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Abstract

Maneevej is a physical exercise practice aimed at balancing the body structure to relieve various symptoms,
especially muscle pain and labor pain, and to enhance labor progression. This is a systematic literature review
aimed at studying the format of academic and research articles related to Maneevej in health care undertaken during 2007–2017. Twelve relevant articles were retrieved, of which 11 were original studies and one was a review
article; all of them were divided into two groups: muscle pain treatment group (seven studies) and labor pain and
progression group (four studies), all comprising two experimental studies, seven quasi-experimental studies, one
crossover-design study and one R&D study. Content analysis was used to describe the format of academic articles
and the effect of using the science of Maneevej. The results revealed that Maneevej was significantly effective in
reducing muscle pain and labor waiting time. Therefore, Maneevej is a science that can treat muscle and labor pain
as well as enhance labor progression. A further study should be carried out to develop it as an alternative treatment.
Key words: Maneevej, systematic literature review

บทนำ�และวัตถุประสงค์

มณีเวชเป็นศาสตร์ทคี่ ดิ ค้นโดยอาจารย์ประสิทธิ์
มณีจิระปราการ เป็นการนำ�เอาภูมิปัญญาไทย จีน
อินเดีย มาบูรณาการร่วมกับหลักกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยามาใช้ในชีวติ ประจำ�วันเพือ่ หลีกเลีย่ งและ
ป้องกันการเกิดโรคได้ โดยเน้นหลักการสอน 4 อย่าง
ประกอบด้วยเรือ่ งสมดุลโครงสร้างร่างกาย แนะนำ�การ
ใช้ชวี ติ อย่างสมดุลเพือ่ หลีกเลีย่ งและป้องกันไม่ให้เกิด
โรค ท่ากายบริหารเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย และ

การจัดกระดูกเพื่อการรักษา[1] และเชื่อว่าเมื่อร่างกาย
มีสภาวะสมดุลทีป่ กติแล้วนัน้ จะทำ�ให้ระบบไหลเวียน
โลหิตทำ�งานได้เป็นปกติ แต่ถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะที่
ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ซึง่ การใช้
ศาสตร์มณีเวชนั้นจะแนะนำ�หลักในการใช้ชีวิตอย่าง
สมดุล การใช้ชีวิตให้มีสติในอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้
โครงสร้างร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งสามารถใช้
ในทุกมิติของสุขภาพทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

704 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ของร่างกาย ทั้งนี้ศาสตร์มณีเวชยังเป็นศาสตร์ใหม่ที่
บุคลากรทางการแพทย์เริ่มมีการนำ�มาใช้ในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นทั้งในระดับโรงพยาบาล
และระดับเขตสุขภาพ
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีการนำ�ศาสตร์
มณีเวชไปใช้ในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
และใช้หลากหลายหน่วยงานในโรงพยาบาล ตลอดจน
เริ่มมีการศึกษาพัฒนาต่อยอดงานประจำ�สู่งานวิจัย
มากขึ้น โดยมีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์มณี
เวชในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่หลากหลาย และมี
การใช้ในการส่งเสริมสุขภาพด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะทำ�การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อ
สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์
มณีเวช และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นหลัก
ฐานอ้างอิงทางวิชาการประกอบการดูแลรักษาหรือ
ป้องกันอาการเจ็บป่วย ซึง่ สามารถนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการให้การรักษาหรือการบริการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ โดยดำ�เนินการสืบค้นรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำ�หนด โดยมีขั้นตอนดังต่อไป
นี้
1. กำ�หนดคำ�สำ�คัญ (key words) ในการสืบค้น
ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
Search Terms: Maneevej, Maneeveda,
Maneeved, Maneevech, Maneevade, Maneewade, Manevej, Maneveda, Maneved,
Manevech, Manevade, มณี, มณีเวช, มณีเวด
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2. กำ�หนดแหล่งสืบค้นข้อมูล ดังนี้ ผ่านทาง 4
ฐานข้อมูล ได้แก่ PubMed, Science direct, Thai
Journal online, Journal of Health Science Research โดยรวบรวมการศึกษาที่ตีพิมพ์และนำ�เสนอ
ในเวทีวิชาการ (grey literature)
3. สืบค้นงานวิจยั โดยใช้ค�ำ สืบค้นตามทีก่ �ำ หนด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การสืบค้นด้วยมือ (hand searching)
โดยสำ�รวจจากวารสารต่าง ๆ หนังสือดัชนีวารสาร
เกี่ยวกับ ระบบสุขภาพ รายงานเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมของงานวิจัย ที่สืบค้นได้และการสืบค้น
วิทยานิพนธ์ในห้องสมุดโดยดูจากชือ่ เรือ่ งของงานวิจยั
3.2 การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (computerized searching) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและสื บ ค้ น ออนไลน์ ท าง
อินเทอร์เน็ตของสถาบันหรือองค์กรที่ให้บริการเผย
แพร่ข้อมูลทางการแพทย์การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลรักษาด้วยศาสตร์มณีเวช
3.3 การสื บ ค้ น งานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตี
พิมพ์เผยแพร่ (searching for unpublished materials) สืบค้นโดยติดต่อกับนักวิจยั โดยตรง ติดตาม
จากสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ หรือติดตามกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3.4 การสืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิง
ท้ายรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนาและประสิทธิผลของการดูแลรักษาสุขภาพ
ด้วยศาสตร์มณีเวชใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปเชิงเนื้อหา
(narrative summary) เพื่อตอบคำ�ถามการทบทวน
วรรณกรรม
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของการศึกษา
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับมณีเวช ที่ผ่านการคัด
เลือกตามเกณฑ์ทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเป็นงานวิจัย 11
เรื่อง และบทความ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยทางคลินิก
แบบมีกลุ่มควบคุม 2 เรื่อง การวิจัยกึ่งทดลอง 7 เรื่อง
งานวิจยั แบบ crossover design 1 เรือ่ ง และงานวิจยั
R&D 1 เรื่อง โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อ 7 เรื่อง และกลุ่มส่งเสริมความ
ก้าวหน้าของการคลอด 4 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยทั้งหมด
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและส่วนใหญ่
ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 25 คน เป็นกลุม่ อาการ
ปวด กล้ามเนื้อมากที่สุด และรองลงมาคือความเจ็บ
ปวดขณะมดลูกหดตัว โดยมีวิธีการศึกษาที่พบมาก
ทีส่ ดุ คืองานวิจยั กึง่ ทดลอง 7 เรือ่ ง งานวิจยั ทางคลินกิ
แบบมีกลุ่มควบคุม 2 เรื่อง งานวิจัยแบบ crossover
design 1 เรื่องและงานวิจัย R&D 1 เรื่อง ซึ่งเป็นงาน
วิจัยการบริหารท่ามณีเวช 5 เรื่อง งานวิจัยการนั่งท่า
ผีเสื้อแบบมณีเวช 3 เรื่อง งานวิจัยการบริหารท่ามณี
เวชร่วมกับโปรแกรมการยืดกล้ามเนือ้ 1 เรือ่ ง งานวิจยั
การบริหารท่ามณีเวชและการนัง่ ท่าผีเสือ้ แบบมณีเวช 1
เรือ่ ง และการจัดกระดูกแบบมณีเวช 1 เรือ่ ง นอกจากนี้
มีรปู แบบการศึกษาคือศึกษาประสิทธิผลของมณีเวช 2
เรือ่ ง ผลการทำ�กายบริหารแบบมณีเวช 2 เรือ่ ง การนัง่
ท่าผีเสือ้ ต่อการเปิดปากมดลูกในขณะรอคลอด 2 เรือ่ ง
ผลของการยืดกล้ามเนือ้ และการทำ�มณีเวช 1 เรือ่ ง ผล
ของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช 1 เรื่อง การ
บูรณาการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงเจ็บครรภ์
คลอดและหลังคลอด 1  เรื่อง ผลของการใช้การจัด
กระดูกโดยวิธีมณีเวช 1 เรื่อง งานวิจัยการพัฒนาการ
ดูแลแบบผสมผสานด้วยศาสตร์มณีเวชในหญิงครรภ์
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แรก 1 เรื่อง (ตารางที่ 1)
ส่วนบทความ จำ�นวน 1 เรือ่ งนัน้ ได้แก่ บทความ
เรื่อง มณีเวช เพื่อชีวิตง่าย ๆ สบาย ๆ (Simple way
to make easier by Maneeveda[2]) มีเนื้อหาเกี่ยว
กับวิชามณีเวชเป็นศาสตร์ในการจัดโครงสร้างกระดูก
ซึ่งค้นพบโดยท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระประการ
และได้สรุปการสอนของวิชามณีเวชเป็น 4 ส่วน ได้แก่
(1) เป็นวิชาที่สอน เรื่องสมดุลของโครงสร้างร่างกาย
(2) แนะนำ�การใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค (3) การบริหารเพื่อรักษาสมดุล
ของร่างกาย (4) การจัดกระดูกเพื่อการรักษา

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั 11 เรือ่ งสามารถใช้วธิ สี รุปเชิงเนือ้ หาซึง่
สามารถสรุปประสิทธิผลวิธกี ารดูแลรักษาด้วยศาสตร์
มณีเวชได้ดังนี้
1. กลุ่มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ พบ 7 เรื่อง
ซึ่งพบว่าผลการวิจัยทั้ง 7 เรื่องมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
(คิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่งมีงานวิจัย 5 เรื่อง (คิดเป็น
ร้อยละ 71.42) ใช้การบริหารร่างกายแบบมณีเวช
ประกอบด้วย ท่ายืน 5 ท่า และท่านอน 3 ท่า แต่ละท่า
จะมีการบริหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็นโดยมีการสอน
สาธิตย้อนกลับ และทำ�ต่อเนื่อง ใช้เวลา 4 สัปดาห์
และมี 1 เรือ่ ง (คิดเป็นร้อยละ 14.29) ใช้โปรแกรมการ
ยืดกล้ามเนื้อ จำ�นวน 12 ท่า ท่าละ 4 ครั้ง และบริหาร
มณีเวช จำ�นวน 5 ท่า ท่าละ 5 ครั้ง โดย ทำ�  2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกจากนี้มี 1 เรื่อง
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.29) ใช้ ก ารจั ด กระดู ก มณี เ วช
ร่วมด้วย โดยงานวิจัยใช้วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัย
กึ่งทดลอง 6 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 85.71) และเป็น
งานวิจัยเชิงทดลอง RCT 1 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ
14.29) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ คือ เรื่อง

รายละเอียดงานวิจัย

มนตรี ศิริเศรษฐ์

2558 การนั่ ง รอคลอดท่ า ผี เ สื้ อ แบบ
มณีเวชต่อการเจ็บครรภ์ในระยะ
ปากมดลูกเปิดเร็ว[8]

ธรรมนูญ สุขุมานันท์, 2555 การบูรณาการการดูแลและส่ง
อาลี แซ่เจียว,
เสริ ม สุ ข ภาพหญิ ง เจ็ บ ครรภ์
ดวงตา ภัทโรพงศ์
คลอดและหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี[5]
ปกรณ์ นาระคล,
2557 ผลของการใช้การจัดกระดูกโดย
ธวัชชัย เทียมกลาง
วิธีมณีเวชร่วมรักษาภาวะการ
กดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โดยวิธีอนุรักษ์[6]
วนิดา วงศ์มุณีวรณ์
2558 การนั่งท่าผีเสื้อต่อการเปิดปาก
มดลูกในขณะรอคลอด[7]

ปี

บริหารท่ามณีเวช

คะแนนความเจ็บครรภ์ นั่งท่าผีเสื้อ
ในระยะปากมดลูกเปิด
เร็ว

อัตราการเปิดของปาก นั่งท่าผีเสื้อ
มดลูก

ทดลอง RCT

จัดกระดูกมณีเวช

CTS

กึ่งทดลอง

ทดลอง
crossover
design

ผลการศึกษา

ค่าคะแนน BCTSQ scale เฉลี่ย ลดลงจาก 52.8 ±
5.2 เป็น 44.2 ± 3.1 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ เพิ่มการจัด
กระดูกมณีเวชร่วมด้วยค่าเริ่มต้น BCTSQ เฉลี่ย 53.3
± 4.7 ลดเหลือ 37.2 ± 2.8
ค่าเฉลีย่ เวลาเปิดของปากมดลูกในกลุม่ นัง่ ท่าผีเสือ้ แบบ
มณีเวชและกลุ่มควบคุม เท่ากับ 19.6 และ 29.4 นาที
ต่อเซนติเมตร ตามลำ�ดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ
การนั่งท่าผีเสื้อมีระดับการปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ค่าเฉลี่ยการปวดหลังลดลง ร้อยละ 33 ค่า
เฉลี่ยอาการปวดท้องลดลง ร้อยละ 23

คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดก่อนได้รับการสอนสาธิต
การออกกำ�ลังกายแบบมณีเวช เท่ากับ 8.3 คะแนน
เฉลี่ยความเจ็บปวดหลังได้รับการสอนสาธิตการออก
กำ�ลังกายแบบมณีเวช เท่ากับ 4.7 และหลังได้รับการ
สอนวิธอี อกกำ�ลังกายแบบมณีเวช กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
ความเจ็บปวดแตกต่าง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดขณะมดลูกหดรัดตัวของ
หญิงเจ็บครรภ์คลอด หลังเข้าโครงการของกลุ่มทดลอง
(x = 5.10) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (x = 7.62) แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001)

บริ ห ารท่ า มณี เ วช ระดับอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ หลังจากได้รับ
ร่ ว มกั บ โปรแกรม โปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อและการทำ�มณีเวช
การยืดกล้ามเนื้อ

วิธีการศึกษา

กึ่งทดลองและ ความเจ็ บ ปวดขณะ นั่งท่าผีเสื้อ
สำ�รวจ
มดลูกหดตัว

ประเภทงาน
กลุ่มอาการ
วิจัย
อำ�นาจ จิตต์แจ้ง,
2552 ผลของการยื ด กล้ า มเนื้ อ และ กึ่งทดลอง
ปวดกล้ามเนื้อ
กัญชลิกา สิริมิรินทร
การทำ�มณีเวชต่อการลดปวดใน
พนักงานการเงินและพนักงาน
ขับรถโรงพยาบาลศรีธัญญา[3]
โรงพยาบาลโพธาราม 2554 ประสิทธิผลของการออกกำ�ลัง กึ่งทดลอง
ปวดกล้ามเนื้อ
จังหวัดราชบุรี
กายแบบมณีเวชต่อการจัดการ
อาการปวดหลังในคลินกิ มณีเวช
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด
ราชบุร[4]ี

ผู้แต่ง

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมณีเวช

706 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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กึ่งทดลอง

R&D

2560 ผลของการบริหารร่างกายด้วย
ศาสตร์ ม ณี เ วชเพื่ อ ลดอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง[12]

2560 การพั ฒ นาการดู แ ลแบบผสม
ผสานด้ ว ยศาสตร์ ม ณี เ วชใน
หญิ ง ครรภ์ แ รก โรงพยาบาล
สุราษฏร์ธานี[13]

อาลี แซ่เจียว,
พยุงศรี อุทัยรัตน์

กึ่งทดลอง

เกณิกา หังสพฤกษ์,
อารีรัตน์ นวลแย้ม,
อารียา หวังดี

วีระยุทธ แก้วโมกข์

กึ่งทดลอง

2559 ผลของการปรับสมดุลร่างกาย
ด้ ว ยมณี เ วชต่ อ การปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ[10]
2560 ผลการทำ�กายบริหารแบบมณีเวช
ต่อการทรงตัว ความยืดหยุน่ และ
ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ[11]

รายละเอียดงานวิจัย

เพชรธยา แป้นวงษา

ปี

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

บริหารท่ามณีเวช

ระดับอาการปวดเมื่อยลดลงอย่างมี นัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05)คือ (Mean ± S.D.)ไหล่ (ก่อน 3.52 ±
2.96, หลัง 2.00 ± 2.16)
ข้อมือ/มือ (ก่อน 2.08 ± 2.04, หลัง 0.80 ± 1.53)
หลังส่วนบน (ก่อน 4.00 ± 2.94, หลัง 1.20 ± 1.73)
หลังส่วนล่าง (ก่อน 3.76 ± 3.13, หลัง 1.76 ± 2.03)
และสะโพก (ก่อน 1.68 ± 2.56, หลัง 0.56 ± 1.36)
ปวดกล้ามเนื้อ
บริหารท่ามณีเวช ระดับการเจ็บปวดกล้ามเนื้อลดลง 2.38 คะแนน ก่อน
การปรับสมดุลร่างกายด้วยท่ามณีเวช(ก่อน Mean
5.38 ± 1.73, หลัง Mean 3.00 ± 1.45)
การทรงตัว, ความยืด บริหารท่ามณีเวช การทรงตัว (time up & go test: p = 0.000, functional reach test: p = 0.024) ความยืดหยุ่น (back
หยุน่ , ความแข็งแรงของ
scratch test: p = 0.007, chair sit and reach test:
กล้ามเนื้อกำ�มือ
p = 0.005) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกำ�มือ (grip
strength: p = 0.01) ดีขนึ้ กว่าก่อนฝึกอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างของความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเหยียดเข่า
ปวดกล้ามเนื้อ
บริหารท่ามณีเวช คะแนนความปวดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับ
ก่อนการรักษา (ค่าเฉลี่ย 6.37 ± 0.36 และ 3.80 ±
0.29, p < 0.05) และการประเมินอาการปวดหลังส่วน
ล่าง โดยใช้ Roland–Morris Disability ก่อนและหลังการ
รักษาลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ (8.71 ± 0.80 และ 5.60
± 0.75, p < 0.05)
คะแนนความเจ็บคลอด บริหารท่ามณีเวชและ กลุ่มทดลองมีคะแนนความเจ็บปวดลดลงและมีระยะ
เวลาคลอดลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ครรภ์แรก
นั่งท่าผีเสื้อ
เมือ่ ปากมดลูกเปิดน้อยกว่า 3 เซนติเมตร และ เมือ่ ปาก
มดลูกเปิด 6-8 เซนติเมตร ตามลำ�ดับ

กลุ่มอาการ
ประเภทงาน
วิจัย
วิ ท วั ส สิ ท ธิ วั ช รพงศ์ , 2558 ประสิทธิผลของการบริหารร่างกาย ทดลอง RCT ปวดกล้ามเนื้อ
แบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวด
วิจิตร บุณยะโหตระ
เมื่อยกล้ามเนื้อ จากการทำ�งาน
ในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ[9]

ผู้แต่ง
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708 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ 1 ประสิทธิผลของการออกกำ�ลังกายแบบมณีเวช
ต่อการจัดการอาการปวดหลังในคลินิกมณีเวช โรง
พยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุร[4]ี ผลการศึกษา พบ
ว่ามีคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดก่อนและหลังได้รับ
การสอนสาธิตการออกกำ�ลังกายแบบมณีเวช กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนความเจ็บปวดแตกต่าง อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ เรือ่ งที่ 2 ผลของการยืดกล้ามเนือ้ และ
การทำ�มณีเวชต่อการลดปวดในพนักงานการเงินและ
พนักงานขับรถโรงพยาบาลศรีธัญญา[3] ผลการศึกษา
พบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีระดับอาการปวดลดลง
อย่างมีนยั สำ�คัญ เรือ่ งที่ 3 ผลของการใช้การจัดกระดูก
โดยวิธีมณีเวชร่วมรักษาภาวะการกดทับเส้นประสาท
บริเวณข้อมือโดยวิธอี นุรกั ษ์[6] ผลการศึกษา พบว่าเมือ่
ติดตามผลการรักษาสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มที่รักษาด้วยวิธี
อนุรกั ษ์ตามปกติหายจากภาวะดังกล่าว จำ�นวน 3 ราย
จาก 66 ราย ค่าคะแนน BCTSQ scale เฉลี่ยลดลง
จาก 52.8 ± 5.2 เป็น 44.2 ± 3.1 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่
เพิม่ การจัดกระดูกมณีเวชร่วมด้วยค่าเริม่ ต้น BCTSQ
เฉลีย่ 53.3 ± 4.7 ลดเหลือ 37.2 ± 2.8 และผูป้ ว่ ยหาย
จากภาวะ ดังกล่าว 8 รายจาก 67 ราย เรือ่ งที่ 4 ผลของ
การปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อการปวดเมื่อย
กล้ า มเนื้ อ ในผู้ สู ง อายุ [10] พบว่ า ระดั บ การเจ็ บ ปวด
กล้ามเนือ้ ลดลง (ก่อน Mean 5.38 ± 1.73, หลัง Mean
3.00 ± 1.45) เรือ่ งที่ 5 ผลการทำ�กายบริหารแบบมณีเวช
ต่อการทรงตัว ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของ
ผูส้ งู อายุ[11] พบว่าการทรงตัว ความยืดหยุน่ และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อกำ�มือดีขึ้นกว่าก่อนฝึกอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างของความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ เหยียดเข่า เรือ่ งที่ 6 ผลของการ
บริหารร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวชเพื่อลดอาการปวด
หลังส่วนล่าง[12] พบว่าคะแนนความปวดลดลงอย่าง
มีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับก่อนการรักษา (ค่าเฉลีย่ 6.37  

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

± 0.36 และ 3.80 ± 0.29, p < 0.05) และการประเมิน

อาการปวดหลังส่วนล่างโดยใช้ Roland–Morris Disability ก่อนและหลังการรักษาลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
(8.71 ± 0.80 และ 5.60 ± 0.75, p < 0.05) สำ�หรับ
งานวิจัยเรื่องที่ 7 ประสิทธิผลของการบริหารร่างกาย
แบบมณีเวชเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจาก
การทำ�งานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ[9] ซึ่งเป็นงานวิจัย
เชิงทดลอง RCT ผลการศึกษาพบว่าบริเวณทีม่ อี าการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากที่สุดก่อนการบริหารร่างกาย
คือ คอ ไหล่ หลัง ส่วนบน หลังส่วนล่าง และข้อมือ/มือ
(ร้อยละ 80, 80, 80, 80 และ 68 ตามลำ�ดับ) ตำ�แหน่ง
ของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อยจนต้องหยุดงานใน
ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามากที่สุดคือ หลังส่วนบน คอ
และไหล่ตามลำ�ดับ หลังบริหารร่างกายแบบมณีเวช
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตำ�แหน่งที่ระดับอาการปวดเมื่อย
ลดลงอย่างมี นัยสำ�คัญทางสถิติ คือไหล่ (ก่อน 3.52  
± 2.96, หลัง 2.00 ± 2.16) ข้อมือ/มือ (ก่อน 2.08 ±
2.04, หลัง 0.80 ± 1.53) หลังส่วนบน (ก่อน 4.00 ±
2.94, หลัง 1.20 ± 1.73) หลังส่วนล่าง (ก่อน 3.76 ±
3.13, หลัง 1.76 ± 2.03)  และสะโพก (ก่อน 1.68 ±
2.56, หลัง 0.56 ± 1.36)
2. กลุ่มส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอด 4
เรือ่ ง เป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ศาสตร์มณีเวช
เพื่อลดระยะเวลารอคลอด และการลดอาการปวด
ขณะรอคลอด ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น
ผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่องมีผลการรักษาที่ดีขึ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 100) คืออาการปวดขณะรอคลอดลดลงทั้ง 4
เรื่อง และช่วยให้ระยะเวลาเปิดของปากมดลูกเร็วขึ้น
โดยงานวิจัยใช้วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง 1
เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 25) งานวิจัยเชิงทดลอง RCT 1
เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 25) งานวิจัย R&D 1 เรื่อง (คิด
เป็นร้อยละ 25) และงานวิจัยเชิงทดลอง crossover

J Thai Trad Alt Med
design 1 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 25) งานวิจัยทั้ง 4
เรื่อง ใช้วิธีการนั่งท่าผีเสื้อ (คิดเป็นร้อยละ 100) โดย
มีการใช้รปู ภาพแสดงวิธกี ารนัง่ ท่ามณีเวชประกอบการ
สอนนั่ง และให้นั่งท่าผีเสื้อก่อนหรือหลังการนอนรอ
คลอดแบบปกติแต่ละท่านาน 20 นาที นอนรอพักก่อน
ทำ�ท่าใหม่ 20 นาทีซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้
คือเรื่องที่ 1 การบูรณาการการดูแลและส่งเสริมสุข
ภาพหญิงเจ็บครรภ์คลอดและหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี[14] ได้
รับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายแบบมณีเวชและ
การดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบ
ด้วย การนวด ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพรและ
การอาบน�้ำ สมุนไพร ควบคูก่ บั การดูแลรักษาตามปกติ
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวด
ขณะมดลูกหดรัดตัวของหญิงเจ็บครรภ์คลอด หลัง
เข้าโครงการของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุม  
ค่าเฉลี่ยอาการและอาการแสดงความเหนื่อยล้าของ
หญิงเจ็บครรภ์คลอดของกลุ่มทดลองภายหลังเข้า
ร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยความ
เหนื่อยล้าของหญิงหลังคลอดวันที่ 1 และวันที่ 2 ของ
กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิติ งานวิจัยเรื่องที่ 2 การพัฒนาการดูแลแบบ
ผสมผสานด้ ว ยศาสตร์ ม ณี เ วชในหญิ ง ครรภ์ แ รก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประเมินผลศึกษาผลลัพธ์เกีย่ ว
กับความเจ็บปวด ระยะเวลาการคลอด และความพึง
พอใจหญิงเจ็บครรภ์คลอดครรภ์แรก เครือ่ งมือในการ
ศึกษาประกอบด้วย 1) คำ�ถามใช้สมั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
มณีเวช จำ�นวน 5 ข้อ 2) คู่มือการปฏิบัติ มณีเวช 8 ท่า
3) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 4) คะแนนความเจ็บปวด
เป็นตัวเลข และ 5) แนวปฏิบัติการใช้ศาสตร์มณีเวช
ในการดูแลหญิงเจ็บครรภ์คลอดพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ที่ได้รับการดูแลแบบปกติร่วมกับมณีเวชสามารถลด
เวลาในระยะคลอดได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การดูแล ผลการศึกษานำ�สู่การปรับปรุงการปฏิบัติ
โดยสร้ า งเป็ น แนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลแบบผสมผสาน
ด้วยศาสตร์มณีเวชในหญิงตั้งครรภ์ครรภ์แรกเน้นให้
ผู้คลอด พยาบาล แพทย์และญาติผู้คลอดมีส่วนร่วม
และมีการประเมินผลด้วยการศึกษาแบบกึ่งทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความเจ็บปวดลดลงและ
มีระยะเวลาคลอดลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ เมือ่
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบ
ความพึงพอใจมีค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ
86 และร้อยละ 88 ตามลำ�ดับงานวิจัยเรื่องที่ 3 การ
นั่งท่าผีเสื้อต่อการเปิดปากมดลูกในขณะรอคลอดใช้
รูปภาพแสดงวิธีการนั่งท่ามณีเวชประกอบการสอน
นั่ง[7] ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยเวลาเปิดของปาก
มดลูกในกลุม่ นัง่ ท่าผีเสือ้ แบบมณีเวช และกลุม่ ควบคุม
เท่ากับ 19.6 และ 29.4 นาทีต่อเซนติเมตร ตามลำ�ดับ
และงานวิจัยเรื่องที่ 4 การนั่งรอคลอดท่าผีเสื้อแบบ
มณีเวชต่อการเจ็บครรภ์ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว[8]
ผลการศึกษาพบว่าการนัง่ ท่าผีเสือ้ มีระดับคะแนนปวด
การเจ็บครรภ์คลอดทั้งอาการปวดท้องและปวดหลัง
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ค่าเฉลี่ยการปวดหลังลดลง
ร้อยละ 33 ค่าเฉลี่ยอาการปวดท้องลดลง ร้อยละ 23
ไม่พบความผิดปกติการเต้นของหัวใจทารกและไม่พบ
การหดรัดตัวที่มากผิดปกติของมดลูก
สามารถสรุปการศึกษาประสิทธิผลการใช้ศาสตร์
มณีเวชในการดูแลรักษาสุขภาพที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมี
ทัง้ หมด 11 เรือ่ ง ซึง่ การดูแลรักษาแบบมณีเวชผลลัพธ์
ที่ดีสรุปได้ดังนี้
1. วิธีการบริหารร่างกายแบบมณีเวช ท่ายืน 5
ท่า และท่านอน 3 ท่า ซึง่ มีงานวิจยั 5 เรือ่ ง ใช้การบริหาร
ร่ า งกายแบบมณี เ วช โดยแต่ ล ะท่ า จะมี ก ารบริ ห าร

710 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยมีการสอน สาธิตย้อนกลับ
และทำ�ต่อเนื่อง การบริหารร่างกายแบบมณีเวชอย่าง
ต่อเนือ่ งได้ผลลัพธ์ทดี่ เี กีย่ วกับการลดอาการปวด ส่วน
อีก 1 งานวิจัยพบว่าการทรงตัว ความยืดหยุ่น และ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ กำ�มือดีขนึ้ กว่าก่อนฝึกและ
สำ�หรับกลุม่ ส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอดอีก 4
เรือ่ งมีความคล้ายคลึงกันคือ การให้สอนและสาธิตการ
นั่งท่าผีเสื้อ โดยมี 4 เรื่องพบว่ามีการสอนผู้ป่วยให้นั่ง
ท่าผีเสือ้ ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ คี อื ความปวดลดลง และ
ช่วยให้ระยะเวลาเปิดของปากมดลูกเร็วขึ้น และมี 1
เรือ่ งวัดความพึงพอใจเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองพบความพึงพอใจมีค่าคะแนนที่ใกล้
เคียงกัน และจะเห็นได้ว่าวิธีการบริหารร่างกายแบบ
มณีเวชที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับการให้
สอน การสาธิต และการทำ�อย่างต่อเนื่อง
2. วิธกี ารการสอน การสาธิตเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 เรื่อง สามารถ
สรุปลักษณะของการสอนที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ดังนี้
2.1 การสอน การให้ความรู้และฝึกการทำ�
กายบริหารแบบมณีเวชจากวิทยากรโดยทีมวิทยากร
ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในศาสตร์ ม ณี เ วชแก่
ผู้ป่วยสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความ
ตระหนักในการใช้ศาสตร์มณีเวช ช่วยให้เกิดความต่อ
เนือ่ งในการปฏิบตั ิ และส่งผลให้บรรเทาอาการปวดได้
2.2 การใช้สอื่ ในการสอน เช่นการใช้รปู ภาพ
แสดงท่ากายบริหาร การแจกคู่มือการบริหารให้กลับ
ไปใช้ที่บ้าน การจัดทำ�แบบบันทึกข้อมูลช่วยส่งผลให้
เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จากผลการทบทวนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าวิธี
การสอน และสื่อในการสอนการบริหารร่างกายแบบ
มณีเวชมีความสำ�คัญ เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดูแลร่วมกันโดยการสอนและการใช้
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สื่อการสอนดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
และครอบคลุมตามหลักการของศาสตร์มณีเวช จึงจะ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพโดยรวมของการดูแลรักษาด้วย
ศาสตร์มณีเวช
ซึ่งเมื่อสรุปรูปแบบบทความทางวิชาการและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มณี เ วชในการดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวช สามารถนำ�องค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง คือ 1) มีการสร้างคู่มือหรือ
แนวปฏิบัติการใช้ศาสตร์มณีเวชในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่นการดูแลหญิงเจ็บครรภ์คลอด
กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ 2) การร่วมขับเคลื่อนด้วยทีม
สหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 3) การใช้หลักการบริหาร
ร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวชช่วยในส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี

อภิปรายผล
งานวิจัยที่คัดเลือกมาทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบครั้งนี้จำ�นวน 11 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ทำ � ในประเทศและตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ไม่ พ บงานวิ จั ย
ในต่างประเทศ แม้ว่าจะได้ทำ�การสืบค้นข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมตามฐานข้อมูลทีก่ �ำ หนดไว้ ในแง่ของความ
ทันสมัย พบว่ามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง
ปี พ.ศ. 2555-2560 มากที่สุด โดยเป็นงานวิจัยเชิง
ทดลองแบบมีกลุม่ ควบคุม 2 เรือ่ ง การวิจยั กึง่ ทดลอง
7 เรื่อง งานวิจัยแบบ crossover design 1 เรื่อง และ
งานวิจยั R&D 1 เรือ่ ง โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ 7 เรื่อง และกลุ่มส่งเสริม
ความก้าวหน้าของการคลอด 4 เรือ่ งซึง่ ถือว่าในแง่ของ
คุณภาพในเชิงระเบียบวิจัย มีความน่าเชื่อถือ (หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ระดับ level 1.c–level 2.d) โดยส่วน
ใหญ่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 25 คน และเป็น
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับประสิทธิผลการใช้มณีเวชใน
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การดูแลสุขภาพ ซึง่ เน้นการสอนการบริหารร่างกายแก่
ผูป้ ว่ ย ผ่านรูปแบบและวิธกี ารสอน การใช้สอื่ การสอน
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยกำ�หนดระยะเวลาการดูแลทีช่ ดั เจน
(ภายใน 4 สัปดาห์) ทำ�ให้เกิดรูปแบบของการดูแลด้วย
ศาสตร์มณีเวชที่สามารถช่วยลดอาการปวดในผู้ป่วย
ได้ และช่วยให้ระยะเวลาเปิดของปากมดลูกเร็วขึ้นซึ่ง
ในทีมผู้ดูแลเองก็สามารถนำ�มาปฏิบัติได้ง่าย เพราะ
มีการระบุระยะเวลาของการดูแลที่ชัดเจน ทำ�ให้เกิด
ความต่อเนือ่ งในการดูแลรักษาจากการสรุปเชิงเนือ้ หา
ทัง้ 11 เรือ่ ง มีความแตกต่างกันในระเบียบวิธวี จิ ยั และ
การปฏิบัติในการสอนและการดูแลรักษา สามารถ
อภิปรายลักษณะการปฏิบัติการสอนและใช้สื่อในการ
ให้การบริหารร่างกายคล้ายคลึงกันออกเป็น 2 ประเด็น
คือการสอนสาธิตการบริหารร่างกาย และการดูแล
รักษาด้วยศาสตร์มณีเวช ทำ�ให้อาการปวดลดลง ซึ่ง
ผลที่จะตามมาคือ ทำ�ให้ช่วยลดความรุนแรงของโรค
ได้ และผู้ป่วยสามารถสร้างเสริมสุขภาพ และในทาง
เศรษฐกิจนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์
ต่อผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามการวัดผลลัพธ์โดยการให้
ผู้ป่วยกลับไปบริหารร่างกายต่อเนื่องที่บ้าน และนัด
มาประเมินโดยใช้แบบประเมินอาการปวด ในงานวิจยั
นัน้ มีขอ้ แตกต่างจากการการบริหารหรือการออกกำ�ลัง
กายอื่น ๆ คือมีการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
มณีเวช และสาธิตการบริหารร่างกายแบบมณีเวช
งานวิจัยใช้การสรุปเชิงเนื้อหา มีความแตกต่าง
กันในระเบียบวิธีวิจัยและการปฏิบัติการดูแลรักษา
ซึ่ ง สามารถอภิ ป รายลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลที่
คล้ายคลึงกันออกเป็น 2 ประเด็น คือ การให้ความ
รู้และการบริหารร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช และวิธี
การการสอน การสาธิตเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการดูแลตามหลักการ
ของศาสตร์มณีเวชที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย

Vol. 19 No. 3 Sep-Dec 2021 711

ในเรื่องของความชัดเจนของวิธีการให้ความรู้เกี่ยว
กับศาสตร์มณีเวช การบริหารร่างกายและวิธีการสอน
พบว่ามีรายงานวิจัยบางเรื่องที่อธิบายทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่ก็พบรายงานวิจัยบางเรื่อง
ที่ไม่ได้ระบุขั้นตอนที่ชัดเจน อธิบายไม่ครอบคลุม
ทำ�ให้เป็นข้อจำ�กัดในการสังเคราะห์งานวิจัย อย่างไร
ก็ตาม ควรที่จะมีการทำ�วิจัยในประเด็นดังกล่าวซ้ำ� 
เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและสามารถนำ�ไปสู่
การวิเคราะห์ต่อไป เพื่อที่จะได้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่น่าเชื่อถือสามารถนำ�ข้อสรุปที่ได้มาพัฒนาการดูแล
รักษาด้วยศาสตร์ต่อไป

ข้อสรุป
ประสิทธิผลในการดูแลรักษาด้วยศาสตร์มณีเวช
ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดี ซึ่งสามารถรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนือ้ และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของการ
คลอดได้ โดยเน้นการบริหารร่างกายแก่ผู้ป่วย ผ่าน
รูปแบบและวิธีการสอน การให้ความรู้ ตลอดจนมี
การจัดกระดูกรักษา ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพของร่างกาย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด ควรนำ�
ศาสตร์มณีเวชไปประยุกต์ใช้ในการดูแลเพือ่ ลดอาการ
ปวดของผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ
2. โรงพยาบาลควรพัฒนาการดูแลรักษาด้วย
ศาสตร์มณีเวชสำ�หรับผูป้ ว่ ยโดยส่งเสริมให้มเี ผยแพร่
ความรู้ การสอน สาธิต และใช้สื่อในการสอนที่เกี่ยว
กับการดูแลรักษาด้วยศาสตร์มณีเวชในผู้ป่วยอย่าง
เป็นแนวทางเดียวกัน

712 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวชที่วัดผลลัพธ์เกี่ยวกับ
การใช้รูปแบบหรือโปรแกรมใช้ศาสตร์มณีเวช เพื่อ
ที่จะได้หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถนำ�ผลที่ได้ไป
วิเคราะห์ผลต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยศาสตร์มณีเวชในประเทศไทย เพือ่ ให้ได้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
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