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บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) one-group 

pre-post test มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทย์
แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกคน ท่ีมีอาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  และไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการอ่ืน  มารับการรักษาพยาบาลในช่วงเดือน 
เมษายน 2553  –  มิถุนายน  2553 จ  านวน 3 เดือน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) มีจ  านวนทั้งส้ิน  30  คนตามเกณฑ์ ดงัน้ี 1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตรวจ
วินิจฉัยตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ โดยผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัจะตอ้งมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 2) ไม่มี
ปัญหาตามขอ้ห้ามของการนวด โรคหรืออาการท่ีห้ามนวด  และ3) มีความสมคัรใจและยินดีเขา้ร่วม
การวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดัระดบัความ
เจ็บปวด ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความตรง (Validity) ของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและความตรง (Validity) เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบนท่ีให้ผูป่้วย
ประเมินความเจ็บป่วยดว้ยตนเอง โดยอาศยัพื้นฐานความเช่ือของ ลอคสโตน (Lockstone) ท่ีว่าการ
ประเมินความเจ็บปวดท่ีดีท่ีสุด คือ การบอกเล่าของผูป่้วยโดยให้ผูป่้วยเป็นผูบ้อกระดบั  ความเท่ียง 
(Reliability) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัป้องกนัความล าเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูว้ิจยัเองโดยผูว้ิจยั, ผูช่้วย
วจิยัและแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ผูน้วด) รวม 3 คน ร่วมกนั
ศึกษาขอบเขตของมาตรวดัความปวดและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัความปวดจนมีความเขา้ใจใน
แนวเดียวกนัหลงัจากนั้นร่วมประเมินระดบัความเจบ็ปวดของผูม้ารับบริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้
หาค่าเฉล่ียของอาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบเคร่ืองมือ และผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือประเมินความปวด
ไปหา Reliability ได ้ค่าความเท่ียง 0.89  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดระหว่างก่อนไดรั้บการนวดกบัหลงัจากไดรั้บการนวดโดยใช้สถิติทดสอบค่า Paired – 
Samples T – Test สรุปผลดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ลักษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

จากการศึกษาลักษณะทางชีวสังคมของผูม้ารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ เป็นจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีจ านวน 23 
ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70  กลุ่มอายุของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี  มี
จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00  โดยมีอายุเฉล่ีย 31.23 ปี (SD=10.64) อายุสูงสุด 52 ปี อายุต  ่าสุด 
18 ปี  ผูม้ารับบริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมาคือ 
สถานภาพคู่ มีจ  านวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 23.30 ระดบัการศึกษาของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 และผูม้ารับบริการมีรายได้
ประจ าเฉล่ีย 13,416.33บาท (SD=8,300.44 บาท) รายไดต้ ่าสุด 5,000 บาท รายไดสู้งสุด 35,000 บาท ผู ้
มารับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.40 
รองลงมาไดแ้ก่อาชีพรับจา้ง มีจ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.30  ลกัษณะการท างานของผูม้ารับ
บริการส่วนใหญ่ มีลกัษณะการท างานแบบนัง่ท างาน  มีจ  านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
ไดแ้ก่ ลกัษณะการท างานแบบยนืท างาน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 

5.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

จากการศึกษาลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการ
ในศูนยว์ชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่ ระยะเวลาท่ีมีอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน ของผูม้ารับบริการส่วนใหญ่มีอาการปวดเฉียบพลนั (เร่ิมปวด – 6 เดือน) 
มีจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.70   รองลงมา ไดแ้ก่ ผูม้ารับบริการมีอาการปวดเร้ือรัง ( 6 เดือน 
ข้ึนไป ) มีจ านวน 10 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.30  โดยขณะท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน พบมี
อาการปวดร้าวไปบริเวณอ่ืน มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.70   และช่วงเวลาท่ีมีอาการปวด
กลา้มเน้ือหลงัส่วนบนมากท่ีสุดไดแ้ก่ ในขณะท างาน มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมา 
ไดแ้ก่  ช่วงเวลาหลงัเลิกงาน มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 

5.1.3 การประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรง
ของความปวดก่อนท าการทดลอง ในผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 จากการประเมินลกัษณะกระดูกตน้คอ,ลกัษณะการเคล่ือนไหวและการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดก่อนท าการทดลอง ในผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา พบว่า จากการสังเกตแนวกระดูกของผูม้ารับบริการ มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ี
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ผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และเม่ือตรวจร่างกายผูม้ารับบริการโดยการคล าแนว
กระดูกพบวา่มีลกัษณะกระดูกตน้คอท่ีผิดปกติ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  และจากประเมิน
ลกัษณะกลา้มเน้ือบ่าและกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยการดูอาการปวดบวม แดง ร้อน พบวา่ มีอาการ
ผดิปกติ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 

5.1.4 การประเมินวดัความปวดตามความรู้สึกของผูรั้บการรักษาโดยวิธีการนวดรักษา ตั้งแต่
ไมรู้่สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดรุนแรงมากท่ีสุด 

1) ระยะก่อนท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาก้ม
หนา้เพื่อให้คางชิดอก พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และ
ระดบัท่ี 7 จ านวนระดบัละ 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 5.66   S.D = 2.00 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยใหผู้รั้บการรักษาแหงน
หนา้มองเพดาน พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 และระดบัท่ี 
7 จ านวนระดบัละ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 5.10   S.D = 2.02 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ พบว่า ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 6 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00  X = 5.53   S.D = 2.43 
   จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยให้ผูรั้บการรักษาเอียง
คอไปขา้งขวาให้หูชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 4 
ระดบัท่ี 5 ระดบัท่ี 6 และระดบัท่ี 7 จ านวนระดบัละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.70  X = 5.86   S.D = 
2.22 

2) ระยะหลงัท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา 
จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง

ดว้ยวิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษากม้หนา้เพื่อให้คางชิดอก พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้า
รับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.70  X = 3.46  S.D = 1.67 
กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษาก้มหน้าเพื่อให้คางชิดอก 
ภายหลงัจากท าการทดลองดว้ยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยู่
ในระดบัท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวิธีการนวดรักษา โดยให้ผูรั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน พบวา่ ระดบัความปวดของผูม้ารับ
การรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 5 จ  านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.30  X = 2.93  S.D = 1.83 
กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใหผู้รั้บการรักษาแหงนหนา้มองเพดาน ภายหลงั
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จากท าการทดลองดว้ยวธีิการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยูใ่นระดบั
ท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งซา้ยใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของ
ผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 และระดบัท่ี 5 จ  านวนระดบัละ 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
20.00 X = 3.26  S.D = 2.25 กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยให้ผูรั้บการรักษา
เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ ภายหลังจากท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามี
อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 

จากการประเมินเพื่อวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนภายหลงัจากท าการทดลอง
ดว้ยวธีิการนวดรักษา โดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาใหหู้ชิดไหล่ พบวา่ ระดบัความปวดของ
ผูม้ารับการรักษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดบัท่ี 3 จ านวน 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.00 X = 3.36  S.D = 
2.29กล่าวคือ เม่ือวดัอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยใหผู้รั้บการรักษาเอียงคอไปขา้งขวาให้หูชิด
ไหล่ ภายหลงัจากท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา ผูรั้บการรักษามีอาการปวดกล้ามเน้ือหลัง
ส่วนบนอยูใ่นระดบัท่ีต ่าลง 

5.1.5 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งก่อนไดรั้บการนวดรักษาอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงัส่วนบนและหลงัได้รับการนวดรักษาอาการปวดกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Paired – Sample T –test 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง  พบวา่  ระดบัความปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือกม้
หนา้กม้หนา้คางชิดอก แหงนหนา้มองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวา
ใหหู้ชิดไหล่ ก่อนนวดมีความแตกต่างกบัหลงัการนวดแบบราชส านกั กล่าวคือ หลงัจากผูท่ี้ไดรั้บการ
รักษาดว้ยการนวดแบบราชส านัก อาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเม่ือก้มหน้าก้มหน้าคางชิดอก 
แหงนหน้ามองเพดาน  เอียงคอไปขา้งซ้ายให้หูชิดไหล่ และเอียงคอไปขา้งขวาให้หูชิดไหล่ อาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.01 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

5.2.1 ในการท าวจิยัเก่ียวกบัการนวดแบบราชส านกัคร้ังต่อไป ควรน าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาเป็นตวัวดัประสิทธิผลดว้ย  เช่น การวดัความตึงตวัของกลา้มเน้ือแทน
การคล าดว้ยมือซ่ึงผูต้รวจอาจบอกระดบัความแขง็เกร็งของกลา้มเน้ือแตกต่างกนัหรือ X-ray เพื่อดูแนว
กระดูกก่อนและหลงันวดในผูม้ารับบริการท่ีมีปัญหากระดูกผิดปกติเพื่อดูความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อสร้างมาตรฐานใหก้บัการนวดไทย 

www.ssru.ac.th



 
59 

 
5.2.2 การศึกษาวิจยัเชิงทดลอง เก่ียวกบัผลของการนวดแบบราชส านกัในการบ าบดัรักษา

ควรจะมีการผสมผสานกบัการใชย้าสมุนไพร เช่น ยากิน การอบสมุนไพร การประคบดว้ยสมุนไพร 
เพื่อสร้างทางเลือกในการบ าบดัรักษาอาการปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

5.2.3 ควรมีการศึกษาใหทุ้กส่วนของร่างกายเพื่อมุ่งผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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