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Abstract
This study aimed to collect Master (Ajarn) Manat Ratchathaworn’s knowledge of royal Thai massage in
the treatment of office syndrome, especially the methods and outcomes of office syndrome treatment. Data were
collected from June to August 2019, based on the main qualitative research question, “how the royal massage treated
office syndrome”, as well as interviews and observations. The results revealed that: (1) Ajarn Manat Ratchathaworn
studied the therapeutic massage skills from Ajarn Narongsak Boonrattanahiran and has treated with massage for
more than 50 years for about 30 office syndrome patients per month. (2) The royal massage treatment for office
syndrome by Ajarn Manat usually takes 1-2 hours per case, using three steps including diagnosis, treatment, and
evaluation of treatment. (3) After the treatment, the patients could work for longer periods oftime, had better
mobility, felt less pain, requested additional treatments in the future, and recommended the treatments of Ajarn
Manat to others with a similar illness. The results of this study can be used as a foundation for those interested in
applying the massage knowledge in treating office syndrome patients, disseminating the knowledge for health care
of community members and helping preserve the inherited knowledge for future generations.
Key words: knowledge, massage, office syndrome, Ajarn Manat Ratchathaworn

บทนำ�และวัตถุประสงค์
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีประสบการณ์ด้าน
การนวดมากกว่า 50 ปี โดยได้รับการถ่ายทอด มา
จาก อาจารย์ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญ
นวดไทยสายราชสำ�นัก ทีร่ วมรวมองค์ความรูด้ า้ นการ
นวดไทยมาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการศึกษา และเริ่ม
ประสิทธิป์ ระสาทวิชาหัตถเวชให้กบั สถาบันการศึกษา
(อายุรเวทวิทยาลัย) และได้ท�ำ การศึกษาแพทย์แผนจีน
เพิ่มเติมจากจาก อาจารย์สงวน พูนสวัสดิ์ อาจารย์ผู้
เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน และจบหลักสูตรผู้
สอนแพทย์แผนไทยโบราณประยุกต์สถาบันราชภัฏ

จันทรเกษมแนวปฏิบัติครูในสถานศึกษาเอกชน เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ จบคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบั น ราชภั ฏ
ธนบุรี และเริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ในปี พ.ศ. 2536ปัจจุบัน โดยเป็นผู้ช่วยสอนของ อาจารย์ณรงค์สักข์
บุญรัตนหิรัญ ที่โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย นอกจาก
นั้นก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา นวดแผนไทยประยุกต์ในระดับปริญญา
โท ปริญญาเอก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ
ซึ่ ง ท่ า นมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนการนวดไทย
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มากกว่า 50 ปี ในวงการแพทย์แผนไทยถือว่าท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดไทย โดยได้รับเกียรติคุณ
บัตรกิตติมศักดิ์อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)
เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหัตถเวชกรรมไทย (นวดแบบ
ราชสำ�นัก) และมีผลงานการเผยแพร่การนวดไทยทาง
สื่อมวลชน เช่น นิตยสาร “หญิงไทย’’ รายการชั่วโมง
คนหนุ่มทางโทรทัศน์ช่อง 3 เป็นต้น[1]
ปั จ จุ บั น การรั ก ษาโรคที่ เ กิ ด จากโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม มีรูปแบบการรักษาหลายวิธี แต่การรักษา
ที่นิยมคือการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและการใช้ยา
เช่น ยาในกลุม่ ต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตอรอยด์ และ
ยาคลายกล้ามเนื้อ เนื่องจากการรักษาต้องใช้ยาที่เป็น
สารสังเคราะห์หรือสารเคมีทมี่ ผี ลข้างเคียงต่อร่างกาย
อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เช่น มีภาวะเลือด
ออกในทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์และยาบางชนิดอาจมีราคาสูง
เกินไปที่ผู้ป่วยจะหาซื้อได้ ทั้งที่อาการปวดที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีที่ไม่ใช้ยา จึงเริ่มนำ�การ
แพทย์ทางเลือกเข้ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวด
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างดีวา่ สามารถบรรเทาโรคออฟฟิศ
ซินโดรมได้[2]
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาองค์ความรูด้ า้ น
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม: กรณีศกึ ษา
อาจารย์มนัส รัตชะถาวรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ
นวด เพือ่ ศึกษาองค์ความรูก้ ารนวดรักษาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม ของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ซึง่ จะนำ�ไปเป็น
ฐานข้อมูลสำ�หรับผู้ที่สนใจนำ�องค์ความรู้มาประยุกต์
ใช้ในการรักษาผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นฐาน
ข้อมูลสำ�หรับผู้ท่ีสนใจนำ�องค์ความรู้ด้านการนวดมา
ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้แก่คนในชุมชน
และเป็นการอนุรกั ษ์ สืบทอด หรือแหล่งเก็บความรูใ้ ห้
คงอยู่และสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นการนวดใน
การรั ก ษาโรคออฟฟิ ศ ซิ น โดรมของอาจารย์ ม นั ส
รัตชะถาวร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ของอาจารย์ ม นั ส
รัตชะถาวร
3. เพื่อศึกษาผลของการนวดในการรักษาโรค
ออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร

ระเบียบวิธีศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research design) แบบกรณีศึกษา
(case study) โดยงานวิจัยได้รับการพิจารณาเห็น
ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข กาญจนาภิ เ ษก เอกสารรั บ รองเลขที่
KMPHT – 62020048

ผู้ ให้ข้อมูล
1. อาจารย์มนัส รัตชะถาวร
2. ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารด้ า นการนวดไทยใน
การรั ก ษาโรคออฟฟิ ศ ซิ น โดรมของอาจารย์ ม นั ส
รัตชะถาวร จำ�นวน 18 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ตามคุณสมบัติที่กำ�หนด คือ เป็นผู้ที่มารับบริการด้าน
การนวดไทยจากอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ในช่วงเดือน
มิถนุ ายน ถึง เดือนสิงหาคม 2562 และอนุญาตยินยอม
ให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ

เครื่องมือในการศึกษา
1. แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ม นั ส รั ต ชะถาวร
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ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
		 ส่ ว น ที่ 1 ภู มิ ห ลั ง ข อ ง อ า จ า ร ย์ ม นั ส
รัตชะถาวร
		 ส่วนที่ 2 แนวคำ�ถามแบบสัมภาษณ์เจาะลึก
เกี่ยวกับการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม
2. แบบบันทึกการสังเกตกระบวนการรักษาของ
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร
3. แบบสัมภาษณ์ผมู้ ารับบริการ ซึง่ ประกอบไป
ด้วย 2 ส่วน คือ
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
		 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาโรค
ออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้แนะนำ�ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และขออนุญาตในการเก็บข้อมูล โดยได้รบั
การยินยอมจากอาจารย์มนัส รัตชะถาวร
2. ดำ � เนิ น การสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ม นั ส เกี่ ย ว
กับภูมิหลัง การรักษา และผลการรักษาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม
3. ดำ�เนินการแนะนำ�ตัวชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และขออนุญาตในการเก็บข้อมูล โดยได้รบั
การยินยอมจากผู้รับบริการ
4. ดำ � เนิ น การสั ง เกตพฤติ ก รรม วิ ธี ก าร
การรั ก ษาโรคออฟฟิ ศ ซิ น โดรมของอาจารย์ ม นั ส
รัตชะถาวร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการรักษา
5. ดำ�เนินการสัมภาษณ์ผู้รับบริการถึงผลการ
รักษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทำ � การวิ เ คราะห์ โ ดยการใช้ ก าร
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
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ผลการศึกษา
ภูมิหลัง
1. ประวัติทั่วไป
อาจารย์ ม นั ส รั ต ชะถาวร อาจารย์ ด้ า นการ
นวดราชสำ�นัก เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2491
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ
สมรส มีบุตรธิดา 1 คน มีภูมิลำ�เนาเดิมคือ อำ�เภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบอาชีพ
หลัก คือ แพทย์แผนไทย (การนวดรักษา) และรับเป็น
อาจารย์พิเศษ เป็นอาชีพเสริม
2. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2511 ศึกษาหัตถเวชกรรมจากอาจารย์
ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ
พ.ศ. 2511 ศึกษาแพทย์แผนจีนจากอาจารย์
สงวน พูนสวัสดิ์
พ.ศ. 2544 สำ�เร็จการศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2545 เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะด้าน
การนวด และครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ประเภทการนวด
ไทย
3. ประสบการณ์การทำ�งานด้านการนวดไทย
พ.ศ. 2525 อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยสอนวิ ช าหั ต ถเวชศาสตร์ แ ละหั ต ถเวชกรรมโรงเรี ย นอายุ ร เวทวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 การปฏิ บั ติ ง านด้ า นเวชศาสตร์
โรงเรียนอายุรเวชวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์กิตติมศักดิ์ สอน
วิชาหัตถเวชกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
พ.ศ. 2540 ครูฝึกนวดไทย กรมการศึกษานอก
โรงเรียน
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พ.ศ. 2542 อาจารย์กิตติมศักดิ์ วิชาพื้นฐานการ
นวดแผนไทยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2545
ที่ปรึกษา และวิทยาการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่ง
ประเทศไทย
พ.ศ. 2557 อาจารย์กิตติมศักดิ์ สอนวิชาหัตถ
เวชศาสตร์และหัตถเวชกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา นวดแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญา
โท ปริญญาเอก
ปัจจุบัน อาจารย์มนัส รัตชะถาวร เปิดทำ�การ
รั ก ษา ณ คลิ นิ ก ที่ ล าดพร้ า ว 71 ซอยสหกรณ์ 4
ดุลยาเพลส อาคารซี ชั้น 3 ห้อง 5/548 จำ�นวนผู้ที่มา
รับบริการด้านการนวดกับอาจารย์มนัส รัตชะถาวร
ที่ทำ�การรักษาด้วยโรคออฟฟิศซินโดรมประมาณ 30
คนต่อเดือนนอกจากนี้อาจารย์มนัส รัตชะถาวร ยัง
ทำ�การรักษาโรคอื่น ๆ อีกด้วย ประมาณ 60 คนต่อ
เดือน
4. ผลงานด้านการนวดไทย
พ.ศ. 2540 ได้รางวัลเกียรติคณ
ุ ผูท้ รงคุณวุฒใิ น
ด้านการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2544 ได้รางวัลเกียรติคุณผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านหัตถเวชกรรม (ด้านการนวดไทยสายราชสำ�นัก)
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2549 ได้โล่เกียรติยศแพทย์แผนไทยดี
เด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทนวดไทย สมาคมแพทย์
แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการนวดในการรั ก ษาโรค
ออฟฟิศซินโดรม
1. การซักประวัติ
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร จะมีการซักประวัตกิ อ่ น
การรักษาทุกครั้ง โดยจะซักถามจากผู้ที่มารับบริการ
และญาติทมี่ าด้วย ว่าเป็นมากีว่ นั ไปทำ�อะไรมา อาการ
ปวดบริเวณ สอบถามอาการตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึง
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อาการในปัจจุบัน เพื่อดูว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร ซัก
ประวัติโรคประจำ�ตัวของผู้ที่มารับบริการ พฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำ�วัน
2. การตรวจร่างกาย
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร จะมีการตรวจร่างกาย
โดยการสังเกตดูอาการของผูม้ ารับบริการ จากลักษณะ
ภายนอก ดูลักษณะการเดิน สังเกตลักษณะความผิด
ปกติของแขน ขา ใบหน้า การพูด การเดิน ความเย็น
ร้อน อ่อน แข็งของกล้ามเนื้อดูการผิดสัดส่วนของ
ธรรมชาติและอาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีการตรวจ
ชีพจรก่อนทุกครั้ง
3. รูปแบบการรักษา
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีรูปแบบการรักษาผู้
ที่มารับบริการด้านการนวดในการรักษาโรค ในแต่ละ
รายเหมือนกัน แต่ใช้เวลาไม่เท่ากันรักษาตามอาการ
เป็นมากเป็นน้อย รูปแบบในการรักษาคือ การนวด
เพียงอย่างเดียว
4. การเตรียมความพร้อมผู้มารับบริการ
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีการเตรียมความ
พร้อมผู้มารับบริการก่อนทำ�การรักษา โดยการชี้แจง
สาเหตุของการเกิดโรคและวิธกี ารรักษา ก่อนการรักษา
จะทำ�การยกมือพนม แล้วนึกถึงครูอาจารย์ ขออนุญาต
ถูกเนื้อตัวของผู้มารับบริการก่อนจะรักษาเสมอ
5. ขั้นตอนการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร กล่าวว่า “อันไหนเป็น
อะไรเราจะแก้อันนั้นก่อน มันเหมือนกับปลูกบ้าน อัน
ไหนต้องขึ้นก่อน อันไหนต้องขึ้นหลัง ไม่ใช่ขึ้นหลังคา
ก่อนมันอยู่ไม่ได้ ขั้นตอนการรักษานี้ตามศาสตร์และ
ศิลปะที่เราจะใช้เหมือนกับเราเรียน ท่องสูตรคูณมา
แต่ โ จทย์ ม าเราควรใช้ ตั ว ไหนในการรั ก ษา’’ โดย
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร จะนวดรักษาทัง้ สองข้าง ก่อน
ท�ำการนวดมีการไหว้อนุญาตท�ำการนวดกับผู้มารับ

166 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
บริการ ทุกครั้ง เริ่มนวดรักษาข้างซ้ายก่อนข้างขวา
เสมอ เนื่องจากเป็นข้างที่ใกล้หัวใจมากที่สุดโดยมีจุด
และระยะเวลา ในการนวดดังตารางที่ 1 ระยะเวลาใน
การรักษาแต่ละรายไม่เท่ากัน เพราะอาการของผูม้ ารับ
บริการแต่ละคนแตกต่างกันจึงใช้เวลาไม่เท่ากัน โดย
บางจุดเมื่อกดลงไปแล้วพบภาวะแข็งเกร็งมากก็จะมี
การนวดซ�้ำ 3-5 รอบ ขึ้นอยู่กับเวลานวดแล้วพบ แต่
ระยะเวลาจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 1-2 ชัว่ โมง โดยจุดการนวด
ดังต่อไปนี้
6. ข้อแนะนำ�ในการปฏิบัติตัวหลังการรักษา
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีการให้คำ�แนะนำ�ใน
การปฏิบัติตัวหลังการรักษาของผู้ที่มารับบริการจะ
ให้คำ�แนะนำ�ในการประคบร้อน โดยใช้ผ้าขนหนู แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ระยะแรกให้ใช้ผ้าจุ่มน้ำ�ร้อนเพียง 1
ส่วนนำ�มาประคบพอผ้าเริม่ คลายความร้อนลงก็ใช้ผา้
จุ่มน้ำ�ร้อนเพียง 2 ส่วนแล้วประคบ พอผ้าเริ่มคลาย
ความร้อนลงอีกก็ใช้ผา้ จุม่ น�้ำ ร้อนทัง้ 3 ส่วน ซึง่ ใช้เวลา
ทั้งหมดประมาณ 10-15 นาที ทำ�เช้า - เย็น แนะนำ�การ
รับประทานอาหาร นำ�การงดอาหารแสลง ได้แก่ ข้าว
เหนียว หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ เหล้า-เบียร์ และยาแก้
ปวด และแนะนำ�การหลีกเลีย่ งสาเหตุของการเกิดโรค
7. ข้อห้ามในการรักษา
อาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีข้อห้ามในการรักษา
ผู้รับบริการ คือ มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส กระดูก
แตก หัก ปริ ร้าว ที่ยังไม่ประสานกัน สภาวะที่มีอาการ
อักเสบทั้งระบบของร่างกาย สภาวะความดันโลหิต
สูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะข้อต่อ
หลวม
8. วิธีการประเมินผลการรักษา
ประเมินได้จากการซักถามจากผู้ป่วยหลังได้รับ
การรักษาและการติดตามผลการรักษา โดยอาจารย์
มนัส รัตชะถาวร ซักถามอาการของผู้มารับบริการ
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ว่า “หลังจากนวดแล้วเป็นอย่างไงบ้าง’’ จากนั้นให้
ผู้รับบริการลองเคลื่อนไหวร่างกายดูความผิดปกติ
ของร่างกาย สัดส่วนที่มันผิดธรรมชาติ ผิดองศา มัน
คือองศาปกติหรือไม่ และการนัดการรักษาในรายที่
อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย การติดตามอาจารย์มนัส
รัตชะถาวร ได้ทำ�การนัดผู้มาบริการหลังจากรักษา 2
วัน เพื่อติดตามผลการรักษา

ผลของการนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม
ของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร
จากผู้ที่มารับบริการ ทั้งหมด 18 คนผลของการ
นวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวร พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำ�นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ ผูม้ ารับบริการ
ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีหรือสูงกว่า จำ�นวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ จำ�นวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาชีพ ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่อาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ จำ�นวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นไม่ได้ทำ�งาน
จำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตาม
ลำ�ดับ โดยผู้มารับบริการส่วนใหญ่เคยรับการรักษาที่
โรงพยาบาล คลินิก ร้านนวดต่าง ๆ แต่อาการไม่ดีขึ้น
จึงมารักษากับอาจารย์มนัส รัตชะถาวร หลังจากการ
รักษากับอาจารย์มนัส รัตชะถาวร อาการดีขนึ้ สามารถ
ทำ � งานได้ น านขึ้ น เคลื่ อ นไหวได้ ดี ขึ้ น อาการปวด
ลดลง แต่ยังมีอาการอยู่บ้างเมื่ออยู่ในอิริยาบถเดิม
นาน ๆ และจะกลับเข้ามารับการรักษากับอาจารย์มนัส
รัตชะถาวรอีก รวมถึงจะทำ�การแนะนำ�ให้ผอู้ นื่ มารักษา
กับอาจารย์มนัส รัตชะถาวร อีกด้วย

อภิปรายผล
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ตารางที่ 1 จุดนวดและระยะเวลาในการนวดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม

			
ระยะเวลา			
ลำ�ดับ
จุดนวด		
ลำ�ดับ
จุดนวด
			
ในการนวด			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		
12
		
13
		
14
15
16
17
18
19

สัญญาณ 1 หัวไหล่
คาบใหญ่
20
สัญญาณ 2 หัวไหล่
คาบน้อย
21
สัญญาณ 3 หัวไหล่
คาบน้อย
22
สัญญาณ 4 หัวไหล่
คาบใหญ่
23
สัญญาณ 5 หัวไหล่
คาบใหญ่
24
สัญญาณ 4, 5 หลัง
คาบใหญ่		
แนวกล้ามเนื้อบ่า
คาบน้อย
25
สัญญาณ 4, 5 หลัง
คาบน้อย
26
พื้นฐานบ่าข้างขวา 3 รอบ
คาบน้อย
27
พื้นฐานบ่าข้างซ้าย 3 รอบ
คาบน้อย
28
พื้นฐานโค้งคอข้างซ้ายด้วย
คาบน้อย
29
น�้ำหนัก 50 ปอนด์ 		
30
พื้นฐานโค้งคอข้างขวาด้วย
คาบน้อย		
น�้ำหนัก 50 ปอนด์ 		
31
พื้นฐานโค้งคอทั้งสองข้างด้วย
คาบน้อย
32
น�้ำหนัก 50 ปอนด์ 		
33
จุดจอมประสาท
คาบน้อย
34
จุดนาคบาท
คาบน้อย
35
ห่างจากจุดที่ 1 ประมาณ 1 นิ้วมือ คาบน้อย
36
พื้นฐานขา (แนวเส้นที่ 1)
คาบน้อย		
พื้นฐานขา (แนวเส้นที่ 2)
คาบน้อย
37
พื้นฐานขา (แนวเส้นที่ 3)
คาบน้อย
38

พื้นฐานขา (แนวเส้นที่ 4)
เปิดประตูลมขา
พื้นฐานแขนด้านใน
พื้นฐานแขนด้านนอก
แนวจุดหลังมือตรงง่ามระหว่าง
โคนนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว
พื้นฐานหลัง
สัญญาณ 1 หลัง
พื้นฐานหลัง
พื้นฐานหัวไหล่
พื้นฐานหลัง
จุดสัญญาณลูกของจุดสัญญาณหลังอยู่
จุดกึ่งกลางบริเวณแนวขอบเชิงกราน
พื้นฐานหลัง
พื้นฐานขาด้านนอก
พื้นฐานขาด้านใน
สัญญาณ 1 ขาด้านใน
สัญญาณ 5 ขาด้านใน
กดจุด สัญญาณลูกขาด้านใน
อยู่กึ่งกลางฝ่าเท้า
พื้นฐานท้องท่าแหวก
พื้นฐานท้องท่านาบ

ระยะเวลา
ในการนวด
คาบน้อย
คาบใหญ่
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย
คาบน้อย

หมายเหตุ : 1. ใช้ระยะเวลาในการกดคาบใหญ่ หมายถึง การกดนิ่งไว้ 30-45 วินาที
2. ใช้ระยะเวลาในการกดคาบน้อย หมายถึง การกดนิ่งไว้ 10-15 วินาที

ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวรพบว่า อาจารย์มนัส รัตชะถาวร ได้
ศึกษาหัตถเวชกรรม สืบทอดจากอาจารย์ณรงค์สักข์
บุญรัตนหิรัญ อดีตอาจารย์พิเศษอายุรเวชวิทยาลัย
(ชีวกโกมารภัจจ์) เรียนแพทย์แผนจีนกับอาจารย์สงวน
พูนสวัสดิ์ และอาจารย์มนัส รัตชะถาวร มีใบอนุญาตผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท

นวดไทยใบทะเบียน พท.น.40 หนังสือรับรองการเป็น
ครูผู้รับมอบตัวเป็นศิษย์จากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย ทะเบียน
คท.น 0178 ประสบการณ์การรักษา รวมเป็นระยะ
เวลา 50 ปีซึ่งอธิบายได้ว่า การแพทย์แผนไทยทั่วไป
มีการสืบทอดตัวต่อตัวสืบทอดจากบรรพบุรุษวิธีการ
เรียนใช้วิธีการสังเกต ติดตามครูไปทำ�การรักษา จน
กระทั่งเกิดความชำ�นาญ[3] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

168 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ของพรทิพย์ แก้วชิณ และนฤทธิ์ พลสูงเนิน[4] ซึ่ง
ทำ�การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านในเขตอำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา
พบว่าภูมิหลังของแพทย์พื้นบ้านทั้ง 19 คน มีเหตุ
จูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้มาเป็นแพทย์พื้นบ้านและลักษณะ
ความรู้ที่ได้รับมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษและ
เริ่มจากความสนใจ การสังเกต ประสบการณ์จากครู
ผู้มีประสบการณ์การอบรมจากชมรมและแหล่งเรียน
รูด้ า้ นการแพทย์พนื้ บ้านประกอบกับศึกษาด้วยตนเอง
จากตำ�ราการแพทย์พนื้ บ้าน โดยตำ�ราทีใ่ ช้ประกอบการ
ศึกษาเป็นตำ�ราเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยการ
ใช้สมุนไพร และตำ�ราการนวดแผนไทย
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวรพบว่า การซักประวัติ อาจารย์มนัส
รัตชะถาวร ทำ�การซักประวัติจากผู้มารับบริการ และ
ญาติรวมถึงการสังเกตลักษณะของผู้รับบริการ เพื่อ
ค้ น หาสาเหตุ ข องการเกิ ด โรค เป็ น ข้ อ พิ จ ารณาว่ า
สามารถทำ�การรักษาได้หรือไม่ เนือ่ งจากการซักประวัติ
นำ�ไปสูก่ ารตรวจร่างกายและการรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่
อธิบายได้ว่า ก่อนการรักษา จะเริ่มจากการซักประวัติ
ผู้ป่วยว่าเกี่ยวกับอาการและสอบถามสาเหตุของการ
เจ็ บ ป่ ว ยว่ า เกิ ด จากอะไรการซั ก ประวั ติ ช่ ว ยค้ น หา
สาเหตุที่แท้จริงของโรคนั้น ๆ มีความสำ�คัญต่อการ
รักษาและการวางแผนการรักษา อีกทั้งยังเป็นการคัด
กรองความเสี่ยง ภาวะความผิดปกติเบื้องต้นก่อน
ทำ�การรักษา[5] ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลย์จริ ตั น์
อินทผลัญและคณะ[6] ซึ่งทำ�การศึกษาวิจัยเรื่องการ
ศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านการนวดจับเส้นรักษา
อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กรณีศึกษา
หมอสมบัติ วงษ์ขำ� จังหวัดลพบุรี พบว่า หลักการซัก
ประวัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันคือ อาการสำ�คัญ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

ประวัตปิ จั จุบนั และประวัตอิ ดีต การซักประวัตมิ คี วาม
สำ�คัญมาก โรคโดยส่วนมาก สามารถวินิจฉัยจากการ
ซักประวัติเพียงอย่างเดียว
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวร พบว่า การตรวจร่างกายโดยการ
สังเกตดูความเย็น ร้อน อ่อน แข็งลักษณะภายนอก
การเดิน ผิดปกติของแขน ขา ใบหน้า การผิดสัดส่วน
ของธรรมชาติ เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค มีการจับ
ชีพจรข้อมือทั้ง 2 ข้างเพื่อดูความสม่ำ�เสมอของชีพจร
ซึ่งอธิบายได้ว่า มีการตรวจร่างกายทางหัตถเวชกรรม
แผนไทย การนวดราชสำ�นักที่มีการตรวจจับชีพจร
ก่อนทำ�การรักษาเพื่อดูลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำ�
ว่าเท่ากันหรือไม่รวมถึงการทำ�งานของหัวใจ[7] ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช ยอดสมสวย และ
สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้[5] ที่ทำ�การศึกษาวิจัยเรื่องการ
ศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำ�เภอองครักษ์
จังหวัดนครนายกพบว่า การตรวจร่างกายของผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ไม่มีการเทียบกับตำ�ราหรืออาศัยการตรวจ
แบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ใช้ศาสตร์พื้นบ้านของ
แต่ ล ะบุ ค คล สำ � หรั บ การรั ก ษาหมอพื้ น บ้ า นส่ ว น
ใหญ่ อาจเพราะอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ได้ศึกษา
หั ต ถเวชกรรมจากอาจารย์ ณ รงค์ สั ก ข์ บุ ญ รั ต นหิ รั ญ
โดยตรง อี ก ทั้ ง อาจารย์ ม นั ส รั ต ชะถาวรยั ง มี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษา
ด้านการนวดไทย รวมไปถึงมีประสบการณ์ในการ
รักษาโรคด้วยการนวดไทยมามากกว่า 50 ปี
ผลการวิ เ คราะห์ จ ากการศึ ก ษาองค์ ค วามรู้
ด้านการนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของ
อาจารย์มนัส รัตชะถาวรพบว่า วิธีการรักษาด้วยการ
นวด อาจารย์มนัส รัตชะถาวร ซึ่งอธิบายได้ว่า การ
กดจุด บังคับเลือด ความร้อน เป็นไปตามแนวของ

J Thai Trad Alt Med
มัดกล้ามเนื้อ การนวดมีผลทำ�ให้กล้ามเนื้อคลายตัว
กระตุ้นระบบการไหลเวียน ส่งผลให้อาการของผู้มา
รับบริการอาการทุเลาลง เหมือนกับการนวดไทย และ
การนวดราชสำ�นัก[8] ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิวรี
เอีย่ มฉวี และคณะ[9] ซึง่ ทำ�การศึกษาวิจยั เรือ่ งผลระยะ
สั้นของการนวดไทยแบบราชสำ�นัก ในผู้ที่มีอาการ
ปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาต
สัญญาณ 1 และ 3 หลัง) พบว่า การนวดไทยแบบ
ราชสำ�นักสามารถบรรเทาอาการปวดหลังจากโรคลม
ปลายปัตคาดสัญญาณ 1 และ 3 หลัง อีกทั้ง เนื่องจาก
กล้ามเนือ้ มีการคลายตัวจากการนวดไทยจึงช่วยเพิม่
ความอ่อนตัวของหลังได้ดงั นัน้ จึงเป็นการรักษาเสริม
อีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคลม
ปลายปัตคาดสัญญาณ 1 และ 3 หลัง
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวรพบว่า วิธีการประเมินผลการรักษา
ของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ใช้วิธีการซักถามอาการ
ของผูม้ ารับบริการโดยตรง ว่า “หลังจากนวดแล้วเป็น
อย่างไงบ้าง’’ จากนั้นให้ผู้รับบริการลองเคลื่อนไหว
ร่างกายดูความผิดปกติของร่างกาย สัดส่วนที่มันผิด
ธรรมชาติ ผิดองศา มันคือองศาปกติหรือไม่ ซึง่ อธิบาย
ได้ว่า วิธีการประเมินผลการรักษา ของอาจารย์มนัส
รัตชะถาวร มีลักษะคล้ายกับหลักการหัตถเวชกรรม
ไทยที่มีการตรวจหลังการรักษาเพื่อประเมินอาการ
ของผู้รับบริการ เพื่อประเมินอาการหลังการรักษา[7]
และการนัดการรักษาในรายทีอ่ าการดีขนึ้ แต่ยงั ไม่หาย
การติดตามอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ได้ท�ำ การนัดผูม้ า
บริการหลังจากรักษา 2 วัน เพื่อติดตามผลการรักษา
ซึง่ อธิบายได้วา่ หลักการนวดไทยทีว่ า่ การนวดควรเว้น
2-3 วัน การนวดซ้ำ�ทุกวันเป็นระยะเวลานานอาจเป็น
ผลร้าย เช่น เกิดการระบม การอักเสบของกล้ามเนื้อ
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เส้นเอ็น และข้อ เป็นต้น การเว้นระยะการนวดนาน
เกินไป ผลดีที่ผู้ป่วยควรจะได้รับก็จะไม่ติดต่อกัน
ทำ�ให้เสียผลการรักษาได้[10] โดยเมื่อพิจารณาด้าน
กระบวนการของการรักษาแล้วไม่มีความแตกต่าง
กับการนวดแบบราชสำ�นักเพียงแต่มีการประยุกต์
นำ�สูตรมาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับโรคออฟฟิศซินโดรมเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพีรดา จันทร์วิบูลย์ และศุภะลักษณ์ ฟักคำ�[11]
ซึ่งทำ�การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการนวด
แบบราชสำ�นักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
หลังส่วนบนของผู้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์
แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พบว่า วิธีการประเมินการรักษาจากซักถามผู้ป่วยว่า
ขณะนี้ปวดไหมผู้ป่วยอาจตอบว่าไม่ปวดหรือปวดถ้า
ปวดก็จะถามต่อว่าปวดมากและการบอกความรู้สึก
เป็นตัวเลข
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การนวดในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมของอาจารย์
มนัส รัตชะถาวร พบว่า ผลของการนวดในการรักษา ผู้
ทีม่ ารับบริการจากอาจารย์มนัส รัตชะถาวร เมือ่ ทำ�การ
รักษาแล้วสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นอาการดี
ขึ้น อาการปวดลดลงและจะกลับเข้ามารับการรักษา
อีกซึ่งอธิบายได้ว่า การนวดช่วยให้กล้ามเนื้อคลาย
ตัว ลดอาการบวม ลดแรงตึงของกล้ามเนื้อ และช่วย
ป้องกันการเจ็บกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังช่วยให้หาย
จากการบาดเจ็บได้เร็วขึน้ [12] ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของอภิรดี ธรรมสรณ์[13] ซึ่งทำ�การศึกษาวิจัยเรื่องการ
ศึกษาผลของการนวดแผนไทย ต่อคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของกลุ่มคนวัยทำ�งาน พบว่า คุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การนวดไทยมีผลต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตในเชิงบวก คือช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของ

170 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
กลุ่มวัยทำ�งานดีขึ้นเมื่อได้รับบริการเป็นประจำ�อย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อสรุป
จากการศึกษาพบว่าอาจารย์มนัส รัตชะถาวร
มีวิธีการนวดแบบราชสำ�นักในการรักษาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม ที่มีสูตรเฉพาะที่ประยุกต์ขึ้นมาให้เหมาะสม
กับโรค โดยใช้ระยะเวลารักษา 1-2 ชัว่ โมงต่อราย มีการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การรักษา และการประเมิน
ผลการรักษา ซึ่งผลจากการรักษาเป็นที่พอใจของผู้
ที่มารับบริการ จึงสามารถนำ�องค์ความรู้ในการรักษา
โรคนี้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศ
ซินโดรม รวมถึงไปเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพให้แก่คนในชุมชน

การนำ�ผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถนำ�ไปเป็นข้อมูล
สำ�หรับผู้ที่สนใจนำ�องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
รักษาผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม รวมถึงการนำ�ไป
เผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แก่คนใน
ชุ ม ชนและช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด หรื อ แหล่ ง เก็ บ
ความรู้ให้คงอยู่และสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการนำ�สูตร
การนวดรักษาของอาจารย์มนัส รัตชะถาวร ไปให้
แพทย์ แ ผนไทยใช้ ใ นการรั ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประสิทธิผล เพื่อให้แนวทางการรักษาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม และยืนยันผลการรักษาจากการนวดด้วย
รูปแบบนี้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564
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