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“งานประชุมวชิาการโรงพยาบาลระยองประจําปี 2562 ” 

วนัที ่ 6-7 กนัยายน  2561 

1. ช่ือผลงาน : กรณีศึกษา ผลการนวดไทยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั (Myofascial pain syndrome)  

2. คาํสําคญั : การนวดไทยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั (Myofascial pain syndrome)  

3. สรุปผลงานโดยย่อ:  การนวดไทยเป็นอีกหน่ึงวธีิการรักษาตามศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย ใชใ้นการบาํบดัอาการ

ปวดกลา้มเน้ือและความเครียดไดดี้ ทั้งช่วยลดการใชย้าในกลุ่มยาแกป้วดและคลายกลา้มเน้ือในแผนปัจจุบนั จาก

สถิติผูป่้วยท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือและกระดูกท่ีมารับบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลระยอง ในปี 

พ.ศ. 2557-2559 จาํนวน 1,654 ราย, จาํนวน 1,905 ราย และจาํนวน 1,917 รายตามลาํดบั พบวา่กลุ่มโรคและอาการ

ท่ีมารับบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยมากท่ีสุด คือ ปวดคอ บ่า ไหล่ คิดเป็นร้อยละ  50 ของผูม้ารับบริการทั้งหมด 

จึงเป็นท่ีมาของความสนใจในการทาํกรณีศึกษาผลการนวดไทยสาํนกักบัโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั 

(Myofascial pain syndrome) โดยการวางแผนการรักษาดว้ย การนวดไทยและ ประคบสมุนไพร ต่อเน่ือง จาํนวน 

3 คร้ัง สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง  โดยวดัระดบัความปวด Visual Analong Scale (VAS) (ก่อนรักษา vas = 6  หลงัรักษา 

vas = 1) การเคล่ือนไหวของคอ แบบ Active ROM, Flexion/Extension of neck  (ก่อนรักษา =  40° / 0° / 45°   

หลงัรักษา = 50° / 0° / 60°), Lateral Flexion of neck  (ก่อนรักษา  = 30° / 0° / 45°  หลงัรักษา = 45° / 0 °/ 45°, 

Internal / External rotation of  neck  (ก่อนรักษา = 60° / 0° / 50°   หลงัรักษา = 80° / 0° / 80° )ร่วมกบัการไดรั้บ

คาํแนะนาํ การบริหารร่างกายโดยการยดืกลา้มเน้ืออยา่งสมํ่าเสมอ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงาน 

ช่วยใหอ้าการปวดอาการปวดกลา้มเน้ือบริเวณบ่า หวัไหล่ และหลงั ลดลงมาก ทาํใหอ้งศาเคล่ือนไหวของคอดีข้ึน  

หากผูป่้วยปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะช่วยป้องกนัไม่ใหโ้รคเกิดซํ้า  ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆท่ีจะ

เกิดข้ึนได ้ทาํใหผู้ป่้วยดาํเนินชีวติประจาํวนัและทาํกิจกรรมในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

4. สมาชิกทมี : นางสาว มลธรี วเิศษษา แพทย์แผนไทยชํานาญการ  

 กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก  โรงพยาบาลระยอง  โทร 2180 

5. เคร่ืองช้ีวดั  :เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการรักษาหตัถบาํบดัโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั 

(Myofascial pain syndrome)ใหมี้คุณภาพมากข้ึน นาํมาปรับรูปแบบการนวดของผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย ของ

หน่วยงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกโรงพยาบาลระยอง   

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : : โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4,5 หลงั (Myofascial pain syndrome) เป็นกลุ่มอาการ

ปวด และ/หรือกลุ่มอาการของระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomicphenomenon)  พบได้บ่อยมากในกลุ่ม

ประชากรวยักลางคน หรือวยัทาํงาน พบมากในช่วงอาย ุ30-60 ปี สามารถเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ความเส่ือม

ของกระดูกคอ การประสบอุบติัเหตุ การใชง้านหนกั และอิริยาบถ เป็นตน้ สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดในสงัคม คือกลุ่ม

บุคคลท่ีทาํงานออฟฟิศ ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ หรือมีการนั่งอยูใ่นอิริยาบถเดิมซํ้ าๆนานเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการ

ทํางานแบบ over load ของมัดกล้ามเน้ือนั้ นๆ   จึงเป็นท่ีมาของการทํากรณีศึกษาผลการนวดไทยสํานัก                 
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กบัโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4,5 หลงั (Myofascial pain syndrome) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา 

ดูแลปัญหาสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจใหแ้ก่ผูป่้วย 

 

7. กจิกรรมการพฒันา : เก็บขอ้มูลเดือน กมุภาพนัธ์– เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

1. วางแผนการรักษาเน่ืองจากอาการปวดกลา้มเน้ือของผูป่้วยเกิดจากการใชง้านกลา้มเน้ือในอิริยาบถซํ้ าๆ สะสม

เป็นเวลาประมาณ 5 ปี จากอาชีพ โดยไม่ไดดู้แลตวัเองไม่วา่จะเป็นการออกกาํลงักาย การทาํท่าบริหารช่วยยดื

เหยยีดกลา้มเน้ือ จากปัญหาของกลา้มเน้ือท่ีหดเกร็งมาก 

2. รักษาต่อเน่ืองทั้งหมด 3 คร้ัง สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง โดยการรักษาใชสู้ตรการรักษาหตัถบาํบดัและประคบ

สมุนไพรพร้อมกบัใหค้าํแนะนาํ การบริหารร่างกาย โดยการยดืกลา้มเน้ือ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

การทาํงาน   

3. วดัระดบัความปวด Visual Analong Scale (VAS)ก่อนและหลงัการรักษา   และการเคล่ือนไหวของคอ           

แบบ Active ROM ก่อนและหลงัการรักษา   
 

8. การประเมนิผลการเปลีย่นแปลง : 

1. การรักษากรณีศึกษา โดยการนวดไทยและการประคบผูป่้วยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั 

(Myofascial pain syndrome) โดยการประเมินระดบัความปวด Visual Analong Scale (VAS) ก่อนและหลงั

การรักษา  โดยระดบัความเจ็บปวดก่อนการรักษา เท่ากบั 6 ระดบั และระดบัความเจบ็ปวดหลงัการรักษา

เท่ากบั 1 ระดบั ค่าความต่างของระดบัความเจบ็ปวดท่ีลดลงมีค่าเป็น  5 ระดบั 

a.  
 

2. การตรวจประเมินการเคล่ือนไหวของคอ โดยใชเ้คร่ืองมือ Goniometer ในการวดัแบบ Active ROM  

Flexion/Extension of neck ก่อนการรักษาผูป่้วยกม้หนา้ได ้ 40  องศา  เงยหนา้ได ้ 45  องศา  หลงัการรักษา 

กม้หนา้ได ้ 50  องศา  เงยหนา้ได ้ 60  องศา  , Lateral Flexion of neck ก่อนการรักษาผูป่้วยเอียงศีรษะไปชิด

ไหล่ซา้ยได ้ 30 องศา และเอียงศีรษะไปชิดไหล่ขวาได ้ 45 องศา  หลงัการรักษาผูป่้วยเอียงศีรษะไปชิดไหล่

ซา้ยได ้ 45 องศา และเอียงศีรษะไปชิดไหล่ขวาได ้ 45 องศา,  Internal / External rotation of  neck  ก่อนการ

รักษาหมุนคอเขา้ได ้ 60 องศา หมุนคอออกได ้ 50 องศา  หลงัการรักษา หมุนคอเขา้ได ้ 80 องศา หมุนคอ

ออกได ้ 80 องศา    
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3. ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํการบริหารร่างกาย การยดืกลา้มเน้ือ ในระหวา่งการทาํงาน ระหวา่งเวลาทาํงานใน

ทุกๆ 1 ชัว่โมงควรพกั 10-15 นาที พร้อมกบัใหแ้ผน่พบัการส่งเสริมสุขภาพผูป่้วยปวดกลา้มเน้ือจากการ

ทาํงาน เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถดูแลตวัเองได ้ 

 

9. บทเรียนทีไ่ด้รับ : 

1. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4,5 หลงั (Myofascial pain syndrome)ใหมี้คุณภาพ

มากข้ึน  

2. เป็นแนวทางในการปฏิบติังานสาํหรับแพทยแ์ผนไทย และผูท่ี้มาฝึกอบรมดูงาน ทาํใหส้ามารถใหก้ารรักษา

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3. ผูป่้วยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4, 5 หลงั (Myofascial pain syndrome) หายจากโรค ป้องการเกิดโรคซํ้ า 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงาน 
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