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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัสังคมไทยเกิดความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ท าให้เกิดภาวะความเครียดในทุกกลุ่มอายุ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง  ๆ
ตามมา  ซ่ึงประชาชนโดยส่วนใหญ่พยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  และคุณภาพชีวิตท่ีดี  แต่เม่ือมีการเจ็บป่วยประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกใช้การแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัหรือแนวทางการรักษาแบบตะวนัตกในการรักษา  เพราะการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะเน้นการ
รักษาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงซ่ึงสามารถเห็นผลในการรักษาอย่างรวดเร็ว  อาทิ  การให้ยาปฏิชีวนะ   
การผ่าตดั  หรือการฉายแสง  เป็นตน้ ส่งผลให้มีประชาชนเป็นส่วนน้อยท่ีเลือกใช้วิธีการดูแลรักษา
สุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย   
 ตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั นบัว่าการแพทยแ์ผนไทยอยู่คู่กบัคนไทยมาทุกยุคสมยั ในการ
น ามาใช้ดูแลรักษาสุขภาพ  ดงันั้นถือว่าการแพทยแ์ผนไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
คนไทยที่มีค่ายิ่งควรแก่การด ารงรักษาไวใ้ห้คนรุ่นหลงัในการใช้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยจะตอ้ง
สามารถบูรณาการ การแพทยแ์ผนไทยให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการแพทยใ์นยุคปัจจุบนั เพื่อใชใ้น
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมเพื่อมุ่งใหเ้กิดความสมดุลทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ 
โดยการผสมผสานการใช้ยาสมุนไพร การนวดไทย การประคบ การอบสมุนไพร อาหารสมุนไพร 
การใช้หลกัธรรมมานามยั  การท าสมาธิ การออกก าลงักาย ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองและบุคคล
ในครอบครัว (กระทรวงสาธารณสุข,  2539) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิด
การใช้ภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสาธารณสุขและเป็นทางเลือก
หน่ึงในการดูแลสุขภาพของประชาชน สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รอนามยัโลกตั้งแต่แผนพฒันา 
สาธารณสุขฉบบัท่ี 4  เป็นตน้มา  ซ่ึงภาครัฐไดก้ าหนดเป็นแนวทางที่ชดัเจนข้ึนเป็นล าดบั โดยได้
จดัตั้งองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ “สถาบนัการแพทย์แผนไทย” ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6  พ.ศ.2530 – พ.ศ.2534  และการพฒันาสุขภาพ
อนามยั  ไดมี้นโยบายในการด าเนินงานให้ประชาชนทั้งในเขตเมือง และเขตชนบทได้เขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อนัได้แก่  การป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้  ณ  ภูมิล าเนาของตนเอง  รวมทั้งผนึกวิธีการรักษาพยาบาลแบบการแพทยพ์ื้นบา้นกบัระบบ
การพยาบาล  ในโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้  
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 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8  พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544 ในส่วนของ
นโยบายการพัฒนาสุขภาพและอนามัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข   มีการสนบัสนุนการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยให้สามารถผสมผสานในระบบสุขภาพ
โดยการพฒันาองค์ความรู้และการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานของบุคลากรและสถานบริการการแพทยแ์ผนไทยเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชน 
(ส านกันายกรัฐมนตรี,  2539) ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9    พ.ศ.2545 
– พ.ศ.2549 นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพให้มีการพฒันาการแพทยท์างเลือก การแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรไทยใหไ้ดม้าตรฐานทางการแพทย ์รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข (ส านกันายกรัฐมนตรี,  2544) การแพทยแ์ผนไทยไดมี้การพฒันามาจนถึง
ปัจจุบนัในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2550 –    พ.ศ.2554  มี
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  แนวทางการ
พฒันาโดยการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ที่น่าอยู่  โดยมุ่งสร้างความมัน่คงด้านอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั  โดยการพฒันา
การแพทยท์างเลือกและการแพทย์แผนไทย  ท่ีมุ่งการวิจยัและพฒันาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สร้างสรรคม์ูลค่าทางเศรษฐกิจ  จดัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการพฒันา  และพฒันา
บุคลากรท่ีสามารถผสมผสานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์สมยัใหม่ได ้ 
(ส านกันายกรัฐมนตรี,  2549) 

ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัความเครียด และเก่ียวกบัการ
ท างานในชีวิตประจ าวนั การท างานท่ีตอ้งนัง่นาน ๆ หรือ ยืนนาน ๆ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ า
และติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง ท าให้มีอาการปวดกล้ามเน้ือหลัง      
ปวดกลา้มเน้ือบ่า ปวดกลา้มเน้ือขา  ปวดขอ้และกระดูก ฯลฯ ซ่ึงแต่ละคนมีวิธีในการรักษาท่ีแตกต่าง
กนั  มีทั้งการรักษาทางด้านการแพทยแ์ผนปัจจุบนั การรับประทานยา การผ่าตดั ฯ อีกทั้งการรักษา
ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย ท่ีมีการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร 
การนวดรักษา การใชห้ลกัธรรมมานามยั 

ศูนยว์ิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัสวนสุนนัทา เป็นหน่วยงานท่ีเปิดให้บริการ การตรวจรักษา การใช้ยาสมุนไพร  การประคบ
สมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดรักษา ธรรมชาติบ าบดั  รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ  ให้บริการดา้น
การดูแลมารดาหลงัคลอด  และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ของ
นักศึกษาสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ จากสถิติของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ผูม้ารับบริการมี
อาการปวดบริเวณกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน เช่น อาการปวดบ่า ปวดตน้คอ ปวดสะบกั ปวดบริเวณ
หัวไหล่  จากปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวกบัปัญหาดา้นกลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
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ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนของ
ผูม้ารับบริการในศูนยว์ชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 
1.2 ค าถามการวจัิย 

1) ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือหลงั
ส่วนบนของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
เป็นอยา่งไร 

2) ระดับความเจ็บปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ก่อนได้รับการรักษาด้วยการนวดแบบ       
ราชส านกั และหลงัไดรั้บการรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกั มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ

หลังส่วนบนของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนนัทา 

1.3.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 
1) เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย    

ต่อเดือน  ระยะเวลาท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ลกัษณะอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความเจ็บปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ก่อนและหลงัไดรั้บ

การรักษาดว้ยการนวดแบบราชส านกั 
 
1.4 สมมติฐานการวจัิย 

ผูม้ารับบริการนวดแบบราชส านักรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนหลงัได้รับการ
นวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลง 
 
1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัมุ่งศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกั ก าหนดเป็นตวั
แปรอิสระ  และตวัแปรตาม  ดงัน้ี 
 1.5.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การนวดแบบราชส านกับริเวณกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยแพทย์
แผนไทยประยกุต ์
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1.5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ

หลงัส่วนบน   โดยการประเมินจาก 
  1) การรับรู้ความรุนแรงของความปวด 
  2) การวดัองศาการเคล่ือนไหวของตน้คอดว้ยสายตา 
  3) ตวัแปรอธิบาย  คือ ปัจจยัลกัษณะทางชีวสังคม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ  รายได ้ ระยะเวลาของอาการปวด  ลกัษณะของอาการปวด 
 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เพื่อให้การวิจยัในคร้ังน้ี มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดนิยามศพัท์ของ    
ตวัแปรและค าท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
  1.6.1 การนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
หมายถึง การนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใช้เฉพาะน้ิวหัวแม่มือ วางคู่เรียงกนั และใช้ท่าทางการ
นวดท่ีสุภาพ สมยัก่อนเป็นการนวดเพื่อถวายกษตัริยแ์ละเจา้นายชั้นสูงของราชส านกั   
  1.6.2 ปัจจยัดา้นชีวสังคม  หมายถึง  ลกัษณะทางบุคคลของผูม้ารับบริการ ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
คือ  เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้
  1.6.3 การแพทยแ์ผนไทย (Thai Traditional Medicine) หมายถึง ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบดั้งเดิมของสังคมไทยที่มีลกัษณะเป็นการแพทยแ์บบองค์รวม (holistic medicine) โดยมี      
องค์ความรู้และการฝึกปฏิบติัในการส่งเสริมสุขภาพ  การวนิิจฉยัป้องกนัและบ าบดัความไม่สมดุลของ
ร่างกายและจิตใจ  มีการผสมผสานทฤษฎีและการประยกุตใ์ชม้าอยา่งต่อเน่ืองโดยบนัทึกไว ้  ในคมัภีร์
และต ารายา  หรือการบอกเล่าสืบต่อกนัมา 
  1.6.4 การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) หมายถึง  ระบบ   
การดูแลและรักษาสุขภาพโดยน าหลกัการแพทยแ์ผนไทยเดิมมาผสมผสานกบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อท่ีจะเขา้ใจรูปลกัษณะและกลไกการท างานของร่างกาย  การบริหารยา  กลไกการเกิดโรคและการ
หายจากโรคตลอดจนการป้องกนัโรค  รู้จกัการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค  เพื่อ
ความแม่นย  าและใชใ้นการวิจยัเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ส่วนวิธีการรักษาโรคจะใชย้าสมุนไพร ธรรมชาติ  
บ าบดั  หตัถเวช  และการนวดกดจุดรักษาโรค 

 1.6.5 ผูม้ารับบริการ  หมายถึง  ผูท่ี้มารับบริการแพทยแ์ผนไทยประยุกตโ์ดยการนวดแบบ
ราชส านัก ท่ีศูนย์วิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2552 ถึง กนัยายน 2553 
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