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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยกับการใช้ยาสหัสธาราในการรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอ โดยคัดเลือกอาสาสมัครชายหญิง อายุ 16 – 64 ปี มีอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอ ที่มา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท จ้านวน 76 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น
สองกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 รักษาด้วยการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา ได้รับการนวดไทยในวันที่ 1, 3
และ 7 ครังละ 45 นาที ร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา ขนาดรับประทาน 500 มิลลิกรัม รับประทานครังละ 1 แคปซูล วันละ
3 ครังก่อนอาหาร ติดต่อกัน 7 วัน กลุ่มที่ 2 รักษาด้วยการใช้ เฉพาะยาสหัสธารา ขนาดรับประทาน 500 มิลลิกรัม
รับประทานครังละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครังก่อนอาหาร ติดต่อกัน 7 วัน ประเมินผลระดับอาการปวดก่อนและหลังการ
รักษาด้วยแบบประเมินระดับความเจ็บปวด ผลการศึกษา กลุ่มที่ได้รับการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหัสธาราในวันแรก
พบว่า ระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.01) แต่กลุ่มที่ได้รับเฉพาะยาสหัสธาราในวันที่ 2 จึงมี
ระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.01) เมื่อท้าการ รักษาครบ 7 วัน ทัง 2 กลุ่ม มีระดับ

ความปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.01) เช่นกัน
คาสาคัญ: การนวด, สหัสธารา, กล้ามเนือบ่า
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Abstract
The aim of this study is to determine the effectiveness of Thai Massage combined with
Sahasthara durg used for treatment of shoulder or neck muscle pain. Seventy six subjects were
selectively recruited from patients with shoulder or neck muscle pain at LuangPu Fab Subhattho
SakonNakhon Thai Traditional Hospital with ages between 16-64 years old. These subjects were divided
into two groups including: Group 1; Receive Thai massage the day 1, 3, and 7 time of 45 minutes per
session combined with medication of one capsule of Sahasatara drug (500 mg) three times per day
before a meal for 7 days; Group 2; Receive only one capsule of Sahasatara drug three times per day
before a meal for 7 days. Visual analog scale was used to determine the level of pain before and after
intervention. The result showed the significant reduction of muscle pain in group 1 who received Thai
Massage combined with Sahasthara drug in the first day (p < 0.01). However, in group 2 it indicated a
significant decrease of muscle pain on the second day of medication (p < 0 . 0 1 ) . After 7 days of
treatment, both groups had significantly reduced the pain scores with statistically significance (p <0.01).
Keywords: Massage, Sahasthars, Muscle pain shoulder
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บทนา
จากการประมวลผลฐานข้อมูลจ้าแนกเป็น 21 กลุ่มโรค ของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส้านักงานกระ
ทรวงสาธารณสุขไม่รวมกรุงเทพมหานคร จ้านวนผู้ป่วยนอกโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนือ กระดูก ข้อ และเนือเยื่อเกี่ยวพัน
จัดอยู่ใน 5 ล้าดับแรกของการป่วย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึนระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 อัตราการป่วยต่อประชากร 1,000
คน เท่ากับ 237.92, 264.16, 290.73, 311.12, 333.39, 354.91 และ 351.661,2 ซึ่งพบมากในกลุ่ มนักเรียน นักศึกษา
รับจ้าง ค้าขาย และข้าราชการ 3 มีปัจจัยกระตุ้นจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความเครียด ความ
วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า4 รวมถึงท่าทางที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ท่านั่ง ท่ายืน การใช้เก้าอีไม่เหมาะสมกับการท้างาน การใส่
รองเท้าส้นสูง การท้างานในท่าเดิมเป็นเวลานาน ท้าให้มีอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอ ในปัจจุบันมีการรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนือบ่าหรือ ต้นคอ โดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา การรักษาด้วยการใช้ยา เช่น ยาแก้ปวดอะมิทรปไทลิน และยาก
ลุ่มที่ลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียสรอยด์ แต่การใช้ยาดังกล่าวเกินขนาดจะท้าให้มีอาการปวดบ่อยขึน ประสิทธิผลของยา
ที่ใช้ในการรักษาก็จะลดลง5 ส่วนการรักษาโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ การผ่าตัด การท้ากายภาพบ้าบัด การออกก้าลังกาย ฤาษีดัด
ตน6 และการนวดไทย3
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาลส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน และได้รับการผสมผสานเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งศาสตร์การแพทย์
แผนไทยเป็นวิถีของการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาอย่างยาวนาน
โดยการใช้ สมุ นไพรทั งในรูป แบบของอาหาร การนวดไทย การอบ การประคบ และยาสมุ นไพร มีร ายงานผลของ
โรงพยาบาลที่ให้บริการกับผู้ป่วยในที่มีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยร่วมด้วย จ้านวน 11 โรงพยาบาล ยังพบการ
รักษากลุ่มอาการปวดบ่า ปวดต้นคอ ปวดศีรษะ7 โดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึน8 จากยาสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ พบว่า ยาสหัสธาราเป็นต้ารับยาที่มีส่วนประกอบของ
สมุนไพร 21 ชนิด มีสรรพคุณ ขับลมในเส้น แก้ลมกองหยาบ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ ปวดข้อลดอาการเกร็งมือ ชา
เท้า9,10 และมีการศึกษาทางคลินิก พบว่า ยาสหัสธารา สามารถลดอาการปวดกล้ามเนือได้ไม่แตกต่างกับยาไดโคฟีแนค11
การนวดไทยมีการน้ามาประยุกต์ในการบรรเทาอาการปวดบ่าหรือต้นคอ ซึ่งการนวดมีผลต่อการเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดท้าให้ร่างกายซ่อมแซมตนเองได้ และการนวดจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน จึงมีผลต่อการลด
ปวดในโรคกล้ามเนืออักเสบและโรคปวดเรือรังได้ 12, 13 มีการศึกษาผลของการนวดไทยในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะแบบ
เรือรังได้ พบว่า สามารถลดอาการปวดเพิ่มความทนต่อแรงของจุดกดเจ็บ และเพิ่มการเคลื่อนไหวของคอ ท้ายทอยได้
เพิ่มขึน3 ดังนันจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการรักษาด้วยนวดไทยแบบราชส้านักร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา เปรียบเทียบ
กับการรักษาโดยการใช้ยาสหัสธาราอย่างเดียว ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนือกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอที่ได้รับการวินิจฉัย
การแพทย์แผนไทยว่าเป็นโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 5 หลัง เพื่อใช้เป็นขอมูลสนับสนุนในการวางแผนรักษาผู้ป่วยของ
แพทย์แผนไทย อันจะน้าไปสู การสงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชการแพทยแผนไทยในระบบสุขภาพอยางแพร
หลายตอไป

ระเบียบวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การวิจัยนีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental study) แบบ Sing-blinded randomized
controlled trial
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่
แฟ๊บ สุภัทโท ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria)
1. อายุระหว่าง 16-64 ปี
2. มี อ าการปวดกล้ า มบ่ า ต้ น คอ ปวดศี ร ษะ ปวดกระบอกตา ตาพร่ า มึ น งง มี อ าการปวดมากกว่ า
1 สัปดาห์
3. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 หลัง โดยแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาเวชกรรมไทย และสาขานวดไทย
4. อาการปวดกล้ามเนือบ่าตังแต่ระดับ 3 ขึนไป โดยแบบประเมินความเจ็บปวด (Visual Analog Scale; VAS)
5. หยุดการรักษาอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอ โดยการรับประทานยา การนวด ประคบสมุนไพร อบ
สมุนไพร ฝังเข็ม หรืออารักษาอื่นๆ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)
1. มีอาการหรือโรคอื่นร่วมด้วย เช่น ข้อไหล่อักเสบ โรคข้อกระดูกเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
2. เคลื่อนไหวล้าบากที่เกิดจากข้อผิดรูปหรือกระดูกหลังคด
3. โรคติดต่อต่างๆ เช่น วัณโรคระยะแพร่เชือ กลาก เกลือน หรือโรคผิวหนังในระยะที่อาจติดต่อสู่ผู้อื่ นได้โดย
การสัมผัส
4. ได้รับการผ่าตัดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น โรคกระดูกต้นคอเสื่อม ภาวะกระดูกทับเส้นประสาท
5. หญิงตังครรภ์หรือให้นมบุตร
6. ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาสหัสธารา

เกณฑ์การให้ออกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
1. ผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจที่จะเข้าร่วมในการศึกษาต่อไป
2. อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาสหัสธารา เช่น มีเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหาร และอาหารปวดท้องอย่างรุนแรง
3. อาสาสมัครรักษาด้วยวิธีอื่นนอกจากที่แพทย์แผนไทยสั่งในระหว่าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ฝังเข็ม ฉีดยา
4. อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือไม่มาตามนัดติดต่อกัน 2 ครัง
5. อาสาสมัครไม่รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโรค/อาการเจ็บป่วย ได้แก่ ลักษณะของการท้างาน ต้าแหน่งอาการเจ็บป่วย
ระยะเวลาที่มีอาการปวดกล้ามเนือ รูปแบบการรักษาอาการปวดกล้ามเนือ การแพ้ยา โรคประจ้าตัว การได้รับอุบัตเิ หตุ
บริเวณกล้ามเนือบ่า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประสิทธิผลของรูปแบบการรักษาที่อาสาสมัครได้รับ โดยให้การประเมินระดับความ
เจ็บปวด (VAS) คะแนน 1-10 ถ้าไม่มีอาการ (VAS = 0) และมีอาการปวดมากทีส่ ุด (VAS = 10)
2. ตรวจร่างกาย ได้แก่ ก้มหน้าคางชิดอก คล้าหาความตึงและกระดูกต้นคอ จุดเจ็บบริเวณบ่า, แหงนหน้ามอง
เพดาน, เอียงหูชิดไหล่ซ้าย-ขวา โดยตรวจก่อนและหลังนวด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
- การนวดราชส้านักรักษาโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 5 หลัง
- ยาสหัสธารา

วิธีการศึกษา
1. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ โดยอธิบายให้อาสาสมัครทราบเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมโครงการ ผู้ที่สนใจและยินยอมเข้าร่วมโครงการต้องเซ็นชื่อในแบบยินยอมก่อน
2. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค โดยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
3. สุ่มอาสาสมัครทังหมดจ้านวน 76 คน ด้วยวิธีจั บฉลากเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับการนวด
ร่วมกับยาสหัสธารา และกลุ่มที่ 2 ได้รับเฉพาะยาสหัสธารา จ้านวนกลุ่มละ 38 คนเท่ากัน โดยมีขันตอนการด้าเนินการ
ดังนี
กลุ่มที่ 1 ได้รับการนวดไทยร่วมกับยาสหัสธารา โดยท้าการนวดจ้านวน 3 ครัง คือ วันที่ 1, 3 และ 7 ของการ
รักษา ใช้เวลาในการนวดประมาณ 45 นาที มีวิธีการมีดังนี นวดพืนฐานบ่าข้างที่เป็นโดยใช้น้าหนัก 50 70 90 ปอนด์ โดย
นวดน้าหนัก 90 ปอนด์ ข้างที่เป็น 11 รอบ ส่วนข้างไม่เป็น 7 รอบ นวดสัญญาณ 4-5 หลัง เน้นสัญญาณ 5 ข้างละ 2 รอบ
นวดสัญญาณ 4 หัวไหล่ ข้างละ 1 รอบ และรับประทานยา แคปชูลสหัสธาราขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานครังละ 1
แคปชูลวันละ 3 ครังก่อนอาหาร รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
กลุ่มที่ 2 ได้รับเฉพาะยาสหัสธารา คือ รับประทานยาแคปชูลสหัสธาราขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานครังละ
1 แคปชูลวันละ 3 ครังก่อนอาหาร รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
อาสาสมัครทัง 2 กลุ่มจะได้รับค้าแนะน้าเหมือนกัน คือ การรับประทานยา การปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวัน เช่น
ไ ม่ ย ก ข อ ง ห นั ก ไ ม่ ท้ า ง า น ห นั ก นั่ ง ใ น ท่ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ส่ ร อ ง เ ท้ า ส้ น สู ง แ ล ะ
ท่าบริหาร เช่น ท่าเหยียดแขน ท่าดึงศอกแอนตัว ท่าพับแขนเหนือศีรษะ
4. การประเมินประสิทธิผลของอาสาสมัครทัง 2 กลุ่มได้รับสมุดบันทึกแบบประเมิน VAS เพื่อใช้วัดระดับความ
ปวด โดยประเมินครังแรกก่อนได้รับการรักษา และประเมินทุกวัน วันละ 2 ครัง คือ หลังตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอน
เป็นเวลา 7 วัน
5. อาสาสมัครติดตามผลการรักษาในวันที่ 3 และ 7 ของการรักษา ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน-ฐาน
(Standard Deviation) ข้อมูลระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการรักษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันวิเคราะห์ใช้
สถิติ Paired t-test ส่วนการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวดกล้ามเนือบ่าระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent
sample t-test โดยก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ p<0.01

ผลการวิจัย
จากอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจ้านวน 76 ราย แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม จ้านวนกลุ่มละ 38
ราย กลุ่มที่ได้รับการรักษาโดยการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหสัสธารา ออกจาการศึกษาจ้านวน 3 ราย เนื่องจากไม่มา
ติดตามผลในวันที่ 3 และ 4 ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรั กษาโดยใช้ยาสหสัสธาราธารา ออกจากการศึกษาจ้านวน 3 ราย
เนื่องจาก 1 รายไม่รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 2 วัน และ 2 ราย ไม่มาติดตามผลในวันที่ 2 และ 7 จึงมี
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาจ้านวน 70 ราย กลุ่มละ 35 ราย ดังรูปที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร จ้านวน 70 ราย จ้าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการนวดราชส้านัก
ร่วมกับการใช้ยาสหสัสธาราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.4 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมัชฉิมวัย คือ 16-32 ปี ร้อยละ
94.3 อาชีพนักศึกษาร้อยละ 94.3 กลุ่มที่ได้รับยาสหัสธาราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 34.3 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
มัชฉิมวัย คือ 16-32 ปี ร้อยละ 94.3 อาชีพนักศึกษาร้อยละ 91.4 โดยทัง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p > 0.01) ดังแสดงในตารางที่ 1
การประเมินประสิทธิผลของการรักษาโดยวัดระดับอาการปวดกล้ามเนือด้วย VAS พบว่า กลุ่มที่ได้รับการนวด
ไทยร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา ก่อนและหลังรับประทานยาในครัง 1 มีระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาสหัสธาราก่อนและหลังรับประทานยาในครัง 2 มีระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่
ทัง 2 กลุ่มก็มีระดับอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบหลังจากได้รับยาครบ 7 วัน กับก่อนได้รับ
ยา ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวดด้วย VAS ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการนวดราชส้านักร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา
และกลุ่มที่ได้รับยาเฉพาะสหัสธารา ก่อนการรักษาครังที่ 1 พบว่า ทัง 2 กลุ่ม มีระดับความปวดไม่แตกต่างกัน แต่หลัง
การรั กษาครั งที่ 1 จนถึ งหลั งการรัก ษาครังที่ 7 พบว่ า ทัง 2 กลุ่ ม มีร ะดั บ ความ ปวดลดลงแตกต่ า งกัน อย่ า งมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 3

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเข้าจ้านวน 76 ราย
กลุ่มที่ได้รับการนวดไทย
ร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา
จ้านวน 38 ราย
ออกจาการศึกษา
จ้านวน 3 ราย

กลุ่มที่ได้รับการใช้ยาสหัสธารา
จ้านวน 38 ราย
ออกจาการศึกษารักษา
จ้านวน 3 ราย

อาสาสมัครจ้านวน 35 ราย ให้
ความร่วมมือในการติดตาม

อาสาสมัครจ้านวน 35 ราย ให้
ความร่วมมือในการติดตาม

รูปที่ 1 แสดงจ้านวนกลุ่มอาสาสมัครที่ท้าการทดลอง

อภิปรายผล
การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้นคอ ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยจะได้รับ ยาคลาย
กล้ามเนือ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ หรือฉีดยา ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมักก่อให้เกิดอาการข้างเคียงตามมา
แต่ในทางการแพทย์แผนไทยก็มีโดยการนวดไทย การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาอาการดังกล่าว ยาสหัสธารารักษากลุ่ม
อาการทางกล้ามเนือและกระดูก เป็นต้ารับยาที่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสรรพคุณ ขับลมในเส้น แก้ลมกองหยาบ
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ ปวดข้อลดอาการเกร็งมือ ชาเท้า9,10 มีการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ยาสหัสธาราไม่
มีฤทธิ์กลายพันธุ์ต่อเชือ Salmonella typhimurium TA 98 และ TA100 (ถ้าเชือดั งกล่าวกลายพันธุ์จะเป็นสารก่ อ
มะเร็ง) และยาสหัสธาราอาจจะช่วยลดความเป็นพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีผลต่อการกลายพันธุ์ได้ 15 และมี
การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครที่มีอาการปวดกล้ามเนือ พบว่า ยาสหัสธาราสามารถลดอาการปวดกล้ามเนือได้ไม่
แตกต่างกับยา ไดโคฟีแนค11 ส่วนการนวดไทย พบว่า สามารถบรรเทาอาการปวดในการบ้าบัดกลุ่มอาการปวดศีรษะจาก
ความเครียดแบบเรือรังและไมเกรนได้3
จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ได้รับการนวดไทย
ร่วมกับการใช้ยาสหัสธารา และกลุ่มที่ได้รับเพียงยาสหัสธาราอย่างเดียวสามารถลดอาการปวดกล้ามเนือได้ทัง 2 กลุ่ม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุทธพงษ์ ศรีมงคล และคณะ 16 แต่กลุ่มที่ได้รับการนวดไทยร่ วมกับการใช้ยาสหัสธารามี
ระดับความปวดลดลงชัดเจนในการรักษาวันที่ 1 ส่วนกลุ่มที่ได้รับเพียงยาสหัสธาราความปวดลดลงชัดเจนในการรักษา
วันที่ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของสุภารัตน์ สุขโท และคณะ, ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ และคณะ ที่พบว่า หลังการนวด
ไทยสามารถลดระดับอาการปวดได้ทันที3, 17 เนื่องจากปริมาณการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึน ส่งผลให้การไหลของน้าเหลืองก็
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ดีขึนก็สารน้าสารอาหารที่อยู่ในเลือดไปสู่เนือเยื่อดีขึนและมีการขับสารหรือของเสียที่คั่งค้างได้ดีขึน เพราะในเลือดมี
ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวที่ท้าหน้าที่ย่อยสลายสิ่ งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย และยังมีไฟบรินและเกล็ดเลือด ซึ่ง
ช่วยซ่อมแซมเนือเยื่อที่อักเสบ และการนวดสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (endorphin) ส่งผลให้ระดับอาการ
ปวดลดลง12, 18 ชัดเจนกว่ากลุ่มที่ได้รับเพียงยาสหัสธารา แต่เมื่อรักษาครบ 7 วันสามารถลดอาการปวดกล้ามเนือบ่า ปวด
ต้นคอ ได้เช่นกันทัง 2 กลุ่ม

สรุปผล
จากการวิจัยครังนีสรุปได้ว่าการรักษาอาการปวดกล้ามเนือหรือต้นคอ ในวันที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการนวดไทย
ร่วมกับยาสหัสธาราสามรถลดระดับความปวดได้ชัดเจนกว่ากลุ่มที่ใช้เฉพาะยาสหัสธารา แต่เมื่อรักษาครบ 7 วัน สามารถ
ลดระดับอาการปวดได้เช่นกันทัง 2 กลุ่ม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของแพทย์แผนไทยในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 5 หลังต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากอาจารย์พิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์ อาจารย์ธนวรรธน์ เนื่องศรี สาขาการแพทย์
แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ที่ให้ค้าปรึกษา อาจารย์
วิวัฒน์ ศรีวิชา ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้าน
สถานที่ในการด้าเนินการวิจัยในครังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

การนวดไทยร่วมกับการใช้ ยาสหัสธารา (n=35)
ยาสหัสธารา (n=35)

p-value

18 (51.4%)
17 (48.6%)

17 (34.3%)
23 (65.7%)

1.52

33 (94.3%)
2 (5.7%)

33 (94.3%)
2 (5.7%)

1.00

33 (94.3%)
2 (5.7%)
p < 0.01

33 (94.3%)
2 (5.7%)

0.895

เพศ
ชาย
หญิง
อายุสมุฏฐาน*
มัชฉิมวัย (16-32ปี)
ปัจฉิมวัย (33 – 64 ปี)
อาชีพ
นักศึกษา
อื่นๆ
*
แบ่งช่วงอายุตามคัมภีร์เวชศึกษา14

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับอาการปวดกล้ามเนือบ่าหรือต้อคอ ก่อนและหลังได้รับการรักษา
กลุ่ม

วันที่

ค่ า เฉลี่ ย ก่ อ นการ ค่ า เฉลี่ ย หลั ง การ ค่าเฉลี่ยผลต่าง
p-value
รักษา
รักษา
1. การนวดราชส้านัก 1
5.37 ± 2.30
4.37 ± 1.50
1.00±1.41
0.000*
ร่วมกับการใช้ยาสหัส 2
4.11 ± 1.21
4.09 ± 1.04
0.03±0.51
0.744
ธารา
3
3.69 ± 1.21
3.57 ± 1.22
0.11±0.32
0.044
4
3.31 ± 1.21
3.09 ± 1.31
0.23±0.70
0.058
5
2.83 ± 1.07
2.60 ± 1.09
0.23±0.55
0.019
6
2.49 ± 1.17
2.37 ± 1.14
0.11±0.32
0.044
7
1.86 ± 1.17
1.57 ± 1.09
0.29±0.32
0.100
a
8
5.37 ± 2.03
1.57 ± 1.09
3.80±2.35
0.000*
2. การใช้ยาสหัส-ธารา 1
6.46 ± 1.60
6.43 ± 1.67
0.03 ± 0.17
0.324
2
6.14 ± 1.50
5.83 ± 1.54
0.31 ± 0.53
0.001*
3
5.43 ± 1.54
5.37 ± 1.37
0.06 ± 0.48
0.487
4
4.66 ± 1.21
4.49 ± 1.22
0.17 ± 0.45
0.032
5
4.14 ± 1.42
4.00 ± 1.55
0.14 ± 0.36
0.023
6
3.57 ± 1.56
3.31 ± 1.73
0.26 ± 0.61
0.018
7
3.00 ± 1.75
3.74 ± 1.95
0.26 ± 0.61
0.018
a
8
6.46 ± 1.60
2.74 ± 1.95
3.71 ± 2.36
0.000*
ทดสอบด้วย Paired t-test โดยเปรียบก่อนและหลังการรักษาในแต่ละครัง
*
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ p<0.01, aเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนการรักษาครังที่ 1 กับหลังการรักษา
วันที่ 7
1 = ก่อนและหลังการรักษาครังที่ 1, 2 = ก่อนและหลังการรักษาครังที่ 2, 3 = ก่อนและหลังการรักษาครังที่ 3, 4 = ก่อน
และหลังการรักษาครังที่ 4, 5 = ก่อนและหลังการรักษาครังที่ 5, 6 = ก่อนและหลังการรักษาครังที่ 6, 7 = ก่อนและหลัง
การรักษาครังที่ 7, a8 = ก่อนครังที่ 1และหลังการรักษาครังที่ 7
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับอาการปวดกลามเนือบาหรือตนคอ ของกลุ มที่ไดรับการนวดไทย รวมกับ
ยาสหัสธารา และกลุมที่ไดรับยาสหัสธารา
ระยะเวลา
กอนรับประทานยาวันที่ 1
หลังรับประทานยาวันที่ 1
กอนรับประทานยาวันที่ 2
หลังรับประทานยาวันที่ 2
กอนรับประทานยาวันที่ 3
หลังรับประทานยาวันที่ 3
กอนรับประทานยาวันที่ 4
หลังรับประทานยาวันที่ 4
กอนรับประทานยาวันที่ 5
หลังรับประทานยาวันที่ 5
กอนรับประทานยาวันที่ 6
หลังรับประทานยาวันที่ 6
กอนรับประทานยาวันที่ 7
หลังรับประทานยาวันที่ 7

การนวดไทยร่วมกับยาสหัส
ธารา
5.37 ± 2.30
4.37 ± 1.50
4.11 ± 1.21
4.09 ± 1.04
3.69 ± 1.21
3.57 ± 1.22
3.31 ± 1.21
3.09 ± 1.31
2.83 ± 1.07
2.60 ± 1.09
2.49 ± 1.17
2.37 ± 1.14
1.86 ± 1.17
1.57 ± 1.09

ทดสอบด้วย Independent sample t-test เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
p<0.01

การใช้ยาสหัสธารา

p-value

6.46 ± 1.60
6.43 ± 1.67
6.14 ± 1.50
5.58 ± 1.54
5.43 ± 1.54
5.37 ± 1.37
4.66 ± 1.21
4.49 ± 1.22
4.14 ± 1.42
4.00 ± 1.55
3.57 ± 1.56
3.31 ± 1.73
3.00 ± 1.75
3.74 ± 1.95

0.015
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.002*
0.009*
0.002*
0.003*

*

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
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