดเป็นตัวเลข ( Numerical  Rating Scale : NRS )
	เป็นมาตรวัดที่กำหนดตัวเลขต่อเนื่องกันตลอด โดยแบ่งระดับความรุนแรง ตั้งแต่ 0 - 10หรือ 0-100  โดย 0 หมายถึง ไม่มีความปวดเลย และ10 หรือ 100 หมายถึงปวดมากที่สุด  เป็นการแสดงให้ผู้ป่วยเลือกตัวเลขที่คิดว่าเป็นค่าที่กำหนดความปวดที่ตนเองเผชิญอยู่ได้ถูกต้องที...
	ภาพที่ 2   มาตรวัดความปวดชนิดที่เป็นตัวเลข ( Seers ,1999 )
	วิธีนี้นิยมใช้ในผู้ป่วยทั่วไป   พยาบาลจะให้ผู้ป่วยดูรูปดังกล่าว อธิบายแล้วให้ผู้ป่วยกากบาทลงบนเส้น ซึ่งแบ่งช่องคะแนนความปวดจากน้อยไปมาก ว่ามีผู้ป่วยมีรู้สึกปวดอยู่ในระดับใด    การให้คะแนนความปวด  (pain score) จากน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด...
	มากกว่า 6 ขึ้นไป ถือว่าควรได้รับการบำบัดรักษา อาจใช้ยาแก้ร่วมด้วยซึ่งไม่ควรรอให้ถึง 10หรือจนผู้ป่วยบอกว่าทนไม่ไหว เพราะการรักษาความปวดแต่เนิ่นๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องและให้ผลดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ                  ความปวดเรื้อรัง...
	1. การรักษาความปวดโดยการใช้ยา ( Pharmacological )                 1.1 การรักษาความปวดโดยการใช้ยาแผนปัจจุบัน             ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ายาตัวใดทำให้จุดกดเจ็บ ( Trp ) คลายตัวจนหายไปได้ การใช้ยาก็มี                         ความจำเป็นในกร...
	6. ) Steroids เป็นอีกกลุ่มยาที่นิยมนำมาใช้ในการฉีดที่ตำแหน่ง Trp โดยเชื่อว่าได้ผลดีกว่าการใช้ยาชาเฉพาะที่ในการลดอาการปวดและแก้ไขภาวะ fibrosis ที่ตำแหน่ง Trp แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจึงไม่แนะนำเนื่องจากผลที่ได้ไม่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงกับ l...
	1.2 การรักษาความปวดโดยการใช้ยาสมุนไพร
	สมุนไพร ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     พ.ศ.2542 หมายถึง พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้แปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเป็นยาหรืออาหาร เพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา หรือป้องก...
	2. การรักษาความปวดโดยไม่ใช้ยา ( Non-Pharmacological )
	การรักษาโดยไม่ใช้ยามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาด้วยยา และสามารถทำให้ความต้องการยาลดน้อยลงจนบางรายสามารถหยุดยาได้ การรักษาโดยไม่ใช้ยามีอยู่หลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชอบ ความปลอดภัย  ใช้ตามคำแนะนำและความสะดวกในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ...
	1.) Cognitive and behavioral therapy ( CBT ) คือ การให้ความรู้ ให้กำลังใจ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติผู้ป่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับอาการอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม          2.) การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching)            3.) การทำกายภาพบำบัด (Physical ther...
	การรักษาแต่ละวิธีจะมีจุดเด่นจุดด้อยรวมทั้งข้อควรระวังและข้อห้ามที่อาจมีความแตกต่างกัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากและซับซ้อน อาจต้องมีการผสมผสาน ( Mix and Match ) ของการรักษามากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อความเหมาะสม ( สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเท...
	การฝึกบริหารกล้ามเนื้อ
	พยาบาลควรมีบทบาทร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เพื่อบรรเทาอาการปวดและป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ โดยการฝึกทักษะและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยในการปรับอิริยาบถต่างๆและท่าทางการทำงาน ( position ) โดยการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตามขั้...
	1. การบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อ ( Stretching exercise) โดยเริ่มตั้งแต่ระยะแรก เพื่อตัด Vicious cycle ของอาการปวด การยืดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีอาการปวด จะช่วยลดอาการปวดได้มาก หลักการยืดบริหารกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย ควรยืด ( Stretching ) ...
	2.1  การออกกำลังแบบ Isomatic หรือแบบ Static         2.2  การออกกำลังแบบ Isotonic หรือแบบ แอโรบิค        2.3 การออกกำลังแบบ Isokinetic หรือแบบ Dynamic เป็นการออกกำลังต้านแรงตลอดการเคลื่อนไหวของข้อ การออกกำลังแบบนี้อาจใช้แรงโน้มถ่วงต้าน เช่น การนั่...
	การฝึกให้ผู้ป่วยจัด Position ที่เหมาะสมสำหรับการนั่งทำงาน ดังนี้
	การฝีกให้ผู้ป่วยจัด Position ที่เหมาะสมสำหรับการยืน   ดังนี้
	ภาพที่ 1.2 : ท่ายืนที่เหมาะสม (รูปขวามือสุด) จากการฝึกตนเอง
	การปรับท่าทางที่ไม่อยู่ในสมดุล (poor posture) แก้ไขโดยจัดสมดุลให้ร่างกายอยู่ในลักษณะที่เสียเปรียบเชิงกลน้อยสุดโดยใบหู หัวไหล่ ปมกระดูก Trochanter อยู่ในแนวเส้นดิ่ง  และอยู่ในแนวเส้นเดียวกับจุดกลางด้านข้างข้อเข่าในท่ายืน (good posture) ใ...
	6.การฝังเข็ม ( Acupuncture )
	การฝังเข็มเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานราว 4,000 ปีในประเทศจีน แต่หลักฐานแน่ชัด ที่พบจากการถูกบันทึกครั้งแรกพบเข็มที่ทำจากหินเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ในราชวงศ์ฮั่น มีการบันทึกตำราแพทย์เกี่ยวกับการฝังเข็มและพบเข็มที่ทำด้วยเงินและทองในสมัยนั้...
	สำหรับในประเทศไทย คาดว่า การฝังเข็มได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับจีนในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน  การแพทย์แผนจีนได้กระจายเข้าสู่ยุโรปและประเทศอังกฤษเมื่อ 125 ปีก่อน และถูกนำไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นต...
	ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และแพทย์แผนปัจจุบันได้พบหลักฐานที่นำมาอธิบายผลของการรักษาด้วยการฝังเข็มได้หลายประการเช่น การปักเข็มลงบนจุดฝังเข็ม จะทำให้เกิดการหลั่งของสารคล้ายมอร์ฟีนในประสาทส่วนกลางทั้งสมองและไขสันหลัง รวมทั้งประสาทส่วนปลายคือสารเอนเค...
	แนวคิดการรักษาด้วยการฝังเข็ม
	แนวคิดการรักษาพยาบาลด้วยการฝังเข็มตามแนวทางเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีนอธิบายว่า โรคเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างยินและหยาง ( Yin and Yang )  ซึ่งเป็น 2 อย่างที่อยู่ตรงข้ามกันเสมอ เช่น ร้อน-เย็น  หยุดนิ่ง- เคลื่อนไหว เป็นต้น การเสียสมดุลอ...
	การฝังเข็มกับการรักษาโรค
	องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็มจากนานาประเทศครั้งแรกที่กรุงปักกิ่ง เมื่อ ค.ศ. 1979 และได้กำหนดรายชื่อโรคที่แนะนำให้การฝังเข็มเป็นทางเลือกในการรักษาโรคไว้ 43 โรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการจัดประชุมขึ้นเป็นครั้งที่2 แ...
	วิธีการฝังเข็ม
	แพทย์จะใช้เข็ม ซึ่งมีปลายเล็กและบาง ความสั้นยาว ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะฝัง  ลักษณะเข็มจะเป็นเข็มตัน ปลายตัด ไม่มีสารและยาชนิดใดเคลือบเข็มอยู่ และจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้อีก  แพทย์จะแทงเข็มลงไปตรงตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยว...
	การพยาบาลผู้ป่วยฝังเข็ม
	ก่อนฝังเข็ม   พยาบาลจะให้คำแนะนำผู้ป่วย ดังนี้              1.  การนัดหมายก่อนมาฝังเข็ม แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ ไม่ควรอดนอนก่อนมารับการฝังเข็ม                    2.  ควรรับประทานอาหารให้อิ่มพอดี  ไม่อิ่มเกินไปและไม่งดอาหารก่อนมาฝั...
	ขณะฝังเข็ม  พยาบาลจะให้การพยาบาลผู้ป่วยดังนี้            1. หากผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้นกลัวเข็ม ให้ลดอาการตื่นเต้นโดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกและผ่อนลมออกทางปากช้าๆ  คิดถึงสิ่งสวยงามท้องฟ้าทะเล  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ไม่ออกแรงต้านขณะแพทย์ทำการฝังเข็...
	หลังฝังเข็ม  ควรให้การพยาบาลและให้คำแนะนำผู้ป่วยดังนี้
	1. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่น หรือน้ำธรรมดา หลังการฝังเข็ม
	2. สำรวจร่างกายผู้ป่วยหลังถอนเข็ม ว่ามีสิ่งผิดปกติ เช่นมีเลือดออก มีรอยบวม หรือผู้ป่วยยัง                                                      มีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ หากยังมีอาการดังกล่าวต้องรายงานให้แพทย์ทราบ
	3. ไม่ควรขับขี่ ยวดยานพาหนะทันทีหลังการฝังเข็ม เพราะอาจเกิดการง่วงนอน
	4. งดอาบน้ำ 2 ชั่วโมงหลังการฝังเข็ม
	5. หลังฝังเข็มควรนอนพักผ่อนและงดกิจกรรมที่ใช้แรงมากเช่น  การออกกำลังกายที่หักโหม การเต้นแอโรบิค หรือว่ายน้ำเป็นต้น
	6. หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ และนอนพักผ่อน อาการจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หากหลัง 24 ชั่วโมงอาการไข้ไม่ลดลง และมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฝังเข็มร่วมด้วย  ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที
	ข้อห้ามในการฝังเข็ม                 1. ผู้ป่วยโรคเลือดหรือมีความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือดหรือผู้ป่วยที่รับประทานยากันเลือดแข็งตัว                  2.ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น วัณโรคระยะติดต่อ   เอดส์          3.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ท...
	วิธีปฏิบัติ
	หน่วยบริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก  เป็นกลุ่มงานภายใต้กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีวัตถุประสงค์หลักคือ
	1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิเคราะห์  วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
	2. เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
	3. เพื่อที่ฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
	4. เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก ผสมผสานกับการแพทย์อื่นๆ
	เพื่อให้เกิดการพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กองการแพทย์ทางเลือกได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ทางเลือกขึ้นอย่างเป็นทางการและขอรหัสบริการเป็นหน่วยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 1 แห่ง ตามบันทึ...
	รูปแบบการดำเนินงาน
	1. ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก จัดเป็นส่วนหนึ่งของสถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
	2. ขั้นตอนการให้บริการ จะให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ตามขั้นตอนดังนี้
	2.1 ซักประวัติ เป็นการซักถามผู้มารับบริการในเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้การรักษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
	2.1.1 อาการสำคัญ คืออาการที่ผู้ป่วยมาหาแพทย์ หรืออาการที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายหรืออาการที่ก่อให้เกิดความรำคาญอย่างมากแก่ผู้ป่วย   โดยระบุระยะเวลาที่เกิดความเจ็บป่วยด้วยเช่นอาการปวดหลัง  ไหล่  บั้นเอว ปวดศีรษะไมเกรน นอนหลับไม่สนิทจากอาการปวด...
	2.1.2 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการสำคัญ ต้องทราบถึงลักษณะอาการเจ็บป่วย ( เป็นทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไป ) สาเหตุของอาการ ( นั่งนานๆ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ  ไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถขณะทำงาน ) ลักษณะการเจ็บปวดเป็นอย่างไร (...
	2.1.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต เช่นการได้รับอุบัติเหตุ  การผ่าตัด เคยป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง โรคประจำตัวที่เป็น เพื่อเป็นข้อมูลรายงานแพทย์ก่อนการบำบัดรักษา
	2.2 การตรวจวัดสัญญาณชีพ  ก่อนพบแพทย์ พยาบาลจะตรวจวัดสัญญาณชีพเบื้องต้นคือวัดความดันโลหิต วัดการเต้นของหัวใจ ( ชีพจร )  วัดและสังเกตอัตราการหายใจ  และลงบันทึกก่อนส่งพบแพทย์
	2.3 การตรวจร่างกายและการตรวจทั่วไปของแพทย์ โดยแพทย์จะพูดคุย ซักถามผู้ป่วยในข้อมูลที่แพทย์ต้องการทราบเพื่อประกอบการวินิจฉัยก่อนทำการรักษาหรือลงจุดฝังเข็ม  เช่นดู คลำ  จับส่วนเคลื่อนไหว  หรือให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเอง  สามารถทำได้หรือไม่ ทำได้มากน้อยเพียง...
	3. สถานที่ตั้งของศูนย์การแพทย์ทางเลือก คือบริเวณ  อาคาร  2 ชั้น 7  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข
	4. อุปกรณ์  เครื่องมือ ครุภัณฑ์   มีอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมสำหรับการให้บริการฝังเข็ม เช่น   เข็มฝังแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ,  โคมไฟอินฟาเรดสำหรับให้ความร้อน ,  เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ,  MAGNATIC PELLETS , SMOKE - FREE MOXA  CONE  เป็นต้น   มีรถเข็นฉุกเ...
	5. อัตราค่าบริการ  ได้กำหนดอัตราค่าบริการดังนี้
	5.1   ฝังเข็ม  / ฝังเข็มพร้อมเครื่องกระตุ้น  ( ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง )                          อัตรา     300   บาท    ข้าราชการเบิกได้  150  บาท    ( รหัส   58001 )
	5.2   ฝังเข็มพร้อมกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นเฉพาะกรณีการรักษาและฟื้นฟู                  สมรรถภาพผู้ป่วย    เช่นผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์  อัมพาต    ( ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง )               อัตรา 300  บาท   ข้าราชการเบิกได้     200  บาท ( รหัส   58020 )
	5.3  ฝังเข็ม / ฝังเข็มพร้อมเครื่องกระตุ้น เฉพาะบุคลากรภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง )                             ข้าราชการ  อัตรา 150  บาท   เบิกได้  150  บาท  ( รหัส   58001 )             ลูกจ้าง       อัตรา  50 บาท
	โดยราคานี้เหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์แล้ว  ราคาเป็นไปตามประกาศของกองการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการในกองการแพทย์ทางเลือก  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2558 และบัญชีแนบท้ายประกาศกองการแพทย์ทางเลือก เ...
	9. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็ม
	บรรณานุกรม
	โกวิท คัมภีรภาพ.ตำราฝังเข็ม(Texbook of Acupuncture & Moxibustion ).พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2557            โกวิท คัมภีรภาพ.ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร, 2546    จิตติพร ยุบลพริ้ง,รายงานการวิจัยเรื่อง “ การศึกษาแนวปฏ...
	เรื่อง    การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศ               ซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก กองการแพทย์ทางเลือก
	แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย
	ส่วนที่ 3 แบบประเมินความปวดก่อนและหลังการฝังเข็ม
	ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านอื่นๆ
	ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
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