
เปรียบเทยีบผลการรักษาอาการปวดไมเกรนระหว่าง

            นวดราชสํานัก และแผ่นประคบสมุนไพร

       ในคลนิิกแพทย์แผนไทย

                                 โรงพยาบาลเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็

                                นางเจียมจิตต์  ธุระกจิ

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

                         แพทย์แผนไทย 



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา

• โรงพยาบาลเสลภูม ิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 

ขนาด 60  เตยีง  ตั้งอยู่อาํเภอเสลภูม ิ   จังหวดัร้อยเอด็

• จากสถิตข้ิอมูลผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 พบว่าผู้รับบริการ

มอีาการปวดของระบบกล้ามเนือ้โดยเฉพาะกลุ่มโรค

ปวดศีรษะไมเกรน เกดิภาวะเครียดจากการทาํงาน

ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกจิ ส่งผลต่อการดาํรง

ชีวติประจําวนั



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา(ต่อ)

• การแพทย์แผนไทย นวด ประคบ อบ ยาสมุนไพร เป็น

ทางเลอืกหน่ึงของการดูแลรักษาสุขภาพ 

• สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาตกิารพฒันาภูมิปัญญา

ไท สุขภาพวถิีไทยฉบับที่1(พ.ศ. 2550-2554)จําเป็น

อย่างยิง่ต้องมกีารพฒันาเพือ่การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ

ให้เขม็แข้งเป็นระบบ



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา(ต่อ)

• นโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ชาตกิารพฒันาภูมิ

ปัญญาไท สุขภาพวถิีไทย ฉบับที2่ ขึน้ ( 2555-2559) 

อย่างต่อเน่ือง

สุขภาพดีเร่ิมต้นทีน่ี่
เจ็บป่วยคร้ังใดใช้ยาไทยก่อนไปหาหมอ

การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางหลกั

ของชาตไิทย



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา(ต่อ)

ผู้วจิัยจงึมีความสนใจที่จะศกึษาถงึ 

“เปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดไมเกรนระหว่าง

นวดราชสํานักและแผ่นประคบสมุนไพร “ 



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา(ต่อ)

• นําผลที่ได้มาประเมินสภาวะสุขภาพร่างกาย

•  การวางแผนป้องกันรักษาผู้ป่วย 

• แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง

ของประชาชน สามารถนําผลไปประยุกต์ใช้ใน

สถานบริการสาธารณสุขอย่างแพร่หลายต่อไป



วตัถุประสงค์

•  เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างนวดราชสํานักและแผ่น

ประคบสมุนไพรในผู้ป่วยทีม่อีาการปวดไมเกรนโรงพยาบาล

เสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็

•    ศึกษาความพงึพอใจ ในวธีิการรักษา



ขอบเขตการวจิัย

     - ประชากรผู้รับบริการมารักษาอาการปวดไมเกรน    
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเสลภมูจิังหวัดร้อยเอด็ 

     - เดือนพฤษภาคม -  กรกฎาคม พ.ศ.2558 

     - จาํนวน 30 คน



นิยามศัพท์

การนวดเชลยศักดิ์  หมายถงึ  การนวดแบบสามัญชนมี

การสืบทอดฝึกฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

การนวดแบบราชสาํนัก หมายถงึ  การนวดเพื่อถวาย
กษัตริย์  และเจ้านายชัน้สูงของราชสาํนัก

อาการปวดศีรษะไมเกรน หมายถงึ อาการปวดศีรษะ

ต่อเน่ืองนานเป็นวันๆ จนถงึเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรม

เดือน โดยจะปวดพอรําคาญ หรือทาํให้รู้สึกไม่สุขสบาย



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

• ความรู้เกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย

• การประคบสมุนไพร

• การนวดราชสํานัก

ทบทวนวรรณกรรม



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

• ความรู้เกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย

เส้นประธานสิบ

แล่นออกมาแต่นาภี

ห่างสะดือ ๑ นิ้ว
ผ่านหัวเหน่า

ต้นขา

เหนือลูกสะบ้า

ต้นขาด้านหลัง

ก่ึงกลางแก้มก้น

แนบติดกระดูกสันหลัง

ต้นคอ

กลางศีรษะซ้ายหัวค้ิวซ้าย

จมูกซ้าย

เส้นอทิา

แล่นออกมาแต่นาภี

ห่างสะดือ ๑ นิ้ว

ผ่านหัวเหน่า

ต้นขา

 เหนือลูกสะบ้า

ต้นขาด้านหลัง

ก่ึงกลางแก้มก้น

แนบติดกระดูกสันหลัง

ต้นคอ

กลางศีรษะซ้ายหัวค้ิวขวา

จมูกขวา

เส้นป�งคลา

เส้นสหัสรังษี

ห่างสะดือซ้าย ๓ นิ้ว

สันเท้าด้านนอก

ส้นเท้า

ปลีน่อง

ต้นขาด้านนอก

หัวตะคาก

หัวแหน่า

ต้นขาด้านใน

ส้นเท้า

ขอบฝ�าเท้า

โคนนิ้วโปง

โคนนิ้วท้ัง ๕

ชายโครง

หัวนม

ไหปลาร้า

กราม

ตา

เส้นทวารี

ห่างสะดือซ้าย ๓ นิ้ว

สันเท้าด้านนอก

ส้นเท้า

ปลีน่อง

ต้นขาด้านนอก

หัวตะคาก

หัวแหน่า

ต้นขาด้านใน

ส้นเท้า

ขอบฝ�าเท้า

โคนนิ้วโปง

โคนนิ้วท้ัง ๕

ชายโครง

หัวนม

ไหปลาร้า

กราม

ตา

ทบทวนวรรณกรรม(ต่อ)



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

Anatomy Muscle  ทีเ่กีย่วข้อง

• ความรู้เกีย่วกบัโรคไมเกรน

• แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ

 

ทบทวนวรรณกรรม(ต่อ)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Trapezius_Gray409.PNG


รักษาด้วยการนวดราชสํานัก

• ช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ ,ข้อต่อ

• ช่วยลดอาการอกัเสบของกล้ามเนือ้ ,ข้อต่อ

• ลดการเกร็งตวัของกล้ามเนือ้

• เพิม่การไหลเวยีนเลอืดและเกดิการผ่อน

คลายกล้ามเนือ้

ทบทวนวรรณกรรม(ต่อ)



รักษาด้วยแผ่นประคบสมุนไพร

• ภาวะมกีารหดร้ังของเนือ้เยือ่

• ภาวะเจ็บปวดทีเ่กดิจากกล้ามเนือ้เกร็งตวั

• เพิม่การยดืหยุ่นของเนือ้เยือ่พงัผดื

• เพิม่การกระตุ้นระบบประสาท

• เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด

ทบทวนวรรณกรรม(ต่อ)



กรอบแนวคดิ

ตัวแปรต้น

-นวดราชสาํนัก

-แผ่นประคบสมุนไพร

ตัวแปรตาม

ลดอาการปวดไมเกรน
 



ระเบียบวธีิวจัิย

                      วจิยัแบบกึง่ทดลอง

Quasi-experimental research



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ประชากร  คอื  ผู้ป่วยทีม่อีาการปวดศีรษะไมเกรน 

โรงพยาบาลเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็



กลุ่มตวัอย่าง

• สามารถทาํกจิวตัรประจําวนัได้ตามปกติ

• ไม่เป็นโรคที่ข้อห้ามในการนวดเช่น โรคหัวใจ โรคความ

ดนัโลหิตสูง เป็นไข้

• ไม่เป็นปัญหาในการเดนิ การมองเห็น ตาพล่ามวั อาเจียน

• ห้ามหญงิมคีรรภ์

•  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง    = 30  คน ( 15 +15 )



วธีิการศึกษา

ก่อนการทดลอง :อธิบายขั้นตอนการทาํวจิัย

•  เซ็นต์ใบยนิยอมเข้าร่วมวจิัย 

• ช่ังนํา้หนัก,วดัส่วนสูง,วดัค่าความดนัโลหิต,

อตัราการเต้นของหัวใจ,วดัชีพจร



วธีิการศึกษา(ต่อ)

ก่อนการทดลอง :อธิบายขั้นตอนการทาํวจิัย

•  ตรวจร่างกายผู้ป่วย

ทีม่รีะดบัความรู้สึกปวดจาก 0 – เตม็ 10

• จับฉลากเพือ่สุ่มการรักษา 



วธีิการศึกษา (ต่อ )

Intervention แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

• กลุ่มที ่1 จับฉลากได้ นวดราชสํานัก

ทาํการรักษาโดยนวด

   วนัเว้นวนัระยะเวลา 3 คร้ังใช้เวลา

ประมาณ 1 ชม.

     ตามสูตรรักษาหัตถเวชกรรมไทย

     ( โรคลมปะกงั ชนิดไม่อาเจียน)



วธีิการศึกษา (ต่อ )

• กลุ่มที ่2  จับฉลากได้การรักษาด้วย

           แผ่นประคบสมุนไพร

   ก่อนแปะนําแผ่นลงแช่ในนํา้มะขามเปียก

หรือนํา้อุ่นก่อน(เพิม่ปฏิกริิยา)แล้วนําไป

แปะประคคร้ังละ 20 นาท,ีทาํการรักษา

ตดิต่อกนั 3 วนัใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

***ตํารับยาจากคมัภีร์ชวดาร

            สรรพคุณ : บดพอกแก้ “โรคลมปะกงั”



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

• ได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัผลการประยุกต์การรักษา

ทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยที่ปวดศีรษะไมเกรนจาก

ความเครียด 

• ผลการรักษาที่ได้นําไปประยุกต์ และพัฒนาผลการรักษา

ต่อไป



การเกบ็รวบรวมข้อมูล
โปรแกรมสําเร็จรูปวเิคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน 

• ส่วนที ่1        ข้อมูลทัว่ไป

• ส่วนที ่2 แบบประเมนิการเจ็บปวดกล้ามเนือ้ก่อนและ

หลงัการรักษา โดยใช้ Visual analogue 

• ส่วนท ี3    ข้อมูลด้านความพงึพอใจ



สถติิและการวเิคราะห์ข้อมูล
• สถิตพิรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จํานวน

 ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

• สถิตวิเิคราะห์ (Analytical statistic) ใช้Repeated 

measure anova



ผลการศึกษา
  ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไป

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยนวดราชสํานักและใช้แผ่น

ประคบสมุนไพรเพือ่รักษาอาการปวดไมเกรน จํานวน 30 คน 

จําแนกข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 80, มอีายุ

ระหว่าง 25 – 35 ปี, ร้อยละ 30, มรีะดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ 43.3, มสีถานภาพคู่ ร้อยละ 76.7,  ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวสิาหกจิ ร้อยละ 50, มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

มากกว่า 5,001 บาท/เดอืน ร้อยละ 66.7



ผลการศึกษา(ต่อ)
ส่วนที ่2 แบบประเมนิการเจ็บปวดกล้ามเนือ้ก่อนและหลงัการรักษา โดยใช้ Visual analog

นวดราชสํานัก ก่อนการรักษา SD หลงัการรักษา SD

คร้ังที่ 1 6.3 1.8 3.6 1.4

คร้ังที่ 2 5.5 1.5 2.5 1.0

คร้ังที่3 5.1 1.8 1.7 1.6

แผ่นประคบสมุนไพร ก่อนการรักษา SD หลงัการรักษา SD

คร้ังที่ 1 7.3 1.3 4.2 1.2

คร้ังที่ 2 5.1 1.5 3.3 1.3

คร้ังที่3 4.9 1.8 2.2 2.4



ผลการศึกษา(ต่อ)

Source

Type III 
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Interce
pt 3414.756 1 3414.756 560.81

8 .000

TX 10.756 1 10.756 1.766

170.489 28 6.089

n=30

       ผลเปรียบเทยีบวธีิการรักษาอาการปวดไมเกรน ด้วยนวดราชสํานักและ

          แผ่นประคบสมุนไพร     

0.195



ผลการศึกษา(ต่อ)

• ส่วนที ่2 แบบประเมนิการเจ็บปวดกล้ามเนือ้ก่อนและหลงัการ

รักษา โดยใช้ Visual analogue 

        จากการประมวลผลการเปรียบเทยีบการรักษาอาการปวด

ไมเกรนด้วยการนวดราชสํานักและแผ่นประคบสมุนไพร เมือ่

ทดสอบค่าทางสถิตพิบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนัียสําคญั

ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 (Sig.=0.195)



 ความพงึพอใจ รักษา

นวดราชสํานัก

จาํนวน (n=15) ร้อยละ

น้อย 0 0
ปานกลาง 4 26.7

มาก 4 26.6

มากที่สุด 7 46.7

15 100.0

ผลการศึกษา(ต่อ)

ส่วนท ี3 ข้อมูลด้านความพงึพอใจ



 ความพงึพอใจรักษา
แผ่นประคบสมุนไพร

จาํนวน (n=15) ร้อยละ

น้อย 0 0
ปานกลาง 0 0

มาก 2 12.0
มากที่สุด 13 88.0

15 100.0

ผลการศึกษา(ต่อ)

ส่วนท ี3 ข้อมูลด้านความพงึพอใจ



สรุปผลการวจัิย

•  ผลการเปรียบเทยีบการรักษาอาการปวดไมเกรนด้วยการนวด

ราชสํานักและแผ่นประคบสมุนไพร เมือ่ทดสอบค่าทางสถิติ

พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนัียสําคญัทีร่ะดบันัยสําคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 (Sig.=0.195) 

• เห็นความแตกต่างจากผู้รับบริการมคีวามพงึพอใจทีเ่ลอืกการ

รักษาอาการปวดไมเกรนด้วยการใช้ แผ่นประคบสมุนไพรใน

ระดบัมากถงึมากทีสุ่ดเป็นจํานวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 88



อภปิรายผล

• การประยุกต์รูปแบบผลติภัณฑ์ของแผ่นประคบสมุนไพรทีม่ี

สรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะไมเกรน แก้ลมวงิเวยีนน่าจะ

เหมาะสมและทาํให้เกดิผลการรักษาทีด่ขีึน้

• สอดคล้องกบัผลการศึกษาของกมล  กมลรัตน์( 2552: 74-82)          

การเปรียบเทยีบผลของความร้อนระหว่างแผ่นประคบร้อนและ

ลูกประคบสมุนไพรต่อการบรรเทาปวดและการเปลีย่นแปลง

     ทางสรีรวทิยา



ข้อเสนอแนะ

• เพิม่จํานวนผู้เข้าร่วมวจิัย

•  ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคคาํแนะนําในการปฎบัิตติวั

• การใช้แผ่นประคบสมุนไพร เป็นภูมปัิญญาไทย ทีค่วร

ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และยงัเป็น

ผลติภณัฑ์สมุนไพรเพือ่สุขภาพ สามารถทาํการทดลอง

นําไปใช้ในชีวติประจําวนัได้

• ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการทดลองต่อไป



กติตกิรรมประกาศ

• น.พ อุปทนิ รุ่งอุทยัศิริ ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

•  ดร.สมหมาย คชนาม

• ภก.ปิยเชษฐ์  จตุเทน 

• ผู้ป่วยโรคไมเกรน

• คณะกรรมการวชิาการและวจิัย

• น.ศ.แพทย์แผนไทยบัณฑติ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม



นําเสนองานวจิัยต่อคณะกรรมการ



นําเสนอผลงานวชิาการ

งานมหกรรมแพทย์แผนไทยระดับเขต 7

ร้อยแก่นสารสินธ์ุ 

ณ.ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ





ขอบคุณค่ะ...
รพ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอด็
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