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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั การใช้ยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดอาการปวดแทนการใช้ยาแก้ปวดแผนปัจจุบนั เพื่อหลีกเลี่ยง
อาการไม่พึงประสงค์ของยากาลังเป็ นที่สนใจในกลุ่มแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะกลุ่มการนวดไทย ซึ่ งยังขาดงานวิจยั
รองรับ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ทาการศึกษาทางคลินิก กับผูป้ ่ วยจานวน 100 คนที่โรงพยาบาลพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก โดยทาการศึกษาวิจยั เพื่อประเมินเปรี ยบเทียบอาการเจ็บปวดและการคลายตัวของกล้ามเนื้ อทั้งก่อน
และหลังการนวดไทยราชสานักเพียงอย่างเดียวกับการนวดไทยราชสานักร่ วมกับการใช้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล วันละ 2
ครั้งๆละ 1 แคปซูล ขนาด 200 มก. หลังอาหารเช้าและเย็น ในการรักษาอาการข้อไหล่ติด โดยศึกษาในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
ข้อไหล่ติด จานวน 100 คน เป็ นชาย 63 คน หญิง 37คน อายุ 40-60 ปี อาชีพหลักคือเกษตรกร (70%) โดยแบ่งผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการโดยวิธีสุ่มเลือกออกเป็ น 2 กลุ่มๆละ 50 คน โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับการรักษาด้วยวิธีการนวดแบบราชสานักใน
การรักษาไหล่ติดสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ และให้ยาหลอกทุกวันเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2 ได้รับ
การวิธีการนวดแบบราชสานักในการรักษาไหล่ติดสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ร่ วมกับการใช้ยาสมุนไพร
เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ขนาดวันละ 400 มก.โดยแบ่งให้วนั ละ 2 ครั้งๆละ 200 มก.หลังอาหาร เช้าเย็น เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ โดยทาการศึกษา ระดับความเจ็บปวด โดยใช้ Pain Score และวัดองศาของหัวไหล่ โดยใช้ Goniometer ก่อน
และหลัง การรั ก ษา และวัดซ้ าทุก สั ปดาห์ จ นครบ 4 สั ปดาห์ โดยการศึ ก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ ได้ผ่านการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการศึกษาวิจยั ในคนของสังกัดโรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก เลขที่โครงการ 58
04 055 050
จากผลการศึกษาพบว่า การนวดไทยราชสานัก ร่ วมกับการใช้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ขนาดวันละ 400
มก. มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าการใช้วิธีนวดไทยราชสานักเพียงอย่างเดียวในการรักษาอาการข้อไหล่ติด โดยพิจารณา
จากค่าองศาหัวไหล่ ที่เพิ่มขึ้นหลังการรักษา ในท่ากางแขน สัปดาห์ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ร้อยละ 15.21 , 13.82 , 11.99
และ 11.42 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ค่า P-value < 0.05 โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต
ก่อนรักษาและหลังการรักษาในการเก็บข้อมูล ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุ ข
คาสาคัญ: เถาวัลย์เปรี ยง, นวดไทยราชสานัก, ข้อไหล่ติด
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ABSTRACT
At present, traditional Thai herbs with analgesic property and less adverse effects has been chosen to
replace modern analgesic drugs among traditional Thai medicine especially Thai massage. However, it still needs
clinical research support. Thus, this research was done at Thai Traditional Medicine Clinic at Phromphiram
Hospital, Phisanulok Province Thailand with 100 frozen shoulder patients.
The purpose of this study was to compare muscle pain and muscle relaxation between Ratchasamnak
Thai massage alone and Ratchasamnak Thai massage in combination with a herb with analgesic property, Derris
Scandens (Thao- Wan- Priang) capsules twice a day, 200 mg each time, 400mg daily in 100 chronic frozen
shoulder patients; 63 male, 37 female, age 40-60, most farmers (70%). The subjects was randomly divided in to 2
groups; 50 each group. Group 1 was treated with Ratchasamnak Thai massage once a week for 4 weeks and taking
placebo everyday for 4 weeks while Group 2 was treated with Ratchasamnak Thai massage once a week for 4
weeks in combination with Derris scandens (Tho-Wan-Prieng) capsules 400 mg daily for 4 weeks. Pain and
Degree of shoulder were recorded by using Pain Score and Goniometer respectively. Data collection was repeated
for 4 weeks. This research study was approved by a Research Ethic Committee of Division of Public Health,
Phisanulok Province. The results showed increased efficacy of frozen shoulders in weeks 1, 2, 3, 4 at 15.21%,
13.82%, 11.92% and 11.42% respectively in Group 2 with statistically significant different at P-value < 0.05. This
research study used evaluation form of quality of life before and after all treatments.
Keywords: Thao Wan Pring, Ratchasomnak Massage, Frozen Shoulder
1. บทนา
โรคข้อไหล่ติด (Frozen shoulder) เป็ นโรคที่ก่อให้เกิดปั ญหาทางสุ ขภาพและเป็ นภาวะแทรกซ้อนของโรค
ต่างๆ พบได้ประมาณ 2 % ของประชากร โดยพบในคนอายุระหว่าง 40-60 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ สาเหตุจากการหนาตัว
และหดสั้นลงของเยือ่ หุ ้มแคปซูลที่อยู่รอบๆ ข้อหัวไหล่ นอกจากนี้ ยงั พบได้ประมาณ 10-20% ของผูป้ ่ วยเบาหวาน
โรคอื่นๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กบั โรคข้อไหล่ติด เช่น โรคไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็ นไทรอยด์เป็ นพิษหรื อไทรอยด์ต่า
โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ หรื อผูท้ ี่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน [1] อาการปวดในคนเป็ นข้อไหล่ติด มักจะเป็ นอาการ
ปวดแบบตื้อๆ และอาการปวดเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยที่มีอาการปวดที่ดา้ นนอกของหัวไหล่ และบางครั้ง
ปวดมาถึงต้นแขนด้วยลักษณะเฉพาะของโรคข้อไหล่ติด คือการเคลื่อนไหวที่จากัดเนื่องจากอาการเจ็บ จากการตรวจ
ร่ างกายที่ยนื ยันว่าเป็ นข้อไหล่ติด พบว่าคนไข้จะฝื นและเจ็บมากเมื่อพยายามจับให้มีการเคลื่อนไหวของข้อหัวไหล่
ผูป้ ่ วยที่มีอาการของข้อไหล่ติด จะส่ งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวข้อไหล่ในชีวิตประจาวัน การรักษาส่ วนใหญ่เป็ น
การรักษา โดยการใช้ยาแก้ปวด การทากายภาพบาบัด การผ่าตัด และการนวด เป็ นต้น [1] โดยเหตุที่อาการเจ็บปวด
ดังกล่าวส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ครอบครัวและสังคม จึงเป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งใน
หมู่ประชาชนทัว่ ไปและในวงการแพทย์ ในประเทศไทยมีก ารรั กษาโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลื อกด้ว ย
วิธีการนวดแบบราชสานักในการรักษาอาการข้อไหล่ติด (Frozen shoulder) และการใช้ยาเพื่อลดอาการปวดของข้อ
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ไหล่ติด การนวดไทยแบบราชสานัก เป็ นลักษณะการนวดแผนไทย จับเส้น เพื่อให้เลือด ลมเดินสะดวก ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวทางการแพทย์แผนปั จจุบนั โดยที่การนวดแผนไทยทาให้การไหลเวียนของโลหิ ตและน้ าเหลืองเพิ่มมากขึ้น
แล้ว ยังมีผลสะท้อนให้การทางานของอวัยวะต่างๆ กลับสู่ สภาวะปกติ [2 ] สามารถบาบัดกลุ่มอาการโรคบ่าและไหล่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคหัวไหล่ติดที่เป็ นโรคเกิดจากการอั้นของเลือดและลมบริ เวณข้อไหล่และจัดว่าเป็ นโรคเรื้ อรัง
การรักษาทาได้โดยนวดพื้นฐานบ่าทั้ง 2 ข้าง นวดสัญญาณ 4 และสัญญาณ 5 หลัง นวดสัญญาณ 4 หัวไหล่ช่วย นวด
ขอบสะบักทั้ง 2 ข้าง และนวดสัญญาณ 1 ถึง 5 หัวไหล่ และนวดสัญญาณแยกของสัญญาณหัวไหล่ให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งการติดของหัวไหล่ [3] จากการศึกษางานวิจยั พืชสมุนไพรพบว่า “เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ” สามารถนามาใช้
รักษาอาการปวดหลัง-ข้อเข่าเสื่ อม โดยมีความปลอดภัยและประสิ ทธิ ผลการรักษาเทียบเท่ายาแก้ปวดแผนปั จจุบนั
จากรายงานวิจยั “เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล” เปรี ยบเทียบยาไดโคลฟี แนค รักษาอาการปวดหลังและยานาโปรเซน รักษา
อาการอักเสบจากโรคข้อเข่าเสื่ อม พบว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่า ยาบรรเทาอ าการปวดและ
ต้านการอักเสบในกลุ่ม NSAIDs ทั้ง 2 ตัวและมีฤทธิ์ ข้างเคียงน้อยมาก โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสกัดสารสาคัญ และควบคุมคุณภาพให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้มีการผลิตเป็ นยาออกจาหน่ ายใน
ระดับอุตสาหกรรมทาให้มีการใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้นาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยในกลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ[4] ผงเถาวัลย์เปรี ยงที่บรรจุในแคปซูลได้รับการจัดให้เ ป็ นยาในบัญชีแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2554 โดยทาง
กระทรวงสาธารณสุ ข เถาวัล ย์เ ปรี ยงแคปซู ล มีประสิ ทธิ ผลในการลดการอัก เสบและมีค วามปลอดภัย ผูว้ ิจ ัยจึ ง
ทาการศึกษาประสิ ทธิภาพของการนวดไทยราชสานักร่ วมกับการใช้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลในการรักษาอาการข้อไหล่
ติดของผูม้ ารับบริ การกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพรหมพิราม เพื่อเป็ นแนวทางใน
การรักษาผูป้ ่ วยโรคข้อไหล่ติดและการวิจยั เกี่ยวกับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ข้ นั สูงต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อ เปรี ยบเทียบอาการหัว ไหล่ติด ก่ อนการทดลองและหลังการทดลองซ้ าจานวน 4 ครั้งของ
ประชาชนที่มีอาการหัวไหล่ติด ระหว่างการนวดแบบราชสานักกับการนวดราชสานักร่ วมกันการ
ใช้ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ในการรักษาหัวไหล่ติด
2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการทดลองระหว่าง
การนวดแบบราชสานักกับการนวดราชสานักร่ วมกันการใช้ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ใน
การรักษาหัวไหล่ติดเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการฟื้ นตัวของอาการหัวไหล่ติด หลังการรักษาด้วย
การนวดไทยแบบราชสานัก เพียงอย่างเดี ยวกับการนวดไทยแบบราชสานัก ร่ ว มกับการใช้ยา
สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบกึ่งทดลองทางคลินิก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผูป้ ่ วยที่มีอาการ
ข้อไหล่ติดระยะกลางจานวน 100 คน พักอาศัยในเขตอาเภอพรหมพิราม ที่มารับบริ การกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการข้อ
ไหล่ติดได้รับการรักษาโดยการนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก และกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการข้อ ไหล่ติดได้รับการ
รักษาโดยการนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลร่ วมในการรักษาครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง
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หลังอาหารโดยทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน ได้รับยาติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์ ดังนี้
1) อาสาสมัครกลุ่มที่ 1 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก ทาการนวดครั้งละ 30 นาที
สัปดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง จนครบ 4 สัปดาห์ โดยให้รับประทานยาหลอก (แป้ งข้าวโพดขนาด 400 มิล ลิ กรั ม ขนาด 200
มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล) วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เวลาเช้าและเย็น โดยปริ มาณการให้ยาขึ้นอยู่กบั น้ าหนักตัวน้ าหนัก
ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ให้รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ถ้าน้ าหนักมากเกิน 50 กิโลกรัม ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล
ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และทุกครั้งที่มีการนัดมาเพื่อทาการนวดอาสาสมัครจะต้องตอบแบบสอบถามการใช้ยาหรื อการ
รักษาอย่างอื่นร่ วมด้วยในระหว่างดาเนินการศึกษาและบันทึกลงในแบบบันทึกการทดลอง
2) อาสาสมัครกลุ่มที่ 2 การรักษานวดไทยแบบราชสานักและให้ยาเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลร่ วมในการรักษา
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 เปลี่ยนยาหลอกเป็ นยาเถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล
3) ก่อนการนวด ผูว้ ิจยั ซักประวัติผปู้ ่ วย โดยใช้แบบสอบถามบันทึกประวัติผปู้ ่ วย แบบสอบถามทัว่ ไปและ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการรักษา หลังจากนั้น ตรวจร่ างกาย ตรวจวัดอาการปวดข้อไหล่ติด และให้
กรอกแบบประเมินอาการปวดข้อไหล่ติด (Pain Scale) [2] ก่อนการรักษา 1 ครั้ง และหลังการรักษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จนครบ 4 สัปดาห์
4) วัดองศาข้อไหล่ดว้ ยเครื่ อง Goniometer บันทึกระดับองศาของข้อไหล่ วัดก่อนการรักษา 1 ครั้ง และวัด
หลังการรักษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 4 สัปดาห์
เกณฑ์ คดั เข้ า (Inclusion Criteria) 1) ผูป้ ่ วยมีอาการข้อไหล่ติดระยะกลาง มีพิสัยการเคลื่อนไหวข้อไหล่ใน
ท่ายกแขนมาด้านข้างน้อ ยกว่าหรื อเท่ากับ 45 องศา มีอ าการปวดไหล่มากกว่า 4 สั ปดาห์ และมีระดับอาการปวด
มากกว่า3คะแนนขึ้นไป 2) มีช่วงอายุ30-65ปี 3) พักอาศัยอยู่ในอาเภอพรหมพิราม 4) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีไข้
สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส โรคหัวใจ การแตกหรื อหักของกระดูก 5) ไม่แพ้สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง 6) ไม่มีประวัติเป็ น
โรคเกี่ยวกับระบบเลือด ตับ และไต 7) มีความยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่ วมวิจยั
เกณฑ์ คัดออก (Exclusion Criteria) 1) มีประวัติแพ้สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง 2) มีความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูกที่รุนแรง 3) ไม่สามารถทาตามข้อตกลงการวิจยั ได้ เช่น ใช้การรักษาแบบอื่นร่ วมด้วย 4)
ไม่สามารถเข้าร่ วมการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของโครงการวิจยั 5) มีประวัติการใช้ยาสเตอรอยด์ ยาปฏิชีวนะ ยาต้าน
การอักเสบที่มิใช่สเตอรอยด์ หรื อยาต้านฮีสตามีนในช่วง 7 วันก่อนเข้าร่ วมในโครงการวิจยั 6) มีประวัติผ่าตัดบริ เวณ
ข้อไหล่ในช่วง1 ปี ที่ผา่ นมา 7) ไม่พกั อาศัยอยูใ่ นอาเภอพรหมพิราม
เกณฑ์ การยุตกิ ารทดลองของอาสาสมัคร 1)ในระหว่างที่ดาเนินการทดลอง ผูว้ ิจยั พิจารณาว่าอาสาสมัครเกิด
อาการแพ้ ต่อผลิตภัณฑ์ทดสอบ เช่น ผืน่ แดง ตาบวม หน้าบวม อาเจียน หายใจติดขัด 2)อาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่
โครงการห้ามมิให้ใช้ตามข้อปฏิบตั ิของท่าน 3) อาสาสมัครขอยกเลิกการเข้าร่ วมการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อ มูล เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ในการวิจ ัย 1) Goniometer เป็ นเครื่ อ งมื อ ใช้ว ดั มุ มของร่ า งกาย 2)
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลและคอมพิวเตอร์ 3) กล้องถ่ ายรู ป 4) แบบบันทึกข้อมูลต่ างๆได้แก่ แบบบันทึกประวัติ
แบบสอบถามทัว่ ไป แบบสอบถามประเมินอาการและแบบบันทึกองศาของหัวไหล่
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4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คะแนนความปวดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการรักษาของอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 จานวน 50 คน
การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล(ระดับความปวดจากน้อยไปมาก 1-10)

ความปวดของ
กล้ามเนื้อลดลง(%)
19.45
28.96
33.03
45.31

ระดับความเจ็บปวด

การประเมินความปวดของกล้ามเนื้อ
สัปดาห์ที่
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา
( ± SE)
( ± SE)
1
5.70 ± 0.09
4.59 ± 0.08
2
4.63 ± 0.09
3.29 ± 0.09
3
3.57 ± 0.10
2.40 ± 0.09
4
2.45 ± 0.09
1.41 ± 0.09

เวลาในการทดลอง(สัปดาห์)
รู ปที่ 1 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบความเจ็บปวดก่อนการรักษาและหลังการรักษาของอาสาสมัครกลุ่มที่ 1 การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานัก
และให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล (1)
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ข้อมูลที่ได้เป็ นค่าเฉลี่ย ± SD แสดงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P < 0.05 จาก
รู ปแสดงให้เห็นว่าผลต่างระดับความเจ็บปวดก่อนการนวดและหลังการนวดไม่มีความแตกต่างกันระหว่า งการรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก(0) และอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานัก
และให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล (1) ในสัปดาห์ที่ 4 ของการศึกษา วิจยั แสดงให้เห็นว่าเถาวัลย์เปรี ยงไม่มีผลต่ออาการ
เจ็บปวด แต่อาการเจ็บปวดจะลดลงจากการนวดราชสานัก
ตารางที่ 2 ค่าองศาหัวไหล่ ในท่ายกแขนแนบศีรษะ ก่อนและหลังการรักษาของอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 จานวน 50 คน
(การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล)

สัปดาห์ที่

องศา
ที่เพิม่ (%)
7.37
6.92
6.46
5.61

องศาของหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบศีรษะ(องศา)

1
2
3
4

ท่ายกแขนแนบศีรษะ(องศา)
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา
( ± SE)
( ± SE)
130.00 ± 1.18
139.40 ± 0.94
139.20 ± 0.96
148.70 ± 0.77
148.50 ± 0.84
158.00 ± 0.71
157.90 ± 0.74
166.70 ± 0.66

เวลาในการทดลอง(สัปดาห์)
รู ปที่ 2 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบการวัดองศาของหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบศีรษะของทั้ง 2 กลุ่ม
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กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบความองศาหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบศีรษะก่อนการั กษาและหลังการรักษาของ
อาสาสมัครกลุ่มที่ 1 การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล (1) ข้อมูลที่ได้เป็ นค่าเฉลี่ย ± SD แสดงข้อมูลที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P < 0.05 จากรู ปแสดงให้เห็นผลต่างขององศาหัวไหล่ในท่ายกแขนแนบ
ศีรษะก่อนการนวดและหลังการนวดมีความแตกต่ างกันระหว่างการรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยา
หลอก (0) และ การรัก ษาโดยวิธี นวดไทยแบบราชสานัก และให้เ ถาวัลย์เปรี ยงแคปซู ล (1) ใน สัปดาห์ ที่ 4 ของ
การศึกษาวิจยั
จากการวัดองศาหัวไหล่ดว้ ยเครื่ อง Goniometer ของอาสาสมัคร ในท่ากางแขนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน
กลุ่ม 1 (การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก) วัดค่าองศาหัวไหล่หลังการรักษาในสัปดาห์ที่ 1
เฉลี่ย 13.55 องศา สัปดาห์ที่ 2 เฉลี่ย 10.59 องศา สัปดาห์ที่ 3 8.85 องศา และสัปดาห์ที่ 4 เฉลี่ย 8.44 องศา กลุ่มที่ 2
(การรักษาโดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล) วัดค่าองศาหัวไหล่หลังการรักษาในสัปดาห์ที่
1 เฉลี่ย 15.21 องศา สัปดาห์ที่ 2 เฉลี่ย 13.82 องศา สัปดาห์ที่ 3 เฉลี่ย 11.99 องศา และสัปดาห์ที่ 4 เฉลี่ย 11.42 องศา
ตารางที่ 3 ค่าองศาหัวไหล่ ในท่ากางแขน ก่อนและหลังการรักษาของอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 จานวน 50 คน (การรักษา
โดยวิธีนวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล)

สัปดาห์ที่
1
2
3
4
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ท่ากางแขน(องศา)
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา
( ± SE)
( ± SE)
51.70 ± 0.71
59.40 ± 0.63
59.40 ± 0.63
67.50 ± 0.61
67.70 ± 0.61
75.80 ± 0.75
75.80 ± 0.75
84.50 ± 0.95
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เวลาในการทดลอง(สัปดาห์)
รู ปที่ 3 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบการวัดองศาของหัวไหล่ในท่ากางแขนของทั้ง 2 กลุ่ม
กราฟแสดงการเปรี ย บเที ยบความองศาหั ว ไหล่ ใ นท่ า กางแขน ก่ อ นการรั ก ษาและหลัง การรั ก ษาของ
อาสาสมัครกลุ่มที่ 1 การรักษานวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก (0) และอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 การรักษานวดไทย
แบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล (1) ข้อมูลที่ได้เป็ นค่าเฉลี่ย ±SD แสดงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P< 0.05 จากรู ปที่ 19 แสดงให้เห็ นผลต่างขององศาของหัวไหล่ในท่ากางแขนมีความ
แตกต่างกันระหว่างการรักษานวดไทยแบบราชสานักและให้ยาหลอก (0) และการรักษานวดไทยแบบราชสานักและ
ให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล (1) มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 4 ของการศึกษาวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ใช้ Program R และ ANOVA with repeated measure ในการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ P ˂ 0.05 เป็ นความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการประเมินอาการปวดกล้ามเนื้ อก่อนและหลังการรักษาของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนความปวดกล้ามเนื้อก่อนการรักษามากกว่าหลังการรักษาอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม มีอาการปวดกล้ามเนื้อลดลง
จากผลการวัดองศาข้อไหล่ดว้ ยเครื่ อง Goniometer ก่อนและหลังการรักษาของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
ท่าแขนแนบล าตัว ของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ ม มีค่ าองศาหัว ไหล่ เ ป็ น 0 ท่ายกแขนแนบศีรษะและท่ากางแขนของ
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม หลังการรักษามีค่าองศาหัวไหล่เพิ่มขึ้น และเปรี ยบเทียบองศาข้อไหล่ในท่ากางแขนก่อนและ
หลังการรักษาของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มพบว่า ในสัปดาห์ที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 2
, 3 และ 4 ที่ความเชื่อมัน่ P – value < 0.05 (n = 50)
จากผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการทดลองของอาสาสมัครกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม 2 พบว่า
โดยทัว่ ไปสุ ขภาพของทั้ง 2 กลุ่ม จากก่อนได้รับการรักษา ตอบ ดี และหลังได้รับการรักษา ตอบดีมาก ร้อยละ 86 และ
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80 เมื่อ เปรี ยบเทียบสุ ข ภาพตอนนี้ กบั ปี ที่แล้ว ทั้ง 2 กลุ่ ม ตอบ ตอนนี้ ดีก ว่า 1 ปี ที่แล้ว ร้ อยละ 98 และ 96 การทา
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน ก่อนการรักษาทาได้บา้ ง เมื่อทาการรักษาแล้ว สามารถทาได้เต็มที่ เช่น กิจกรรมที่ใช้แรง
พอสมควร การยกหรื อถือของ การก้ม คุกเข่า โก้งโค้ง เดินมากกว่า 1 กิโลเมตร อาบน้ า แต่งตัว ใส่ เสื้ อผ้า ขึ้นบันได้
หลายๆชั้น ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีปัญหาในการทากิจวัตรประจาวัน หลังการรักษาไม่มีปัญหาในการทากิจวัตร
ประจาวัน ในด้านอาการปวดตามร่ างกาย เหลือเพียงอาการปวดเล็กน้อยมาก อาการปวดข้อไหล่เหลือเพียงเล็กน้อย
ทางด้านความรู้สึก สงบสบายมากขึ้น
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการนวดไทยแบบราชสานักร่ วมกับการใช้เ ถาวัลย์เ ปรี ยงแคปซูลในการ
รักษาอาการข้อไหล่ติด ในด้านการเพิ่มองศาหัวไหล่ให้ผปู้ ่ วยสามารถเคลื่อนไหวหัวไหล่ได้มากขึ้น จากอาสาสมัคร
กลุ่มที่ 2 (การรักษานวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลร่ วมในการรักษา) มีผลทาให้ท่ายกแขนแนบ
ศีรษะและท่ากางแขน มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 (รักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสานักอย่างเดียว) ทั้งนี้ อาจมาจาก
สรรพคุณทางยาของเถาวัลย์เปรี ยง ซึ่ งเป็ นยาแก้กระษัยเส้น แก้เส้นเอ็น ขอด ทาให้เส้นอ่อนและหย่อนดี ใช้แก้ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ[1] และผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาประสิ ทธิภาพของการนวดไทยแบบราชสานักร่ วมกับการใช้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลในการ
รักษาอาการข้อไหล่ติดในด้านการเพิ่มองศาข้อไหล่ให้ผปู้ ่ วยสามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้มากขึ้นจากอาสาสมัคร
กลุ่มที่ 2 (การรักษานวดไทยแบบราชสานักและให้เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูลร่ วมในการรักษา) มีผลทาให้ท่ายกแขนแนบ
ศีรษะและท่ากางแขน มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 (รักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสานักอย่างเดียวร่ วมกับยาหลอก)
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