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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากลุ่ ม อาการปวดประจ าเดื อ น (โลหิ ต ปกติ โ ทษ) ตามคั ม ภี ร์
มหาโชตรัตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นการศึกษาแบบสารวจใน
รูปแบบของการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชั้นปีที่ 1-3 จานวน 204 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่า ง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้นามาพัฒนาปรับปรุงใหม่ให้มีข้อคาถามที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์มหาโชตรัต และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า
นักศึกษาที่มีโลหิตอันบังเกิดแต่หัวใจ จานวน 21 คน (ร้อยละ 10.24) โลหิตอันบังเกิดแต่ขั้วดี จานวน 13 คน (ร้อย
ละ 6.37) โลหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ จานวน 5 คน (ร้อยละ 2.45) โลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น จานวน 115 คน (ร้อย
ละ 56.37) โลหิตอันบังเกิดแต่กระดูก จานวน 50 คน (ร้อยละ 24.50)
จากการศึกษาข้อมูลแสดงการวัดระดับความปวดประจาเดือนในรอบ 3 เดือน ที่ผ่าน พบว่านักศึกษาที่มี
อาการปวดประจาเดือน ระดับ 5-6 (ปวดปานกลาง) จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 นักศึกษาที่มีประจาเดือน
ระดับ 3-4 (ปวดบ้าง) จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.28 นักศึกษาที่มีประจาเดือนระดับ 7-8 (ปวดมาก) จานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ตามลาดับ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านการแพทย์แผนไทย
ที่นาไปสู่งานวิจัยเชิงลึกต่อไปทาให้เกิดความเข้าใจในลักษณะกลุ่มอาการปวดประจาเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตาม
คัมภีร์มหาโชตรัตมากขึ้น
คาสาคัญ : ประจาเดือน, คัมภีรม์ หาโชตรัต, การแพทย์แผนไทย
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Abstract
This research aims to study on dysmenorrhea (Lohidpokatitod as per Mahachotarat
Scripture) among students in the Sakon Nakhon campus. The sample used in this research was
204 students of Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, which was the
first year to the three years. The data was collected between January - February, 2019 by using
questionnaire was improved and amended to confirm appropriate according to theory of Thai
Traditional Medicine in Mahachotarat Scripture. In ducation, the study was found that there was
21 students with the blood formed by heart (10.24%); 21 students with blood formed bile
(6.37%); 13 students with blood formed skin texture (2.45%); 5 students with blood formed
tendon (56.37%); 115 students with blood formed bone (24.50%); 50 students.
From the data showing the measurement of menstrual pain in the past 3 months. It was
found that 54 students with menstrual pain level 5-6 (moderate pain) accounted for 42.18
percent. There are 49 students who have menstruation level 3-4 (have some pain), accounting
for 38.28%. There are 17 students who have menstruation level 7-8 (severe pain), accounting for
13.28%, respectively. The results of this study can be used as basic information in Thai traditional
medicine which leads to in-depth research which leads to an understanding of the characteristics
of menstrual pain. Dysmenorrhea Among of (Lohidpokatitod) Mahachotarat’s Scripture according
to the more sacred scriptures.
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บทนา
อาการปวดประจาเดือน (Dysmemnorrhea) เป็นอาการที่พบบ่อยทางนรีเวชวิทยาประมาณครึ่งหนึ่งของ
สตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่ งอาการปวดประจาเดือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คืออาการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ
(Primary Dysmemnorrhea) และอาการปวดประจาเดือนชนิดทุติยภูมิ (Secondary) ส่วนใหญ่จะพบในประเภท
ปฐมภูมิ สามารถพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 71 ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ การปวดประจาเดือน โดยทั่วไปจะเป็นการ
ปวดบริเวณท้องน้อยหรือปวดหน่วงบริเวณอุ้งเชิงกราน เกิดขึ้นเนื่องจากผนังมดลูกมีการสร้างสารชนิดที่เรียกว่า
พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) หลั่งออกมามากขึ้น ทาให้มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกและเกิดการหดรัดตัว
ของมดลู ก ที่ รุ น แรงขึ้ น จึ งเป็ น สาเหตุ ของอาการปวดประจ าเดื อ น โดยอาจมี ก ลุ่ ม อาการอื่ นร่ ว มระหว่ า งการมี
ประจาเดือน อาการทางร่างกายที่พบได้บ่อย ได้แก่ คัดตึงเต้านม ปวดท้องน้อย คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวด
หลัง ปวดศีรษะ ท้องอืดท้องเสีย ส่ว นอาการด้านจิตใจที่พบบ่อย ได้แก่ หงุดหงิด ซึมเศร้า เก็บตัว ก้าวร้าว และ
อารมณ์แปรปรวน อาการที่พบมักเกิดขึ้นในช่วง 48-72 ชั่วโมง ของการมีรอบเดือน
การปวดประจาเดือนพบว่า เป็นสาเหตุสาคัญของการขาดเรียนโดยร้อยละ 10-21.1 ของสตรี ที่มีอาการ
ปวดประจาเดือนนี้จะมีอาการรุนแรงมากส่งผลให้ต้องขาดเรียน ซึ่งส่งผลให้ไม่อยากเข้าร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ความ
สนใจในการเรียนลดน้อยลง ทาให้ผลการเรียนลดต่าลง ในประเทศไทยพบว่ามีนักศึกษาขาดเรียนในระหว่างการมี
ประจาเดือนสูงถึงร้อยละ 18.2-21.1 ความสนใจในการเรียนลดลงร้อยละ 62.6 และมีผลการเรียนลดต่าลงร้อยละ
1.8 (1,2,3,4)
อาการปวดประจ าเดื อ นของสตรี วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ บ างกลุ่ ม ที่ มี อ าการต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ การมี
ประจาเดือน เช่น การปวดท้องน้อย ปวดหลัง ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย ซึ่งในทางการแพทย์แผนไทย เมื่อครบ
กาหนดเวลามาแล้วมีอาการอย่างไรก็จะมีอาการอย่างนั้นทุกเดือนจะเรียกอาการเหล่านี้ว่า “โลหิตปกติโทษ” แต่ถ้า
ถึงกาหนดเวลามีระดูมากลับมีอาการแปลงไปอย่างนั้นเรียกว่า “โลหิตทุจริตโทษ”(5) อาการปวดประจาเดือนอาจ
ส่งผลรุนแรงจนต้องพักงานหรือขาดเรียน การปวดประจาเดือนไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังมี
ผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจด้วย ดังนั้นในการทาการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาเรื่องกลุ่มอาการ
ปวดประจาเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัต ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์แผน
ไทยเพื่อนาไปสู่การวิจัยในเชิงลึกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาอาการปวดประจาเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระเบียบวิธีศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

55

56

Journal of Traditional Thai Medical Research
Vol.5 No.2 (July-December 2019)

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาเพศหญิงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกลนคร หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 416
คน จาก 18 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
วิศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิว เตอร์ สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ -พัฒนาซอฟท์แวร์ สาขาวิชาการ
จัดการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาแพทย์ แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและความงาม และสาขาวิชาการบริบาลและผู้สูงอายุ
การสุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยคานวณ
จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรนักศึกษาเพศหญิงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้สูตรของท่าโร ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 204 คน จาก 18 สาขาวิชา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
1) เมื่อได้ข้อมูลจานวนประชากรทั้งหมดของนักศึกษาเพศหญิงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
2) นามาจาแนกเป็นสัดส่วนจานวนนักศึกษาเพศหญิงในแต่ละสาขา ขั้นตอนนี้จะทราบจานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างว่าในแต่ละสาขานั้นจะมีจานวนเท่าไร เป็นการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)
3) การสุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพศหญิงในแต่ละสาขาทาการสุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) โดยเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงในแต่ล ะสาขาที่มีลักษณะที่กาหนดไว้ คือ
นักศึกษาเพศหญิงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
4) การแบ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจานวนของประชากรทั้งหมดของนักศึกษาเพศหญิงที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ปี
การศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 204 คน ซึ่งได้แบ่งเป็น 18 สาขาวิชา โดยการจาแนกเป็นอัตราส่วนของแต่ละ
สาขาวิชา และมีเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
1) นักศึกษาเพศหญิงที่มีรอบเดือนปกติ 28-35 วัน
2) สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3) ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการ
1) เป็นประจาเดือนแบบทุติยภูมิ
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2) มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท และอาการหน้ามืด
ใจสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งพัฒนามาจากวารุณี เพไร(6) และ
เบญจมาศ เดชราช (7) ผู้ศึกษาได้นามาพัฒนาปรับปรุงใหม่ให้มีข้อคาถามที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะกลุ่มอาการ
ปวดประจาเดือน (โลหิต ปกติโ ทษ) ตามคัมภีร์ม หาโชตรัต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบผสมที่มีทั้งแบบสอบถามทั่วไปและแบบสอบถามเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามประเภทเลือกตอบประกอบด้วย
แบบสอบถาม 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปวดประจาเดือน จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะอาการแสดงต่าง ๆ ของการมีประจาเดือน
(โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัต จานวน 18 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับความปวดประจาเดือนในรอบ 3 เดือนที่ผ่าน

หมายเหตุ
0 หมายถึง ไม่มีอาการปวด
1-2 (ปวดเล็กน้อย) หมายถึง มีอาการปวดเล็กน้อย ไม่มีความกังวล ไม่มีความรู้สึกทุกข์ทรมานแต่
อย่างใด
3-4 (ปวดบ้าง) หมายถึง มีอาการปวดเล็กน้อย แต่เริ่มรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการปวดพอสมควร มี
ความรู้สึกกังวลไม่มากนัก ยังมีความรู้สึกว่าสามารถทนได้
5-6 (ปวดปานกลาง) หมายถึง มีอาการปวดปานกลาง รู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการปวดพอสมควร มี
ความกังวลมากขึ้น พักผ่อนได้ไม่เพียงพอ เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่สามารถทนได้
7-8 (ปวดมาก) หมายถึง มีอาการปวดมากรู้สึกทุกข์ ทรมาน จากอาการปวดมาก ทาให้เกิดความ
กังวลมากและไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
9-10 (ปวดมากที่สดุ ) หมายถึง มีอาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถทนได้
โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบใช้ (Try out) กับ
นักเรียนโรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และหาความเที่ยง (Reliability) โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient) 0.84
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มประชากร
1) ผู้ศึกษาเข้าพบกลุ่มตัวอย่างชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการศึกษาทั้งนี้ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษา ตามความ
สมัครใจ
2) ผู้ศึกษาอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าในระหว่างเข้าร่วมการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการ
เข้าร่วมการศึกษาและสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้ศึกษาได้
และชี้แจงให้ทราบว่าจะไม่มีการระบุชื่อกลุ่มตัวอย่างลงในแบบสอบถาม คาตอบของกลุ่ มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็น
ความลับโดยจะใช้รหัสตัวเลขแทนชื่อจริงในการวิเคราะห์ข้อมูลการนาเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาจะนาเสนอใน
ภาพรวมและใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายหลังจากได้รับคาอธิบายแล้ว
หากกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ผู้ศึกษาขอให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลตามสูตรการคานวณ โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ โดยนาเสนอในรูปแบบ ค่าเฉลี่ยและร้อย
ละ ใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และระดับความเจ็บปวดของอาการปวดประจาเดือน

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล
กลุ่มอายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กาลังศึกษาชัน้ ปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

จานวน (คน)

(n=204)
ร้อยละ

75
128
1

36.80
62.70
0.50

200
4

98.0
2.00

120
84

58.80
41.20

57
80
67

27.90
39.20
32.80

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

ข้อมูล
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 1,500 บาท
1,500-3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
ภูมิลาเนา
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนสูง
ต่ากว่า 140
141-150
151-160
161-170
มากกว่า 171
น้าหนัก
41-50
51-60
61-70
71-80
มากกว่า 81
ค่าดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 18.5
18.63- 22.9
23.00-24.9
25.0-29.9
มากกว่า 30
มีประจาเดือนครั้งแรก
อายุ 10-12 ปี
อายุ 13-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

จานวน (คน)

ร้อยละ

197
7

96.60
3.40

44
34
78
48

21.60
16.70
38.20
23.50

2
202

1.00
99.00

24
104
76
0
0

11.80
51.60
37.30
0.00
0.00

91
89
15
4
5

44.60
43.60
7.40
2.0
2.50

40
135
14
10
5

19.60
66.20
6.90
4.90
2.50

70
112
22

34.30
54.90
10.80
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ข้อมูล
จานวนวันทีม่ ีประจาเดือน
น้อยกว่า 2 วัน
3-7 วัน
8-14 วัน
มากกว่า 14 วัน
ปริมาณประจาเดือน
เล็กน้อย
ปานกลาง
ระหว่างรอบประจาเดือน
น้อยกว่า 20 วัน
21-35 วัน
มากกว่า 36 วัน
ไม่สม่าเสมอ
ไม่แน่ใจ
อาการปวดประจาเดือน
มีอาการปวดประจาเดือน
ไม่มีอาการปวดประจาเดือน
เวลาที่เริ่มมีอาการร่วมขณะมีประจาเดือน
1-2 วันก่อนมีประจาเดือน
วันแรกขณะเริ่มมีประจาเดือน
2-3 วันหลังมีประจาเดือน
ปรึกษาแพทย์
ใช่
ไม่ใช่
รับประทานยา
ใช่
ไม่ใช่
ยาที่รับประทานได้คาแนะนาจาก
แพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
อาจารย์/ครู
มารดา
พี่สาว/น้องสาว/ญาติ

จานวน (คน)

ร้อยละ

8
196
0
0

3.90
96.10
0.00
0.00

135
69

66.20
33.80

22
95
8
60
19

10.80
46.60
3.90
29.40
9.30

128
76

62.70
37.30

66
56
6

30.00
25.50
2.70

32
96

15.70
47.10

73
55

35.80
27.00

20
5
38
14
11
3

9.80
2.50
18.60
6.90
5.40
1.50

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

ข้อมูล
เพื่อน
ตัดสินใจเอง
เวลาที่เริ่มรับประทายยา
ก่อนเริ่มมีอาการปวด
ขณะเริม่ มีอาการปวด
เมื่อมีอาการปวดรุนแรงมากจนทนไม่ไหว
ชื่อยาที่รับประทาน
ทราบชื่อยา
อื่น ๆ โปรดระบุ
ปริมาณยาที่รับประทาน
1-2 เม็ด
3-4 เม็ด
มากกว่า 5 เม็ด
การบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยา
นอนพัก
วางกระเป๋าน้าร้อน
เดิน
นวดหน้าท้อง
การทาสมาธิ
การกดจุด
การดื่มน้าสมุนไพร
การออกกาลังกายด้วยการปรับสมดุลโครงสร้างของ
ร่างกาย
อื่น ๆ
การรับประทานอาหารเสริม
ไม่เคย
เคย
ประเภทฮอร์โมนที่เคยใช้
ไม่เคย
เคย
ประสบการณ์ที่ได้รับอุบัติเหตุ
ไม่เคย
เคย

จานวน (คน)
9
28

ร้อยละ
4.40
13.70

29
68
31

14.20
33.30
15.20

95
33

46.60
16.20

126
2
0

61.80
1.00
0.00

46
59
4
7
1
6
4
0

22.50
28.90
2.00
3.40
0.50
2.90
2.00
0.00

1

0.05

125
3

61.30
1.50

122
6

59.80
2.90

143
61

70.10
29.90

61
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ข้อมูล
ประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์
ไม่เคย
เคย
ผลกระทบของอาการปวดประจาเดือนต่อการดาเนินชีวิต
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ

จานวน (คน)

ร้อยละ

199
5

97.50
2.50

100
104

49.00
51.00

ผลการศึกษาอาการปวดประจาเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า อาการปวดประจาเดือนตามลักษณะโลหิตปกติโทษ 5 ประการ
มีอาการต่าง ๆ ในคัมภีร์มหาโชตรัตตามตาราแพทย์แผนไทย ดังนั้นข้อคาถามเป็นอาการแสดงขณะมีอาการปวด
ประจาเดือนของโลหิตปกติโทษ 5 ประการ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โลหิตบังเกิดแต่หัวใจ
มีอาการโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย
จานวน 13 คน
นอนสะดุ้ง หลับไม่สนิท
จานวน 8 คน
รู้สึกไม่สบายตัว ระส่าระส่าย
จานวน 12 คน
ขอบตาเขียวคล้า
จานวน 5 คน
โลหิตบังเกิดแต่ขั้วดี
มีอาการไข้
จานวน 4 คน
มีอาการเซื่องซึม
จานวน 4 คน
มีอาการละเมอ
จานวน 2 คน
มีอาการกระวนกระวาย
จานวน 2 คน
โลหิตบังเกิดแต่ผิวเนื้อ
มีอาการร้อนตามผิวเนื้อ/ตัวร้อน/ปวดศีรษะ/ตาแดง จานวน 3 คน
มีผื่นแดงตามตัว
จานวน 3 คน
มีอาการบวม
จานวน 3 คน
โลหิตบังเกิดแต่เส้นเอ็น
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
จานวน 75 คน
ปวดหลัง
จานวน 74 คน
ปวดท้องน้อย
จานวน 73 คน
โลหิตบังเกิดแต่กระดูก
ขี้เกียจ
จานวน 31 คน
มีอาการเดี่ยวร้อน เดี่ยวหนาว
จานวน 25 คน
ปวดบั้นเอวร้าวลงสะโพก
จานวน 32 คน
ปวดเมื่อยตามข้อต่อๆ และกระดูก
จานวน 28 คน

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

จากนั้นรวมคะแนนของแต่ละกลุ่มอาการแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย หากกลุ่มอาการใดมีค่า เฉลี่ยสูงที่สุด ให้จัด
อยู่ในกลุ่มตามลักษณะอาการของโลหิตปกติโทษกลุ่มนั้น
หากเกิดกรณีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 กลุ่ม อาจเกิดขึ้นได้ตามหลักการแพทย์แผนไทย ถ้าเกิดกรณีนี้ให้
ถือว่าแบบสอบถามชุดดังกล่าวใช้ไม่ได้และให้ทาการนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างทาใหม่โดยใช้การสุ่มแบบ
บังเอิญเช่นเดิม
จากการศึกษาข้อมูลที่แสดงอาการต่าง ๆ ของการมีประจาเดือนตามคัมภีร์มหาโชตรัตของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกเอาอาการปวดประจาเดือนทั้งหมด 18 อาการที่ระบุไว้ในคัมภีร์มหาโชตรัตโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจานวนคนที่มีอาการต่าง ๆ ของการมีประจาเดือนตามคัมภีร์มหาโชตรัต
โลหิตปกติโทษอันบังเกิดแต่
รวม
หัวใจ
ขั้วดี ผิวเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก
ลักษณะอาการ
จานวน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(คน)
(คน)
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
1. มีอาการโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย
13
3
3
82
30
131
2. นอนสะดุ้ง หลับไม่สนิท
8
1
2
39
15
65
3. รู้สึกไม่สบายตัว ระส่าระส่าย
12
3
3
65
24
107
4. ขอบตาเขียวคล้า
5
1
2
8
6
22
5. มีอาการไข้
5
4
3
49
19
80
6. มีอาการเซื่องซึม
6
4
1
50
18
79
7. มีอาการละเมอ
3
2
2
17
8
32
8. มีอาการกระวนกระวาย
8
2
2
37
22
71
9. มีอาการร้อนตามผิวเนื้อ/ตัวร้อน/
3
1
3
25
18
50
ปวดศีรษะ/ตาแดง
10. มีผื่นแดงตามตัว
1
0
3
12
5
21
11. มีอาการบวม
3
1
3
17
7
31
12. ปวดเมื่อยตามร่างกาย
8
4
3
75
27
117
13. ปวดหลัง
9
3
2
74
29
119
14. ปวดท้องน้อย
11
3
2
73
29
118
15. ขี้เกียจ
7
3
2
65
31
108
16. มีอาการเดี่ยวร้อน เดี่ยวหนาว
6
3
1
36
25
71
17. ปวดบั้นเอวร้าวลงสะโพก
9
2
2
69
32
114
18. ปวดเมื่อยตามข้อต่อๆ และกระดูก
6
3
3
47
28
87
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ตารางที่ 3 ข้อมูลอาการปวดประจาเดือนที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของโลหิตปกติโทษ 5 ประการ
อาการปวดประจาเดือนที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของโลหิตปกติ
โทษ 5 แห่ง
โลหิตอันบังเกิดแต่หัวใจ
โลหิตอันบังเกิดแต่ขั้วดี
โลหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ
โลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น
โลหิตอันบังเกิดแต่กระดูก

จานวน (คน)
13
4
3
76
32

(n=128)
ร้อยละ
10.16
3.12
2.34
59.38
25.00

ตารางที่ 3 จากการศึกษาข้อมูลที่แสดงถึงอาการปวดประจาเดือนตามลักษณะโลหิตปกติโทษ ตามคัมภีร์
มหาโชตรัตของกลุ่มอาการดังนี้ พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่หัวใจ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
10.16 พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่ขั้วดี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 พบอาการปวด
ประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ จานวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.34 พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอัน
บังเกิดแต่เส้นเอ็น จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่กระดูก
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตารางที่ 4 ข้อมูลการวัดระดับความปวดประจาเดือนในรอบ 3 เดือนที่ผ่าน
(n=128)
ระดับความปวดประจาเดือนในรอบ 3 เดือน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับที่ 0 (ไม่มีอาการปวด)
0
0.00
ระดับที่ 1-2 (ปวดเล็กน้อย)
6
4.69
ระดับที่ 3-4 (ปวดบ้าง)
49
38.28
ระดับที่ 5-6 (ปวดปานกลาง)
54
42.18
ระดับที่ 7-8 (ปวดมาก)
17
13.28
ระดับที่ 9-10 (ปวดมากที่สุด)
2
1.57
จากตารางที่ 4 การศึกษาข้อมูลแสดงการวัดระดับความปวดประจาเดือนในรอบ 3 เดือน ที่ผ่าน พบว่า
นักศึกษาที่มีอาการปวดประจาเดือน ระดับ 5-6 (ปวดปานกลาง) จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 นักศึกษาที่มี
ประจาเดือนระดับ 3-4 (ปวดบ้าง) จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.28 นักศึกษาที่มีประจาเดือนระดับ 7-8 (ปวด
มาก) จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 นักศึกษาที่มีประจาเดือนระดับ 1-2 (ปวดเล็กน้อย) จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.69 นักศึกษาที่มีประจาเดือนระดับ 8-9 (ปวดมากที่สุด) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลที่แสดงถึงอาการปวดประจาเดือนตามลักษณะโลหิตปกติโทษ ตามคัมภีร์มหาโชตรัต
ของกลุ่มอาการดังนี้ พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38
พบอาการปวดประจ าเดื อ นโลหิต อั นบั งเกิ ด แต่ ก ระดู ก จ านวน 32 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 25.00 พบอาการปวด
ประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่หัวใจ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอัน
บังเกิดแต่ขั้วดี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ จานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 2.34
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสกลนคร มี ป ระจ าเดื อ นครั้ ง แรก
อายุ 13-15 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 อายุ 10-12 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 อายุ
มากกว่า 15 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี เพไร (6) และภัทรพร
อรัณยภาค (2555) (7) ที่พบว่าค่าเฉลี่ยอายุใกล้เคียงกัน ที่เริ่มมีประจาเดือนครั้งแรกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม เท่ากับ 20.71 ปี
จากผลการศึกษาโลหิตปกติโทษ 5 ประการ พบว่าโลหิตปกติโทษบังเกิดแต่เส้นเอ็น ปวดเมื่อย
ร่างกาย ปวดหลัง ปวดท้องน้อย จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพลักษ์ ศิริธ
นะวุฒิชัย (2549) (8) พบว่าอาการที่พบบ่อยในเวลาปวดประจาเดือน คือปวดท้องน้อย คิดเป็นร้อยละ 85.30
รองลงมา คือ ปวดหลัง ตามลาดับ การศึกษาอาการปวดประจาเดือนส่วนมากจะเป็นการปวดระดับ 5-6 (ปวด
ปานกลาง) จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 พบผู้ป่วยที่มีประจาเดือนระดับ 3-4 (ปวดบ้าง) จานวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.28 พบผู้ป่วยที่มีประจาเดือนระดับ 7-8 (ปวดเล็กน้อย) จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 พบ
ผู้ป่วยที่มีประจาเดือนระดับ 1-2 (ปวดเล็กน้อย) จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 พบผู้ป่วยที่มีประจาเดือนระดับ
8-9 (ปวดมากที่สุด) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ตามลาดับ ความชุกของการปวดประจาเดือนในกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 81.10 โดยมีอาการปวดระดับปานกลาง ปวดเล็กน้อยและปวดรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 71.34,23.28 และ
5.37 ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษายังสอดคล้องกับ งานวิจัยของเยาวภา จงเป็นสุขเลิศ และคณะ (2551) (4) ที่พบว่า
นักเรียนมัธยมหรือวัยรุ่นจะมีอาการปวดประจาเดือนปานกลางมากที่สุดพบ ร้อยละ 62.30 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย (2549) (8) ที่พบว่าความชุกของอาการปวดประจาเดือน (ระดู) เท่ากับร้อยละ 83.20
โดยอาการปวดประจาเดือนส่วนมากจะเป็นอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 91.00 ปวดรุนแรงพบร้อยละ 9
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรศักดิ์ ธารงธีระกุล และทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรอยาก (ม.ป.ป.) (9) คณะ
แพทยาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่านักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
มีอาการปวดประจาเดือนร้อยละ 84.90 โดยมีอาการปวดเล็กน้อยร้อยละ 11.90 ปวดปานกลางร้อยละ 63.30 และ
ปวดรุนแรงร้อยละ 25.80

บทสรุป
ผลการศึกษาอาการปวดประจาเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า อาการปวดประจาเดือนตามลักษณะโลหิตปกติโทษ 5 ประการ
พบอาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็นมากที่สดุ รองลงมาคือ อาการปวดประจาเดือนโลหิตอันบังเกิด
แต่กระดูก หัวใจ ขั้วดี และผิวเนื้อ ตามลาดับ ผลการศึกษาดังกล่าวทาให้ทราบว่าอาการปวดประจาเดือนของแต่ละ
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คนมีมากกว่า 1 อาการแสดงที่บงชี้ในคัมภีร์มหาโชตรัต นาผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาในการวิจัยคลินิก โดยให้ความรู้ใน
การบรรเทาอาการปวดประจาเดือนตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการดูแลตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป
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