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ผลการรักษาของการนวดไทยตอองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด
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บทนํา: กลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังพืดเปนกลุม อาการปวดเรือ้ รังทีพ่ บไดบอ ย แมวา การนวดไทยถูกนํามา
ใชในการแพทยแบบองครวมและการแพทยทางเลือกเพื่อรักษาผูปวยกลุมอาการดังกลาวอยางตอเนื่อง แตหลักฐาน
เชิงประจักษดานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการนวดไทยตออาการปวด องศาการเคลื่อนไหวของคอ และความ
วิตกกังวลในผูปวยกลุมดังกลาวยังคงมีจํากัด
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินผลของการนวดไทยตออาการปวด องศาการเคลื่อนไหวของการกมคอ และ
ความวิตกกังวลในผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดบริเวณกลามเนื้อบา
วิธีการศึกษา: ผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดบริเวณกลามเนื้อบาจํานวน 48 คน ถูกสุมออกเปน
2 กลุม เพือ่ เขารับการรักษาดวยวิธกี ารนวดไทย หรือเขารับการรักษาดวยเครือ่ งใหการรักษาดวยคลืน่ สัน้ ชนิดหลอก (Sham
shortwave diathermy) โดยทั้ง 2 กลุมใชเวลาในการรักษา 30 นาที จํานวน 9 ครั้ง ภายใน 3 สัปดาห ตัวแปรที่ใชวัดคือ
องศาการเคลื่อนไหวของการกมคอ อาการปวด (แบบสอบถาม Short-form McGill Pain ฉบับภาษาไทย) และระดับ
ความวิตกกังวล (State Anxiety Inventory) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดวัดกอนการรักษาและ 1 วันหลังการรักษาครั้งสุดทาย
ผลการศึกษา: กลุม ทีไ่ ดรบั การนวดไทยมีคา องศาการเคลือ่ นไหวของการกมคอ อาการปวด และระดับความวิตก
กังวล ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่กลุมคลื่นสั้นชนิดหลอกมีคาดีขึ้นเฉพาะอาการปวด และระดับ
ความวิตกกังวล (p<0.05) นอกจากนี้ ยังพบวากลุมที่ไดรับการนวดไทยมีคาการเปลี่ยนแปลงของทุกตัวแปรเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้นมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมคลื่นสั้นชนิดหลอก (p< 0.05)
สรุปผลการศึกษา: การนวดไทยมีประสิทธิผลในการเพิม่ องศาการเคลือ่ นไหวของการกมคอ และลดอาการปวด
และระดับความวิตกกังวล ไดดกี วากลุม ทีไ่ ดรบั การรักษาดวยคลืน่ สัน้ ชนิดหลอกในผูป ว ยกลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังผืด
ของกลามเนื้อบา
คําสําคัญ: การนวดไทย, กลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืด
สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
* ผูรับผิดชอบบทความ
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Therapeutic Effects of Traditional Thai Massage on Cervical Range of
Motion, Pain and Anxiety in Patients With Upper Trapezius Myofascial
Pain Syndrome: An Assessor-Blind Randomized Controlled Trial
Vitsarut Buttagat1*, and Benjamaporn Hancharoenkul1
Abstract

Introduction: Myofascial pain syndrome (MPS) is one of the most common and painful
conditions in chronic musculoskeletal syndrome which affects the muscle and its surrounding fascia.
Although traditional Thai massage (TTM) has frequently been used as an alternative treatment for MPS,
there is not enough evidence to support the effects of TTM on these patients.
Purpose: To clarify the effect of TTM on cervical flexion, pain and anxiety in patients with
upper trapezius myofascial trigger points.
Method: Forty-eight patients were randomly assigned to receive a 30-minute session of either
TTM (a form of deep massage with brief sustained pressure on the muscles along with passive
stretching) or sham short wave diathermy (sham SWD) for 9 sessions over a period of 3 weeks. Thai
Short-form McGill Pain Questionnaire (Th-SFMPQ), State Anxiety Inventory (STAI) and cervical flexion
were measured before and 1 day after the treatment period.
Results: TTM group showed a significant improvement in all parameters after 3 weeks of the
treatments whereas, the sham SWD group showed a significant improvement only in the Th-SFMPQ and
STAI (p<0.05) (paired t-test). Moreover, the TTM group demonstrated more improvement than the sham
SWD group in all parameters at the end of the treatments (p<0.05) (ANCOVA).
Conclusions: TTM appears to be a useful method of reducing pain and anxiety and increasing
cervical flexion in this patient population.
Keywords: Thai massage, Myofascial pain syndrome
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บทนํา

กลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังผืด (Myofascial
pain syndrome) เปนกลุมอาการปวดเรื้อรังที่พบบอย
ในระบบกลามเนือ้ และกระดูก(1) จากการศึกษาทางระบาด
วิทยา พบวา ความชุกของกลุมอาการปวดกลามเนื้อและ
พังผืดในประเทศไทยมีคอ นขางสูง กลาวคือ พบผูป ว ยกลุม
อาการดังกลาวสูงถึงรอยละ 36 เมื่อประเมินในผูปวยที่มี
ปญหาทางระบบโครงรางและกลามเนือ้ จํานวน 431 ราย(2)
สาเหตุหลักของกลุมอาการดังกลาวมักจะเกิดจากการ
ใชงานกลามเนือ้ นัน้ ๆ มากจนเกินไปหรือทํางานโดยใชกลาม
เนื้อในลักษณะเดิมซํ้าๆ จนเกิดการบาดเจ็บ อักเสบหรือ
ฉีกขาดของกลามเนือ้ (muscle overload)(3) สําหรับพยาธิ
สรีรวิทยาของการเกิดกลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังผืด
พบวายังคงไมชัดเจน อยางไรก็ตาม Simons DG และ
คณะ(4) ไดเสนอสมมติฐาน (ทฤษฏี Energy crisis) ไววา
กลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดเปนผลมาจากการที่
ผูปวยเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อซํ้าๆ ทําใหมีการรั่ว
ของ Ca2+ ออกจาก Sarcoplasmic Reticulum จนเปน
สาเหตุทําให Actin จับกับ Myosin คงคางเปนเวลานาน
(Pathological Muscle Contraction) หลอดเลือดที่มา
เลี้ยงเสนใยกลามเนื้อบริเวณดังกลาวถูกบีบรัดตัว จนนํา
ไปสู  ก ารเกิ ด ภาวะขาดเลื อ ด (Ischemia) ทํ า ให มี ก าร
ขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จะมาเลี้ยงเสนใยกลาม
เนื้อที่บริเวณดังกลาว รวมทั้งมีการคั่งคางของ Metabolic
Waste Product ซึ่งเปนสารที่มีผลกระตุนตอ sensory
nerve ending ซึ่งนําความรูสึกปวด ปรากฏการณเชนนี้
ยังทําใหบริเวณดังกลาวขาดพลังงานในการคลาย Actin
จาก Myosin จึงทําใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
เปน Vicious Cycle(4-5)
กล า มเนื้ อ หลั ง ส ว นบน เป น กล า มเนื้ อ ที่ ถู ก
ออกแบบขึ้นเพื่อใชในการทรงทา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทรงทาของบา คอ และศีรษะ(6) ซึง่ มักถูกใชงานเปนประจํา
จึงสงผลใหมักพบกลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืด
ในกลุมกลามเนื้อดังกลาว(7) อาการเฉพาะทางคลินิกของ
กลุ  ม อาการปวดกล า มเนื้ อ และพั ง ผื ด ของกล า มเนื้ อ บ า
มักจะประกอบไปดวยอาการปวดตึงบริเวณกลามเนื้อบา
คลําพบจุดกดเจ็บไกบริเวณบาทัง้ สองขางหรือขางใดขางหนึง่

ที่ ทํ า ให เ กิ ด การปวดร า วไปบริ เ วณด า นหลั ง ของคอ
ขมับ เบาตา ไปจนถึงขากรรไกร และมีการจํากัดการ
เคลื่อนไหวของคอทุกทิศทาง โดยอาการปวดนั้นมักจะ
สัมพันธกบั ทาทางในการทํางาน เชนการทํางานคอมพิวเตอร(4)
นอกจากนี้ กลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดยังเปน
สาเหตุหนึ่งของภาวะวิตกกังวล(8) จากการศึกษาในผูที่มี
อาการปวดสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูท มี่ อี าการปวด
แบบเรือ้ รังพบวา อาการปวดและความวิตกกังวลของผูป ว ย
นัน้ มีความสัมพันธกนั อยางชัดเจน ดังนัน้ เมือ่ ผูป ว ยมีอาการ
ปวดเรื้อรัง ก็จะสงผลใหผูปวยมีภาวะวิตกกังวลตามมา(9)
การรักษากลุม อาการดังกลาวนีม้ ที งั้ การใชยา และ
ไมใชยา ซึ่งปจจุบันความนิยมของการรักษาดวยการไมใช
ยาและวิธกี ารรักษาแบบแพทยทางเลือกในผูป ว ยกลุม ตางๆ
พบวาไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายในไมกี่ป
ที่ผานมา ซึ่งการนวดไทยก็เปนวิธีการรักษาอยางหนึ่ง
ของการแพทยทางเลือกทีไ่ ดรบั ความนิยมมากในการนํามา
รักษาผูปวยที่มีภาวะปวดกลามเนื้อ(10)
การนวดไทย เป น การนวดแบบลึ ก โดยผู  น วด
จะตองใหแรงกดไปยังกลามเนือ้ รวมกับการยืดกลามเนือ้ (11)
ผูนวดมักใชนิ้วหัวแมมือ ฝามือ หรือขอศอกเปนตัวกลาง
ในการส ง แรงและควบคุ ม แรงที่ ก ดลงไปบนกล า มเนื้ อ
ตามทฤษฎีเสนประธานสิบของการนวดไทย สําหรับบริเวณ
หลั ง ส ว นบน เส น ประธานสิ บ จะพาดผ า นจุ ด และแนว
ของกลามเนื้อหลังสวนบน คอ สะบัก และบา(11) ดังนั้น
จึงทําใหการนวดไทยเปนวิธีที่มีความเหมาะสมหากรักษา
ในผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่กลามเนื้อบา จากการรายงาน
ของ วิชยั อึงพินจิ พงศ พบวาการนวดไทยสามารถชวยเพิม่
การไหลเวียนเลือดและนํา้ เหลืองในรางกาย กลามเนือ้ คลาย
ตัว ทําใหมีสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น และมีการ
ขับสารหรือของเสียที่คั่งคาง ลดการอักเสบหรือบวม และ
ลดอาการปวดได(12) นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายที่
กลาวมาขางตนแลว ยังพบวาการนวดไทยนั้นยังสงผลตอ
สภาวะทางจิตใจของผูปวยดวยเชนกัน เนื่องจากการนวด
ไทยถือเปนการรักษาแบบองครวมชนิดหนึ่ง ซึ่งผูนวด
จะตองใหการรักษาอยางใกลชิด ในขณะที่ผูนวดกําลังนวด
รั ก ษาผู  ป  ว ย ผู  น วดจะต อ งมี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู  ป  ว ยเพื่ อ
ประเมินแรงกดนวดใหเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย
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ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุทางออมที่ชวยใหการนวดไทย
สามารถลดความเครียดและปรับปรุงภาวะทางอารมณ
ของผูปวยใหดีขึ้นได(11) ดวยเหตุนี้จึงทําใหเปนที่นาสนใจ
ในการศึกษาผลของการนวดไทยดังกลาวตอภาวะทาง
อารมณ เชน ภาวะวิตกกังวลของผูปวย จากการทบทวน
วรรณกรรมถึงประโยชนของการการนวดไทย พบวายังมี
งานวิจัยที่มีความนาเชื่อถือสนับสนุนผลของการนวดไทย
ตออาการทางกายและอาการทางจิตใจในผูป ว ยกลุม อาการ
ปวดกลามเนื้อและพังผืดที่บริเวณบาไมมากนัก และยังพบ
อี ก ว า งานวิ จั ย ส ว นใหญ ที่ ศึ ก ษาผลของการนวดไทย
ตออาการปวดในผูป ว ยกลุม ตางๆ นัน้ มักจะประเมินอาการ
ปวดโดยใชแบบประเมินมิติเดียว เชน การประเมินอาการ
ปวดโดยใช visual analog scale จึงขาดรายละเอียด
ดานลักษณะความเจ็บปวด ดานจิตใจ อารมณที่สัมพันธ
กับอาการปวด(12) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจประเมินอาการ
ปวดโดยใช แ บบประเมิ น หลายมิ ติ เช น แบบประเมิ น
Short-form McGill Pain ซึง่ มีขอ ดีทปี่ ระเมินไดครอบคลุม
ทั้งดานลักษณะความเจ็บปวด ดานจิตใจอารมณ รวมทั้ง
ความรุนแรงของอาการปวดไดดว ย(12) และหากผลงานวิจยั
นี้ พ บว า การนวดไทยสามารถรั ก ษาได ผ ลดี ก็ จ ะช ว ยให
การนวดไทยเปนอีกทางเลือกหนึง่ ในการรักษาผูป ว ยในกลุม
ดังกลาว ทดแทนวิธีการรักษาแบบการใชยา ซึ่งเปนวิธีการ
รักษาทีม่ ภี าวะแทรกซอนคอนขางมาก ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาผลการรักษาของการนวดไทย ตอองศาการเคลือ่ นไหว
ของคอ อาการปวด และความวิตกกังวล ในผูป ว ยทีม่ ภี าวะ
ปวดหลั ง ส ว นบนอั น สื บ เนื่ อ งมาจากกลุ  ม อาการปวด
กลามเนื้อและพังผืด

อาสาสมัคร
ผูปวยเปนเพศชายหรือหญิงมีอายุอยูระหวาง
20 – 40 ป จํานวน 48 คน โดยเปนผูที่มีอาการปวดที่
กลามเนื้อบริเวณบาและหลังสวนบน (Upper back pain)
อั น เนื่ อ งมาจากกลุ  ม อาการปวดกล า มเนื้ อ และพั ง ผื ด
(Myofascial pain syndrome) เปนเวลาอยางนอย 12
สัปดาห (ระยะเรื้อรัง) และมีจุดกดเจ็บไก อยางนอย 1 จุด
ทีบ่ ริเวณกลามเนือ้ Upper trapezius muscle จุดกดเจ็บ
ไกดั ง กล า วต อ งมี จุ ด ไวต อ การรั บ ความรู  สึ ก (Focal
tenderness) และสามารถรับรูถึงอาการและตําแหนง
อาการปวดเองได (Spontaneous pain)(13) เกณฑการคัด
ออกคือ ผูที่มีภาวะการกดทับของเสนประสาทสวนคอ
(cervical radiculopathy) ผูที่มีภาวะการกดเบียดของ
ไขสันหลังสวนคอ (cervical myelopathy) และผูที่มี
ลักษณะตรงตามขอหามของการนวดไทย เชน มีไข ภาวะ
เนื้อเยื่ออักเสบระยะเฉียบพลัน มีโรคผิวหนังอันอาจติดตอ
ไดโดยการสัมผัส บริเวณที่มีบาดแผลเปด มึนเมา ขาดสติ
หรือหมดความรูสึก มีความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไมได
(uncontrolled hypertension) และมีภาวะลิ่มเลือด
อักเสบและอุดตันดวยลิ่มเลือด (Thrombophlebitis)
ผูป ว ยกลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังผืดดังกลาว
ถูกวินจิ ฉัยโดยนักกายภาพบําบัดทีม่ ปี ระสบการณทางคลินกิ
11 ป

วัสดุและวิธีการ
รูปแบบการวิจัยและสถานที่วิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม
และมีกลุม ควบคุม (Randomized control trial) โดยแบง
อาสาสมัครเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองที่ไดรับการรักษา
ด ว ยการนวดไทย และกลุ  ม ควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ การรั ก ษา
ดวยคลื่นสั้นแบบหลอก งานวิจัยนี้จะดําเนินการศึกษา
ที่หองปฏิบัติการกายภาพําบัด สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

การคํานวณกลุมตัวอยาง
การคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ความแตกตางของคาเฉลีย่ ของประชากร 2 กลุม ทีเ่ ปนอิสระ
ตอกัน โดยใชสูตร Analysis of covariance (ANCOVA)
(14)
เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาที่มีการสุม จึงทําให
คาการประเมินตัวแปรเริ่มตน (baseline assessments)
บางตัวแปรมีคาไมใกลเคียงกัน ดังนั้นการศึกษานี้จึงเลือก
ใชสถิติ ANCOVA เพื่อแกไขปญหาดังกลาวและใชคา
Short-form McGill Pain จากการศึกษานํารอง ที่ศึกษา
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การศึ ก ษานี้ ผ  า นการรั บ รองด า นจริ ย ธรรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง เลขที่ REH-57001
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เปรียบเทียบผลของการรักษาดวยการนวดไทย (10 คน)
และการรักษาดวยคลื่นสั้นชนิดหลอก (กลุมควบคุม) (10
คน) ในผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดของ
กลามเนื้อบา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมนวดไทย
และกลุม ควบคุมทีใ่ ชในการคํานวณ มีคา เทากับ 4.32 และ
8.93 ตามลําดับ ผลตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรระหวาง
สองกลุม ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ มีคา เทากับ 5.3 กําหนดคะแนน
ปกติมาตรฐานที่ตรงกับอํานาจการทดสอบ 80% และ
คะแนนปกติมาตรฐานที่ตรงกับระดับนัยสําคัญ 0.05 จาก
ผลการคํานวณพบวาตองใชอาสาสมัครทั้งสิ้น 48 คน
(รวมรอยละ 30 ของจํานวนผูปวยที่อาจขาดหายไปจาก
การทดลอง)
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูปวยที่ผานการคัดกรองไดรับการเซ็นใบยินยอม
เขารวมการวิจัยและถูกสุมเพื่อจัดกลุม โดยจะแบงผูปวย
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุม ทีไ่ ดรบั การนวดไทยและกลุม ทีไ่ ด
รับเครือ่ งใหการรักษาดวยคลืน่ สัน้ ชนิดหลอก (กลุม ควบคุม)
โดยอาสาสมัครทั้งสองกลุมไดรับการรักษาทั้งหมด 9 ครั้ง
แบงเปน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห สําหรับ
การประเมินตัวแปร ผูปวยทั้งสองกลุมไดรับการประเมิน
ตัวแปรทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ 1) ประเมินกอนเขารับการรักษา
(Baseline assessment) และ 2) ประเมินที่ 1 วันหลังการ
รักษาครั้งสุดทาย (Post-test ) จากนั้นขอมูลที่ไดถูกนํามา
วิเคราะหทางสถิติตอไป อยางไรก็ตาม ในระหวางที่ผูปวย
เขารวมงานวิจัยผูปวยสามารถทํากิจกรรม รับการรักษา
อื่นๆ หรือรับประทานยาที่จําเปนไดตามปกติ แตผูปวย
ตองจดบันทึกการรับประทานยา หรือรับการรักษาอื่นๆ
ทุกครั้งและสงขอมูลใหแกผูวิจัยทุกสัปดาห
การสุมรับวิธีการรักษา
หลังจากการประเมินตัวแปรตาง ๆเสร็จสิน้ ผูป ว ย
ไดรับการสุมเพื่อเขากลุม (กลุมนวดไทยหรือกลุมคลื่นสั้น
ชนิดหลอก) โดยใชวิธี block randomized allocation
ขนาดของ block คือ 2, 4 และ 6 ตามลําดับ เพื่อใหได

โอกาสที่ถูกสุมและมีจํานวนในแตละกลุมเทาเทียมกัน
กระบวนการสุมจะดําเนินการโดยผูชวยวิจัย (ซึ่งเปนผูที่
ไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการคั ด เข า ของอาสาสมั ค ร
กระบวนการใหสิ่งทดลอง และกระบวนการประเมินผล)
สลากจะถูกใสในซองที่มีลักษณะทึบแสงและมีการปกปด
เปนอยางดี
วิธีการรักษา
กลุมนวดไทย
อาสาสมัครไดรับการนวดไทย โดยหมอนวดไทย
เปนเวลา 30 นาที จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา
3 สัปดาห ทั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจํานวนครั้งหรือความถี่
ของการรักษาดังกลาวโดยอางอิงจากงานวิจัยที่มีลักษณะ
ใกลเคียง(15) รวมกับการพิจารณาจากผลการศึกษาของ
การศึกษานํารอง การนวดไทยทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ ใชวธิ ี
การนวดไทย ตามเทคนิคการนวดแบบราชสํานัก(16) ซึ่งมี
รายละเอียดแนวของการนวดพอสังเขปดังนี้ 1) คลําหา
จุดกดเจ็บไก และบริเวณที่กดเจ็บ 2) ผูนวดใชนิ้วหัวแมมือ
กดนวดตามแนวนวด (รูปที่ 1) ที่จําเพาะตอกลามเนื้อ
บริเวณบาและหลังสวนบน (Upper Trapezius muscle)
โดยแตละจุดใหแรงกดพอประมาณที่อาสาสมัครรูสึกปวด
เล็กนอย ผูน วดคางแรงกดไวประมาณ 3-5 วินาที แลวผอน
จากนั้นผูนวดจึงเคลื่อนจุดกดไปยังจุดตอไปตามแนวที่
กําหนด โดยแตละแนวผูนวดกดซํ้าประมาณ 3-5 รอบ
ซึ่งทําทั้ง 2 ขางของแนวกระดูกสันหลัง 3) การยืดดัด
ภายหลังการนวดกระทําไดโดยการยืดกลามเนื้อบาหรือ
กลามเนือ้ สวนบน (Upper trapezius muscle) ในทานอน
ผูนวดใชมือขางหนึ่งจับที่บริเวณขอไหลของผูปวย สวนมือ
อีกขางหนึ่งจับที่บริเวณศีรษะของผูปวย จากนั้นออกแรง
ยืดกลามเนือ้ หรือแยกศีรษะใหหา งจากขอไหลขา งทีต่ อ งการ
ยืด จนผูปวยรูสึกตึงที่กลามเนื้อดังกลาว คางไวประมาณ
5 วินาที ทําซํา้ 3 ครัง้ ซึง่ ทําทัง้ 2 ขางของแนวกระดูกสันหลัง

J Med Tech Phy Ther  Vol. 31 No. 1  January - April 2019

13

รูปที่ 1 แสดงแนวนวดไทยบริเวณบาและหลังสวนบน
กลุมคลื่นสั้นชนิดหลอก (กลุมควบคุม)
ผู  ป  ว ยได รั บ การรั ก ษาด ว ยคลื่ น สั้ น ชนิ ด หลอก
เปนเวลา 30 นาที จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา
ทั้งสิ้น 3 สัปดาห โดยมีการเปดเครื่องแตไมมีการปลอย
คลืน่ สัน้ ออกมา ผูป ว ยอยูใ นทานอนตะแคง โดยผูป ว ยไดรบั
การรักษาในสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูร อบตัวของผูป ว ย
(เสียง เตียง การแตงกาย หองรักษาในลักษณะเดียวกัน
และสิ่ ง แวดล อ มต า งๆ) เช น เดี ย วกั บ กลุ  ม นวดไทยทุ ก
ประการ และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย กลุมควบคุม
ไดรบั ความรูท เี่ กีย่ วของกับการออกกําลังกายและยืดเหยียด
กลามเนื้อบาเพื่อที่ผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเอง
ที่บานตอไป
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาสําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวย
1) ระดับของอาการปวด 2) องศาการเคลื่อนไหวของ
การกมคอ และ 3) ระดับความวิตกกังวล ซึ่งถูกประเมิน
โดยผูชวยวิจัย ที่ถูกปกปดไมทราบวาผูปวยอยูในกลุมใด
โดยลํ า ดั บ การประเมิ น ตั ว แปรดั ง กล า วจะเริ่ ม จากการ
ประเมินระดับของอาการปวดเปนลําดับแรก องศาการ
เคลื่ อ นไหวของการก ม คอเป น ลํ า ดั บ ที่ ส อง และระดั บ
ความวิตกกังวลเปนลําดับสุดทาย
สําหรับความเที่ยงของผูชวยวิจัยในการประเมิน
ระดับของอาการปวด องศาการเคลื่อนไหวของการกมคอ
และระดั บ ความวิ ต กกั ง วล พบว า มี ค  า อยู  ใ นเกณฑ สู ง
(ICC= 0.873 0.974 และ 0.970 ตามลําดับ)
14

ระดับของอาการปวด (แบบสอบถาม Short-form
McGill Pain ฉบับภาษาไทย): ตัวแปรหลัก
การประเมินระดับของอาการปวดในการศึกษานี้
จะใชแบบสอบถาม Short-form McGill Pain ฉบับภาษา
ไทย (สวนที่ 1) เพื่อประเมินคุณภาพและลักษณะของ
ความปวด โดยแบบสอบถาม Short-form McGill Pain
ฉบับภาษาไทย (สวนที่ 1) มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ไมรูสึก รูสึกนอย
ไมรบกวนชีวิตประจําวัน รูสึกรบกวนชีวิตประจําในระดับ
ปานกลาง และรูสึกมากจนทนไมได(12) โดยแบบสอบถาม
Short-form McGill Pain ฉบั บ ภาษาไทยมี ค ะแนน
อยูร ะหวาง 0-45 คะแนน คาคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ บงชีถ้ งึ ผูป ว ย
มีอาการปวดที่มากขึ้น(12)
การประเมินโดยใช แบบสอบถาม Short-form
McGill Pain ฉบับภาษาไทย พบวาเปนวิธีการที่มีความ
นาเชื่อถือสูง (r>0.8)(12) อีกทั้งยังความเที่ยงสูงเชนเดียวกัน
(ICC = 0.985)(17)
องศาการเคลือ่ นไหวของการกมคอ (Cervical flexion)
องศาการเคลื่อนไหวของคอในการศึกษานี้วัดใน
ทากมคอ (Cervical flexion) โดยใช universal goniometer
โดยในขณะวัด จุดหมุนของ goniometer อยู external
auditory meatus แขนหลักวางแนวขนานกับพื้น และ
แขนที่สามารถเคลื่อนที่ไดวางแนวของจมูก คาปกติของ
องศาการเคลื่ อ นไหวของการก ม คอ มี ค  า อยู  ร ะหว า ง
68-70(18)
การประเมินองศาการเคลื่อนไหวของการกมคอ
โดยใช universal goniometer พบวาเปนวิธีการที่มี
ความนาเชื่อถือสูงมาก (r>0.97)(19) อีกทั้งยังความเที่ยงสูง
เชนเดียวกัน (ICC = 0.83)(20)
ระดับความวิตกกังวล (State anxiety inventory)
แบบสอบถามความวิตกกังวล(21) ทีใ่ ชในการศึกษา
นี้ เ ป น การประเมิ น แบบตอบคํ า ถามด ว ยตนเอง (selfreport) ซึ่งมีคําถามทั้งหมด 20 ขอ ซึ่งถามเกี่ยวกับภาวะ
วิตกกังวลหรือความรูสึกของผูปวยในขณะนั้น ลักษณะ
ของคําถาม เชน “ฉันรูสึกสงบ” “ฉันรูสึกผอนคลาย” หรือ
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“ฉันรูสึกกังวลใจ” และลักษณะของตัวเลือกจะประกอบ
ไปดวย “ไมรสู กึ เลย” “รูส กึ เล็กนอย” “รูส กึ คอนขางมาก”
และ “รูสึกมากที่สุด” หากผูปวยไดคะแนนมาก หมายถึง
ผูปวยผูนั้นมีความเครียดหรือวิตกกังวล และหากผูปวย
ไดคะแนนนอย หมายถึง ผูปวยผูนั้นมีความผอนคลาย
การประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลโดยการใช
แบบสอบถามความวิตกกังวลฉบับนี้ พบวาเปนวิธีการ
ประเมินที่มีความนาเชื่อถือสูง (r=0.93)(22)
การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ พ รรณนานํ า มาใช ใ นการอธิ บ ายลั ก ษณะ
ของขอมูลทัง้ แบบตอเนือ่ ง (Continuous) และแบบแจงนับ
(Category) โดยที่ตัวแปรตอเนื่อง (เชน อายุ) และอธิบาย
โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนตัวแปร
ที่เปนแบบแจงนับ (เชน เพศ อาชีพ) อธิบายโดยการ
ใชจํานวนและคาสัดสวนที่เปนรอยละ
สถิติเชิงอนุมานนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
STATA Version 10 (StataCorp LP, 4905 Lakeway
Drive College Station, Texas 77845, USA) คาตัวแปร
ตาง ๆ นําเสนอในลักษณะของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน งานวิจยั นีท้ ดสอบการแจกแจงขอมูลของตัวแปร
ที่ศึกษาโดยใชสถิติ Shapiro-Wilk test พบวา ตัวแปร
ทั้งหมดมีการแจกแจงขอมูลแบบปกติ ดังนั้น การเปรียบ
เทียบผลการประเมินกอนการรักษา (Baseline) ระหวาง
สองกลุม จึงใชสถิติ independent t-test การเปรียบเทียบ
ภายในกลุมเดียวกันใชสถิติ paired t-test และเนื่องจาก
การศึกษานี้เปนการศึกษาที่มีการสุม จึงทําใหไมสามารถ
ระบุไดวา คาทีไ่ ดจากการประเมินตัวแปรเริม่ ตน (baseline
assessments) นั้นมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นการศึกษานี้
จึงเลือกใชสถิติ analysis of covariance (ANCOVA)
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยการกําหนดใหคาที่ประเมิน
ไดจากตัวแปรเริ่มตน (baseline assessments) เปน
ตัวแปรรวม (covariate variable) จากนั้นความแตกตาง
ของคาที่วัดไดจากตัวแปรนํามาเปรียบเทียบกันระหวาง
สองกลุ  ม และใช ป ระเมิ น ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย
โดยกําหนดชวงความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของผูป ว ยทีเ่ ขารวม
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ โดยข อ มู ล พื้ น ฐานดั ง กล า วพบว า มี
ความใกลเคียงกันระหวางสองกลุม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ตั ว แปรต า งๆ
กอนการรักษา (baseline) ระหวางสองกลุม พบวา ทัง้ สอง
กลุม มีคา ผลการประเมินองศาการเคลือ่ นไหวของการกมคอ
ก อ นการรั ก ษาแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p< 0.05) อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางดังกลาว
สําหรับระดับของอาการปวดและระดับความวิตกกังวล
(ตารางที่ 2) จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการใชสถิติ
ANCOVA ในการวิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุม
เปนวิธีการที่คอนขางเหมาะสม
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูปวยที่ไดรับการ
นวดไทยมีระดับอาการปวดและระดับความวิตกกังวลลดลง
และมีองศาการเคลื่อนไหวของการกมคอเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับอาสาสมัครที่ไดรับ
การรักษาดวยคลื่นสั้นชนิดหลอกพบวาระดับอาการปวด
และระดับความวิตกกังวลมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตองศาการเคลือ่ นไหวของคอพบวามีการเปลีย่ นแปลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไปในทางที่แยลง (p< 0.05)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งสองกลุ  ม โดยใช ส ถิ ติ
ANCOVA (ตารางที่ 3) พบวา ระดับอาการปวด และระดับ
ความวิตกกังวลมีคาตํ่ากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และองศาการเคลื่อนไหวของการ
กมคอในกลุมที่ไดรับการนวดไทยมีคาสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูปวยที่มีอาการปวดบริเวณบาและหลังสวนบน (Upper back pain) อันเนื่องมาจาก
กลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืด
×šĂöĎúóČĚîåćî

ÝĞćîüîĂćÿćÿöĆÙø
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางการประเมินกอนการรักษาและหลังการรักษาของกลุมนวดไทยและกลุมการ
รักษาดวยคลื่นสั้นชนิดหลอก (โดยใชสถิติ Paired t-test)
êĆüĒðø

ÖúčŠöîüéĒñîĕì÷
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม นวดไทยและกลุม ควบคุม กอนการรักษา (โดยใชสถิติ ANCOVA)


êĆüĒðø
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สรุปและวิจารณผลการศึกษา
จากการประเมินผลของการรักษาดวยการนวด
ไทยในผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดของหลัง
สวนบน พบวา การนวดไทยในการศึกษาครั้งนี้สามารถ
รักษาผูปวยที่มีอาการปวดกลามเนื้อและพังผืดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาไดจาก การลดลงของระดับ
ของอาการปวด การเพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหวของ
การกมคอคอ และลดลงของระดับความวิตกกังวล (ตาราง
ที่ 2) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ไดสอดคลองกับการศึกษา
ของ Chatchawan และคณะ ในป 2005(13) โดยพบวาการ
นวดไทยที่บริเวณกลามเนื้อหลังนั้น สามารถลดระดับ
อาการปวด และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของลําตัวไดใน
ผูปวยที่มีอาการปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากกลุมอาการ
ปวดกล า มเนื้ อ และพั ง ผื ด นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ Buttagat และคณะ ในป 2009(23) ซึง่ พบวา
ผลทันทีของการนวดไทยสามารถลดของระดับอาการปวด
และระดับความตึงตัวของกลามเนื้อ และมีการเพิ่มขึ้น
ของระดั บ กั้ น อาการปวด ได ใ นผู  ป  ว ยกลุ  ม อาการปวด
กลามเนื้อและพังผืดบริเวณหลัง อยางไรก็ตาม การศึกษา
ทั้งสองการศึกษาขางตนมีความแตกตางจากการศึกษานี้
หลายประการ เชน เครือ่ งมือสําหรับวัดอาการปวด โดยการ
ศึกษาของ Chatchawan และคณะ ในป 2005(13) และการ
ศึกษาของ Buttagat และคณะ ในป 2009(23) ไดใช visual
analog scale เปนเครื่องมือประเมิน แตในการศึกษานี้
ใช แบบสอบถาม Short-form McGill Pain เปนเครือ่ งมือ

ประเมินอาการปวด ซึ่งมีจุดเดนคือประเมินไดครอบคลุม
ทั้งดานลักษณะความเจ็บปวด ดานจิตใจอารมณ รวมทั้ง
ความดานรุนแรงของอาการปวดได(12) ในขณะที่ visual
analog scale จะใหขอมูลระดับความรุนแรงของอาการ
ปวดเพียงดานเดียว ซึง่ แสดงใหเห็นวาการนวดไทยไมเพียง
แตลดระดับความรุนแรงของอาการปวด แตยังยืนยันผล
ของการลดอาการปวดที่สัมพันธกับภาวะทางดานจิตใจ
และอารมณผูปวยดวยเชนกัน
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบระหวาง
การนวดไทยกับการรักษาดวยคลื่นสั้นชนิดหลอก ซึ่งผลที่
พบคือ ระดับอาการปวดและระดับความวิตกกังวลในกลุม
นวดไทยมีคา ลดลง และองศาการเคลือ่ นไหวของคอในกลุม
นวดไทยมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมคลื่นสั้นชนิด
หลอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการ
รักษาดวยการนวดไทยนั้นดีกวาการรักษาดวยคลื่นสั้น
ชนิดหลอกในผูปวยที่มีอาการปวดกลามเนื้อบริเวณหลัง
สวนบนอันเนือ่ งมาจากกลุม อาการปวดกลามเนือ้ และพังผืด
อยางไรก็ตาม ถึงแมวากลุมนวดไทยจะสามารถลดอาการ
ปวดและความวิตกกังวล และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
ของคอไดดีกวากลุมคลื่นสั้นชนิดหลอก แตเมื่อพิจารณา
ผลการประเมินดังกลาวในกลุมคลื่นสั้นชนิดหลอก ยังพบ
วาการรักษาดวยคลืน่ สัน้ ชนิดหลอกสามารถลดระดับอาการ
ปวดและความวิตกกังวลไดเชนกัน ซึ่งอาจเปนผลมาจาก
ปรากฏการณ ก ารรั ก ษาหลอก (placebo effect) (24)
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ดวยเหตุนี้จึงแสดงใหเห็นวาผลการรักษาที่ดีกวาของการ
นวดไทยเปนผลการรักษาทีไ่ ดรบั จากการนวดไทยรวมดวย
จริ ง ไม ใ ช ผ ลที่ เ กิ ด จากปรากฏการณ ก ารรั ก ษาหลอก
เพียงอยางเดียว
แมวาการพิสูจนถึงกลไกที่แทจริงในการลดปวด
ของการนวดไทยมีความยาก แตทฤษฏีที่นิยมนํามาใช
อธิบายคือ ทฤษฏีควบคุมประตู (gate control theory)
กลาวคือ แรงกระทําจากการนวดไทยมีผลไปกระตุน เสนใย
ประสาทขนาดใหญ (Aβ fibers) ซึ่งนํากระแสประสาทเร็ว
กวาเสนใยประสาทขนาดเล็ก (C fiber) ทําใหเกิดยับยั้ง
การนํ า กระแสประสาทความเจ็ บ ปวดที่ sunstantia
gelatinosa ในไขสันหลัง ทําใหอาการปวดของผูป ว ยลดลง
(25)
อีกทัง้ จากการรายงานกอนหนานี้ (10),(26) พบวา การนวด
ไทยนั้ น ยั ง มี ผ ลช ว ยให ก ารไหลเวี ย นเลื อ ดที่ ไ ปเลี้ ย ง
กลามเนือ้ ทีม่ พี ยาธิสภาพเพิม่ มากขึน้ ทําใหสารทีก่ อ ใหเกิด
อาการปวด (substance P, H+ and lactic ac substance
P, H+ and lactic acid) ในบริเวณจุดกดเจ็บไกลดลง
จึงสามารถลดปวดไดเชนกัน
นอกจากนีส้ าเหตุทอี่ าการปวดลดลงและองศาการ
เคลื่อนไหวขอคอเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนไปไดวาการนวดไทย
อาจทํ า ให เ กิ ด การยื ด ยาวของ contraction knot
(sarcomeres ที่หดรั้ง) ภายในจุดกดเจ็บไก แรงกระทํา
สงผลเชิงกลในการเพิ่มความยืดหยุนแกจุดกดเจ็บไกและ
เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งเปนการตัดวงจรตามทฤษฏี
Energy crisis(4) ที่กลาวมาแลวขางตนดังนั้น จึงทําให
sarcomeres กลับเขาสูความยาวปกติและสงผลทําให
ระดับกั้นของตัวรับความเจ็บปวดภายในกลามเนื้อสูงขึ้นสู
ภาวะปกติ ผลคือ ลดปวด และสงผลทําใหการเคลื่อนไหว
คอดีขึ้น(27) อยางไรก็ตาม การวัดองศาการเคลื่อนไหวของ
คอในการศึกษาครัง้ นี้ วัดเพียงองศาการเคลือ่ นไหวของการ
ก ม คอเพี ย งทิ ศ ทางเดี ย ว ซึ่ ง การวั ด เพี ย งทิ ศ ทางเดี ย ว
ดังกลาวสืบเนือ่ งมาจากการศึกษานํารอง โดยจากการศึกษา
นํารองผูปวยที่เขารวมการศึกษาสวนใหญใหขอเสนอแนะ
วาการวัดองศาการเคลือ่ นไหวทุกทิศทางมักสงผลใหบา และ
คอมีอาการปวดหรือเกิดความไมสบายเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูว จิ ยั
จึ ง เลื อ กองศาการก ม คอเป น ตั ว แทนเพี ย งทิ ศ ทางเดี ย ว
เนื่ อ งจากองศาการเคลื่ อ นไหวของการก ม คอสามารถ
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ประเมินในผูปวยทุกรายเชนเดียวกันไดไมวาจะมีอาการ
ปวดขางซายหรือขวา
จากผลของการศึกษาพบวามีกลุม ทีไ่ ดรบั การนวด
ไทยมีการลดลงของภาวะความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติซึ่งคาดวาการลดลงของภาวะความวิตกกังวลนั้น
เกิดจากเมือ่ ผูเ ขารวมไดรบั การรักษาแลวทําใหมอี าการปวด
ลดลง เมื่ออาการปวดลดลงจะสงผลใหระดับความวิตก
กั ง วลต อ อาการปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด การลดลงตามมา
ซึ่งอาจเปนไปไดวาการที่ผูปวยไดรับการรักษาจะสงผลให
สัญญาณทีผ่ ดิ ปกติจาก amygdala ลดลง ทําให excitatory
และ inhibitory mechanisms เกิดความสมดุลและนําไป
สูการลดลงของอาการปวดและความวิตกกังวลในที่สุด(28)
นอกจากนี้การลดลงของภาวะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนั้น
อาจเปนผลมาจากการที่ผูเขารวมการศึกษาไดเขามารับ
การรักษาและไดรับการพูดคุยดูแลจากผูทําการวิจัย ทําให
คลายความวิตกกังวลลงได ซึ่งกลไกตางๆ เหลานี้อาจเปน
กลไกที่ทําใหกลุมควบคุมมีอาการปวดและความวิตกกังวล
ไดเชนเดียวกัน
การศึกษานีพ้ บวามีขอ จํากัด ดังนี้ 1) การศึกษาใน
ครั้งนี้ยังขาดการศึกษาผลการรักษาระยะยาว ที่แสดงให
เห็ น ถึ ง ผลคงค า งของการรั ก ษา ดั ง นั้ น ในอนาคตควร
ประเมินผลระยะยาวของการนวดไทยในผูป ว ยกลุม ดังกลาว
ดวย 2) องศาการเคลื่อนไหวของการกมคอโดยเฉลี่ยของ
ผูปวยในกลุมควบคุมพบวาอยูในเกณฑปกติ ซึ่งอาจสงผล
ใหผลการรักษาไมสะทอนความเปนจริง เนื่องจากองศา
การกมคอของผูปวยอาจอยูตําแหนงเพดานบนของขีด
ความสามารถในการกมคอ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งถัดไป
ควรกําหนดองศาการเคลื่อนไหวของการกมคอในเกณฑ
การคัดเขา เพื่อชวยใหผลการรักษาที่พบเปนผลที่สะทอน
ความเปนจริงมากที่สุด
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา การนวดไทย
เปนเวลา 30 นาที จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห รวมทั้งสิ้น
3 สัปดาหทบี่ ริเวณกลามเนือ้ หลังสวนบนชวยใหเกิดการลด
ลงของอาการปวด การเพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหว
ของการกมคอ และชวยใหเกิดการลดลงของความวิตก
กังวล และชวยใหเกิดในผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อ
และพังผืดของกลามเนื้อบาได
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